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ראות האוניברסיטה ותקנותיה נתונות לשינויים בידי הגופיםוה

המוסמכים. כל שינוי שייעשה במרוצת השנה יחול על כל התלמידים

פי העניין וזאת מבלי שתוטל אחריות או–או על חלקם, הכל על

חבות כלשהי על האוניברסיטה בקשר לכך.

מוסדות האוניברסיטה יהיו רשאים במשך שנת הלימודים, לקבל

החלטה להפעלה חלקית של האוניברסיטה או לסגירתה לחלוטין,

לביטול שרות, חוג, יחידה כלשהם, לתקופה כלשהי, מחמת נסיבות

בלתי צפויות ו/או אילוצים ענייניים ו/או תנאים מיוחדים שאינם

תלויים באוניברסיטה, אשר ימנעו המשך קיום פעילותה הסדירה

של האוניברסיטה כמתוכנן (כגון קיצוץ בתקציב האוניברסיטה)

ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי של

האוניברסיטה כלפי תלמידיה.

הנהלת האוניברסיטה שומרת לעצמה זכות להכניס שינויים בתכנית

הלימודים וברשימת השיעורים, וכן להודיע על ביטול קורסים,

לגביהם יהיה מספר קטן של נרשמים.

נתקבלה החלטה כאמור, תודיע על כך האוניברסיטה לתלמידיה

הנוגעים בדבר בציון התוצאות הנובעות מן ההחלטה.
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מידע כללי

מידע כללי
ניברסיטת חיפה הוקמה בשנת תשכ"ג בחסות משותפת של האוניברסיטה העברית בירושליםאו

האוניברסיטה מעצמאות מוסדית ובשנת תשל"בועיריית חיפה. החל משנת תש"ל נהנית 
זכתה להכרה אקדמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה

(תשי"ח).

תכנית ההוראה האקדמית מתנהלת במסגרת החוגים בפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה
למדעי החברה, הפקולטה למדעים והוראתם, הפקולטה למשפטים, הפקולטה ללימודי רווחה
ובריאות והפקולטה לחינוך. רוב חוגי האוניברסיטה מציעים לימודים לתואר ראשון ולתואר

 הונהג בחוגים לשפה וספרות אנגלית, לשפה וספרות צרפתית, לתולדותתואר שלישישני. 
ישראל, להיסטוריה כללית, לפסיכולוגיה, למתמטיקה, לחינוך, למדע המדינה, לכלכלה,
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, להיסטוריה של המזה"ת, לספרות, לפילוסופיה, לגאוגרפיה
ולימודי סביבה, לעבודה סוציאלית, ללימודי א"י, ללשון עברית, לציויליזציות ימיות,

הספר להיסטוריה, לשפה וספרות ערבית, לארכיאולוגיה ולמקרא.–לסטטיסטיקה, בבית

ספר במסגרת המכונים ומרכזי המחקר. רשות–פעילות המחקר מתנהלת בפקולטות ובבתי
המחקר מעודדת, יוזמת, מפתחת ומתאמת את המחקר באוניברסיטה.

אוניברסיטת חיפה רואה בפעולות השירות למען הקהילה אחד מיעדיה החשובים. לכן פיתחה
ם מתוך מצבור הידע, הנסיון והכוחות האנושיים, הפועלים במוסד.כלים ותכניות, הנובעי

נושאי משרות

יו"ר חבר הנאמנים
פרופ' מנפרד לנשטיין

נשיא
פרופ' יהודה חיות

סגן הנשיא לקשרי ציבור ומגביות
גב' יעל מצר

סגן הנשיא למינהל
פרופ' אהרן קלרמן

יו"ר הוועד הפועל
מר גיל ויזר

רקטור
זאב–פרופ' אהרן בן

משנה לרקטור
פרופ' יוסף שיטרית

מזכיר אקדמי ומזכיר הסינאט
מר ברוך מרזן
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נושאי משרות, מוסדות מנהלים
ויחידות האוניברסיטה

חבר הנאמנים
חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של האוניברסיטה; הוא המפקח על ניהולה, ענייניה,

עסקיה ונכסיה על פי חוקת האוניברסיטה.

חבר הנאמנים דן בקווי היסוד לפעולתה הכספית של האוניברסיטה, בתקציבה השנתי,
במאזנים ובדו"חות הכספיים השנתיים שלה.

חבר הנאמנים דואג למימון תקציבי האוניברסיטה, ולצורך זה פועל כדי לגייס בארץ ומחוצה
לה, תקציבים, תרומות, כספים, קרנות, נכסים ואמצעים כספיים אחרים למילוי מטרות

האוניברסיטה.

יושב ראש חבר הנאמנים הינו איש ציבור הנבחר על ידי חבר הנאמנים כיו"ר קבוע לתקופת
כהונה בת שלוש שנים. ניתן לבחור ביו"ר לתקופה נוספת. חברי חבר הנאמנים הם אנשי מדע
ואישי ציבור מהארץ ומהעולם, נציגי סנאט האוניברסיטה והסגל האקדמי, נציגי אגודת
ידידי האוניברסיטה, נציגי הממשלה, נציגי עירית חיפה, נציגי הסגל המינהלי ונציגי

הסטודנטים.

הוועד הפועל
הוועד הפועל הינו הרשות המבצעת של חבר הנאמנים; סמכויותיו ותפקידיו נגזרים מסמכויותיו
ותפקידיו של חבר הנאמנים, והוא מופקד על הניהול השוטף של ענייני האוניברסיטה, עסקיה
ונכסיה, בכפוף לסמכויות חבר הנאמנים. חברי הוועד הפועל נבחרים מבין חברי חבר הנאמנים.

ידי חבר הנאמנים לתקופה של שלושה מושבים רגילים של–מתמנה עליו"ר הוועד הפועל 
חבר הנאמנים.

ועד הפועל מאציל מסמכויותיו לועדות לענינים מיוחדים הנבחרות מטעמו.

הנשיא
הנשיא עומד בראש האוניברסיטה ואחראי על מימוש מטרותיה. הוא מופקד על המנגנונים
הניהוליים של האוניברסיטה ועל משאביה, מייצג את המוסד כלפי פנים וחוץ ונושא באחריות
כוללת לגיוס המשאבים הכספיים והתרומות. הנשיא נבחר על ידי חבר הנאמנים לתקופת
כהונה של ארבע שנים, ובתום התקופה ניתן לבחור בו לתקופת כהונה נוספת אחת של ארבע

שנים.

מופקד מטעם הנשיא על מינהל האוניברסיטה, לרבות הפיתוח, התיכנוןסגן הנשיא למינהל 
וההוצאה אל הפועל של מכלול הפעולות והאמצעים שמטרתם להבטיח תשתית הולמת

לפעילות המתנהלת במוסד.
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 מופקד מטעם הנשיא על מערכת הקשרים של האוניברסיטהסגן הנשיא לקשרי ציבור ומגביות
בארץ ובחו"ל, ועל הייזום, התכנון וההוצאה לפועל של התכניות לגיוס תרומות.

הרקטור
הרקטור עומד בראש המערכת האקדמית של האוניברסיטה, ואחראי לכל תכניותיה לקידום
ההוראה והמחקר, לפעילות המחקרית והלימודית המתנהלת בין כתליה ולניהול ענייניה
האקדמיים. הוא מכהן בתוקף תפקידו כיושב ראש הסנאט והועדה המתמדת. הרקטור נבחר
על ידי הסנאט מבין הפרופסורים מן המניין של האוניברסיטה לתקופת כהונה בת שלוש

שנים, ובתום התקופה ניתן לבחור בו לתקופת כהונה נוספת אחת של שלוש שנים.

ועדה לתכנון אקדמי ארוך טווח.ליד הרקטור פועלת 

המשנה לרקטור
המשנה לרקטור מופקד מטעם הרקטור על פיתוח וקידום תחומים אקדמיים חדשים.

מסייע לרקטור בטיפול בעניינים האקדמיים השוטפים.עוזר הרקטור 

 מופקד מטעם הרקטור על הטיפול בהבטים המינהליים של ביצוע המדיניותהמזכיר האקדמי
האקדמית של האוניברסיטה. המזכיר האקדמי הוא גם מזכיר הסנאט.

ההנהלה
חברי ההנהלה הם הנשיא, הרקטור, סגן הנשיא למינהל וסגן הנשיא לקשרי ציבור ומגביות.
הנשיא מכנס את ההנהלה באופן סדיר לצרכי הניהול השוטף של האוניברסיטה וענייניה
הכספיים. בין יתר תפקידיה דנה ההנהלה ומעבדת נושאים שונים שבסמכותה בטרם יועברו

לטיפול בוועד הפועל.

הסנאט
הסנאט הינו הרשות האקדמית העליונה של האוניברסיטה. הוא מנהל את ענייניה האקדמיים
של האוניברסיטה ומשתתף בקביעת תכניות פיתוחה ותפקידה הציבורי. הסנאט מפקח על

קיום רמה נאותה של הוראה, חינוך ומחקר ואחראי למשמעת האקדמית באוניברסיטה.
הסנאט דן ומחליט בדבר הקמתם של פקולטות, מרכזים, מכוני מחקר, חוגים וכל מסגרת

לימודית ומחקרית אחרת, ומביא את החלטותיו לאישור הועד הפועל או חבר הנאמנים.

הסנאט קובע את הרשויות האקדמיות לניהול יחידות הלימוד והמחקר.

הסנאט מאשר תכניות להענקת תארים ולימודי תעודה חדשים. הזכות לבחור ולהיבחר לסנאט
נתונה לחברי סגל, שמשרתם העיקרית באוניברסיטת חיפה, להוציא אורחים לשנה.

הרקטור הינו יו"ר הסנאט. הסנאט מורכב מחברים נבחרים ומחברים בתוקף תפקידם.

הסנאט מאציל מסמכויותיו לוועדות הנבחרות מטעמו.
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הוועדה המתמדת
הוועדה המתמדת הינה וועדה קבועה של הסינאט ומופקדת על ניהול העניינים האקדמיים
השוטפים אשר בתחום הסמכויות של הסנאט, לפי המדיניות וההחלטות שנתקבלו על ידו.
לוועדה המתמדת סמכויות ותפקידים שהסנאט מאציל לה מעת לעת. הוועדה המתמדת

פועלת בשם הסנאט ומדווחת אליו.

חברי הוועדה המתמדת הינם הרקטור (יושב ראש), הנשיא, הדיקן ללימודים מתקדמים,
 לפי בחירתו.—דיקן למחקר, דיקני הפקולטות ועוד ששה מחברי הסנאט בעלי קביעות 

הפקולטות
הפעילות הלימודית של האוניברסיטה מתנהלת בפקולטות.

תכנית ההוראה האקדמית לתואר ראשון ולתארים מתקדמים (תואר שני ודוקטורט) מופעלת
הספר והחוגים המעוגנים בשש פקולטות: הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה–במסגרת בתי

למדעי החברה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, הפקולטה למשפטים, הפקולטה לחינוך
ידי מועצת החוג ואחראי לכל–והפקולטה למדעים והוראתם. לכל חוג ראש חוג, הנבחר על

פעולות החוג.

ידי מועצות הפקולטות לתקופת כהונה של שלוש שנים, ובתום–דיקני הפקולטות נבחרים על
התקופה ניתן לבחור בהם לתקופת כהונה נוספת של שנתיים (כעבור הפסקה בת שנתיים
ניתן לבחור בהם שוב). הם יושבים בראש מועצת הפקולטה, אחראים לפעילות בפקולטות,
מנהלים את ענייני ההוראה והמחקר בפקולטות ומייצגים את הפקולטות בפני הרקטור

והרשויות האחרות של האוניברסיטה.
ראשי מינהל הפקולטות מופקדים על הטיפול בהבטים המינהליים של פעילות הפקולטות.

דיקן הסטודנטים
ידי הסנאט בהמלצת הנשיא והרקטור ומופקד על רווחת–דיקן הסטודנטים נבחר על

הסטודנטים והטיפול בבעיותיהם האישיות, האקדמיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק
עם הגופים האקדמיים והמינהליים של האוניברסיטה.

הרשות ללימודים מתקדמים
הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על הלימודים
לתארים מתקדמים (תואר שני ודוקטורט) במוסד. היא האחראית לקביעת דרישות הקבלה
ללימודי תואר שני ושלישי, קביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר שני ושלישי ובפתיחת
חוגי לימוד, תכניות ומסלולים חדשים לתארים מתקדמים. הרשות מפקחת על ביצוע התקנונים
והנהלים המסדירים את הלימודים לתארים מתקדמים במוסד ומופקדת על חלוקת מלגות

ומענקי מחקר לתלמידי תואר שני ושלישי.

בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומד הדיקן ללימודים מתקדמים, הנבחר על ידי הסנאט
על פי המלצת הרקטור. הדיקן הוא יו"ר המועצה ללימודים מתקדמים, המורכבת משמונה

חברי סגל בכירים מן הדיסציפלינות השונות באוניברסיטה.
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ראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים מופקד על הטיפול בהבטים המינהליים של פעילות
הרשות.

רשות המחקר
רשות המחקר אחראית על קידום, עידוד וטיפוח המחקר האקדמי, תוך דגש מיוחד על
הרחבת המחקר הממומן על ידי קרנות מחקר וגופים ציבוריים. הרשות אחראית על הטיפול
בקשרים עם גורמי מימון בארץ ובעולם ועל איסוף, אירגון והפצה לחברי הסגל של המידע על

אוניברסיטאיים ועל הפעלתם של–מקורות מימון למחקר. הרשות מופקדת על הקשרים הבין
הסכמים לחילופים אקדמיים עם אוניברסיטאות בחו"ל. הרשות מרכזת ומנהלת את המערך

עת, סיוע–הלוגיסטי של צרכי המחקר, שרותי עריכה והדפסה, סיוע בפרסום מאמרים בכתבי
בשרותי תיכנות וברכישת תוכנה מדעית, ייעוץ וסיוע בהכנת הצעות מחקר למימון חיצוני,

ניהול כספי ומינהלי של תקציבי מחקר ופרסום קטלוג המחקר של האוניברסיטה.

כל מכוני המחקר ומרכזי המחקר באוניברסיטה מעוגנים ברשות המחקר.

פי המלצת הרקטור.–ידי הסנאט על–בראש רשות המחקר עומד הדיקן למחקר, הנבחר על
הדיקן למחקר מנהל ומייצג את ענייני הרשות ופועל לעידוד ולפיתוח האמצעים לפעילות
המחקרית באוניברסיטה. הדיקן הוא יו"ר מועצת רשות המחקר, העוסקת בשאלות העקרוניות
של מדיניות האוניברסיטה ובהקצאת משאבים פנימיים למחקר, ושחבריה הינם ארבעה

חברי סגל בכירים מתחומי מחקר שונים וכן יושבי ראש ועדות המחקר של הפקולטות.

מנהל רשות המחקר מופקד על הטיפול בהבטים המינהליים של פעילות הרשות.

פרוט מלא של הסמכויות והתפקידים של גופי האוניברסיטה ונושאי המשרות במוסד מופיע
בחוקת האוניברסיטה, בתקנון הכללי ובתקנון האקדמי.
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הרשות ללימודים מתקדמים
 דיקןפרופ' גדעון פישמן,

ראש מינהלגב' רותי טל, 

הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור ללימודי תואר
שני ותואר שלישי. היא אחראית לקביעת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני ושלישי

הספר, לפתיחת חוגי לימוד ומסלולים חדשים לתארים מתקדמים,–בפקולטות ובבתי
לקביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר שני ושלישי.

הרשות מפקחת על ביצוע הלכה למעשה של התקנונים והנהלים הנוגעים לתארים
המתקדמים. היא מופקדת על חלוקת מלגות ומענקי מחקר לתלמידים ומסייעת במימון

חלקי של הוצאות הקשורות בביצוע פרויקטים ועבודות מחקר.

ידי–בראש הרשות ללימודים מתקדמים עומד הדיקן ללימודים מתקדמים הנבחר על
הסנאט, בהמלצת הרקטור.

הדיקן הוא גם יו"ר המועצה ללימודים מתקדמים המורכבת משמונה אנשי סגל בכירים
מן הדיסציפלינות השונות באוניברסיטה בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

ספר–פקולטות ובתי
הספר.–הספר אחראים לכל פעולות הפקולטות ובתי–דיקני הפקולטות וראשי בתי

דיקני הפקולטות נבחרים בידי מועצות ויושבים בראשן.

הספר ממונים בידי הנשיא והרקטור ויושבים בראש מועצותיהם.–ראשי בתי

ראשי חוגים נבחרים בידי  מועצות החוגים למשך שלוש שנים. ראש חוג אחראי לכל
פעולות החוג.

ארצי, דיקן–פרופ' יוסי בןהפקולטה למדעי הרוח
להנימ שאר ,רטפר ןרהא רמ

החוגים וראשיהם
פרופ' ישעיהו מאורי ב"א, מ"א, ד"ר—מקרא 

יצחק–פרופ' חיה בר ב"א, מ"א, ד"ר—ספרות עברית והשוואתית 
פרופ' יצחק אבישור ב"א, מ"א, ד"ר—לשון עברית 



13

מידע כללי

פרופ' עודד זהבי ב"א—מוסיקה 
פרופ' יעקב ברנאי ב"א, מ"א, ד"ר—תולדות ישראל 

ד"ר מוטי גולני ב"א, מ"א, ד"ר—ישראל –לימודי ארץ
פרופ' רוני רייך ב"א, מ"א, ד"ר—ארכיאולוגיה 

פרופ' אהוד שפניר מ"א, ד"ר—צויליזציות ימיות 
פרופ' ראובן שניר ב"א, מ"א, ד"ר—שפה וספרות ערבית 

ד"ר עמליה לבנוני ב"א, מ"א, ד"ר—היסטוריה של המזה"ת 
ד"ר יונתן ברג ב"א, מ"א, ד"ר—פילוסופיה 

פרופ' אריה כוכבי ב"א, מ"א, ד"ר—היסטוריה כללית 
פרופ' בתיה לאופר ב"א, מ"א, ד"ר—שפה וספרות אנגלית 

פרופ' רוברט אלבז ב"א, מ"א, ד"ר—שפה וספרות צרפתית 
ד"ר יוחנן אשר ב"א, מ"א— מדור תולדות  —אמנות 
מר פיליפ רנצרM.F.A ב"א, — מדור יצירה —אמנות 

פרופ' מרטין אורקין ב"א—תיאטרון 
ד"ר מנחם מור ב"א—תחומיים –לימודים רב

ד"ר רותם קובנר ב"א—לימודי מזרח אסיה 
ד"ר יוסי ציגלרב"א לתלמידים מצטיינים

פרופ' יעקב ברנאי מ"א, ד"ר—ספר להיסטוריה –בית
גב' רחל בן כנען, מ"מ תעודה—לימודי מידענות וספרנות 

ד"ר אביבה רפפורט תעודה—מוזיאולוגיה 
שושן–ד"ר מרשה בןלימודי שפות

פרופ' אריה רטנר, דיקןהפקולטה למדעי החברה
להנימ שאר ,גב' שושנה לנדמן

החוגים וראשיהם
גל–פרופ' יורם בר ב"א, מ"א, ד"ר—גאוגרפיה ולימודי סביבה 

פרופ' רמזי סלימאן ב"א, מ"א, ד"ר—פסיכולוגיה 
פרופ' דן גורדון ב"א, מ"א—מדעי המחשב  

ד"ר  גוסטבו מש ב"א, מ"א, ד"ר—סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
פרופ'  אברהם בריכטה ב"א, מ"א, ד"ר—מדע המדינה 

פרופ' בנימין בנטל ב"א, מ"א, ד"ר—כלכלה 
פרופ' דוד פרג'י ב"א, מ"א, ד"ר—סטטיסטיקה 

פרופ' גבריאל וימן ב"א, מ"א—תקשורת 
פרופ' אורי מרינוב מ"א—ניהול משאבי טבע וסביבה 

פרופ' יאיר ונד ב"א—מערכות מידע ניהוליות 
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ס"היב שאר ,םלושמ ןליא 'פורפ מ"א—ספר למינהל עסקים –בית

ןקיד ,םייח םהרבא 'פורפהפקולטה למדעים והוראתם
דלוגין,–גב' דניאלה ענבר

להנימ שאר
פרופ' שלמה רייזנר, ד"ר.M.Sc. ,B.Sc —מתמטיקה 

פרופ' רפאל יוסטר—הוראת מתמטיקה-פיזיקה 
תעודת הוראה ממשלתית  (.B.Sc)בוגר במדעים

(קמפוס אורנים)
ד"ר גדי קציר—הוראת הביולוגיה 

תעודת הוראה ממשלתית  (.B.Sc) בוגר במדעים
(קמפוס אורנים)

טרמ יסוי 'פורפ(M.Sc)ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית 

פרופ' אריאל בנדור, דיקן, מ"אLL.Bהפקולטה למשפטים 
מר משה סייג, ראש מינהל

פרופ' צבי איזיקוביץ, דיקןהפקולטה ללימודי רווחה ובריאות
גב' טובה גרימברג, ראש מינהל

פרופ' אורה גילבר, ראש ביה"ס ב"א, מ"א, ד"ר—ביה"ס לעבודה סוציאלית 
גב' מינה קונטס, מינהלן

 מ"א—ביה"ס לבריאות הציבור 
ד"ר דנה יגיל ב"א—שירותי אנוש 

פרופ' אילן אלדר ב"א—סיעוד 
ד"ר נעמי יוסמן ב"א, מ"א—ריפוי בעיסוק 
פרופ' אריאלה לבנשטיין מ"א—לימודי זיקנה 

ד"ר יוכבד לויפר ב"א—פיזיותרפיה 
פרופ' שמעון ספיר ב"א—הפרעות בתקשורת 

פרופ' רות לין, דיקןהפקולטה  לחינוך
,ץיבוקשרה הנירוק 'בג
להנימ שאר

פרופ' מיכל ירושלמי ב"א, מ"א, ד"ר—חינוך 
ד"ר אירית פלד ב"א, מ"א ותעודת הוראה—הוראה 
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רשות המחקר
פרופ' משה זיידנרהדיקן למחקר: 

מר פטריק מאסטרסימנהל הרשות: 

חקר אחראית על קידום, עידוד וטיפוח המחקר האקדמי, תוך דגש מיוחד עלרשות המ
ידי קרנות מחקר וגופים ציבוריים. הרשות אחראית על–הרחבת המחקר הממומן על

טיפוח והעמקה של קשרים עם גורמי מימון בארץ ובעולם, איסוף ואירגון כל הקשור
למידע על מקורות המימון והפצה של דפי מידע לחוקרים בדבר גופי מימון זמינים.
הרשות מרכזת ומנהלת את המערך הלוגיסטי של צרכי המחקר; שירותי הדפסה בעברית
–ובשפות זרות; עריכה אנגלית; הקצבת בולי צילום; סיוע כספי בפרסום מאמרים בכתבי

עת; סיוע בשירותי תכנות וברכישת תוכנה מדעית: סיוע בדלית מידע ממאגרי מידע
דוקטורליות; יעוץ וסיוע–ממוחשבים; מענקים מקרן רשות המחקר; הענקת מלגות בתר

בהכנת הצעות מחקר למימון חיצוני, וניהול כספי ומינהלי של תקציבי מחקר; פרסום
קטלוג המחקר של האוניברסיטה.

ידי סינאט האוניברסיטה בהמלצת הרקטור, מעורב בתוקף–הדיקן למחקר, הנבחר על
תפקידו בהליכי הקמת מכוני ומרכזי מחקר חדשים, חבר בהנהלות מכונים ומרכזים

הספר. כל המכונים ומרכזי המחקר באוניברסיטה–ובועדות המחקר של הפקולטות ובתי
מעוגנים ברשות המחקר.

כמו כן מופקדת רשות המחקר על הקשרים הבינאוניברסיטאיים, ועל הפעלתם של
הסכמים לחילופים אקדמיים עם אוניברסיטאות בחו"ל. כמו כן ישמש הדיקן למחקר,

מתוקף תפקידו, ליו"ר הנהלת הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

שעות קבלה ברשות המחקר: ימים א'-ה' בין השעות 16.00-8.00.

טל': 04-8240622/5, פקס: 04-8249865
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מכוני מחקר, מרכזי מחקר,
מעבדות וארכיונים וראשיהם

פרופ' אביתר נבוראש המכון:המכון לאבולוציה

פרופ' שלמה ברזניץראש המרכז:  המרכז לחקר לחץ פסיכולוגי ע"ש ר. ד. וולף

פרופ' אשר קוריאט ראש המכון:המכון לעיבוד מידע וקבלת החלטות

 ד"ר פיסל עזאיזהראש המרכז והמכון:ערבי והמכון לחקר–המרכז היהודי
 ד"ר און וינקלרסגן ראש המרכז והמכון:המזרח התיכון ע"ש גוסטב היינמן

פרופ' יואב גלברראש המוסד:מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה

פרופ' אריה כוכביראש המכון:המכון לחקר תקופת השואה
(משותף לאוניברסיטת חיפה ולבית לוחמי הגיטאות)

פרופ'  אריה כוכביראש המכון:המכון ללימוד ולחקר השואה ע"ש שטרוכליץ

פרופ' מיכל ארציראש המכון:ים ע"ש ליאון רקנאטי–המכון ללימודי

פרופ' מינה עברוןראש המכון:המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן

ד"ר מנחם מורראש המרכז:ישראל ויישובה–המרכז לחקר ארץ
צבי ואוניברסיטת חיפה–של יד יצחק בן

ד"ר דני גוטוייןראש המכון:המכון לחקר תולדות ה"בונד"

לב–פרופ' שאול ברראש המכון:המכון לחקר התרומה הנוצרית
19 ע"ש שומאכר–ישראל במאה ה–בארץ

ד"ר גילה אדרראש המכון:המכון לחקר ולימוד הקיבוץ והרעיון השיתופי

פרופ' מרדכי שכטרראש המרכז:המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה

מר צבי רענןמנהל המכון:מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה
 פרופ' יהודה חיותיו"ר מועצת המנהלים:
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פרופ' מאג'ד אלחאג'ראש המרכז:תרבותיות וחקר החינוך הערבי–המרכז לרב

פרופ' חנן אלכסנדרראש המרכז:המרכז לחינוך יהודי בישראל ובתפוצות

ד"ר זהבה רוזנבלטראש המרכז:המרכז למינהל ולהערכה בחינוך

פרופ' מיכל ירושלמיראש המכון:המכון לחקר אלטרנטיבות בחינוך

פרופ' יחזקאל טלרראש המרכז:המרכז לחקר השיקום והתפתחות האדם

פרופ' אריאלה לבנשטייןראש המרכז:המרכז לחקר ולימוד הזיקנה

פרופ' שלמה שרליןראש המרכז:המרכז לחקר ולימוד המשפחה

פרופ' צבי איזיקוביץ/ראשי המרכז:מרכז מינרבה לחקר הנוער
פרופ' גדעון פישמן

(יו"ר)פרופ' יעקב מעוז ראש המכון: המכון לחקר הגולן

פרופ' אבי שגיאראש המרכז:המרכז לחקר התפתחות הילד

פרופ' אשר קוריאט/ראשי המרכז:מרכז מינרבה לחקר תהליכים קוגניטיביים
פרופ' דני גופרוביצועי אנוש

פרופ' אמנון כרמיראש המרכז:המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה

פרופ' יוסף שיטריתראש המרכז:המרכז לחקר התרבות היהודית
בספרד ובארצות האסלאם

פרופ' משה זיידנר/ראשי המרכז:המרכז לחקר בינתחומי של הרגשות
זאב/–פרופ' אהרון בן

(מ"מ)פרופ' ויליאם פרידמן 

ד"ר יואל מנספלדראש המרכז:המרכז לחקר תיירות, צליינות ונופש

פרופ' אריה רטנר/ראשי המרכז:המרכז לחקר חברה, חוק ומשפט
ד"ר עלי זלצברגר

/רוד–ןב לאירבג 'פורפראשי המרכז: המרכז לחקר הבטחון הלאומי
רפוס ןונרא 'פורפ

פרופ' אילנה זינגרראש המרכז:המרכז לחקר תרבות צרפת
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ד"ר לרי מנביץ'ראש המרכז:המרכז הבינתחומי למדעי המחשב

פרופ' גבי סלומוןראש המרכז:מרכז לחקר החינוך לשלום

פרופ' שיזף רפאליראש המרכז: המרכז לחקר חברת המידע

פרופ' יצחק הרפזראש המרכז:המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי

פרופ' אודי מקובראש המרכז:המרכז למחקר באקטואריה

פרופ' מרדכי פכטרראש המרכז:המרכז לחקר התרבות היהודית

ד"ר יפעת וייסראש המכון:המכון ע"ש גרד בוצריוס לחקר
ההיסטוריה והחברה הגרמנית בת זמננו

פרופ' מרטין גולומביקראש המכון:רוטשילד–מכון אדמונד דה
תחומי במדעי המחשב–למחקר בין

לוין–פרופ' גל ריכטרראש המרכז:תחומי לחקר מוח והתנהגות–המרכז הבין

פרופ' מיכל סובלראש המרכז:המרכז לחקר ארה"ב

פרופ' יאיר צנזורראש המרכז:המרכז למתמטיקה חישובית וחישוב מדעי

קתדרות
הקתדרה למורשת ההגות היהודית

 פרופ' מנחם קלנרבראשותו שלע"ש סר אייזיק וליידי אדית וולפסון

טנמיד הרובד 'פורפ לש התושארבהקתדרה ליהדות בעולם העתיק
ע"ש ג'ורג' ופלורנס וייז

פרופ' אריה כוכביבריכוזו שלהקתדרה לציונות והיסטוריה ע"ש ראובן הכט

פרופ' עודד בלבןבראשותו של אמריקאיים–הקתדרה ללימודים לטינו
ע"ש פרופ' הלנה לוין

פרופ' אלכס כרמלבראשותו שלהקתדרה לחקר פעילות העולם הנוצרי
19 ע"ש גוטליב שומאכר–ישראל במאה ה–בארץ
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ץינזרב המלש 'פורפבראשותו שלהקתדרה ע"ש ליידי דייויס למרכז יישומי
של לחץ פסיכולוגי

פרופ' אריה רטנרבראשותו שלהקתדרה לספנות מיסודה של "אל ים"
(בתוקף תפקידו)

פרופ' אריה רטנרבראשותו שלהקתדרה למינהל עסקים ע"ש בנימין ה. סוויג
(בתוקף תפקידו)

 פרופ' שונית רייטרבראשותה שללוננפלד–הקתדרה לחינוך מיוחד ע"ש קונין

פרופ' אדיר כהןבראשותו שלהקתדרה לחינוך וחברה ע"ש חנן בר נצר

בראשותו שלהקתדרה לרווחה ולתכנון חברתי
פרופ' צבי איזיקוביץע"ש ריצ'רד קרוסמן

 פרופ' אביתר נבובראשותו שלהקתדרה לביולוגיה אבולוציונית ע"ש בנק דיסקונט

 פרופ' ג'ורג' קנאזעבראשותו שלהקתדרה לחקר ולטיפוח השפה והספרות הערבית
חביב–ע"ש בן

פרופ' ארנון סופרבראשותו של הקתדרה לגיאואסטרטגיה

ארכיונים, מעבדות ויחידות אחרות
:יוגיהה תדעו ר"ויקרן צימרמן למחקר בבנקאות ומימון

לטנב ינב 'פורפ

פרופ' אביבה דורוןראש המוקד:המוקד לחקר תרבויות ספרד והקתדרה
של אונסקו לדיאלוג בין תרבותי

 ייקבעראש הארכיון:הארכיון ע"ש אבא חושי

ראש הארכיון:ארכיון הסיפור העממי בישראל (אסע"י)
יצחק–פרופ' חיה ברמיסודה של עיריית חיפה

גב' עדנה היכלמרכזת מדעית: 

פרופ' אדיר כהןראש המרכז: המרכז לספרות ילדים
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פרופ' אריה כוכביראש המרכז: המרכז לתיעוד היסטורי של מרכז מזרח
אירופה מיסודו של מכון שטרוכליץ לחקר השואה

 ד"ר תמר אלמוגראש המעבדה:המעבדות ללמידה ולהוראה
של הפקולטה לחינוך (מל"ה)

 פרופ' פרלה נשרראש המעבדה:המעבדה לחשבון

פרופ' יוסף שימרוןראש המעבדה: המעבדה למחקר ניסויי בחינוך

 פרופ' צביה ברזניץראש המעבדה:המעבדות למחקר נוירוקוגניטיבי

ד"ר יהודית קאיסראש המדור:המדור לתכניות לימודים

ממונה על המעבדה:קוליות בביה"ס לע"ס–המעבדה להפקות אור
פרופ' יחזקאל טלר

 פרופ' דוד פרג'יראש המעבדה:המעבדה ליעוץ סטטיסטי

שושן–ד"ר מרשה בןראש המעבדה: מעבדה לשונית ממוחשבת (מל"מ)
ד"ר אלינור אבינורראש אקדמי: 

שושן/– ד"ר מרשה בןראשי המעבדה:קולית–מעבדה לשונית אור
ישראל–    גב' באני בן

 פרופ' רפי טלמוןראש המעבדה:המעבדה למולטימדיה

 מר אלי צפדיהראש המעבדה:המעבדה לכרטוגרפיה אנליטית

 פרופ' דוד נבוןראש המעבדה:המעבדה לחקר תפיסה וקשב

לוין–פרופ' גל ריכטרראש המעבדה: המעבדה לחקר המוח וההתנהגות

ד"ר משה אלמגורראש המעבדה: המעבדה לטיפול ומחקר משפחתי
MMPI–והתנהגותי ו

 פרופ' רמזי סלימאןראש המעבדה:מעבדה חברתית

 ד"ר ריצ'רד שוסטרראש המעבדה:חיים–המעבדה ללמידה והתנהגות אצל בעלי

 פרופ' מינה עברוןראש המעבדה:המעבדה לפלינולוגיה

 פרופ' משה ענברראש המעבדה:המעבדה לגיאומורפולוגיה

 פרופ' חיים קותיאלראש המעבדה:המעבדה לאקלים
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 פרופ' סם רקוברראש המעבדה:המעבדה לזיהוי פרצופים

 פרופ' שלמה ברזניץראש המעבדה:המעבדה ללחץ פסיכולוגי

 פרופ' יוחנן אשל/ראשי המעבדה:המעבדה לפסיכולוגיה חינוכית
    ד"ר יהודית הראל

פרופ' עפרה נבוראש המעבדה: המעבדה לייעוץ והכוון מקצועי

ד"ר אמציה פלדראש המעבדה: המעבדה לחישה מרחוק

פרופ' ברי ברגרראש המעבדה: המעבדה לפרמקולוגיה פסיכולוגית

פרופ' ברוך נבוראש המעבדה: המעבדה לחקר האינטליגנציה והערכתה

ד"ר וונדי סנדלרראש המעבדה: המעבדה לחקר שפת הסימנים

 פרופ' משה זיידנרראש המעבדה:תרבותי של גורמי–המעבדה למחקר בין
אישיות והבדלים אינדיבידואלים

ד"ר שפרה שיינמןראש המעבדה: המעבדה לחקר דרמה, תיאטרון וחינוך

פרופ' צבי איזיקוביץראש המעבדה: המעבדה ע"ש קארטן

פרופ' צבי איזיקוביץראש המעבדה: משו"ב ע"ש קארטן בלין

פרופ' ברי ברגרראש המעבדה: המעבדה לפחד והמנעות

פרופ' מיכה לשםראש המעבדה: המעבדה לפסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר זוהר אביתרראש המעבדה: המעבדה הקוגניטיבית

פרופ' אבי שגיא/ראשי המעבדה: המעבדה להתפתחות הילד
    ד"ר דוד אופנהיים

ד"ר אמציה פלדראש המעבדה: מעבדה למערכות מידע ג"ג

פרופ' ציפורה שכטמןראש המעבדה: המעבדה לפיתוח דרכי הערכה ומחקר
בתחום הייעוץ

מר אריק שפיראראש המעבדה: מעבדת מוסיקה

פרופ' אביתר נבוראש המעבדה: המעבדה לביולוגיה של אוכלוסיות

פרופ' אביתר נבוראש המעבדה: המעבדה לאבולוציה מולקולרית של בע"ח
ואוכלוסיות אנושיות
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פרופ' אביתר נבוראש המעבדה: המעבדה לאבולוציה מולקולרית של צמחים

ד"ר ציון פחימהראש המעבדה: המעבדה למחלות צמחים

ד"ר גיורא חתראש המעבדה: המעבדה להתנהגות ולתקשורת
כימית של בע"ח

פרופ' אביתר נבוראש המעבדה: המעבדה להתנהגות בע"ח

פרופ' אמוץ דפניראש המעבדה: המעבדה לאקולוגיה של האבקה

פרופ' סלומון ואסרראש המעבדה: המעבדה לצמחים קריפטוגמיים ופטריות

פרופ' אביתר נבוראש המעבדה: המעבדה למגוון המינים

פרופ' אברהם קורולראש המעבדה: המעבדה לגנטיקה מתמטית ואוכלוסיות

פרופ' אברהם קורולראש המעבדה: המעבדה לגנטיקה של דרוזופילה
(זבוב הפירות)

ד"ר ליאון בלאושטייןראש המעבדה: המעבדה לאיקולוגיה קהילתית

ד"ר אלכס בהרבראש המעבדה: המעבדה לביוסטטיסטיקה

ד"ר אלכס בהרבראש המעבדה: מרכז מידע לבנק הגנים של אם החיטה,
אם השעורה, אם החסה, פטריות וחולדים

ד"ר ילנה יבניצקיראש המעבדה: המעבדה לציטוגנטיקה מולקולרית
ואבולוציה של בע"ח

ד"ר אלכסנדר בלאייבראש המעבדה: המעבדה לציטוגנטיקה מולקולרית
של צמחים

פרופ' אלכסנדר בולשויראש המעבדה: המעבדה לביואינפורמטיקה

פרופ' אדוארד טריפונובראש המעבדה: מרכז מגוון הגנים

פרופ' מינה עברוןראש המעבדה: המעבדה לפלינולוגיה וכימיה

ד"ר דני נדלראש המעבדה: המעבדה לפרהיסטוריה

ד"ר אדם זרטלראש המעבדה: המעבדה המקראית

פרופ' ארתור סג"לראש המעבדה: המעבדה הקלאסית

ד"ר אלכסנדר צצקיןראש המעבדה: המעבדה לגיאולוגיה
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ביתן–הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה

פרופ' משה זיידנרר הוועד המנהל: יו"

 ד"ר שולמית אלמוגעורכת ראשית:

פרופ' מנחם קלנר, פרופ' דניאל סטטמן, ד"ר רותם קובנרחברי ההנהלה: 

(מנהל ההוצאה)מר פטריק מאסטרסי 

 (אחראית על ההוצאה)גב' מרים זידאן

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה מוציאה לאור ספרי עיון איכותיים המשלבים
רמה מדעית גבוהה עם כתיבה רהוטה ונגישות לקהל המשכיל הרחב. ההוצאה פועלת
בכמה ערוצים: מפעל ספרים משותף עם ספרית מעריב הכולל גם ספרי עיון מתורגמים;

 בתחום המשפט—מפעל ספרים עצמאי של אוניברסיטת חיפה וכן סדרות מדעיות 
והחברה ובתחום מחשבת ישראל.
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ה ס פ ר י ה
 מנהלפרופ' ברוך קיפניס,

 ראש מינהל חומי רקם,'גב
שעות פעילות הספריה

20.00—08.30ימים א'-ה'
13.00—08.30ימי שישי וערבי חגים

(בימי שישי הספריה פועלת במתכונת מצומצמת)
שירותי הספריה נפסקים רבע שעה לפני סגירת הספריה.

הודעות על שינויים בשעות הפעילות, כולל חופשת הקיץ, מתפרסמות באמצעות שילוט בספריה
ובדף הבית. רשאים להיכנס לספריה רק בוגרים מגיל 16 ומעלה.

הספריה באוניברסיטת חיפה ממוקמת בבניין הראשי והינה כללית ומרכזית. הספריה משרתת
את מורי האוניברסיטה, תלמידיה ועובדיה בתחומי המחקר והלימוד שלהם. הגישה לרוב

החומר הספריתי חופשית.

 כשני מליון פריטים ספריים ולא ספריים. האוסף עומד לרשות הקוראיםבאוסף הספריה
עת, כלי מחקר–על המדפים וכן באוספים מיוחדים: שמורים, משפטים, יעץ, מדיה, כתבי

במדעי ההתנהגות, ספרים נדירים, ואוסף ספרי ילדים.

(מול הספריה), מצויים ספרים שהם קריאת חובה בקורסים שונים. באוסף שמורים באוסף
זה נמצא עותק אחד מכל עבודת גמר של תלמידים לתארים מתקדמים באוניברסיטה וכן

כן מופעלת במקום מערכת תדפיסים אלקטרונית המאפשרת צפייה,–ספרי יעץ בסיסיים. כמו
הדפסה ושמירה אלקטרונית של תדפיסים. עמדות נוספות של המערכת ממוקמות בספריה
ובבקתות המחשב. גישה למערכת התדפיסים האלקטרונית במדור השמורים אפשרית החל
משעה 8.00 בבוקר. כמו כן ניתן לגשת לתדפיסים האלקטרוניים שבאינטרנט מכל מקום

ובכל זמן. השימוש בתדפיסים מוגבל לפי קורסים.

העת והעתונים העבריים והלועזיים במגוון צורות:– מרוכזים כל כתביעת– כתביבאוסף
עת בתחום המשפטים נמצאים–עת אלקטרוניים. כתבי–בדפוס, בפורמט מזוער וכן כתבי

באוסף המשפטים. ניתן לצפות בכתבי העת האלקטרוניים במחשבים בספריה, בבית וברחבי
האוניברסיטה.

עת ומאגרי מידע ממוחשבים,– מרוכז כל החומר בתחום זה: ספרים, כתבימשפטיםבאוסף ה
דין ולמאמרים משפטיים מהארץ ומהעולם.–הכוללים: הפניות לפסקי

ספרי של הספריה ואמצעי השימוש בו: אוסף סרטי וידיאו– נמצא החומר הלאהמדיה באוסף
ועמדות צפייה, אוסף שקופיות, תוכנות מחשב ותוכנות מולטימדיה, אוסף מוסיקה וחדר

האזנה, וכן מאגר מקורות ויזואליים ברשת, לקהיליית האוניברסיטה.

כאן קיימת כיתה המצויידת באמצעים הדרושים להצגת כל סוגי החומר הקיימים באוסף.
כמו כן, קיים אוסף  מפות ואטלסים, תצלומי אויר ולווין ואוסף נבחר של ספרים בנושאי

ישראל ואוסף התווים של הספריה.–אמנות, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה ולימודי ארץ
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 שתכליתו מחקר והוראה לצורך שיפור השירות הספריתי הניתןספרי הילדים,באוסף 
לילדים ולבני נוער בארץ, נערכים ימי עיון וסדנאות השתלמות לספרנים ולאנשי חינוך.

 מכל תחנות העבודההקטלוג הממוחשבאיתור כל סוגי החומר בספריה מתבצע באמצעות 
ברחבי הקמפוס ומחוץ לקמפוס.

לרשות הקוראים עומדות תחנות עבודה לחיפושים במאגרי מידע אלקטרוניים בתחומים
רבים, באמצעותם ניתן לקבל ביבליוגרפיות מעודכנות ומאמרים בטקסט מלא. אל רוב
המאגרים הללו קיימת גם גישה מהמחשב הביתי וממחשבים בקמפוס. כמו כן עומד לרשות

הקוראים אוסף ביבליוגרפיות ומדריכים מודפסים.

בספריה היא אישית בלבד ומתבצעת עם הצגת כרטיס תלמיד או כרטיס השאלת ספרים
סגל. ניתן לשאול מספר בלתי מוגבל של ספרים מרוב אוספי הספריה. משך זמן ההשאלה

נקבע בהתאם לסוג החומר המושאל ובהתאם למעמד הקורא.

מומלץ לשים לב לכללי ההשאלה בטרם ביצוע השאלה, ובעיקר חשוב לזכור להאריך תוקף
ההשאלה ולהחזיר ספרים במועד על מנת למנוע חסימת זכויות השאלה וקנסות על איחורים.

זכויות ההשאלה של קורא ייחסמו במקרים הבאים: איחור בהחזרת ספרים, חוב לספריה או
 עד להסדרת העניין.—לאוניברסיטה ואי החזרת ספרים מוזמנים 

'לטב תונמזה בצמ רוריבלו תוכראהל ילוק הנעמ לעפומ םיארוקה תושרל הארכת השאלה:
.תיבהמו הטיסרבינואה יבחרב ,הירפסה בשחמ תועצמאב םירפס ךיראהל ןתינ ןכו ,5589428

SMS. נתן לקבל את הודעות ההשאלה באמצעות דואר אלקטרוני ושירותי

circ@univ.haifa.ac.il להסדרת שירותים אלה נא לפנות ל: 

 מאפשר לקוראים להזמין, תמורת תשלום, ספרים וצילומיםספריתית–ההשאלה הביןשירות 
מאוספי ספריות אחרות בארץ ובעולם.

 ניתן להשתמש במכונות צילום בשחור לבן ובצבע ובמכונה לצילום ולסריקהבמרכז הצילום
לבן פזורות בספריה. כרטיסי צילום ניתן לרכוש–מזיעורים. מכונות נוספות לצילום בשחור

במרכז הצילום ובחדר הצילום במדור שמורים.

, אותו ניתן לקבל לעיון במקום ובדף הביתתקנון הספריה הקוראים מתבקשים למלא אחר
ציות לכללים המפורטים בתקנון, התייחסות בלתי הולמת לפניות הספרנים–של הספריה. אי

ופגיעה ברכוש הספריה ייחשבו כעבירות חמורות על המשמעת ויידונו בהתאם לתקנות
המשמעת של האוניברסיטה. עד לקיום הדיון בפני הממונה על המשמעת רשאי מנהל הספריה
לשלול  זכותו של כל תלמיד להשתמש בספריה או בחלק משירותיה לתקופה שלא תעלה על

שבועיים.

השימוש במכשירי טלפונים סלולריים אסור בספריה!
http://www-lib.haifa.ac.il כתובתנו באינטרנט:

הספריה
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אגף המיחשוב
, ראש האגף גב' רעיה לובוביץ

תפקידים עיקריים:לאגף המיחשוב באוניברסיטת חיפה מספר 
אספקת סביבת מיחשוב זמינה, יעילה ומתקדמת לצרכי אוכלוסית האוניברסיטה:¥

חוקרים, סטודנטים ומינהל.

הפעלת מערך המחשבים המרכזי של האוניברסיטה.¥

הפעלת כיתות מחשבים אישיים לצרכי הוראה.¥

טיפול בתשתית התקשורת בקמפוס.¥

מתן יעוץ למשתמשי קצה בשימוש בתוכנות ובפתרון בעיות מיוחדות.¥

ייזום ועידוד תוכניות לשימוש מחקרי של יחידות באוניברסיטה.¥

מתן יעוץ ליחידות באוניברסיטה בנושאי מיחשוב ותקשורת מחשבים.¥

 המחשבים משמשים את הסטודנטים והמרצים בתחומים הבאים:בהוראה

הוראת השימוש בתוכנות מגוונות המותקנות במחשבים.¥

.INTERNET–כלי חיפוש במאגרי המידע ברשת ה¥

שימוש בכלי מולטימדיה.¥

גישה לקורסים מתוקשבים.¥

שימוש בדואר אלקטרוני.¥

שימוש בעיבוד תמלילים לצורך הכנת עבודות.¥

אוניברסיטת חיפה רואה חשיבות בשיפור מתמיד של שירותי המיחשוב לסטודנטים, כדי
לאפשר הערכות התואמת את הדרישות הקיימות והחזויות מבוגר מוסד להשכלה גבוהה.

בנוסף, מעמידה האוניברסיטה שירותים מיוחדים לסטודנט באמצעות מענה קולי ואינטרנט.

הציוד העומד לרשות הסטודנטים:
יליבקמ תרשו םירקוחה תא רקיעב תושמשמה ,םינוש םיגוסמ UNIX הדובע תונחת¥

.ןובשח חותפל טנדוטס לכ יאכז וילע ,םיטנדוטסה רוביצ תא תרשמה SUN תרבח לש
יכרצל וב שמתשהל ןתינ ןכו דומיל יכרצל תונוש תונכות תונקתומ םיטנדוטסה תרשב
איה הדובעה תונחתל השיגה .INTERNET–ה תשרב עדימ ישופיחו ינורטקלא ראוד
כיתות מחשבים אישיים ובחיוג מהבית. תועצמאב

500 בבניין הראשי, עומדות–באגף המיחשוב, אשר בקומת ה :םיישיא םיבשחמ תותיכ¥
תואצמנ תותיכ 2 .םיישיא םיבשחמ תוללוכה ,תותיכ רפסמ םיטנדוטסה ללכ תושרל

בבניין רבין של הפקולטה למדעי החברה, כיתה נוספת בבניין הפקולטה לחינוך וכיתה
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תויזכרמ תודוקנ רפסמב םיבשחמ "תותקב" ורזופ כ"כ .יתילכת–ברה ןיינבב הלודג
בקמפוס, כולל מעונות הסטודנטים. בכל כיתה יש מדפסת לייזר המשרתת אותה. השימוש
במדפסות הינו בתשלום, באמצעות כרטיס הצילום של אותו בניין. המחשבים האישיים

תא .תוספדהו םיקסידל תרשכ שמשמה בשחמ הזכרמבש ,תימוקמ תשרל םירבוחמ
,םיינורטקלא תונוילג ומכ תונכות ןווגמ . בשרת הרשתNOVELLהרשת מנהלת תוכנת 

תמלילים. תוכנות סטטיסטיות ותוכניות חוגיות (גיאוגרפיות ומתמטיות) ועיבודי

םיעצמאב תוסנתהו הכרדה ,הארוהל דעונש םדקתמ דויצ הליכמ הידמיטלומ תווח¥
הינשהו MAC יבשחמ לש תחא ,תותיכ 2 הליכמ הווחה .םיבשחומויזואלים מ–אודיו

,הנומת ידוביע ,הקיפרג עצבל ןתינ ןהב תונווגמ תונכות םע ,םיידועייPC  יבשחמ לש
 ומצגות.Web ושילובם במסמכים, דפי היצמינאו ואדיו ,לוק

משוכלל, המאפשר לתלמידים בכיתות מרוחקות לראות את מהלך ההרצאהאולפן וידאו ¥
ולהשתתף באופן פעיל במהלך השעור, הודות לטכנולוגיית ועידת וידאו ולמערכת תקשורת

משוכללת המקשרת את האולפן לכיתות המרוחקות, בארץ ובעולם.

תונקתומ הז בשחמב .להנימו הארוה , המשמש למחקרIBM/9672 מחשב מרכזי מסוג¥
 תוכנות, חבילות תוכנה מתמטיות, חבילות תוכנה סטטיסטיות,שפות תיכנות שונות רבות

.VM/ESAלעיבוד תמלילים ועוד. מערכת הפעלה של מחשב זה היא 

 מהן ניתן להתקשר ברשת אל,לרשות הסטודנטים עומדות כיתות המחשבים האישיים
המחשב המרכזי.

:אוניברסיטאית–רשת אוניברסיטאית ובין¥
,HALANרשת הכיתות ו“בקתות“ המחשבים מחוברת לרשת מקומית של האוניברסיטה 

יבשחממ דחא ניתן להגיע באמצעות הרשת לכל .TCP/IP תקשורת לוקוטורפב תדבועה
תרשל ,UNIX הדובעה תונחתלו הירפסה בשחמל ,יזכרמה בשחמל :הטיסרבינואה
,עיגהל ןתינ ןכ .‘וכו ואדיו יטרסכ םיטלקומה םיסרוקלו םיבשקותמה םיסרוקה
.INTERNETאוניברסיטאית, כולל שימושי – לרשת הבין,דבלב םישרומ םישומישל

פתיחת חשבון מחשב:
.םיטנדוטסה לש UNIX–ה בשחמב ןובשחל יאכז ,ל"כש םלישו ץועיי רבעש טנדוטס לכ
םיטנדוטסה בשחמל שמתשמה דוק םושיר תא אצמי ,בשחמ ןובשחל יאכזה טנדוטס

Study  םררבל ןתינ ,םש םאצמ אל םא .תועשה תכרעמ סיפדת תיתחתב ,גויחה םדומלו
.ישארה ןיינבב ,םידימלתה להנימבש ל"כשו דימלת יתורישל הקלחמב
תוארוהה ףדב עיפומה ךילהת י"פע ,ומצעב ףקותל ןובשחה תסנכה תא עצבי טנדוטסה
תמוקב םיאצמנה ,תותיכה יארחאב וא םיטנדוטסה יצעויב ךכ םשל רזעהל ןתינ .לביקש
.ישארה ןיינבב 005–ה
.תיטמוטוא םיחתפנ םיבשקותמה םיסרוקה תרשב םיטנדוטסה תונובשח
טנדוטסה שרדיי םיתעל ךא ,ןובשח ירפסמב ךרוצ ןיא םיישיאה םיבשחמה תותיכב
.המיאתמ הדועתב דיוצמ תויהל שי ,ןכ לע ,תוהדזהל
םיטרופמה ,בשחמב תואנ שומישל תובחייתהה יאנתב דומעל בשחמה ישמתשמ לע
.ךשמהב
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התקשרות בחיוג מהבית:
יבשחמל ,ןופלט וקו םדומ תרזעב ,ותיבב ישיאה בשחמהמ רשקתהל לוכי טנדוטס

האוניברסיטה ולרשת האינטרנט באמצעות כרטיס מחולל סיסמאות, המאפשר גישה גם
למאגרי מידע שונים באינטרנט הזמינים למשתמשי האוניברסיטה בלבד.

כיתות מחשבים ובקתות
הוראה בכיתות

היוצמ התיכ לכל הסינכב .תימצע הדובעל ןהו הארוהל ןה תושמשמ םיבשחמה תותיכ
רשפאתת אל תועש ןתואב .רועיש ךרוצל התיכ התוא הסופת ןהב תועשה לש המישר
.רועישה ךלהמב עירפהל ןיאו ,התיכב תישפוח הדובע

התנהגות בכיתות
.דבלב תוימדקא תורטמל אוה םיבשחמה תותיכב שומישה—
.יפרגונרופ רמוח גיצהל ןיאו בשחמ יקחשמ ליעפהל ןיא—
.םיבשחמב םינקתומה הנכות וא/ו הרמוחב עוגפל ןיא—
!תותיכב ןשעל ןיאו ,היתש וא/ו לכוא םיבשחמה תותיכל סינכהל ןיא—
אין להשתמש בטלפון סלולרי בכיתות או בפרוזדור.—
!תעמשמ תריבע הניה ל"נה תוגהנתהה יללכ לע הרימש–יא

אחראי הכיתות
.ןיבר ןיינבב 0407 רדחב וא ,ישארה ןיינבב 665 רדחב אצמנ םיבשחמה תותיכ יארחא
ףגאו םיטנדוטסה ןיב רשקה שיא תא הווהמו ,תותיכה דוקפת תוניקתל גאוד אוה
.בושחימה

ייעוץ לסטודנטים
:םיאבה םימוחתל קלחתמ םיטנדוטסל ץועייה
 ניתן בחדר UNIX —.568– וPC ימושיי.1
 ניתן בחדר SPSS —.567– וSASשימוש בחבילות התוכנה הסטטיסטיות 2.
ידי יועצי 2 התחומים.–שימוש באינטרנט וחיוג מהבית ניתן על3.

Web :cc.haifa.ac.il–פרטים נוספים ניתן למצוא בדפי אגף המיחשוב ב

- 1995 התשנ"ה ,תקציר חוק המחשבים

4 תחומים בעיתיים:–החוק מטפל ב

עבירות מחשב:1.
,הנשמ ,קחומ ,בשחמה לש הניקתה ותוליעפ תא שבשמש ימל רסאמ ישנוע תעיבק
 מידע כוזב, או מפריע לשימוש בחומר מחשב.גיצמ

כך גם לגבי חדירה לא מורשית למחשב (אף אם לקבלת מידע בלבד), או החדרת "וירוס"
למחשב.
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 עוולות נזיקיות:2.
םייוציפ עובתל תוכז עגפנל הנקמה ןיקיזנה תדוקפ יפל הלוועכ תואבה תולועפה תעיבק

ממי שבצע העוולה:
ידי–הפרעה שלא כדין לשימוש במחשב או בחומר מחשב, בכל דרך שהיא, לרבות על

גזילת דבר המגלם חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, גרימת שינוי בו או שיבושו בכל
דרך אחרת.

קבילות פלט מחשב כראיה בבית משפט:3.
יבגל םיאנת רפסמ ומייקתנ םא טפשמ תיבב היארכ ליבק היהי ידסומ בשחמ טלפ

תקינות הטיפול במידע במסגרת המוסד.

דיני חיפוש ותפיסה:4.
 לצורך "חיפוש" מותרת עפ"י צו שופט)כגון משטרה(חדירה למחשב ע"י רשות מוסמכת 

בלבד. קבלת מידע מתקשורת מחשבים תוך כדי חיפוש כנ"ל לא תחשב כהאזנת סתר.

הסבר כללי לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א - 1981
פרק ב' בחוק עוסק בהגנה על הפרטיות שבמאגרי המידע:

החוק מחייב לרשום אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים כל מאגר מידע.¥
 נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו,—"מידע" 1.

ואמונתו.מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו
םינסחואמו ,קוחב ותועמשמ יפ–לע עדימכ םירדגומה םינותנ — "עדימ רגאמ"2.

הידמ לכ לע( ישיא בשחמ םא ןיבו הדובע תנחת/יזכרמ בשחמ םא ןיב ,בשחמב
שהיא).

לכל מאגר יש למנות מנהל שיהיה אחראי עליו.¥
החוק מחייב בעליו של מאגר מידע לרשום את המאגר אצל רשם מאגרי המידע שבמשרד¥

המשפטים. הרישום יעשה באמצעות דיווח למרכז המחשבים, אשר ידאג מצידו לרישום
המאגר במשרד המשפטים ולהנחיית בעל המאגר בהתאם לחוק.

םשל ,עדימה רגאמ לע )הנכותב( תיגולו תיסיפ הנגה םויקל יארחא עדימה רגאמ לעב¥
שמירה הן על שלמות המידע והן על חסיונו.

החוק מחייב לאפשר לכל אדם עיון במידע המתייחס אליו, המוחזק במאגר.¥
וא ,רגאמה םקוה המשלש הרטמל אלש ,רגאמבש עדימב שומיש לע רסוא קוחה¥

 שלשמה נועד המידע.הרטמל

התחיבות לשימוש נאות במחשבי האוניברסיטה
 1981 וכן נהלי האוניברסיטה— 1995, חוק הגנת הפרטיות תשמ"א —חוק המחשבים התשנ"ה 

קובעים את כללי העבודה במחשבי האוניברסיטה.
או את הנהלים./מנת למנוע פעולות חריגות הסותרות את החוק ו–פירסום זה בא על

או עבודה באוניברסיטת חיפה, ולא/או מחקר ו/המחשב ישמש אך ורק לצרכי לימודים ו¥
כן, השימוש ברשת התקשורת–או גורמים אחרים. כמו/לשום מטרות פרטיות, מסחריות ו
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תוימדקא תורטמל היהי ,INTERNET תשרב עדימה ירגאמב וא ,תיאטיסרבינוא–ןיבה
בלבד.

ירחסמ םוסרפ יכרצל אלו דבלב דיקפתה יכרצל היהי INTERNET–ה תשרב םוסרפה¥
 פוליטי, ויהיה כפוף לשמירה על דיני המדינה ונהלי האוניברסיטה, לרבות השימושוא

בשם האוניברסיטה ובסמלה.

לש ותרוקב תחת השעי ,תילהנימ הדיחי לש םוסרפ יכרצל INTERNET–ב שומישה
 וסמלה.הטיסרבינואה לש תרתוכ אשיו ,רוביצ יסחי ףגא

 לצרכי פרסום אקדמי ישא את שם האוניברסיטה וסמלה, בצירוףINTERNET–השימוש ב
פרטי הכותב. הכותב ישא באחריות בגין הפרסום.

תא אשי אל ,םיללכה י"פע רוסא וניאש ,רחא םוסרפ יכרצל INTERNET–ב שומישה
 האוניברסיטה וסמלה, אלא את פרטי הכותב, בצירוף הערה בדבר היות הפרסום עלםש

דעת כותבו בלבד. הכותב ישא באחריות בגין הפרסום.

כל פרסום אחר, החורג מכללים אלו, טעון אישור בכתב ומראש של סגן הנשיא למינהל.

ת להעביר/אין למסור את קוד השימוש במחשב לכל גורם אחר. המשתמש איננו רשאי¥
בתכבו שארמ המכסה תליטנ אלל 'ג דצל הטיסרבינואה יבשחמב שומישה תוכאת ז

אגף המיחשוב. שארמ

במחשבים האישיים שבחדרים הציבוריים מותר להשתמש רק בתוכנות שנרכשו כחוק.¥

כל מידע חלקי או מלא על תוכניות מחשב, נתונים, קבצים וכו' אשר אינם שייכים¥
שומישה ידכ ךות וילא עיגי רשאו ,םהב שמתשהל שרופמב השרוה אלש וא/ולמשתמש 

או לשנות/האוניברסיטה, מהווה מידע חסוי. המשתמש מתחייב לא להעתיק ו יבשחמב
או להעביר מידע כנ"ל לצד שלישי כלשהו/או להשתמש במידע כזה או בחלק ממנו ו/ו

ללא אישור מפורש ובכתב מהגורם שהמידע שייך לו.

חדירה שלא כדין לחומר מחשב מהווה עבירה.

יעתיק משתמש נתונים בשטחים שאינם מוגדרים כשייכים לו/ימחוק/יוסיף/לא ישנה¥
אישית.

אין לאחסן מידע כוזב במחשב או לבצע פעולה לגבי מידע, שתוצאתה תהיה מידע או
פלט כוזב.

שובישו בשחמה תוכרעמ לש הרמוח וא הנכות ,םינותנב ןודזב וא תונלשרב העיגפ¥
האוניברסיטה, והינה בניגוד שוכרב העיגפ ןידכ הניד בשחמה לש הניקתה ותלועפ

להוראת החוק.
התחייבות זו מתייחסת לכל מחשב שהוא רכוש האוניברסיטה, כולל מחשבים אישיים.¥
פי כתב זה, יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף אשר–כל המפר התחייבות כלשהי על¥

או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך./ייגרם לאוניברסיטה ו

רשא ,תעמשמ תרבעל םג בשחת ליעל תויונמה תויוביחתההמ יהשלכ תוביחתה תרפה
תגרור העמדה לדין משמעתי בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה, וזאת מבלי לגרוע מן
העובדה כי הפרה כאמור עשויה להחשב אף כעבירה על החוקים הנ"ל על כל המשתמע מכך.
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מוזיאון ראובן ועדית הכט
מנהלת ואוצרת המוזיאוןגב' עפרה רימון, 

ממגורות’1984 ביוזמתו של  ד"ר ראובן הכט ז"ל,  מייסד –מוזיאון ראובן ועדית הכט נחנך ב
דגון‘ וממייסדי חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה.

תערוכת הקבע בארכיאולוגיה מבוססת על האוסף הפרטי של מייסד המוזיאון, אותו תרם
לאוניברסיטה. שני עקרונות הונחו ביסוד תכנון המוזיאון ואופן הצגת אוסף הכט: ראשית,
התערוכה תוצג באופן דידקטי וברצף כרונולוגי; שנית, שישמר אופיו של אוסף הכט, המדגיש

את התקופה הישראלית.

במוזיאון מצוי גם אגף לאמנות, בו מוצגות, בתצוגת הקבע, יצירות האמנות מאוסף משפחת
עשרה, עם דגש על–הכט. האוסף מציג זרמים חשובים באמנות החל מאמצע המאה התשע

האימפרסיוניזם ועל עבודות אמנים יהודים מהאסכולה של פריז. בין היתר מוצגות עבודותיהם
של ואן גוך, מאנה, מונה, פיסארו, סוטין ומודליאני.

תערוכת הקבע בארכיאולוגיה:
µתיטנזיבה הפוקתה יהלש דעו תיתילוקלכה הפוקתהמ — לארשי–ץרא לש היגולואיכרא.

µתועבטמ ;םייברעמ םיימש תומתוח — לארשי–ץרא לש היגולואיכראב םירחבנ םיאשונ
 ועוד.תיבה רה תוריפח יאצממ ;םיטישכתמשקלות; שבעת המינים;  ;םידוהיה

µישראל בתקופת המקרא.–פניקים בחוף הצפוני של ארץ

µ מלאכת הזכוכית, המתכת, האבן, הפסיפס, העץ, מלאכת—תעשיות ומלאכות קדומות 
הכתב ומלאכת הרופא.

תערוכת הקבע באמנות:
µ1930-1830 ציור צרפתי

אסכולת ברביזון, אימפרסיוניזם, פוסט אימפרסיוניזם ואסכולת פריז.

µ‘אמנות יהודית מאמצע המאה הי“ט וראשית המאה הכ

אמנים מהולנד, גרמניה ומזרח אירופה.

במוזיאון מוצגות תערוכות מתחלפות בארכיאולוגיה ובאמנות.

המוזיאון משמש כמרכז לימוד ומחקר לסטודנטים ולסגל האקדמי ומהווה מוקד חינוכי
הספר והציבור הרחב. בין הפעילויות המתקיימות במוזיאון: כנסים,–ותרבותי לתלמידי בתי

ימי עיון, הרצאות והשתלמויות, סדנאות יצירה לילדים, קונצרטים, הצגות תיאטרון ועוד.

עת מדעי לארכיאולוגיה בשם "מכמנים" וקטלוגים המלווים–המוזיאון מוציא לאור כתב
תערוכות בארכיאולוגיה ובאמנות.
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 לזוכים מעניקה קרן הכט מלגות לימוד:—מדי שנה מקיים המוזיאון שתי תחרויות 
 בתחרות ליוצרים צעירים בתחומימלגות לימוד לסטודנטים בחוג לאמנות יצירה לזוכים1.

. מלגות כספיות ניתנות גם לחייליםהאמנויות הפלסטיות (ציור, רישום, פיסול וצילום)
וחיילות בשירות סדיר ולתלמידי תיכון מצפון הארץ.

,תוימי תויצזיליוויצ ,היגולואיכרא :םיגוחהמ םימדקתמ םיראתל םיטמלגות לסטודנ2.
תקסוע םהלש רקחמה תדובע רשא ,ארקמו לארשי תודלות ,לארשי–ץרא ידומיל

.ישראל ועם ישראל–בתחומים הנוגעים לארכיאולוגיה, ארץ

שעות הביקור במוזיאון:
 16:00-10:00; ג' 19:00-10:00; ו' 13:00-10:00; שבת 14:00-10:00—ימים א', ב', ד', ה' 

הכניסה וההדרכה ללא תשלום
 טלפון 2308, 04-8257773, 04-8249927—הדרכה בתיאום מראש 

E-mail: mushecht@research.haifa.ac.il
http://mushecht.haifa.ac.il אינטרנט:

µ  µ  µµ  µ  µµ  µ  µµ  µ  µµ  µ  µ

הגלריה לאמנות
אוצר ומנהל האוספיםפרופ' אבישי אייל, 

מרכזתגב' מיכל זהבי, 

הגלריה לאמנות הוקמה על ידי פרופ' אברהם קאמפף, מייסד החוג לאמנות באוניברסיטת
90 תערוכות יחיד ותערוכות קבוצתיות–חיפה, ונחנכה במאי 1978. מאז הוצגו בגלריה כ

במגוון רחב  של נושאים בתחום האמנות הישראלית והבינלאומית.

תפקיד האוצר ליזום ולאצור תערוכות אמנות בגלריה ובחללים נוספים בקמפוס, לנהל את
אוספי האמנות של האוניברסיטה ולייעץ למוסדות האוניברסיטה בכל הקשור לרכישת וקבלת
יצירות אמנות לאוסף והצגת אמנות ברשות הציבור. הגלריה לאמנות פועלת בפיקוח ובאחריות

הממונה על ידי הנשיא והרקטור ובראשה עומד דיקןועדת האמנות של האוניברסיטה, 
הפקולטה למדעי הרוח.

תערוכות:
בגלריה לאמנות מוצגות שלוש-ארבע תערוכות בשנה. מדיניות הגלריה היא להציג בעיקר
תערוכות קבוצתיות על נושאים שיש להם ערך היסטורי ומחקרי; לשים דגש על אמנות
ישראלית צעירה ואמנות בהתהוות; להציג תערוכות יחיד של אמנים ישראלים נבחרים ואמנים

שם; כמו כן מוצג אוסף האמנות באוניברסיטה מעת לעת לפי חתך של–בין לאומיים ידועי
נושאים.

מוזיאון ראובן ועדית הכט
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אגף המיחשוב

התערוכות שהוצגו בגלריה בשלוש השנים האחרונות היו:
, סקירתוידאו ארט ישראלי ובינלאומימיצב של האמן גדעון גכטמן; יותם, בשנת 2001: 

,יוסף הירש - רטרוספקטיבהשלושים שנות יצירה בוידיאו (אוצרת אורחת: דיאנה שואף); 
תערוכת ציור, פיסול ומיצב. ,עיר תחתית - חמישה אמנים צעירים מחיפהתערוכת רישום; 

תערוכת מחווה לקרמיקאית הבכירה חברת סגל ,רעיה רדליך - הילות שנפלובשנת 2002: 
, ציורים, רישומים והדפסים ריאליסטייםפיליפ פרלסטיין - עבודות חדשותהחוג לאמנות; 

, (אוצרת אורחת:רשום ברשת - דימויי סריג בציור ישראלישל הצייר האמריקאי החשוב; 
מוניקה לביא).

,קריאה כפולה - יצירותיהם של עיסא דיבי ויובל שאולבשנת 2003 הוצגו התערוכות: 
, יצירותיהםלמה לא, כמה היבטים של פיסול עכשוויתערוכת וידיאו, צילום, ציור ומיצב; 

בפיסול של שבעה אמנים ישראלים צעירים.

האוספים:
1000 פריטים.–הגלריה לאמנות מנהלת את אוספי האמנות של האוניברסיטה הכוללים כ

בשנים 2000-1997 נסגרה הגלריה ואוספי האוניברסיטה  עברו תהליך של רישום ושימור:
ציורים ורישומים רבים נשלחו לשימור; כל היצירות צולמו, תועדו ונרשמו באופן מסודר.

בינואר 2001 הועברו האוספים לאכסון במחסן האמנות בתנאי שימור מוזיאליים.
האוסף הגדול ביותר הוא של אמנות המאה העשרים ובו ציורי שמן, אקריליק, עבודות על
נייר, צילומים ופסלים של אמנים ישראלים, אמריקאים ואירופאים. במרכז האוסף כמאה

 מז'נבה, שוויץ. כמוד"ר אוסקר גזושלושים יצירות של אמנים יהודים שנספו בשואה, מתנת 
כן ישנם אוספים קטנים של אמנות פֶרה-קולומביאנית, אמנות שבטית מאפריקה, עבודות
צמר של בני שבט ההויצ'ול ממקסיקו ואמנות אירנית. כל האוספים מקורם בתרומות ובהענקה

של יחידים ומוסדות.
ברחבי הקמפוס מוצגות יצירות אמנות גדולות ממדים: ציור הקיר המונומנטלי של אברהם

אליהו ונביאי מוצג בחלל המבוא לבניין הראשי; ציור הקיר ישראל - החלום ושברואופק 
של אריק בראואר מוצג בלובי שמול מוזיאון הכט; ציור הקיר של יוסל ברגנר מוצגהבעל 

700 בבניין הראשי; קיר קרמי של הצייר מרסל ינקו מוצב בלובי–600 וה–ברחבת קומות ה
של הבניין הרב תכליתי;  בבניין המדרגות תלויים שני חיתוכי לינול של הצייר והמאייר אבנר

של הפסל יעקב דורצ'ין מוצבים מולבאר אטומה כץ; שלושת פסליו המונומנטליים מסדרת 
הבניין למדעי החברה ע"ש יצחק רבין.

הגלריה לאמנות חברה באיקו"ם, איגוד המוזיאונים הבינלאומי מיסודו של ארגון אונסקו.
כמו כן הגלריה חברה פעילה בפורום המוזיאונים המאגד מוזיאונים וגלריות ציבוריות בישראל

אשר פועלים ליצירת תערוכות משותפות, למחקר ולעזרה הדדית בין המוסדות.
הגלריה לאמנות נתמכת על ידי המדור לאמנות פלסטית, המועצה לתרבות ואמנות, מנהל

התרבות, משרד החינוך התרבות והספורט.
700 של הבניין הראשי.–הגלריה ממוקמת באולם הכניסה לקומת ה

שעות הפתיחה במהלך השנה האקדמית, ימים א'-ה' בין השעות 16:00-10:00, בימי שישי
13:00-10:00. הכניסה ללא תשלום; טל: 04-8240660, פקס: 04-8249298.

gallery@research.haifa.ac.il :אתר הגלריה   art-gallery.haifa.ac.il

הגלריה לאמנות
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תקנון משמעת תלמידים
פתיחהא.
הגדרותב.
כללי משמעתג.
עבירות משמעתד.
עונשיםה.
רשויות המשמעתו.
הליכי הדיון בפני הממונה על המשמעתז.
החלטות בינייםח.
הדיון בערעורט.
פרסוםי.

פתיחהא.
הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים1.

התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת המעמד של תלמיד.
ידי הסנאט–תקנון משמעת תלמידים (להלן: "התקנון"), נכנס לתוקפו לאחר אישורו על2.

ובמועד פרסומו, שאז יפקע תוקפו של תקנון המשמעת שקדם לו. על עבירות שנעברו
לפני כניסת התקנון לתוקפו יחולו הוראות תקנון המשמעת שהיה בתוקף בזמן שנעברה

העבירה.

הגדרותב.
בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעויות הרשומות לצד כל אחד מהם.3.

בתקנון זה האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמעו, וכן להיפך. בתקנון זה האמור
בלשון יחיד אף לשון רבים במשמעו, וכן להיפך.

התטילשב אצמנה דסומ וא ףוג תוברל ,הפיח תטיסרבינוא "הטיסרבינואה"3.1
או בפיקוחה או מסונף אליה.

ספר של האוניברסיטה וראש יחידה אקדמית– לרבות ראש בית"דיקן פקולטה"3.2
שאיננה כלולה במסגרת פקולטה.

לכב רקחמ וא לוגרת ,הכרדה ,הארוה דיקפת אלממש ימ "ימדקא דבוע"3.3
המסלולים והדרגות באוניברסיטה או מטעמה.

תינוציח הרימש תרבח ידי–לע קסעומש ימ וא ילהנימ דבוע "ןוחטב דבוע"3.4
ידי הממונה על הביטחון והבטיחות  לשמש כעובד בטחון.–והוסמך בכתב על

הטיסרבינואה םעטמ קסעומה םדא וא ,העובד האוניברסיט"עובד מינהלי" 3.5
ואיננו עובד אקדמי.(אף בהעדר יחסי עובד מעביד עם האוניברסיטה)

,םיקסופה ,תעמשמה לע הנוממה ,תעמשמה תושר שאר "תעמשמ תויוש”ר3.6
יו"ר ועדת הערעורים וחברי ועדת הערעורים.

מי שנרשם ללימודים באוניברסיטה, בין אם ללימודים לתואר(א) "תלמיד" 3.7
,תימדקא–םדקהובין אם ללימודים שאינם מקנים תואר, לרבות תלמידי היחידה 



35

תקנון משמעת תלמידים

מעת הרשמתו ,דימלתכ הדי לע לבקתנו ,ל"וח ידימלתל הדיחיה ידימלתו
וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לימודים.

תשגה תעמ ,ותשקבב הטלחה הלבקתנ םרטו ,דימלתכ לבקתהל שקיבש ימ(ב)
תלבק דעו התשגה תעמ — ותשקב התחדנ ,הב הטלחה תלבק דעו ותשקב

ההחלטה.
מי שסיים את חוק לימודיו אך טרם קיבל תעודה.(ג)
מי שהיה תלמיד במועד העבירה.(ד)
תלמיד המתפקד כעובד אקדמי אלא אם כן יובא לדין משמעתי לפני בית הדין(ה)

המשמעתי לסגל האקדמי.
דוקטורט לא ייחשב כ“תלמיד“ לצורך תקנון זה ויחול בעניינו תקנון–תלמיד בתר(ו)

משמעת אקדמי.
  חצרי האוניברסיטה, בנייניה ומתקניה, לרבותהאוניברסיטה"  "תחומי קריית3.8

שיכונים, מעונות סטודנטים ומתקנים של האוניברסיטה בין בבעלותה, בין אם
מוחכרים או מושכרים לה גם אם הם נמצאים מחוץ לתחומי הקריה, ולרבות

שטחים ומבנים אשר בבעלות האוניברסיטה, בחכירתה, מושכרים לה או בחזקתה
ובשימוש גורמים אחרים.

כללי משמעתג.
תלמיד חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:4.

לשמור על כבוד האוניברסיטה ועל כבוד עובדיה האקדמיים, עובדיה המינהליים,4.1
מוריה, תלמידיה ואורחיה, להימנע מלפגוע בשלומם, בגופם וברכושם, ולהתנהג
בצורה ההולמת את היותו תלמיד במוסד להשכלה גבוהה ואת עקרונות החוק

והמוסר הציבורי.
ןהש יפכ ,תורחאהו תויתעמשמה ,תוידומילה תובוחה לכ תא תונמאנב אלמל4.2

חלות על התלמידים לפי חוקת האוניברסיטה, תקנותיה ונהליה.
לציית להוראות רשויות האוניברסיטה, עובדיה האקדמיים ועובדיה המינהליים,4.3

ושליחיה, הניתנות עקב ובקשר למילוי תפקידם בהתאם לחוקת האוניברסיטה,
תקנותיה ונהליה.

לשמור על רכוש האוניברסיטה ועל הניקיון והסדר בתחומיה.4.4
על התלמידים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים,4.5

באוניברסיטה ומחוצה לה, ומעשה או מחדל  ייחשבו כעבירה משמעתית במקרים
כגון:

וא הטיסרבינואה תויושר ידי–לע םיעבקנה ,םילהנו םינונקתל תויצ–יא—
מילוי הוראות עובדיה האקדמיים או עובדיה המינהליים;–אי

–הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות–אי—
הקפדה על כללי–בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר ואחרות; וכן אי

פה לרשויות האוניברסיטה;–יושר והגינות בעת פניה בכתב או בעל
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התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן בעובדים אקדמיים ועובדים—
מינהליים;

התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים;—
התנהגות הפוגעת במתקנים ובטיפול בציוד וברכוש האוניברסיטה.—

עבירות משמעתד.
ידי תלמיד.–עבירת משמעת היא אחת העבירות דלקמן שנעברה על5.

התנהגות הפוגעת בכבוד האוניברסיטה, ברכושה או בפעולותיה5.1

התנהגות הפוגעת בכבודם, בגופם או ברכושם של עובדיה האקדמיים, עובדיה5.2
המינהליים, תלמידיה או אורחיה של האוניברסיטה אם נעשתה בקשר למעמדם
של הנפגעים כעובדים אקדמיים, כעובדים מינהליים, כתלמידים או כאורחים.

התנהגות שאיננה הולמת תלמיד, בין בהימצאו בתחומי קריית האוניברסיטה5.3
או בכל מקום אחר שבו יימצא בתוקף היותו תלמיד (כגון: פעילויות המיועדות

הדובעב תישעמ הרשכהל תוינכת ;םידימלת וא םיימדקא םידבוע תרשכהל
תיביטרופס תוליעפ ;הדש ידומיל ;םיידומיל םירויס ;הריפח ירתא ;תילאיצוס

).’ציבורית; פעילות בלשכות משפטיות וכד

הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה באוניברסיטה, או הפרעה לכל פעילות5.4
ידי המוסדות המתאימים באוניברסיטה, וכן סיוע לכל–אחרת שנתאשרה על

הפרעה כזו.

הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך5.5
,רוסא רמוח תקזחה הז ללכבו ,הזכ השעמב רחא דימלתל עויס וא הניחבה
תוגהנתה ,קיתעהל רחא דימלתל תורשפא ןתמ וא רחא דימלתמ הקתעה
המשגיח, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר. תוארוהל דוגינב

והשלכ יוניש תסנכה .הניחבה תעב ץוח םרוג םע תורבדה ןויסנ וא תורבדה5.6
בבחינה לאחר תום מועד הבחינה.

הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בעבודה אחרת המוטלת5.7
על התלמיד בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה

עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה.

הונאה בבחינת כניסה לאוניברסיטה, בין במטרה להתקבל כתלמיד ובין במטרה5.8
לסייע לאחר להתקבל כתלמיד באוניברסיטה.

מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שווא שנעשה לשם קבלת זכויות באוניברסיטה5.9
או בקשר ללימודים בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל

מעשה כאמור.

םיימדקאה הידבועל הז ללכבו הטיסרבינואה תויושר לש תוארוהל תויצ–יא5.10
ציות להוראות–ועובדיה המינהליים, שניתנו במסגרת מילוי תפקידיהם, וכן אי

כאמור גם אם ניתנו מחוץ לתחומי קריית האוניברסיטה.
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השעמה בינה םא ןיב ,ףויז וא האנוה ,המרמ םושמ וב שיש השעמ תיישע5.11
הנאה ובין אם לאו, ובכלל זה:טובת

תריסממ ןיעדויב תוענמיה ,הטיסרבינואל ןיעדויב תבזוכ העידי תריסמ—
הידבועל,היתויושרל ותשגה  וא/ו בזוכ ךמסמ רוביח ,שרדנ עדימ
,הטיסרבינואב תויוכז תלבק םשל םיילהנימה הידבועל וא םיימדקאה
רבחמ ,העידיה רסומ תבוטל םא ,הטיסרבינואב םידומילל רשקב וא
.רחא תבוטל םאו ,רומאכ ותוא שיגמה וא ךמסמה

הכנסת שינוי בכל מסמך, תעודה או רשומה מטעם האוניברסיטה, ללא—
הרשאה מרשויותיה המוסמכות.

פגיעה ברכוש ספריות האוניברסיטה ובכלל זה גניבת ספרים, תדפיסים, חומר5.12
ויזואלי או חומר אחר, הסתרתם, הוצאתם ללא רשות,–דיגיטלי, חומר אודיו

השחתתם, הפרת תקנון או נהלי ספריות האוניברסיטה, וכל עבירה אחרת
הקשורה בשימוש בספריות.

 הפרה של תקנות,—הפרת תקנות, הוראות ונהלי האוניברסיטה, ובכלל זה 5.13
;סופמקב תירוביצ תוליעפ להונל .א :םיסחייתמה םימכסהו תוארוה
ללוכ הטיסרבינואה ינקתמב שומישל .ג ;ןושיל רוסאה םוקמב ןושיעל .ב
,םידרשמ ,םינודעומ ,םינוכישו תונועמ ,תומלוא ,תודבעמ ירדח ,תוירפס
לדחמ וא השעמל .ה ;הינח תוריבעל .ד ;םיחותפ םיחטשו טרופס ינקתמ

שגרם או שעלול היה לגרום למניעת מימוש זכותם של תלמיד, עובד אקדמי,
עובד מינהלי או אורח האוניברסיטה, מגישה למתקנים הנ"ל, לספרים, לאמצעי

הוראה ולמידה אחרים או כל זכות אחרת המוקנית להם כדין.

סרוב להזדהות בפני עובד אקדמי או עובד מינהלי במסגרת מילוי תפקידם.5.14

אי הופעה לפני רשויות המשמעת, או סירוב להעיד בפניהן.5.15

מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת.5.16

ידי רשויות המשמעת.–אי מילוי חלקי או מלא של החלטה שניתנה על5.17

התנהגות הנוגדת את החוק או את עקרונות המוסר הציבורי, וכן כל התנהגות5.18
שיש עמה קלון.

התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה או התנהגות אלימה,5.19
בתחומי קריית האוניברסיטה.

שימוש ברכוש האוניברסיטה לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך, ובכלל זה5.20
שימוש בזמן מחשב לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך. פריצה או הסגת גבול

לאוניברסיטה או לרכושה.
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עונשיםה.
םייונמה םישנועה ןמ רתוי וא דחאל יופצ ,תעמשמ תריבעב םשא אצמנש דימלת6.

להלן:
אזהרה.6.1

נזיפה.
נזיפה חמורה.

פסילת התלמיד מקבלת פרס לימודים, הנחה בשכר לימוד, הלוואה או מלגה6.2
או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע.  ביטול זכויות או הישגים שנרכשו

כתוצאה ממרמה.

מניעת כניסה ושימוש במתקני האוניברסיטה וברכושה כולל מעבדות, ספריות,6.3
מחשבים, שיכונים ומעונות סטודנטים, מועדונים, מתקני ספורט ומגרשי חניה

למשך תקופה שתיקבע.

הדובע ,תיב תדובע ,ליגרת תליספ ןכו ,הב ןחבנ דימלתהש הניחב תליספ6.4
סמינריונית, עבודת גמר, עבודת דוקטור, או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד

בקשר עם לימודיו.

םימייוסמ םיילאירטסמס וא םייתנש םיסרוק לוטיב וא תופתתשה רוסיא5.6
.םהב ףתתשה דימלתהש

םידעומב וא םייוסמ דעומב תומייוסמ תוניחבב וא הניחבב ןחביהל רוסיא6.6
מסויימים.

עיכוב מתן כל מסמך מטעם האוניברסיטה הקשור בלימודים.6.7
,וידומיל םויס וא דימלתה ידומיל לע םידיעמה רושיא וא הדועת ןתמ בוכיע

למשך תקופה שתיקבע.

ביטול מסמך, תעודה, תואר או אישור מטעם האוניברסיטה הקשור בלימודים,6.8
בכפוף לאישור הרקטור.

קנס כספי בשעור שלא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא השנתי לתלמיד מן6.9
המניין. כל קנס יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום שלושים יום ממועד

הטלתו ועד למועד הפרעון בפועל.

ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה. ביטול בדיעבד של שנת לימודים או6.10
חלקה.

הרחקת התלמיד מן האוניברסיטה לתקופה מוגדרת לרבות איסור כניסת התלמיד,6.11
במשך תקופת ההרחקה, לתחומי קריית האוניברסיטה.

דימלתה תסינכ רוסיא תוברל ,תותימצל הטיסרבינואה ןמ דימלתה תקחרה6.12
לתחומי קריית האוניברסיטה.

עונש הרחקה לצמיתות מן האוניברסיטה טעון אישורו של הרקטור.

מניעת הרשמה או מניעת חידוש לימודים.6.13
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נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת ועקב העבירה נגרם נזק חומרי לרכוש6.14
האוניברסיטה, ובכלל זה הספריה, או לעובדי האוניברסיטה או תלמידיה, ניתן

לחייבו בפיצוי כספי.

כל פיצוי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום שלושים יום ממועד הטלתו
ועד למועד הפרעון בפועל.

םיאנתב רוביצל וא המעטמ וא הטיסרבינואל תוריש תושעל דימלתה בויח6.15
ידי רשויות המשמעת.–ובמועדים שייקבעו על

גרירת רכב ו/או סינדולו.6.16

םייוסמ דיקפתב וא דיקפת לכב ,הטיסרבינואב דימלתה לש הקסעה תעינמ6.17
כלשהו, בין אם בשכר ובין אם ללא שכר, לתקופה קצובה או עד גמר לימודיו

באוניברסיטה.

עונש על תנאי.6.18

ידן יהיה, כולו או מקצתו,–רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש שהוטל על
ידי–לע ועבקייש תוריבע וא הריבע רובעי אל דימלתש אוה יאנתה .יאנת על

רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת.

הפוקתה ךות רבע םא אלא ,ושנוע תא אשי אל יאנת לע שנועל ןודנש דיתלמ6.19
שנקבעה אחת העבירות שנקבעו והורשע בגין עבירה כאמור תוך תקופת התנאי
או אחריה. תקופת התנאי תתחיל מיום ההחלטה אלא אם נקבע בגוף ההחלטה

אחרת.

ידי רשויות המשמעת ולא יהא בכך כדי–הורשע תלמיד כאמור, יופעל התנאי על6.20
לגרוע מסמכויות רשויות המשמעת להטיל על התלמיד, בחופף או במצטבר,

עונש או עונשים בגין העבירה החדשה שבגינה הופעל התנאי.

תמצית ההחלטה וגזר הדין ירשמו בתיקו האישי של התלמיד שהורשע, המנוהל6.21
ביחידה האקדמית בה הוא לומד ובמחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל.

רשויות המשמעתו.
רשויות המשמעת ובעלי תפקידים אחרים:7.

רשויות המשמעת באוניברסיטה הינן:א.
ראש רשות המשמעת.1.
הממונה על המשמעת  והפוסקים.2.
יו"ר ועדת הערעורים וחברי הוועדה.3.

בעלי תפקידים אחרים: התובע הראשי, התובעים והמרכז כהגדרתם בתקנון.ב.

ראש רשות המשמעת
סנאט האוניברסיטה, בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא, ימנה מבין העובדים7.1

האקדמיים של  האוניברסיטה את ראש רשות המשמעת. ראש רשות המשמעת
אחראי על ארגון, ניהול והפעלה של רשויות המשמעת.
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הממונה על המשמעת והפוסקים7.2  
סנאט האוניברסיטה, בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא, ימנה מבין7.2.1

העובדים האקדמיים של האוניברסיטה את הממונה על המשמעת וכן
ימנה מבין העובדים האקדמיים, העובדים המנהליים, התלמידים ואישי
ציבור את הפוסקים, במספר שייקבע מדי פעם בפעם ע"י  הסנאט. המנוי

יהיה לתקופה קצובה.
 בתלונות על עבירות— כדן יחיד —הממונה על המשמעת ידון ויחליט 7.2.2

משמעת.
 פרט—כל סמכות המסורה לממונה על המשמעת על פי תקנון זה 7.2.3

 נתונה גם לכל אחד מהפוסקים. דין—לסמכויותיו לפי סעיף 7.2.4 להלן 
החלטה של  פוסק כדין החלטה של הממונה על המשמעת לכל דבר

ועניין.
חלוקת התיקים בין הממונה על המשמעת  לפוסקים וקביעת מועדי7.2.4

פי הנחיות כלליות שיקבע הממונה על המשמעת מעת–הדיון תעשה על
לעת, או על פי קביעתו לענין או לעניינים מסויימים. על אף האמור

בסעיף 7.2.2 לעיל, לממונה על המשמעת הסמכות לקבוע בהתאם לשיקול
ידי מותב של שלושה–דעתו, כי בתלונות מסויימות יתקיים הדיון על

–המורכב מן הממונה על המשמעת ושניים מבין  הפוסקים שייקבעו על
ידו.

פי סעיף 7.2.4 לעיל–הממונה על המשמעת רשאי לאצול סמכויותיו על7.2.5
לפוסק או לפוסקים.

משתמה תקופת המינוי של הממונה על המשמעת או של אחד מהפוסקים,7.2.6
מוסמכים הם להמשיך ולסיים את הדיון בכל תלונה שהוגשה בפניהם

קודם לכן, וכן בתלונות חדשות עד למינוי מחליפיהם.

ועדת ערעורים7.3
ידי סנאט–חברי ועדת הערעורים יהיו שמונה עובדים אקדמיים שימונו על7.3.1

ידי ועד אגודת הסטודנטים–האוניברסיטה, ארבעה תלמידים שימונו על
ידי נשיא האוניברסיטה.–של האוניברסיטה וארבעה אישי ציבור שימונו על

ידי הסנאט בהמלצת הרקטור ועל דעת–יו"ר ועדת הערעורים ימונה על
הנשיא מתוך שמונת העובדים האקדמיים  או מבין ארבעת אישי הציבור

כאמור.

המינוי יהיה לתקופה קצובה.

ועדת הערעורים תדון בהרכב של שלושה עובדים אקדמיים, תלמיד אחד7.3.2
ואיש ציבור אחד.

ידי יו"ר ועדת הערעורים–הרכב ועדת הערעורים לדיון בכל ערעור ייקבע על7.3.3
מבין חברי ועדת הערעורים, וכן יקבע יו"ר ועדת הערעורים את יו"ר

המותב.
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משתמה תקופת המינוי של יו"ר ועדת הערעורים או של חבריה, מוסמכים7.3.4
הם להמשיך ולסיים את הדיון בכל ערעור שהוגש בפניהם קודם לכן וכן

בערעורים חדשים עד למינוי מחליפיהם.

מרכז ותובע7.4
תעמשמה תויושר לש זכרמכ שמשיש ילהנימ דבוע הנמי רוטקרה7.4.1

 "המרכז").—(להלן

םיימדקא םידבוע ,םיילהנימ הטיסרבינוא ידבוע ונמי ,רוטקרהו אישנה7.4.2
לכ — ןלהל(  יתעמשמה ןוידב םיעבותכו ישאר עבותכ ושמשיש םידימלתו
תדוגא םע תוצעייתהב היהי םידימלתה יונימ  .)"עבותה" םהמ דחא

הסטודנטים ובשיתוף דיקן הסטודנטים.

שמירת סמכויות8.
סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת סמכותם8.1

 שבגדר סמכותם—של עובד אקדמי או עובד מינהלי לתת הוראות או לנקוט צעדים 
 לשם מניעת הפרעות מצד תלמיד למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות—

אחרת באוניברסיטה.

אין בהוראות התקנון כדי לפגוע בסמכויות הנתונות לעובד אקדמי או לעובד מינהלי8.2
פי תקנונים אחרים באוניברסיטה.–על

הליכי הדיון בפני הממונה על המשמעתז.
ידי האפשרות–הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה, איננה נשללת עלא.9.

ידי קיום–של קיום הליכים פליליים בבית המשפט, נגד התלמיד הנתבע, או על
ידי פסק דין כלשהו בהליכים כאלה.–הליכים כאלה, או על

סברו הממונה על המשמעת או ועדת הערעורים כי התלונה מעלה חשש לכאורה,ב.
 1977,—כי נעברה עבירה פלילית כמשמעותה בסעיף 268 לחוק העונשין תשל"ז 

כוחו.–תינתן הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לבא

דימלתה דגנ םיכילהב וכישמי אל םירוערעה תדעו וא תעמשמה לע הנוממה
הנתבע אלא אם נתנה הודעה כאמור.

ידי המתלונן בכתב בשני עותקים לתובע.–תלונה בדבר עבירה על המשמעת תוגש על9.1

התובע יטפל בתלונה סמוך ככל האפשר לאחר קבלתה, והוא רשאי לבקש הסברים9.2
מהמתלונן, מהתלמיד הנתבע, אם הלה חפץ לתת הסבר, ומכל מקור אחר.

הגיע התובע להחלטה שאין מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, רשאי הוא לגנוז את9.3
התלונה. התובע יודיע למתלונן ולנתבע על החלטת הגניזה, ועל זכות המתלונן לערער
על החלטה זו בפני הרקטור והנשיא תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הודעה

אישנהו רוטקרה תטלחה .ךכ לע וטילחה אישנהו רוטקרה םא לבקתי רוערעה .וז
תונולתה לע תדמתמה הדעוול טרופמ חווד עבותה שיגי הנשל תחא .תיפוס אהת

שנגנזו.
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העיבתה  ספוט תא ןיכי ,םייתעמשמ םיכילהב חותפל םוקמ שיש עבותה טילהח9.4
ויעבירו לממונה על המשמעת תוך ציון הפרטים הבאים:

פרטי המתלונן ותאורו.א.
תאור המעשים או המחדלים המיוחסים לתלמיד הנתבע.ב
פרוט סעיפי עבירות המשמעת המיוחסות לנתבע.ג.
רשימת עדי התביעה ומסמכים.ד.

 הממונה על המשמעת באמצעות המרכז, ישלח לנתבע, לתובע, למתלונן, וליו"ר אגודת9.5
הסטודנטים, בהקדם האפשרי, הזמנה בכתב  על  המקום והמועד שנקבע לדיון בתלונה,
בצירוף טופס התביעה ועותק של התקנון. טופס ההזמנה יבהיר את  הבררה,  הטעונה
הסכמת שני הצדדים, בין  דיון בדרך של גישור לבין דיון משמעתי ואת חובת הנתבע

להודיע לממונה על המשמעת לא יאוחר מחמישה ימי עבודה מהיום בו נמסרה לו
כוח, ואת בחירתו–כוחו, אם הנתבע בחר להסתייע בבא–ההזמנה את שמו ומענו של בא

הוא בדיון בדרך של גישור  או בדרך של דיון משמעתי.

פי בקשת–יו"ר אגודת הסטודנטים או מי שימונה מטעמו יוזמן לדיון המשמעתי על
הנתבע. הבקשה תוגש לאגודת הסטודנטים.

 כל הודעה, הזמנה או מסמכים שיישלחו לנתבע ולמתלונן בדואר רשום לפי כתובתו9.6
ידיל ורסמנש וא ,וידומיל גוחב ותבותכ וא הטיסרבינואב בקעמו םושירל רודמשב

—הנתבע באמצעות שליח ייחשבו כאילו נמסרו לנתבע שבעה (7) ימים לאחר שיגורם 
ידי– אם נמסרו על—אם נשלחו בדואר כאמור או ביום מסירתם בפועל לידי הנתבע 

שליח כאמור.

ימי )03( םישולש רשאמ רחואמ אל היהי הנולתב ןוידה תליחתל עבקייש דעומה9.7
ידי התובע ובמקרה של חופשות בהן אין פעילות–עבודה מיום שנתקבלה התלונה על

הרסמנ וב םויהמ םימי )7( העבשמ םדקומ אלו ,םימי )001( האמ הטיסרבינואב
ההזמנה לפי סעיף 9.5 לעיל לנתבע. תובע או נתבע, המבקש לדחות את מועד הדיון,

םוימ םימי )3( השולש ךות ,םיקומינ ףוריצב ,תעמשמה לע הנוממל  ךכ לע עידוי
שנמסרה לו ההזמנה. החלטת הממונה על המשמעת בבקשת הדחייה תימסר לנתבע,
לתובע, למתלונן וליו"ר אגודת הסטודנטים או מי שימונה על ידו, בהקדם האפשרי.

לתלמיד הנתבע, או לבא כוחו, תהיה זכות לעיין בהחלטות שניתנו במקרים9.7 א.
ידי רשויות המשמעת בעילום שם, במהלך השנתיים–דומים ושפורסמו על

שקדמו לדיון באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.

תורמל עבקנש דעומב עיפוי אל הז םא עבתנה רדעהב להנתיש לוכי הנולתב ןוידה9.8
שהוזמן כראוי. נתקיים דיון שלא במעמד הנתבע בנסיבות כמתואר לעיל, יהיה הממונה
על המשמעת רשאי ליתן כל החלטה אף שלא בפני הנתבע. ניתנה החלטה שלא בפני
הנתבע ימציא לו המרכז עותק ממנה והנתבע יהיה רשאי לעתור לביטול  תוך שבעה
(7) ימים מהמועד בו הומצא לו עותק מן ההחלטה. העתירה תתברר בפני הממונה על

ומשרייש םידחוימ םימעטמ התונשל וא ותטלחה לטבל ךמסומ היהיש תעמשמה
ולקיים דיון חוזר בתלונה בנוכחות הנתבע.
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בשעת הדיון בתלונה יהיו נוכחים התובע, המתלונן, הנתבע וכן תלמיד משקיף,9.9
.םיטנדוטסה תדוגא שיגתש םיפיקשמ תמישר ךותמ רוטקרה ידי–לעהמתמנה 

 רשאי להעזר בתלמיד אחר או בעובד אקדמי לפי בחירתו, בניהולהיהי עבתנה
כוח כאמור–טיעוניו לפני הממונה על המשמעת, וליפות כוחם בכתב לכך. מתן יפוי

אינו פוטר את הנתבע מהתייצבות לדיון על  פי ההזמנה שקיבל.
המרכז יזהה את הנתבע ויציג בפניו את כל הנוכחים בשמם ותפקידם.9.10

הממונה על המשמעת יקרא את טופס התביעה בפני הנתבע ויסביר לו, אם יתבקש9.11
 את האמור בו.—לכך 

הממונה על המשמעת יסביר לנתבע ולתובע את האפשרות של קיום הדיון בדרך
של גישור. בהעדר הסכמה הדדית של הצדדים בדבר קיום הדיון בדרך של גישור,

יתקיים הדיון המשמעתי.

9.12  לא הודה הנתבע, יציג התובע את גירסתו, וראיותיו, וירצה את טיעוניו.  משסיים,
יציג הנתבע או בא כוחו את גירסתו וראיותיו, וירצה את טיעוניו.

 9.13  בתום דיון זה, ובהקדם האפשרי, יכריע הממונה על המשמעת בכתב על דבר זיכויו
או הרשעתו של הנתבע. הודה הנתבע בביצוע העבירה, יכריע הממונה על המשמעת

בהקדם האפשרי על דבר הרשעתו.

.שנועה ןינעל וינועיטו ויתויאר תא עבותה גיצי ,הריבעה עוציבב עבתנה עשרוה
משסיים, יציג הנתבע את ראיותיו וטיעוניו לענין העונש.

היושב או היושבים בדין, הנתבע והתובע, רשאים לחקור את העדים, לרבות המתלונן9.14
והנתבע. היושבים בדין ידאגו להגן על העדים מפני פגיעה והטרדה במהלך הדיון

וימנעו שאלות בלתי רלוונטיות או חוזרות תוך ניצול לרעה של הדיון.

הממונה על המשמעת ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שנראית לו צודקת ויעילה,9.15
תוך הקפדה על כללי הצדק הטבעי.

במהלך הדיון יירשם בידי המרכז פרטיכל שיחתם בידי הממונה על המשמעת.9.16

הדיון המשמעתי יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם הממונה על המשמעת יחליט9.17
פי בקשת התובע או הנתבע.–אחרת, על

סמוך ככל האפשר לסיום גביית הראיות והשמעת טענות הצדדים, יתן הממונה על9.18
המשמעת החלטה מנומקת, בכתב.

,עבתנה דמול הבש הטלוקפה ןקידל ,עבותל הטלחהה לש םיקתוע חלשי זכרמה9.19
למתלונן, לנתבע, לאגודת הסטודנטים וכן לגורמים אחרים באוניברסיטה הנוגעים

בדבר. עותק אחד מההחלטה יתוייק בתיקו האישי של הנתבע.

המצאת החלטה לידי התלמיד הנתבע תהיה במשלוח עותק ממנו לתלמיד בדואר9.20
ל"כשו דימלת יתורישל הקלחמב המושרש יפכ דימלתה לש ותבותכ יפל םושר
דימלתה ידיל הטלחהה לש קתוע תריסמב וא ,וידומיל גוחב וא הטיסרבינואב

באמצעות שליח, ויראו את ההחלטה כאילו הומצאה לידי התלמיד כאמור שבעה
ימים לאחר שיגורה אם נשלחה בדואר, או ביום מסירתה בפועל לידי התלמיד אם

ידי שליח כאמור.–נמסרה על
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דעומב עבתנה חכנ אל םאו ,עבתנל התארקה דעוממ איה הטלחהה לש התלוחת9.21
.עבתנל ותריסמ דעוממ ,הז

02 ךות ,תעמשמה תויושר תזכרמל בתכב שנועה עוציב דעומ תייחדל השקב.א
.שנועה לע שקבמה עדויש םוימ םוי

תוחדל תעמשמה לע הנוממה יאשר ,שנועה עוציב דעומ תוחדל השקב השגוה .ב
.ןוכנל אצמייש םיאנתב הייחדה תא תונתהלו רחא דעומל ועוציב תא

לא הוגש ערעור, תהיה ההחלטה של הממונה על המשמעת סופית. אולם אם הטיל9.22
ןועט ,הקלח וא םידומיל תנש לוטיב וא ,הקחרה לש שנוע תעמשמה לע הנוממה
םמוקמ יאלממ וא ,רוטקרה וא הטיסרבינואה אישנ םעטמ רושיא הז שנוע

ופילחהל וא ,שנועה תא תיחפהל םיכמסומה ,הריבעה גוסל םאתהב ,םיכמסהמו
בעונש קל יותר, מן העונשים המנויים בתקנון זה.

החלטות בינייםח.
הרקטור או הדיקן (בהתייעצות עם הממונה על המשמעת) או הממונה על המשמעת10.

רשאים, לאחר שהוגשה תלונה לתובע, לתת החלטות ביניים (כגון: דחיית בדיקה של
בחינה, איסור לגשת לבחינה, הפסקת לימודים, איסור להשתמש במתקני האוניברסיטה

).’וכד

החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד מתן החלטה בתלונה, או מועד מוקדם יותר
ידי נותן ההחלטה אך בכל מקרה תוקפה של החלטת ביניים לא יעלה–כפי שיקבע על

על שלושה שבועות, כפוף לאמור בסעיף 10.1 להלן.

ביקש התלמיד הנתבע לדחות המועד הקבוע לדיון נגדו, והממונה על המשמעת10.1
לש הפקות ךיראהל יאשר תעמשמה לע הנוממה אהי ,הייחדה תשקבל רתענ

החלטת הביניים עד למתן ההחלטה.

העתקים מהחלטות הביניים יישלחו לנתבע, לתובע, למתלונן, לדיקן הפקולטה10.2
ולראש החוג שבהם לומד הנתבע ולאגודת הסטודנטים.

החלטת ביניים תינתן במידת האפשר לאחר שנותן ההחלטה איפשר לתלמיד או10.3
כוחו להשמיע טענותיו.–לבא

ניתנה החלטת ביניים בהעדר התלמיד, יהיה התלמיד רשאי לבקש מן הממונה10.4
םויק תעמשמה לע הנוממה רשיא .ותוחכונב הטלחהב רזוח ןויד תעמשמה לע

דיון חוזר, ייערך דיון זה לא יאוחר מאשר תוך שבוע ימים ממועד הבקשה.

החלטת הממונה על המשמעת בדיון חוזר כאמור תהיה סופית.10.5

החלטות ביניים אינן ניתנות לערעור בפני ועדת הערעורים.10.6

10.7 הממונה על המשמעת מוסמך לבטל או לשנות בכל עת, החלטת ביניים שנתן, בין
ביוזמתו ובין ביוזמת התלמיד או המתלונן.
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הדיון בערעורט.
החלטה ניתנת לערעור בזכות.11.

םירשע ךות ,םיקתוע השולשב םירוערעה תדעו זכרמ לא שגות רוערע תעדוה11.1
יום מיום שהודעה למערער ההחלטה.

המרכז יעביר עותק מהודעת הערעור אל יו"ר ועדת הערעורים, ועותק אל המשיב.11.2
המשיב רשאי להגיש תשובתו להודעת הערעור בשלושה עותקים אל מזכיר ועדת

הערעורים תוך שבועיים מיום שהומצאה לידיו הודעת הערעור.
מרכז ועדת הערעורים יעביר עותק של תשובת המשיב אל יו"ר ועדת הערעורים,

ועותק אל המערער.
יו"ר ועדת הערעורים יקבע את הדיון בערעור במועד מוקדם ככל האפשר, ויודיע11.3

לצדדים על מועד זה בהקדם. כללי המצאת ההחלטה יחולו על המצאת הודעה זו.

ףורצב ,םירוערעה תדעו ר"ויל ךכ לע עידוי ןוידה דעומ תא תוחדל שקבמה דצ11.4
נימוקים, תוך שלושה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. החלטת יו"ר ועדת הערעורים

בבקשת הדחיה תימסר לצדדים בהקדם האפשרי.

רזעהל יאשר אהי דימלתה .בישמהו רערעמה םיחכונ ויהי רוערעב ןוידה תעשב11.5
בתלמיד אחר או בעובד אקדמי לפי בחירתו, בניהול טיעוניו לפני ועדת הערעורים,

תובצייתהמ דימלתה  תא רטופ וניא רומאכ חוכ יופי ןתמ .בתכב וחוכ תווליפ
פי ההזמנה שקיבל. אי הופעת העובד האקדמי או התלמיד האחר כאמור–לדיון על

לדיון בערעור לא תעכב הדיון בערעור או תגרע מתוקפו.

הדיון בערעור יכול שיתנהל בהעדר התלמיד שהוא צד לערעור (בין כמערער ובין11.6
כמשיב) אם הוא לא  יופיע במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי. נתקיים הדיון

תיאשר םירוערעה תדעו היהת ,ליעל ראותמכ תוביסנב דימלתה דמעמב אשל
ול איצמי ,דימלתה ינפב אלש  הטלחה הנתינ .וינפב אלש ףא הטלחה  לכ ןתיל

םימי )7( העבש ךות םלוטיבל רותעל יאשר היהי דימלתהו הנממ קתוע זכרהמ
םירוערעה תדעו ינפב ררבתת הריתעה .הטלחהה ןמ קתוע ול רסמנ וב דעמהמו

שתהיה מוסמכת לבטל החלטתה או לשנותה מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקיים
דיון חוזר בערעור בנוכחות התלמיד.

סדר הדיון בערעור יהא כך: המערער יטען ראשון, המשיב לאחריו.11.7

טילחי םירוערעה תדעו ר"וי םא אלא ,תורוגס םייתלדב להנתי רוערעב ןוידה11.8
פי בקשת המערער או המשיב.–אחרת, על

ועדת הערעורים תנהל הדיון בערעור בדרך שנראית לה צודקת ויעילה.11.9

סמוך ככל האפשר לאחר שמיעת הצדדים תתן ועדת הערעורים החלטה מנומקת11.10
בכתב.

ועדת הערעורים רשאית בהחלטתה לעשות אחת מאלה:11.11
לע הנוממה לש הטלחהה תא תונשלו ,ותצקמ וא ולוכ ,רוערעה תא לבקלא.

המשמעת, או לבטלה וליתן אחרת במקומה, או להחזיר את הדיון עם הוראות
אל הממונה על המשמעת.
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לדחות את הערעור.ב.
ליתן בקשר להחלטה כל החלטה אחרת שהממונה היה מוסמך לתיתה.ג.

ההחלטה של ועדת הערעורים תהיה סופית. אולם אם החליטה ועדת הערעורים11.12
רושיא הז שנוע ןועט ,הקלח וא םידומיל תנש לוטיב וא הקחרה לש שנוע לע

מטעם נשיא האוניברסיטה או הרקטור או ממלאי מקומם המוסמכים, בהתאם
לסוג העבירה, המוסמכים להפחית את העונש, להחליפו בעונש אחר קל יותר, מן

העונשים המנויים בתקנון זה.

היהי ,הריבעה גוסל םאתהב רוטקרה וא אישנה לש םרושא ןועט שנועה היה
םוימ םייעובש ךות ,בתכב ויתוגשה רוטקרל וא אישנל שיגהל יאשר עבתנה

שהומצאה לו ההחלטה .

ןמ עבתנה תקחרה לש שנוע ,הריבעה גוסל םאתהב רוטקרה וא אישנה ורשיא11.13
םאתהב רוטקרה וא אישנה לא תונפל עבתנה יאשר ,תותימצל הטיסרבינואה

לסוג העבירה לא לפני תום 3 שנים מיום הוצאת הנתבע מהאוניברסיטה בבקשה
לאפשר לו לחדש את לימודיו באוניברסיטה. אם ימצאו זאת לנכון רשאים הנשיא
או הרקטור לחון אותו, ואז יעבירו את הבקשה ליחידה האקדמית הנוגעת בדבר,

לדיון ענייני בדבר תנאי חידוש הלימודים.

פרסוםי.
הטלחהה םוסרפ לע טילחהל םיאשר םירוערעה תדעו ר"וי וא תעמשמה לע הנוממה

שניתנה על ידם, על לוח המודעות של האוניברסיטה, תוךציון שמו של הנתבע או בעילום
שם.
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תקנות חניה
הנחיות להגשת בקשה לקבלת תויות חניה

ההנחיות להלן מפרטות את כללי הזכאות לקבלת תווית חניה; תהליך הגשת הבקשה לקבלת
 וסינדול רכב.—תווית חניה; אופן השימוש בתווית החניה וכן תקנות בדבר עבירות חניה 

הזכאים לקבלת תוי חניה1.
סטודנטים העונים על אחד הקריטריונים הרשומים מטה:א.

.ישילשו ינש ראותל םידמולה םיטנדוטס(1)

.‘ד הנש םיטפשמל הטלוקפב םידמולה םיטנדוטס(2)

.םיטנרוטקוד)3(

:ןלהל םינוירטירקב הדימע ותה תלבקל יאנת.ב

הצגת אישור קבלה לתואר שני.(1)

.וירוה תולעבב וא ותולעבב בכר ןוישר לעב טנדוטס(2)

.השיא/לעב תולעבב וא ה/ותולעבב בכר ןוישר םע ה/יושנ טנדוטס)3(

הזכאים להגיש הבקשה2.
סטודנטים העונים על אחד הקריטריונים הרשומים מטה:א.

ןוגכ םיכמסומ תודסומ םעטמ יאופר תורש בכר םתושרבש ,םיכנ םיטנדוטס(1)
משרד הבטחון, ביטוח לאומי ואחרים (עליהם להציג תעודת נכה).

סטודנטים שאינם נכים, הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות, יחוייבו באישור(2)
מרופא מומחה אשר יועבר לאישור רופא האוניברסיטה.

סטודנטים בני 60 שנה ומעלה.(3)

סטודנטיות בהריון, תחוייבנה באישור מרופא נשים.(4)

סטודנטים בני עובדים.ב.

אופן הגשת בקשה לזכאים3.
הבקשות תוגשנה למחלקת הבטחון והבטיחות של האוניברסיטה (ע"ש מגיש הבקשה)

ספוט תועצמאב 00.51 העשב 3002/01/9–המ רחואי אלו ןושארה ץועיה םוימ לחה
הבקשה והתחייבות. טופס בקשה ניתן לקבל ביחידת הבטחון בימים א'-ה' בין השעות

15.00-09.00 (בחול המועד סוכות היחידה סגורה).
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אישור הבקשה והנפקת התווית4.
הבקשות תועברנה לאישור יחידת הבטחון, סטודנטים שבקשותיהם אושרו, יקבלוא.

תווית חניה ביחידת הבטחון לאחר שישלמו את האגרה.

לע םיפקת בכרו הגיהנ ןוישר גיצהל השקבה שיגמ שרדיי ,תיוותה תריסמ תעבב.
שמו או על שם הוריו בן/בת זוגם. כן עליו להציג שובר תשלום וכן מסמכים רפואיים

ואחרים כמתחייב בסעיף 2 א' דלעיל.

סטודנטים שברשותם רכב של ”חברה” נדרשים להציג אישור ממקום העבודה שאכןג.
הרכב משמש את הסטודנט/ית במשך כל השנה.

הגרלת תויות חניה5.
1 ףיעסב רומאכ םיאכזל תויותה תקולח רחאל ורתוויש םייונפה הינחה תומוקמא.

דלעיל, יוגרלו בין כלל ציבור הסטודנטים לתואר ראשון ותלמידי מכינה.
.םיפקת בכר ןוישרו הגיהנ ןוישר ילעב םיטנדוטס ףתתשהל םיאשר הלרגהבב.

.2-3 ףיעס ,1 ףיעסב רומאכ
סטודנטים המעונינים להשתתף בהגרלה במשך ימי היעוץ, יעשו זאת באמצעותג.

העשב 3002/01/9 םוימ רחואי אלו ,1039428 וא 4765438 ןופלט ,ילוקה הנעמה
.15.00

העשב 3002/01/02 םוימ תיוותה תא לבקל ובייחתי הלרגהב וכזיש םיטנדוטסד.
בכרו הגיהנ תונוישר וגיצי םיאכזה .00.51 העשב 3002/01/03 םוי דעו 00.21
ת קבלת התווית; אחר מועד זה תבוטל זכאותם.עב

לאחר סקר מקומות פנויים במגרשים יוחלט באם לבצע הגרלה נוספת בין הנרשמיםה.
שלא זכו בהגרלה הראשונה.

םיכוזה תמישר םסרופת ןכ ומכ .ילוקה הנעמב הלרגהה תואצות תא לבקל ןתינו.
ןיינבב ,יתילכת–בר ןיינבב  ,ישאר ןיינבב ,הרבחה יעדמ ןיינבב בלוח המודעות:

המדרגות, ביחידת הבטחון כן יפורסמו התוצאות באתר האינטרנט:
http://security.haifa.ac.il

דמי חניה6.
יגבה תשלום מכל זכאי לצורך השתתפות בבניית מגרשי חניה חדשים ובאחזקתםא.

ידי הנהלת האוניברסיטה, סכום התשלום יפורסם במענה–כפי שייקבע מדי שנה על
הקולי.

60% ומעלה ונכים אחרים שברשותם רכב שירות רפואי פטורים מתשלום.–נכים מב.
ניתן לרכוש תו חניה של אחה“צ משעה 14.00 לכל התארים ללא הגרלה.ג.

 וסינדול כלי רכב—תקנות בדבר עבירות חניה 
מטרה1.0

מטרת התקנות להסדיר את החניה באוניברסיטה.1.1

התקנות מופעלות באחריות הממונה על הבטחון באוניברסיטה.1.2
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התקנות תחולנה על כל באי האוניברסיטה לרבות סטודנטים, עובדי הסגל המינהלי,1.3
חברי הסגל האקדמי ואורחים.

תקנות אלה תחולנה בכל תחום האוניברסיטה.1.4

מונחים וביטויים2.0
בתקנות אלה תהיה למונחים ולביטויים הרשומים מטה המשמעות הרשומה לצד2.1

כל אחד מהם:
ףרוצמה "1" חפסנב תוטרופמה תוריבעהמ תחא לכ העמשמ"עבירת חניה"

ףסוותתש הריבע לכו ,ןהמ דרפנ–יתלב קלחכ הלא תונקתל
פי החלטה של רשויות האוניברסיטה.–מפעם לפעם לנספח "1" על

ידי רשויות האוניברסיטה לפקח על ביצוע הוראות–מי שהוסמך על"עובד בטחון"
תקנות אלה בתחום האוניברסיטה.

תשלום הקנסות3.0
–שיעורי הקנסות בגין סינדול רכב ולפי הוראות סעיף 3.5 לתקנות אלה ייקבעו על3.1

גבי לוחות–ידי הנהלת האוניברסיטה. תעריפים אלה יעודכנו מדי פעם ויפורסמו על
המודעות בתחום הקמפוס.

לש םולשת רבוש תועצמאב ראודה תונכוסב ומלושי הלא תונקת יפ–לע תוסנקה3.2
הדואר.

נספח "1"
עבירות חניה שבגין ביצוען יסונדל הרכב

פי תקנות אלה–על

חניה במקום המיועד לחניית רכב נכים.א.

חניה כפולה החוסמת כניסת רכב או יציאתו ממקום חניה מוסדר.ב.

חניה הגורמת לחסימת ציר תנועה או חוסמת כניסה ויציאה למגרש חניה מוסדר.ג.

חניה בתחום תחנות אוטבוסים.ד.

חניה במקומות המסומנים בתמרור "אין חניה" או "אין עצירה" או מסומנים בשפתה.
  סימון על הכביש איןxצהוב או תמרור ד.16,  –לבן או אדום–המדרכה בצבעים אדום

חניה.

חניה על מדרכות או דשאים.ו.

חניה במגרשים המיועדים לחברי הסגל בלבד.ז.

חניה שמורה לרכב יחידות האוניברסיטה.ח.

חניה על מעבר חציה.ט.

חניה במקום המיועד לרכב חירום או הצלה.י.
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חניה בחניוני האוניברסיטה ללא תו חניה או אישור חניה.יא.

תפיסת שני מקומות חניה.יב.

מספר תו החניה של הרכב אינו זהה למספר הרכב.יג.

רכב הנכנס לאוניברסיטה וחונה בחניונים ללא אישור חניה.יד.

כל חניה במקום בלתי מסומן לחניה.טו.

סמכויות עובדי הבטחון

עובד בטחון נושא בסמכויות כלהלן, לצורך ביצוע מכלול תפקידיו (וזאת מבלי לגרוע מהוראות
הנוהל המתייחסות לתפקידיהם וסמכויותיהם של הממונה על הבטחון, עוזריו והכונן הבכיר):

בדיקת זהותו של כל אדם, בין בכניסות לשטח האוניברסיטה ובין בתחומי שטחה.1.
מניעת כניסה של כל אדם המסרב להזדהות לשטח האוניברסיטה ו/או לכל בניין, חדר

ומתקן אחר שבתחומה ו/או הוצאת אדם כאמור משטח האוניברסיטה.
תפיסת חשוד ועכובו עד לבוא משטרת ישראל.2.
עריכת בדיקות וחיפושים בחפציו של כל אדם ובכלי רכב שברשותו, הן בכניסות לשטח3.

האוניברסיטה והן בתחומי שטח זה, לרבות בכניסות לבניינים, חדרים ומתקנים אחרים,
כולל יציאות.

מניעת כניסת כל אדם המסרב לאפשר חיפוש בחפציו ו/או ברכבו לשטח האוניברסיטה4.
ו/או לאחד המקומות הנזכרים בסעיף 3 דלעיל.

מניעת הוצאת רכוש האוניברסיטה משטח האוניברסיטה ע"י מי שאין בידו אישור לעשות5.
כן, כולל חיפוש ברכב יוצא או בתיקים.

סגירת שטחים משטחי האוניברסיטה בפני כלי רכב ו/או בני אדם לצרכי ביצוע טכסים6.
ו/או עבודות ו/או לצרכי פעולות מנע, חילוץ והצלה, לפי הוראת הממונה על הבטחון

והבטיחות.
הפסקת פעילות פוליטית, ציבורית ואחרת שלא קיבלה אישור משלטונות האוניברסיטה7.

או המתקיימת שלא בהתאם לאישור שנתקבל משלטונות האוניברסיטה.
תוארוה יפ–לע — ריתמה רושיא אלל הטיסרבינואה חטשל בכר תסינכ תעינמ8.

 כניסתו לשטח זה.—האוניברסיטה ונוהליה 
מניעת כניסה ו/או חניית רכב במקום בו אין הוא רשאי לחנות.9.

פי  נוהל "סינדול רכב" לכל אותן מכוניות החונות במקומות אסורים לחניה.–לפעול על10.

 שפעולתם בשטח האוניברסיטה לא הותרה מפורשות—הוצאת רוכלים ואנשים אחרים 11.
ידי רשויות האוניברסיטה על ציודם משטח זה.–על

 כגון עבירות משמעת ועבירות אחרות כפי שמפורט בתקנון המשמעת.—הגשת תלונות 12.

מנהל יחידת הבטחון והבטיחות, סגנו או הממונה על הבטחון יהיו רשאים, לפי שיקול13.
דעתם, להזמין לבירור סטודנטים שנטלו חלק בפעילות ציבורית או אחרת, שלא אושרה

ומהווה לכאורה עבירה על המשמעת על פי תקנון המשמעת.
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דיקנאט הסטודנטים

פרופ' רון רוביןדיקן הסטודנטים:  

מר מיכה רבראש מינהל הדיקנאט: 
גב' אסתר פישר רמ"ד פניות הסטודנטים: 

לשכת דיקן הסטודנטים
תכליתי, טל' 8240027, 8240335; פקס: 8240319–חדר 160א', בניין רב

שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 14:00-08:00

דיקנאט הסטודנטים הוא הרשות המרכזית באוניברסיטה הפועלת לרווחת הסטודנטים
והמטפלת בבעיותיהם האישיות, האקדמיות והכלכליות, תוך קיום קשר הדוק עם הגופים

האקדמיים והמנהליים של האוניברסיטה.
תפקידי דיקן הסטודנטים ומערכת הדיקנאט כוללים בין היתר:

µןקידל תונפל םיאשר םיטנדוטס .ליעלד תויעבב םיטנדוטסל ץועייו הרזע ןתמ
הסטודנטים במסגרת 'דלת פתוחה' בימי ג' בין השעות 12:00-9:00 רק במהלך שנה"ל

(לא בחופשות) ובמועד אחר בתאום מראש.
ניתן לפנות גם בכתב, תוך ציון שם מלא וכתובת לתשובה. פניות אנונימיות לא תטופלנה.

פי בקשת הסטודנטים, ישמר חסיון השם בפניה לרשות המוסמכת.–על
µתלהנה ןיבל םיטנדוטסה תייסולכואו םיטנדוטסה תדוגא ןיב ףטוש רשק םויק

האוניברסיטה והמערכת האקדמית והמנהלית שלה, תוך נסיון למצוא פתרונות לבעיות
שבהן נתקל ציבור הסטודנטים.

µ,ייזום, תיכנון וביצוע פעילות לרווחת הסטודנטים (בנושאים כגון: מעונות, מלגות, הלוואות
תעסוקתי, ולת"ם, סיוע לסטודנטים נכים).–יעוץ אקדמי, פסיכולוגי או הכוון מקצועי

µתדוגא םע ףותיש ךות ,סופמקב תוברתהו הרבחה ימוחתב תוליעפ םויקו ןונכית
הסטודנטים (ימי עיון וסימפוזיונים, טכסים, מופעים, ערבי תרבות וכו').

µידי הפעלת פרוייקטים–ייזום, תיכנון וביצוע פעילות משותפת לאוניברסיטה ולקהילה על
של מעורבות חברתית.

µ.ריכוז הטיפול בקבילות הסטודנטים
µ.ריכוז הפעילות הציבורית באוניברסיטה
µ.סיוע לארגון אירועים, כגון: טכסים וכנסים של יחידות הדיקנאט
µ.סיוע בהפעלת תכניות תרבות בשיתוף עם אגודת הסטודנטים ומדורים שונים בדיקנאט
µ.מתן עזרה וייעוץ אקדמיים למתקשים בלימודים
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פעילות ציבורית
הפעילות הציבורית של חברי קהיליית האוניברסיטה בין כתליה מהווה חלק משלים של
פעילותה האקדמית של האוניברסיטה, שרואה זאת מחובתה לאפשר לחבריה לחיות יחד,
להביע באופן מלא דעות, השקפות ואמונות, ולקיים שיח בין חברי הקהילה. האוניברסיטה
רואה בעיקרון חופש הביטוי תנאי יסוד לקיומה, ואת החינוך לתרבות של חופש הביטוי
כאחת ממטרותיה. אחד מעקרונות חופש הביטוי הוא כי היתר לביטוי אינו זהה להסכמה עם

תוכנו.

כל פעילות המתקיימת בין כתלי הקמפוס חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

שמירת דיני מדינת ישראל.א.

שמירה על תקנות האוניברסיטה, נהליה ורכושה.ב.

אי שיבוש מהלכם התקין של פעולות ההוראה, המחקר והעבודה בקמפוס.ג.

את נוהל הפעילות הציבורית ניתן לקבל בלשכת דיקן הסטודנטים.

פעילות ציבורית באוניברסיטה מתקיימת במהלך שנה"ל בלבד (אין פעילות בחופשות).

תזמורת קאמרית
התזמורת תעסוק בנגינת יצירות קאמריות בתקופות שונות. התזמורת תופיע באירועים שונים

 במשרדי— הכרחי. הרישום —באוניברסיטה במהלך שנת הלימודים. ניסיון קודם בנגינה 
תכליתי, חדר 160א'.–דיקנאט הסטודנטים, הבניין הרב

חזרות תערכנה בימי ד' בשעות 20:00-16:00, חדר 640.

מועדון ”שיח ושיג"
המועדון מקיים הכשרה ותחרויות רטוריות. הפעילות מקנה לסטודנטים מיומנויות בדיבור
בפני קהל, כישורי הקשבה וחשיבה ביקורתית. המצטיינים יזכו לייצג את אוניברסיטת חיפה

לאומיות. אין צורך בניסיון קודם. לרישום ופרטים נא לפנות למר אורי זכאי–בתחרויות בין
.04-8324158

המפגשים יערכו בימי שלישי בין השעות 19.00-22.00.
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א. מדור מלגות ורווחה
גב' אורלי עמרראש המדור: 

תכליתי–חדר 160 ב', בניין רב
טל'  8288034 ,8240669, 8240306, 8240685, 8240330, פקס: 8249174

קבלת קהל בימי א'-ה', בין השעות 13:00-11:00

גב' ליאת רייבימרכזת מלגות: 1. מלגות

אוניברסיטת חיפה מעניקה מלגות סיוע והצטיינות לסטודנטים חדשים וותיקים אשר הינם
תלמידים מן המניין, לקראת תואר ראשון ושני באוניברסיטת חיפה בלבד, בכפוף למדיניות

חלוקת המלגות, המאושרת ע"י הנהלת האוניברסיטה.

א. בקשות למלגה
 תוגש מידי שנה ביוזמת הסטודנט ע"ג טופס המיועד לכך החלבקשה למלגת סיוע בלבד

מחודש אוגוסט ועד שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים. טפסי בקשה למלגה ניתן להשיג
בחנות אקדמון באוניברסיטה.

 יגיש בקשה למלגה עד יום תחילת לימודי סימסטר’סטודנט המתחיל  לימודים בסימסטר ב
ב‘.

סטודנטים זכאי מלגת הצטיינות יאותרו ע"י מדור המלגות ותישלח להם הודעה על כך עד
חודש לאחר תחילת שנת הלימודים.

ב. קריטריונים בסיסיים לזכאות למלגה
 הלומד לתואר ראשון/שני במסגרת מספר השנים התקניותמן המנייןסטודנט חדש וותיק 1.

בחוג/י  לימודיו.
סטודנט שהיקף שכר הלימוד שלו בשנת הלימודים השוטפת הינו 75% לפחות למעט2.

’סטודנט בקטגוריות הבאות לגביהם הדרישה בהיקף שכר לימוד שונה: משפטים שנה ד
 60% שכ"ל לפחות. סטודנט— ’וריפוי בעיסוק שנה ד‘ 37% שכ"ל לפחות, סיעוד שנה ד

 50% שכ"ל לפחות.—המתחיל לימודיו בסמסטר ב‘ 
’סטודנט ותיק בתואר הראשון שדווחו לו למחשב ציונים על קורסים בהיקף של 30 נקו3.

במסלול זכות באחד החוגים. סטודנט הלומד ’12 נק–זכות משנה קודמת ולא פחות מ
איה  ויבגל השירדה םיטפשמל הטלוקפב תובלושמה תוינכותה תחאב וא יגוח–דח

 הדרישהלימודי ערבצבירת ציונים בהיקף של 30 נ"ז ככלל משנה קודמת. סטודנט הלומד 
לגביו הינה צבירת ציונים על קורסים משנה קודמת בהיקף של 22 נ"ז לפחות.

ממוצע ציונים משנה קודמת בכל אחד מחוגי הלימוד הינו 65 לפחות.4.

סטודנט אשר לא יעמוד בכל הקריטריונים הבסיסיים לא יהיה זכאי למילגה

הזכאות למלגה לסטודנט העומד בקריטריונים הבסיסיים תיקבע על סמך הישגים אקדמיים
או על סמך מצב כלכלי משפחתי.
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ג. סוגי המלגות
לתוארתוענק לסטודנט חדש וותיק הלומד  מלגה על הישגים אקדמיים (הצטיינות)-1.

 על סמך  הישגיו האקדמיים  ותותנה בפעילות  חברתית בהיקף של שעתייםראשון בלבד
/ילכלכה ובצמ ןחבי אל.)תויתנש תועש 65 כ"הס( ,םידומילה תנש ךלהמב תויעובש
טנדוטס .ל"כשב ןמוממ ותויה תדבועב תובשחתה היהת אל ,טנדוטסה לש יתחפשמ

זכאי למלגת הישגים אקדמיים עפ"י נתוניו האקדמיים והעונה על הקריטריונים הבסיסיים
, יאותר ע"י מדור מלגות ורווחה ותישלח אליו הודעה’למלגה כמפורט בסעיף ב לזכאות

על כך עד חודש לאחר תחילת שנת הלימודים בצירוף רשימת פרוייקטים חברתיים
המוכרים ע"י ועדת המלגות.

.הגולמי  תוענק על סמך הציון הפסיכומטרי מלגת הישגים אקדמיים לסטודנט חדש
סטודנט בעל ציון 730  ומעלה יהיה זכאי למלגה בגובה שכ"ל עד 100% ללא תשלומים

נלווים.
,ממוצע ציוניו משנה קודמת תוענק על סמך מלגת הישגים אקדמיים לסטודנט ותיק

ובתנאים הבאים:
– הדרישה לגביו הינה: ממוצע  ציוניו בחוג אחד נכלל בחוגי–סטודנט הלומד במסלול דו

10% הגבוהים.–הגבוהים בחוג ובחוג  השני נכלל ב5%
הדרישה לגביוהפקולטה למשפטים, סטודנט הלומד בתוכניות המשולבות במסגרת

5% הגבוהים בחוג וממוצע ציוניו בחוג המשני–הינה: ממוצע ציוניו במשפטים נכלל ב
20% העליונים.–נכלל ב

5% הגבוהים– הדרישה הינה ממוצע ציונים  הנכלל  בחוגי–לסטודנט הלומד במסלול חד
בחוג.

הדרישה הינה ממוצע ציונים בחוג ב.א. מצטיינים 90לסטודנט בחוג ב.א. למצטיינים, 
5% הגבוהים בחוג.–לפחות ובחוג שני ממוצע ציוניו נכלל ב

ממוצע ציונים מזכים במלגת הישגים אקדמיים יפורסם על גבי לוחות המודעות של
.המדור

3% הגבוהים.– תוענק לסטודנט שממוצע ציוניו נכלל ב—מלגת הצטיינות יתר 
5% הגבוהים.– תוענק לסטודנט שממוצע ציוניו נכלל  ב— מלגת הצטיינות

תוענק לסטודנט חדש וותיק הלומד לתואר ראשון ושני. הזכאות למלגה — מלגת סיוע2.
נתוניו  הסוציו אקונומיים  של מבקש המלגה, כמו כן עליו לעמוד תקבע על סמך 

.’בקריטריונים הבסיסיים כמפורט בסעיף ב
הנתונים לפיהם תיקבע הזכאות למלגת סיוע:

מצבו הכלכלי של מבקש המלגה יקבע על סמך גובה ההכנסה ברוטו לנפשמצב כלכלי: 
 עד גיל 25 תחושב ההכנסה לנפשסטודנט רווקבמשפחתו בהתאם למצבו המשפחתי. 

עפ"י הכנסותיו והכנסת הוריו. אם אינו נתמך ע"י הוריו  יגיש הצהרה מנוטריון או
מפקיד בית משפט, ויצרף חוזה שכירות ומקורות הכנסה וחסכונות.

לסטודנטסטודנט רווק מעל גיל 25 שאינו מתגורר עם הוריו פטור מהגשת הצהרה בלבד. 
 תחושב ההכנסה לנפש עפ"י הכנסותיו והכנסת בן/בת הזוג.– נשוי



55

דיקנאט הסטודנטים

/הנקז/םיראש/היסנפ/תוכנ/םידלי תואבצק :ןוגכ תופסונ תוסנכה לכ ןובשחב וחקלי
’סמב קלוחי תוסנכהה לכ םוכס ....’דכו םיסכנ תרכשהמ תוסנכהו  הסנכה תמלשה

םיטנדוטס ,רידס תורשב םילייח ,81 ליגל תחתמ םידלי/םיחא( תוהנפשות הנתמכ
רווקים עד גיל 25).

: להלן נתונים נוספים שיילקחו בחשבון לזכאות למלגת סיוע כנגדנתונים מיוחדים
הגשת אישורים.

שרות צבאי/שרות לאומי, שרות צבאי כלוחם ביחידה קרבית,שרות מילואים אשתקד
,טנדוטס תדובע .)קיתוו טנדוטסל( םירבטצמ  םימי 53 וא םיפוצר םימי 01 לע ההעול

, סטודנט בודד, קרובבודד בארץעולה חדש עד 4 שנים  ,ץראב םינש 01 דע שדח הלוע
משפחה מדרגה ראשונה חולה במחלה קשה  (מצב בריאותי בעל השלכה על מצב הכלכלי

בתואר ראשון או חייל בשירות סדיר.של המשפחה), בן זוג סטודנט

ד. סייגי זכאות למלגה
סטודנט בוגר תואר ראשון אחד הלומד לתואר ראשון נוסף יהיה זכאי למלגה עפ"י1.

הקריטריונים רק אם לא קיבל מלגה במהלך התואר הראשון הקודם.
 וצבר ציונים על 15 נק‘ לפחות לא יהיה’סטודנט שהחל אשתקד לימודיו בסמסטר ב2.

זכאי למילגת הישגים אקדמיים סטודנט כנ"ל יהיה זכאי למלגת סיוע בלבד בהתאם
לקריטריונים.

סטודנט המחליף חוג במהלך לימודי התואר הראשון ועובר לחוג חדש, יהיה זכאי למלגת3.
סיוע בלבד עפ"י הקריטריונים.

חוגי במסגרת לימודי התואר הראשון וממוצע ציוניו–חוגי לחד–תלמיד העובר ממסלול דו4.
בחוג שעזב משפיע על זכאותו למלגה, יובא עניינו להחלטת ועדת הערעורים.

סטודנט שהתקבל לשנת לימודים מתקדמת על סמך לימודים קודמים במוסד לימודים5.
אחר לא יהיה זכאי למלגת הישגים.

 בחוג ב.א. למצטיינים הפטור משכ"ל לא יהיה זכאי למלגות נוספות’סטודנט שנה א6.
עפ"י הקריטריונים.

סטודנט הממומן בשכ"ל בהיקף 40% ומעלה לא יהיה זכאי למלגת סיוע יוצאים מכלל7.
זה סטודנטים עולים עד 10 שנים בארץ  וסטודנטים עולי אתיופיה.

סטודנט שנמצא זכאי למלגה על הישגים אקדמיים עפ"י נתוניו לא יהיה זכאי גם למלגת8.
סיוע.

סטודנט שנמצא זכאי למלגה יעודית מטעם החוג וגם למלגת הצטיינות עפ"י הקריטריונים9.
יזוכה במלגה הגבוהה מבין השתיים ובמחצית המלגה השניה. אם נמצא הסטודנט זכאי

למלגה יעודית וגם למלגת סיוע עפ"י הקריטריונים יזוכה רק במלגה הגבוהה מבין
השתיים.

תשובת ועדת המלגות באשר לזכאות /אי זכאות למלגה תשלח בדואר עד סוף
, סטודנט זכאי למלגה יזוכה בה בחשבון שכר הלימוד, אם שילם את’סמסטר א

שכר הלימוד יזוכה בחשבון הבנק שלו.
גובה המלגה ייקבע ביחס להיקף שכר הלימוד עד 100%.
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המלגה תבוטל במקרים הבאים:ה.
תלמיד מפסיק לימודים באוניברסיטה בין מיוזמתו ובין מיוזמת האוניברסיטה.—
תלמיד שדווח פרטים כוזבים בשאלון המלגה.—
 סעיף 6.2.).’עפ"י הנחיית רשות המשמעת (ראה תקנון המשמעת פרק ה—
הפסקת פעילות חברתית.—
)’שינוי בנתוני הסטודנט במהלך שנת הלימודים (היקף שכ"ל, ממוצע ציונים וכד—

במקרה של ביטול המלגה יחויב התלמיד להחזיר את הסכומים שקיבל על חשבון המלגה,
בשיעורים ובמועדים שיקבעו על ידי האוניברסיטה.

האוניברסיטה רשאית לבדוק לפי קביעתה מדגם בקשות למלגה כדי לאמת הצהרות המבקשים.

ו. ועדת ערעורים
10 ימים מיום קבלת–סטודנט רשאי להגיש ערעור על החלטת ועדת המלגות לא יאוחר מ

רק במידה וישנם נתונים נוספים או פרטיםתשובה על זכאותו/אי זכאות למלגה, זאת 
.חדשים שלא הובאו בפני ועדת המלגות

החלטת ועדת הערעורים הינה סופית.

*  ייתכנו שינויים בקריטריונים לזכאות למלגה בשנה"ל תשס"ד.
** דף זה נכתב בלשון זכר אולם מתייחס לזכר ולנקבה כאחד.

גב' סיני שרוןמרכזת רווחה:     2. שירותי רווחה

תפקידי היחידה:
הפעלת מערכת סיוע ושירותי תמיכה לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים, קרי, בעלי לקויותא.

פיזיות/רפואיות (עיוורים וכבדי ראייה, בעלי לקויות שמיעה, נכי גפיים וכו') ובעלי ליקויי
למידה.

ב.   ריכוז הפניות לבחינות בתנאים מיוחדים לבעלי ליקויי למידה ובעלי לקויות רפואיות (ר'
בהמשך, סעיף תנאים מיוחדים בבחינות).

טיפול בנושא ולת"ם סטודנטים (לרבות ערעורים).ג.

ריכוז הפניות לועדת חריגי שכ"ל.ד.

ריכוז הפניות לנציב קבילות הסטודנטים (ר' בהמשך, סעיף נציב קבילות הסטודנטים).ה.

תנאים מיוחדים בבחינות לסטודנטים בעלי לקויות למידה
סטודנטים המבקשים התאמות לימודיות בגין לקויות למידה יחויבו באיבחון באוניברסיטה.

האיבחון כרוך בתשלום.

נא לפנות מיד עם הודעת הקבלה ללימודים ולא יאוחר משבועיים לאחר כל תחילת סמסטר,
ןופלט 03:80-00:41 תועשה ןיב ,'ה-'א םימיב םיטנדוטסה טאנקידב החוורה תזכרמל

8240685/669. בדבר פרטים נוספים ראו בסוף פרק הדיקנאט.
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תנאים מיוחדים בבחינות לסטודנטים בעלי לקויות רפואיות
סטודנטים המבקשים תנאים מיוחדים בבחינות בגין לקות רפואית, יגישו בקשה למרכזת1.

לכ רחאל םייעובשמ רחואי אלו םידומילל םתלבק םע ,םיטנדוטסה טאנקידב החוור
תחילת סמסטר. (בקשות שתוגשנה במועד מאוחר יותר לא תטופלנה).

לבקשה יצורפו האישורים הבאים:2.

 אישור על— סטודנטים המוכרים כנכים ע"י המוסד לביטוח לאומי/משרד הבטחוןא.
נכות, ואישורים כפי שהוגשו למוסד לביטוח לאומי/משרד הבטחון לקביעת הנכות.

— סטודנטים שאינם מוכרים כנכים ע"י המוסד לביטוח לאומי/משרד הבטחון ב.
אישור רפואי עדכני מטעם רופא מומחה במערכת הבריאות הציבורית, המפרט את

הלקות הרפואית בציון ההשלכות התפקודיות על מהלך הלימודים.

הוועדה ללקויות רפואיות תאשר את הזכאות להתאמות, כשכל מקרה יבחן לגופו, ותפרט3.
את התנאים המיוחדים להם זכאים הסטודנטים.

החלטות הועדה תועברנה לידיעת החוגים, הסטודנטים, ומינהל התלמידים.4.

התשובה לסטודנטים תישלח בדואר כחודשיים לאחר הגשת הבקשה.5.

סטודנטים עיוורים וכבדי ראיה וכן סטודנטים בעלי נכויות פיזיות, בעלי אישורים רפואיים
זכאים לסיוע מדיקנאט הסטודנטים. הסיוע כולל:

כרטיסי צילום, קלטות שמע והשאלת ציוד מיוחד—

חונכות אישית.—

שירות הקראה.—

מרכז למידה לעיוור בספריה (קומה 1 בספריה).—

חדר הקראה לעיוורים במעונות הסטודנטים לדיירי המעונות (מעונות פדרמן). היקף—
פי צרכי הסטודנטים לאחר מפגש היכרות עם מרכזת הרווחה.–הסיוע יקבע על

 סיוע לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים–––––מלגות התנדבות בקהילה 
מלגות בגובה מלגת פר"ח תוענקנה לסטודנטים שיפעלו בסיוע לסטודנטים בעלי צרכים

מיוחדים.
תינתן עדיפות לסטודנטים העונים לקריטריונים הבאים:

 עפ"י חוגי הלימוד של הסטודנטים מקבלי הסיוע.—חוגי לימוד ושנת לימוד ב/ג 1.

ממוצע ציונים 80 לפחות.2.

נכונות לסייע לאדם נכה.3.

עדיפות לסטודנטים שפעלו שנה קודמת בפרוייקט.4.

ניסיון בחונכות אישית (דוגמת פר"ח).5.

התאמה לדרישות ספציפיות של הסטודנטים מקבלי הסיוע.6.

שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים.ההרשמה לפרוייקט במדור מלגות ורווחה עד 7.

 תישלח הודעה בכתב למועמדים שלא התקבלו לפרוייקט.8.
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מידע לסטודנטים המשרתים במילואים
1.  כללי

סטודנט לתואר ראשון, או תלמיד מכינה חייב להמציא אישור על היותו סטודנט/—
תלמיד מכינה ולדווח על כך לקצין/ת קישור ביחידתו.

בתואר ראשון לא יעלה על 21     בהתאם לפקודת מטכ"ל שירות מילואים של סטודנט—
  עפ"י הגדרת שלטונותבשנה אקדמיתיום ושל תלמיד מכינה לא יעלה  על 12 יום 

1.10.2003-31.7.2004.–מהצה"ל 
תורישל ארקי םהב םימיה רפסמ תלבגמ הלח אל ץיק ידומיל דמולה טנדוטס לע

מילואים, באפשרותו להגיש בקשה לולת"ם, זו תידון לגופה.
תלמיד לתואר מתקדם (מ.א./ד"ר) אינו רשאי להגיש בקשה לותל"ם (עפ"י נהלי ולת"ם).

. ומעלה בלבד6 ימיםולת"ם סטודנטים מטפל בבקשות הדנות בתקופת מילואים של  —
סטודנט המוזמן למילואים לתקופה קצרה יותר יפנה ליחידתו.

ולת"ם סטודנטים לא ידון בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים—
אלא רק מנימוקים אקדמיים בלבד.

 במהלך סמסטר.פעם אחתסטודנט יקרא לשרות מילואים ( 6 ימים ומעלה), רק —

מידע על הגשת ולת"ם2.
ניתן להגיש בקשה לביטול/קיצור/פיצול (חופשה או דחיית שירות מילואים) במקרים הבאים:

םוי 12 קר תרשל שקבמו םוי 12 לע הלועה הפוקתל םיאולימ וצ לביקש טסטודנא.
עפ"י פקודת מטכ"ל יפנה ישירות לקצין/ת  הקישור ביחידתו לתיקון הצו.

/לטבל/רצקל ןיינועמו םוי 12 לע הלועה הפוקתל םיאולימ וצ לביקש טנדוטסב.
ישיא ןפואב תחא תושקב 2 שיגי םוי 12–מ תוחפ לש הפוקתל תורישה תוחדל

לגותמ רודמ תועצמאב ם"תלול היינשהו ,וצה ןוקיתל ותדיחיב רושיקלקצין/ת 
ורווחה בדיקנאט הסטודנטים.

תוחדל/לטבל/רצקל ןיינועמו םוי 12 לש הפוקתל םיאולימ וצ  לביקש טנדוטס.ג
השירות יגיש בקשה לולת"ם באמצעות מדור מלגות ורווחה בדיקנאט הסטודנטים.

45 יום לפני מועד היציאה–לא יאוחר מ בקשות ולת"ם תוגש מיד עם קבלת צו הקריאה 
אין לעכב  הגשת הבקשה גם אם אין תאריכי בחינות, ניתן לציין מועדים משועריםלשמ"פ 

ולצרף במועד מאוחר יותר אישור בחינות.
תכליתי, חדר– מדור מלגות ורווחה, בניין רב—בקשת ולת"ם תוגש בדיקנאט הסטודנטים 

: 8288034  פנימי: 8034.’13:00 טל—, בימים א‘-ה‘ בין השעות 10:00’160 ב
ניתן להשתמש בתיבות השרות המוצבות בסמוך ללוחות המודעות של המדור, לקבלה ומסירת

טפסי ולת"ם בכל שעות היום, הטופס ישלח באמצעות מדור מלגות ורווחה בלבד.
ניתן להשיג הטופס באינטרנט בכתובת:

http://www.aka.idf.il/valtam/hebrew/images/body/doc1.gif

סטודנט יקבל הודעה על מועד דיון הוועדה בבקשתו ויהיה רשאי להשתתף בו אם ירצה—
בכך.

החלטת ולת"ם תישלח לבית הסטודנט כשבועיים וחצי לפני מועד היציאה למילואים.—
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 7 ימים–לא יאוחר מ ערעור על החלטת הולת"ם ניתן להגיש עם קבלת תשובת ולת"ם,—
 הערעור יוגש רק במקרה שנוספו פרטים או נימוקים.הדיון בבקשת ולת"ם ממועד

חדשים שלא צויינו בבקשת ולת"ם המקורית.

3. סיוע לסטודנט החוזר משירות מילואים פעיל
אוניברסיטת חיפה עושה את מירב המאמצים כדי להקל על סטודנט השב משירות מילואים
להשתלב בהמשך לימודיו. השירותים ניתנים באמצעות אגודת הסטודנטים בחוג/ים /

פקולטות, מינהל התלמידים ודיקנאט הסטודנטים.
השירותים ינתנו עם הצגת אישור על שירות מילואים.

 משרד אקדמים—3.1. אגודת הסטודנטים 
 קבלת 40 צילומים, עבור כל יום לימודים בתקופת השרות במילואים.— כרטיסי צילום—
  יינתנו אחד ליום לימודים, כאשר מקסימום 3 שיעורים בשבוע.— שיעורי עזר —
 ניתן לצפות בקורסי מבוא מצולמים הנמצאים במחלקת— שיעורים מצולמים בוידאו—

המדיה בספריה.
לבירור רשימת הקורסים, ניתן לפנות למשרד אקדמים באגודת הסטודנטים.

 יש לגשת למשרד הראשי באגודת הסטודנטים.— החזר דמי בטוח לאומי   —
7 ימים ומעלה, תלוש– יינתנו לסטודנטים אשר שרתו במילואים מ— תלושי אקדמון   —

אקדמון (בסך 30 ש“ח) אחת לשובע, מקסימום 6 תלושים.

3.2. חוגים/ פקולטות
מועד חריג (מבחנים)

זכאי למועד חריג, תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף מחמתא.
תוריש תמחמ םידעומה ינשמ דחאל תשגל דימלתמ רצבנ" .ליעפ םיאולימ תוריש

מילואים" פרושו לצורך זה: שרת במילואים  ביום הבחינה, או ששרת במילואים תקופה
רצופה של 21 יום לפחות ותאריך הבחינה שלו חל  תוך שבועיים מעת השחרור משרות

תוך שבוע מעת השחרור. 20 יום, ותאריך הבחינה שלו חל —או שרת תקופה רצופה של 8
הניחבה םויב לפונ ונניאש םיאולימ תוריש ללגב גירחה דעומב הניחבל תשגל רושיאב.

ידי ועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה בפקולטה/ביה"ס. תלמיד–(כמפורט לעיל), יינתן על
רושיא הטלוקפ/גוחה תוריכזמ תועצמאב הדעוול איצמי גירח דעומב ןחביהמבקש לה

מצה"ל על שירות מילואים פעיל.
לתלמידים שבקשתם אושרה ייקבע מועד חריג כדלקמן:ג.

 במרוצת סמסטר ב‘.— ’לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר א—     
 בסוף חופשת הקיץ.— ’לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר ב—     
דימלתה השרוי ,םדק–תשירד גירח דעומ דימלתל עבקנ וב סרוקה הווהמ םא—     

בלימודיו בקורס המתקדם. המשך ההשתתפות תוכר לו רק לאחר שיעמודלהתחיל
בבחינה בקורס.

דחיית מועד להגשת עבודה
סטודנט ששירת במילואים תקופה מצטברת מעל 7 ימים במהלך סמסטר אחד זכאי—

להארכה של 30 יום בהגשת עבודה (בתיאום עם מורה הקורס ומרכזת החוג).
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 סטודנט שבעת הרישום לקורסים נמצא בשירות— הימנעות מפגיעה בתהליך הרישום—
מילואים פעיל ונבצר ממנו מחמת השירות להירשם לקורס או צומצם מרחב אפשרויות
הבחירה שלו (יחסית לסטודנט שלא שירת במילואים) תינתן לו אפשרות לרישום מאוחר

יותר לקורס/ים.

 אגף מינהל התלמידים3.3.
 סטודנט  ששירת במילואים במשך תקופה של 21 או יותר במהלך— פטור משכ"ל  נוסף

סמסטר, הפסיק בשל כך לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לאותו קורס וללמדו בשנית לא
יחוייב בשכ"ל נוסף.

על הסטודנט להודיע בכתב למדור שכר לימוד על הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים
 של הבחינה בקורס.’מועד אלפני 

3.4. דיקנאט הסטודנטים
’ב הנש טנדוטסל עויס תגלמל תואכזל דוקינ תפסות הקינעמ תוגלמה תדע ומלגות:—

ומעלה ששירת שירות מילואים של 10 ימים רצופים או 35 יום מצטברים לפחות בשנת
הלימודים הקודמת, יש לצרף אישור מתאים בעת הבקשה למלגה.

 הוועדה לפעילות— הכרה בשירות מילואים כפעילות חברתית המזכה בנ"ז אקדמיות—
16.5.2001  בשירות מילואים העולה על 35 יום בשנה אקדמית–חברתית מכירה החל  מה

2 נקודות זכות אקדמיות לתואר. שנה אקדמית–התנדבותית המזכה ב–כפעילות חברתית
 מדור—1.10.03 ועד 30.9.04 (כולל). פרטים בדיקנאט הסטודנטים –לצורך זה תחשב מה

פניות סטודנטים.

 סטודנט הנמנה על כוחות המילואים ומשרת בפועל יהיה זכאי לנקודות זכות:מעונות—
לצורך בחינת זכאותו לקבלת מעונות.

סטודנט שנתקל בבעיה הנובעת משירות מילואים שלא הצליח להתגבר עליה, יוכל לפנות
לשיחה עם דיקן הסטודנטים, או אל נציב המילואים באמצעות מדור מלגות ורווחה.

דף המידע כתוב בלשון זכר, אולם מתייחס לזכר לנקבה כאחד.

נציב קבילות סטודנטים
פרופ' חיים שצקר

נציב קבילות הסטודנטים מטפל בפניות של סטודנטים אשר התבררו קודם בכל הרמות
המופקדות על הפעלת המערכות באוניברסיטה (כולל דיקן הסטודנטים), ואשר לא באו על

פתרונן. נציב קבילות הסטודנטים שואב את סמכותו מהנשיא והרקטור.
סטודנטים המעונינים לפנות אל נציב קבילות הסטודנטים יפנו בקשתם במכתב מנומק

תכליתי, חדר 160 ב', טל' 8240685/669.–אל מרכזת רווחה, בבניין הרב
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גב' דליה מורגמנהלת המעונות: ב. מעונות

טל' 8240621, 8249931
שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-14:00

1000 סטודנטים.–באוניברסיטת חיפה מעונות המספקים מענה לכ

לאור הגידול במספר הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה והביקוש הרב למגורים במעונות
ישנה מצוקת דיור, ולכן אין האוניברסיטה יכולה להבטיח מגורים לכל מבקשי הדיור.

במעונות מספר סוגי מגורים:

µµµµµ"438 מיטות. דירות בנות 3 חדרים, 2 סטודנטים בחדר.– כ— מעונות "פדרמן
6 הדיירים מטבח, שירותים ומקלחת משותפים.–ל

µµµµµ"30 מיטות.דירות בנות 6 חדרים, סטודנט בכל חדר.— מעונות "בריטניה 

שירותים. 2 חדרי–בכל דירה, מטבח מאובזר, פינת אוכל, סלון, 2 מקלחות ו

µµµµµ"בקומפלקס החדש דירות לסטודנטים לתואר ראשון ולתארים— משכנות "טליה 
מתקדמים:

 דירות בנות 6 חדרים. לכל סטודנט חדר + מקלחת ושירותים:סטודנטים לתואר ראשון
צמודים.

6 דיירים מטבח מאובזר, סלון ופינת אוכל משותפים.–ל
: דירות בנות 3 חדרים. לכל סטודנט חדר +מקלחתסטודנטים לתארים מתקדמים

ושירותים צמודים.
3 חדרים,–במידה ומספר הסטודנטים לתארים מתקדמים גבוה ממספר הדירות להערה: 

יתגוררו בדירות בנות 6 חדרים. שלושת הדיירים יחלקו במשותף מטבח, פינת אוכל
וסלון.

µµµµµ"ושירותים  דירות בנות 5 חדרים. לכל סטודנט חדר + מקלחת — מעונות "בני חיפה
5 דיירים מטבח מאובזר, סלון ופינת אוכל משותפים.–צמודים. ל

דומיל תתכ ,םיבשחמ ירדח ,הסיבכ ירדח :םיאבה םיתורישה םינתינ תונועמב
לעיוורים, מועדון מרווח לפעילויות שונות, פעילויות תרבות, מינימרקט + קפיטריה.

µµµµµ"זכאים להירשם זוג סטודנטים—   מעונות לזוגות נשואים (ללא ילדים) משכנות "טליה 
נשוי (ללא ילדים), אשר אחד מהם לומד באוניברסיטת חיפה והשני לומד באוניברסיטת

חיפה או במוסד אחר המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 דירות בנות 2 חדרים.— 
42 דירות).–בכל דירה מטבח מאובזר, פינת אוכל וסלון (כ

µµµµµ"10 דקות מהאוניברסיטה.–  ממוקמים בשכונת רוממה בחיפה, כ— מעונות "שקמה
50 דירות). בדירות אלו ישוכנו–ושירותים (כ דירות חדר הכוללות, מטבח, מקלחת

דירה). סטודנטים/יות רווקים/ות (2 בכל
במעונות "שקמה" ישנו חדר כביסה העומד לרשות הדיירים.
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האישור לקבלת מקום במעונות ניתן ע"י ועדת מעונות ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י הנהלת
הישגים אקדמיים, מקום מגורים, מצב כלכלי, נתונים אישיים כמוהאוניברסיטה כגון: 

נכות, משפחה חד הורית ועוד.
השיבוץ לסוגי המעונות ייעשה עפ"י ותק בלימודים תוך התחשבות בבקשת הסטודנט.

האישור הינו לשנה אחת.
זכאים לדיור ללא דיון סטודנטים לתואר שלישי סטודנטים לתואר שני, בודדים, יתומים,

נכים מעל 45% או 35% גפיים תחתונות, פסיכומטרי/מצרף מעל 700.

: מועמדים אשר טרם סיימו הליכי הקבלה לאוניברסיטה עד תאריך 15.07.2003הערה
מומלץ להירשם למעונות, וזאת על מנת להבטיח הדיון בבקשתם.

15.05.2003.—ההרשמה למעונות תתבצע בין התאריכים 15.07.2003

טפסי הרשמה ניתן לרכוש בחנות הספרים של האוניברסיטה "אקדמון" או באמצעות משלוח
המחאת דואר רשומה לפקודת "אקדמון".

טלפון לבירורים "אקדמון" 04-8240210.
תשובות לקבלה / דחייה יינתנו במהלך חודש אוגוסט.

טלפון : 04-8240621
פקס: 04-8256335

14:00.— עד ה‘ בין השעות 08:00’שעות קבלה: ימים א
13:00.— עד ה‘ בין השעות 09:00’משרד הרשמה: ימים א

מודעה זו כתובה בלשון זכר, אך מיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות כאחד.

ג. מרכז ברמן ליעוץ פסיכולוגי והכוון לימודי תעסוקתי
פרופ' עפרה נבומנהלת המרכז: 

תעסוקתי–1. המדור ליעוץ והכוון לימודי
ד"ר קרלוס פייזרראש המדור: 

תכליתי, טל' 8249508, 8240317; פקס' 8240664–חדר 160ד', הבניין הרב
שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 14:00-09:00

חלק מהשירותים במדור זה כרוכים בתשלום ובתאום מראש.

4-3 פגישות עם יועץ/ת פסיכולוג/ית, שיחות, שאלונים, שימוש–הייעוץ הינו תהליך המורכב מ
במערכות ממוחשבות תומכות החלטה, ומבחנים אשר מסייעים בקבלת החלטה לגבי המשך

הדרך המקצועית.

יעוץ זה מיועד לכלל הסטודנטים באוניברסיטה:
תלמידי המכינה המתלבטים בבחירת חוגי לימוד.1.
סטודנטים אשר שוקלים בחירת חוג נוסף, או החלפת חוגים.2.
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סטודנטים אשר עומדים לסיים את לימודיהם, וזקוקים להדרכה בתכנון המשך הקריירה3.
המקצועית, כולל הסבה מקצועית. כמו כן, עזרה בכתיבת קורות חיים והדרכה לקראת

מבחני קבלה לעבודה.

עולים חדשים אשר מתלבטים בבחירת מסלול לימודים או המשך לימודים בארץ. יעוץ4.
זה ניתן בשפות זרות רבות.

 קיים תעריף מוזל לסטודנטים.—הייעוץ כרוך בתשלום 

כמו כן, ערוך המדור לתת יעוץ גם לפונים מן הקהל הרחב.

ספריית מקצועות: מערכת מידע על מקצועות לימוד,
מאגרי מידע ממוחשבים, מאגרי התמחויות

במסגרת מרכז ברמן עומדת לרשות הסטודנטים ספריית מקצועות הכוללת מידע על מקצועות
לימוד, תיאור מפורט של חוגי הלימוד השונים הנלמדים באוניברסיטת חיפה, תכניות הלימוד

בשנה הנוכחית, תחומי התמחות שונים ואפשרויות תעסוקה לאחר הלימודים.

µמית"ם: מאגר מידע ממוחשב של מקצועות לימוד, מוסדות לימוד ותכניות לימודים בכל
הארץ.

µמידעת: מאגר ממוחשב המספק מידע על אפשרויות קבלה לחוגים באוניברסיטאות השונות
פי ממוצע בגרות ופסיכומטרי.–בארץ על

µעוצקמ תריחבב הטלחה לבקל שמתשמל רוזעל הדיקפתש ,תבשחוממ תכרעמ :בישמ,
לארגן שיקולים שונים לפי סדר חשיבותם בעיניו, ולמצוא את המקצועות השונים העונים

על שיקולים אלה.

µקורות חיים: תוכנה המדריכה את המשתמש בכתיבת קורות חיים, אשר יתאימו לדרישות
מעסיקיהם.

µ.מאגר התמחות בתחום המשפטים ובראיית חשבון

µמידע ממוחשב על התעסוקה של בוגרי האוניברסיטה ואפשרות להתייעץ עם בוגרי חוגים
שונים.

ניתן לעיין בספריית המקצועות בשעות הקבלה. השימוש הינו בחינם.

השימוש בחלק מהתוכנות כרוך בתשלום ובתאום מראש.

לתלמידי שנה ג‘ ומעלה! ניתן לפרסם את קורות חייכם באתר האינטרנט של בוגרי אוניברסיטת
חיפה בנוסף, האתר כולל הצעות עבודה במגוון תחומים.

).www (בלי http://jobresume.haifa.ac.il  כתובת האתר:

יעוץ לימודי, פיתוח הרגלי למידה והתמודדות עם חרדת מבחנים
יעוץ זה מיועד לכלל הסטודנטים באוניברסיטה ותלמידי המכינה, וכולל:

ייעוץ אישי בטכניקות למידה, שמטרתו שיפור הרגלי הלמידה.1.

ייעוץ והדרכה אישית בהפחתה של חרדת מבחנים.2.
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סדנאות להגברת יכולת הלמידה: בסדנא נלמדות אסטרטגיות למידה, ומטרתו לאפשר3.
לסטודנטים לרכוש כלים חדשים ויעילים בהתמודדותם עם הלימודים.

הייעוץ כרוך בתשלום.—

מר חיים קפלןראש המדור: 2. מדור טיפול פסיכולוגי קליני

תכליתי–חדר 160ה', הבניין הרב
שעות קבלה: ימים א'-ה', בין השעות 14:00-09:00.

סטודנטים יכולים לקבל טיפול פסיכולוגי במגוון תחומים:

µ.מצבי משבר ומצוקה רגשית

µ.בעיות של דימוי עצמי וחסר בטחון
µ.קשיים ביצירת קשר עם בן/בת הזוג
µ.בדידות חברתית
µ.קשיי הסתגלות ללימודים ומיצוי הפוטנציאל האישי

הטיפול מוגבל לשנה אחת וכרוך בתשלום חלקי. ניתן לתאם טלפונית עם המזכירות בטלפון
8249334mclini@univ.haifa.ac.il או לדוא“ל: 

במקרים דחופים בשעות העבודה ניתן לפנות לתורן במדור. לאחר השעה 16:00 ניתן לפנות
לכונן בכיר ביחידת הביטחון, טל' 2340, 2360.

 הפנייה לטיפול/ייעוץ, תוכן השיחה וכל מידע אחר סודיות מובטחת:–––––בכל שירותי המרכז 
יישמרו בסודיות מלאה ולא יועברו לאף גורם באוניברסיטה או מחוצה לה, אלא על סמך

ידי הפונה.–הרשאה בכתב החתומה על

 טל' 8249072–––––קרן ע"ש רון אדלר 
הקרן מסייעת לסטודנטים שזקוקים לטיפול נפשי ואינם יכולים לממן את עלות הטיפול.

הסיוע הינו חלקי ומותנה במצבם הכלכלי של הסטודנטים.

ד. היחידה למעורבות חברתית
שימול–מר הנרי בןמנהל: 

תכליתי, טל' 8240665, 8240336, 8240745–חדר 160ג', הבניין הרב
פקס': 8240743

שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 16:00-10:00.

מודעות האוניברסיטה לבעיות הפער החברתי וההשכלתי ונכונותה לפעול למען קידום עיירות
הפיתוח, יישובי הספר, כפרים ושכונות בערים, הביאו להקמתה של היחידה למעורבות

חברתית.
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מטרות היחידה:
גיוס קבוצות של מועמדים לאוניברסיטה וסטודנטים לתואר ראשון ו/או שני הבאים1.

מאזורי פיתוח, שכונות וכפרים, בעלי מודעות חברתית גבוהה ומוכנים לפעילות חברתית,
במטרה להביא לשינוי חברתי ואישי.

יצירת מסגרות תמיכה כלכליות, חברתיות ואקדמיות ייחודיות לאוכלוסייה זו.2.

ידי הסטודנטים.–הפעלת פרוייקטים חברתיים על3.

מטרות אלה מתבצעות באמצעות התכניות שלהלן:
התכנית לפעילי ציבור, טל' 8240336א)
התכנית למעורבות חברתית טל' 8240744ב)
תכנית האימוץ, טל' 8240745ג)
התכנית למנהיגות דרוזית, טל' 8240341ד)
התכנית למנהיגות חברתית של סטודנטים ערבים, טל' 8288514ה)

היחידה למעורבות חברתית קולטת סטודנטים לאחר מיון מיוחד. בכל התכניות מושם דגש
על הפוטנציאל האקדמי של המועמדים ומעורבותם החברתית. הסטודנטים המתקבלים

ידי צוות היחידה.–ליחידה זוכים במלגה למימון חלקי של שכ"ל, בשיעורי עזר וביעוץ אישי על
–הסטודנטים משולבים בפרוייקטים חברתיים ומשתתפים במערך של מפגשים עיוניים

ידי היחידה.–חברתיים המאורגנים על
היחידה פתוחה לכל הסטודנטים שיעמדו בקריטריונים של התכניות המופעלות בה.

הקריטריונים לקבלה הם:
רקע חברתי1.
הישגים לימודיים2.
איזור מגורים3.
מודעות ומעורבות חברתית4.

יוכלו להגיש מועמדות ליחידה אך ורק מועמדים לחוגים וסטודנטים לתואר ראשון משנה א'
או מועמדים לתואר שני שנרשמו או לומדים באוניברסיטת חיפה.

אופן ההרשמה וקבלה:
 הרשמה ליחידה לקראת שנה"ל תשס"ד תחל בתאריך 1.7.2003מועדי ההרשמה:1.

25.9.2003.–ותסתיים ב
 חדר 160ג'– ניתן לרכוש מעטפת הרשמה ביחידה למעורבות חברתית טופס הרשמה:2.

—1.7.2003. מחיר מעטפת ההרשמה –תכליתי במזכירות היחידה החל מה–בבניין הרב
30 ש"ח.

 קבלתם של המועמדים לאחת התכניות דלעיל מותנית בעמידהתהליך הקבלה:3.
בקריטריונים, בראיון אישי ובהחלטת הגורם המממן.

פי הקריטריונים שפורטו, וסיכום הניקוד–בכל שלבי הקבלה, יינתן למועמדים ניקוד על
יהווה מדד להחלטה הסופית בדבר הקבלה ליחידה. התשובה לסטודנטים תישלח בדואר

עד תום סמסטר א'.
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ה. המדור לקידום הסטודנט
 איריס פסלר'גבראש המדור: 

תכליתי טל' 8249964–חדר 185, בניין רב
שעות קבלה מזכירות המדור: ימים א'-ה' בין השעות 13:00-10:00

יועצות אקדמיות ויקבע בתחילת שנת הלימודים.

המדור לקידום הסטודנט פועל למען קידומם האקדמי של הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
, למעטהשירות במדור ניתן חינםומגיש שירותי ייעוץ ותמיכה אקדמית לכל הסטודנטים. 

מקרים בודדים.

סיוע ייחודי ניתן לסטודנטים הבאים:
סטודנטים בשנה א'.1.
סטודנטים ערבים.2.
סטודנטים עולים, שעלו עד לפני 10 שנים.3.
סטודנטים יוצאי אתיופיה.4.
סטודנטים הממומנים ע"י מנהל הסטודנטים.5.

השירותים המוצעים:
: סטודנטים מוזמנים לבוא למשרדי המדור, בשעות הקבלה של היועצותייעוץ אקדמי1.

האקדמיות ולהתייעץ בכל נושא אפשרי ובעיקר בנושאים אקדמיים: בניית מערכת
לימודים, ארגון הלימודים, התלבטויות ובעיות אחרות.

: סטודנטים המתקשים בקורסים שונים בלימודיהם מוזמנים להיעזר במערךשיעורי עזר2.
שיעורי העזר. השיעורים ניתנים ע"י סטודנטים מצטיינים ומתרגלים.

: במהלך שנה"ל מוצעים קורסים שונים כגון: מיומנויות למידה, כתיבתקורסים ייחודיים3.
עבודות, מיומנויות מחשב, שפות תכנות, תוכנות סטטיסטיות ועוד.

: סטודנטים מוזמנים ליטול חלקפרויקטים קהילתיים וחברתיים תמורת מלגה4.
בפרויקטים השונים בתמורה למלגה.

: סטודנטים ממומניפעילויות תרבות לסטודנטים הממומנים ע"י מנהל הסטודנטים5.
מנהל מוזמנים לקחת חלק בפעילויות החברתיות השונות יחד עם מדריכי המנהל כגון:

יציאה לטיולים, מסיבות, ימי עיון ועוד.

שירותים ייחודיים המוצעים לסטודנטים עולים ולסטודנטים יוצאי אתיופיה:
: סטודנטים עולים זכאים לקבל שני כרטיסי צילום בשנה (אחדחלוקת כרטיס צילום1.

בסמסטר).
: מימון שכר הלימוד ע"י מנהל הסטודנטים מותנה בעמידהייעוץ בנושא שכר לימוד2.

בדרישות אקדמיות. סטודנטים אשר לא עמדו בדרישות האקדמיות ונקלעו לקשיים
במימון שכר הלימוד יוכלו לקבל המלצה וסיוע, אך אין המדור יכול להבטיח את מימון

שכר הלימוד.
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קרן אייסף
תכליתי–חדר 174 א‘, בניין רב

טל': 8240307, פנימי: 2307, פקס: 8249963

ידי הבנקאי אדמונד ספרא– הקרן הבינלאומית לחינוך, נוסדה בשנת 1977 על—קרן אייסף 
ז"ל ורעייתו לילי ספרא בשיתוף גב' נינה ווינר, המכהנת כנשיאה העולמית של הקרן מיום
היווסדה. הקרן קמה במטרה לתרום לשיויון הזדמנויות אמיתי ולצמצום הפערים החברתיים

בחברה הישראלית.

יעדים להשגת מטרותיה של הקרן:
ייזום פרוייקטים חינוכיים בקרב תלמידי עיירות פיתוח ושכונות שיקום.1.

קרן אייסף מעניקה מלגות לסטודנטים ע"פ הקריטריונים המפורטים בהמשך.2.

פיתוח מנהיגות חברתית אקדמאית החוזרת אל כור מחצבתה ותורמת לקהילה.3.

בוגרי הקרן מצטרפים לארגון הבוגרים ופועלים לצמצום הפערים החברתיים  בישראל.4.

זכויות חברי הקרן:
חברי הקרן זוכים במלגה למימון חלקי של שכר הלימוד.1.
הקרן מהווה קבוצה חברתית מגובשת ומכוונת במתן סיוע אקדמי וכלכלי תוך קיום2.

קשר הדוק עם גופים אקדמאים באוניברסיטה.

הקריטריונים לקבלה:
רקע חברתי כלכלי, הישגים אקדמאים, מעורבות ומודעות חברתית, פעילות קבועה בת 4

שעות שבועיות, והשתתפות בפעילות עיונית בקרן.

יוכלו להגיש מועמדות לקרן אייסף אך ורק מועמדים בשנה הראשונה לתואר ראשון, לתואר
שני, ולדוקטורט מאוניברסיטת חיפה.

11/10/03—  01/08/03מועדי הגשת הבקשה הם:
זימון למיון ישלח בדואר.
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 יחידת האבחון והתמיכה ללומד לקוי הלמידה—יה"ל 

פרופ' צביה ברזניץראש אקדמי: 
ד"ר אוולין שתילמנהלת היחידה: 

1. אבחון לאיתור לקויות למידה
בניין ברזיל (בניין הפקולטה לחינוך), קומה 2, חדר 3206

טלפון: 04-8249022 או פנימי 3022
שעות קבלה: ימים א,ב,ג,ה בין השעות 10.00-13.00

סטודנטים המבקשים התאמות לימודיות בגין לקויות למידה מחויבים לעבור אבחון
מטעם האוניברסיטה. האבחון נערך ביה"ל, כרוך בתשלום ומתבצע לאחר תיאום מראש.

אבחון בסיס, הנערך בשפת האם של הסטודנט, בודק מספר יכולות: יכולות הקריאה והכתיבה,
יכולות הקשב והריכוז וכן את הכישורים האקדמיים. האבחונים נערכים בשפות עברית,

אנגלית (שפת אם), רוסית, ערבית, ספרדית וצרפתית.

 לעבור גם אבחון בעברית.מחוייבסטודנט ששפת אימו אינה עברית 

בנוסף לאבחון הבסיס, סטודנט הלומד קורסים בשפה האנגלית ו/או קורסים בתחום המדעים
המדויקים ולדעתו קשייו מתבטאים גם בתחומי לימוד אלו, מומלץ כי יעבור  אבחון גם

באנגלית ו/או במתמטיקה.

מכאן שקיימות 3 אופציות לעריכת אבחון:

אבחון בסיס (בשפת האם)1.

 בסיס + מתמטיקהאובסיס + אנגלית 2.

 בסיס + אנגלית + מתמטיקה–אבחון מלא 3.

למידה הוא יהא זכאי להתאמות–בתום תהליך האבחון, והיה ונמצא כי הסטודנט הינו לקוי
לימודיות התקפות לאורך כל שנות לימודיו לתואר.

 כדי לפתור אתאין בהםיש לציין כי המצאת דוחות אבחון שבוצעו על ידי מכונים חיצוניים, 
הסטודנט מלעמוד באבחון של היחידה.

2. מערך תמיכה וייעוץ
סטודנט הלומד באוניברסיטת חיפה, אשר עבר אבחון ביה"ל ונמצא כבעל לקות למידה,

זכאי לקבלת סיוע  על ידי שירותי הייעוץ והתמיכה של היחידה.

היחידה מסייעת במגוון תחומים (כגון: טכנולוגיה, שפות, שיעורי עזר וכו') כאשר כל  יועצת
אקדמית עומדת בקשר רציף עם הפקולטה עליה היא מופקדת באוניברסיטה מטעם יה"ל,
וזאת על מנת להתעמק  בהכרת החוגים ודרישותיהם, כך שהתמיכה בסטודנט תתבצע בצורה

המקצועית והיעילה ביותר.
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אגודת הסטודנטים
משרדים בבניין המדרגה, טלפון: 04-8240513/9; פקס: 04-8258357

שעות קבלה: 16:00-08:30

www.haifastudent.netאתר אינטרנט: 

גב' אהובה חייט מרכזת האגודה: 

אגודת הסטודנטים הינה עמותה שמטרתה לסייע לסטודנטים/ות באוניברסיטה במישור
האקדמי, החברתי והתרבותי. האגודה מספקת שירותי עזר שונים לסטודנטים/ות
החברים/ות בה ומטפלת ברווחתם/ן, מייצגת את ציבור הסטודנטים/ות בכל בעיותיהם/ן

בפני הנהלת האוניברסיטה ומוסדות חיצוניים אחרים.

כל תלמידי/ות האוניברסיטה המעוניינים/ות להיות חברים/ות באגודת הסטודנטים,
יכולים/ות להרשם באמצעות מכתב הנשלח לבתיהם/ן, במזכירות האגודה או בדוכני האגודה

600 בבניין הראשי ובקפה–אשר נמצאים בשבועיים הראשונים לתחילת הלימודים בקומת ה
דשא.

מבנה אגודת הסטודנטים
האגודה מורכבת מהמועצה שבה חברים 40 נציגים/ות. נציגים/ות אלו נבחרים/ות מתוך

החוגים, כשלכל חוג מספר נציגים/ות פרופורציונאלי למספר התלמידים/ות בחוג.

נציגי/ות החוגים ידאגו עבורכם/ן להפקת מקראות, תרגומים, ייעוץ בבעיות אקדמיות, שיעורי
עזר, ארגון ימי עיון, טיולים, מסיבות ועוד...

כל חברי/ות אגודת הסטודנטים זכאים/יות לבחור ולהיבחר למועצת אגודת הסטודנטים.

המועצה קובעת את קווי הפעולה של האגודה. הדיונים בה מתקיימים אחת לחודש, והם
פתוחים לקהל הסטודנטים/ות.

מועצת אגודת הסטודנטים בוחרת את חברי/ות ועד אגודת הסטודנטים: יו"ר, ס. יו"ר, ח"ו
כספים, ח"ו תרבות, ח"ו פנים, ח"ו חוץ והסברה, ח"ו אקדמים, יו"ר ועדת ביקורת וחברי/ות

ועדת ביקורת.

ועד האגודה הוא הרשות המבצעת של אגודת הסטודנטים והוא מייצג אותה כלפי כל גוף
שמחוץ לה. חברי/ות הוועד נבחרים על ידי המועצה במכרז פתוח לכל ציבור הסטודנטים/ות

שהינם/ן חברי/ות אגודה.

: רמ"ד תכנון וקשרי חוץ, רכזי עולים, רכזים של משרדנושאי תפקידים נוספים באגודה הם
פנים, תרבות, ואקדמים, יועץ מס, תגמולי מילואים וארנונה, רכז/ת מחשבים, רכזת פרוייקטים
לקידום מעמד האישה ועובדי/ות בנק בחינות. עובדים/ות אלו נבחרים/ות במכרז אחת

לשנה ע"י ועדת מכרזים.
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בעלי תפקידים באגודה

טלפון: 04-8240513יו"ר הוועד
משמש/ת כסמכות העליונה בייצוג האגודה בפני רשויות האוניברסיטה ובפני כל רשות ו/או
גוף ו/או אדם אחר מחוץ לאוניברסיטה. יפקח/תפקח על פעולות הוועד וכל אחד מחבריו/
מחברותיו, מדריך/ה את חברי/ות הוועד, אחראי/ת לפעולותיהם וממונה על ביצוע החלטות

המועצה והוועד.

טלפון: 04-8240513/9ס. יו"ר הוועד
ממלא/ת מקום היו"ר בהעדרו/ה, מסייע/ת ליו"ר בפיקוח על הוועד. מופקד/ת על הפיקוח

ידי האגודה, כמו כן אחראי/ת על עובדי/ות האגודה.–בכל נושאי העסקת גופים חיצוניים על

טלפון: 04-8240566 או 04-8240513 שלוחה 108ח"ו אקדמים
מטפל/ת בבעיות אקדמיות של הסטודנטים/ות, עומד/ת בקשר עם הגורמים האקדמיים
באוניברסיטה, מסייע/ת לסטודנטים/ות המתקשים/ות בלימודיהם/ן עקב שירות מילואים,

. מייצג/ת את האגודה בפורומים אקדמיים באוניברסיטה, בסנאט,’אישפוזים, הריונות וכו
בספרייה ובוועדות השונות. מייעץ/ת בבעיות משמעת, מטפל/ת בבעיות שכר לימוד.

טלפון: 04-8240513 שלוחה 120ח"ו חוץ והסברה
מתפקידי המשרד לקיים קשר רציף עם אמצעי התקשורת ולהוות צינור ביטוי לסטודנטים;
לקיים אירועי אקטואליה שונים וימי הסברה בנושאים רלוונטיים, ליצור קשר עם גורמי חוץ

שונים בארץ ובחו"ל וכן הוצאת עיתון הסטודנטים "פסק זמן".

טלפון: 04-8240513  שלוחה 109ח"ו כספים
אחראי/ת על ניהול תקין של מערכת הכספים של האגודה. באחריותו/ה הכנת תקציב מפורט

ופיקוח על הוצאות והכנסות הכספים במסגרת האגודה.

יו"ר האגודה

סיו"ר האגודה

מדור קשרי חוץ

רכזי עולים

ח"ו כספים ח"ו תרבותח"ו פניםח"ו אקדמאים

יו"ר ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

ח"ו חוץ
והסברה

 40 נציגים/ות—מועצת הסטודנטים 
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טלפון: 04-8256528 שלוחה 111ח"ו פנים פרוייקטים
באחריותו/ה פיקוח על מזנונים, מנזות, מעונות, הכנת פרוייקטים שונים לרווחת הסטודנט

ועריכת בזארים ברחבי הקמפוס.

טלפון: 04-8240513  שלוחה 104ח"ו תרבות
אחראי/ת על פעילות הכוללת נשפים ומסיבות, הרקדות, חוגים, הקרנת סרטים, מופעי

תאטרון ובידור, מופעי רוק, יום הסטודנט ועוד.

טלפון: 04-8240513  שלוחה 116ועדת ביקורת
5 חברים/ות: יו"ר וארבע/ה חברים/ות נוספים/ות. תפקידי הוועדה–ועדת ביקורת מורכבת מ

לפקח על תפקודן התקין של רשויות האגודה ועל פעילותן היעילה וההוגנת. הוועדה דנה בכל
קובלנה של רשות או חבר/ת אגודת הסטודנטים נגד כל רשות או חבר/ת אגודה בכל הנוגע

למילוי תפקידיהם/ן באגודה.

נושאי/ות תפקידים נוספים באגודה

טלפון: 04-8240513 שלוחה 120רמ"ד תכנון וקשרי חוץ
בין תפקידיו/ה: הגדלת מאגר פוטנציאל התורמים לאגודה, ייזום פרוייקטים שונים לטווח
ארוך, חיזוק תדמיתה ומעמדה של אגודת הסטודנטים בארץ ובעולם, ארגון משלחות

סטודנטים מאוניברסיטת חיפה לחו"ל.

טלפון: 04-8240513/9 שלוחה 105רכזי/ות עולים
רכזי/ות עולים מטפלים/ות בבעיות הקשורות לסטודנטים/ות יוצאי חבר העמים, מיעוטים
ואתיופיה ובכל הבעיות והנושאים הספציפיים הקשורים בהתאקלמותם/ן של

סטודנטים/ות עולים/ות.

שירותי האגודה ופרוייקטים מיוחדים
 במהלך שנת תשס"ג יתקיימו אירועי תרבות בימי שלישי, בין השעות—תרבות יום ג' 1.

14.00-12.00. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים לתלמידי התואר הראשון.

— מלגות לסטודנטים2.

תועדומ ךותמ ,תו/םיטנדוטסל עויס תוגלמ הנש לכב הקינעמ םיטנדוטסה תדוגא
לבעיותיהם/ן הכלכליות. במסגרת קרן המלגות שהוקמה לשם כך, הוענקו בשנה החולפת

330 סטודנטים/ות!–מלגות בסכום של 1,200 ש"ח ללמעלה מ

תו/םיטנדוטסש תנמ לע ,תוגלמה ןרק תבחרה הניה םיטנדוטסה תדוגא לש התרטמ
רבים/ות ככל האפשר יוכלו להנות מסיוע כספי גדול ככל הניתן.

במהלך הקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים שוקדת אגודת הסטודנטים על הכנת חוברת
םיראתל תו/םידמולה תו/םיטנדוטסל תודעוימה תוגלמ ןווגמ הליכמה תוגלמ
 לסטודנטים/ות בתחילת כל שנה.חינם באוניברסיטת חיפה. החוברת מחולקת םינושה
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 ממוקמת במשרדי האגודה.—ספריית השאלה 3.
דועב( תוניחבה תפוקתלו םלש רטסמס לש הפוקתל םירפס ליאשהל ןתינ התרגסמב

שבספריית השמורים ההשאלה היא לתקופה של שלושה ימים בלבד!) תמורת תשלום
סמלי אותו יש לשלם במשרד אקדמים. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8240566.

סיוע בלימודים4.
לשב םידומילהמ תכשוממ הפוקת ורדענש הלאכ וא הדימל תוי/ייוקל תו/םיטנדוטס
רזע ירועישו םניח םוליצ יסיטרכל תוי/םיאכז ךשוממ זופשא וא הדיל ,םיאולימ

 לסטודנטים/ות המתקשים/יות בלימודים;שיעורי עזר קבוצתיים; האגודה מארגנת חינם
םהב רזע תו/ירומו  תו/םיסיפדמ ,תו/םימגרתמ רגאמ םג םייק םימדקא דרשמב

יכולים/ות הסטודנטים/ות להיעזר.

בנק בחינות ממוחשב5.
ןנוכתהל תו/םיטנדוטסל ועייסי רשא ,תומדוק םינשמ תוניחב רגאמ םייק הדוגאב      

! החלבחינםכראוי לבחינות. מאגר זה הינו ממוחשב והשירות בו ניתן לחברי/ות אגודה 
www.haifastudent.netמשנה זו קיימת גישה למאגר גם דרך אתר האגודה 

ייעוץ משפטי6.
 מוענק לסטודנטים/ות על ידי עורך דין במשרדיחינם      ייעוץ משפטי ראשוני ומתן הצהרות 

האגודה.

ייצוג בפני רשויות המשמעת7.
אגודת הסטודנטים מעניקה ייצוג בוועדות המשמעת חינם במידת הצורך.

נציג/ת מס הכנסה, תגמולי מילואים וארנונה8.
סממ רוטפ :ןוגכ םינוש הסנכה סמ יתוריש לבקל ןתינ םיטנדוטסה תדוגא ידרשמב
תא תו/םיטנדוטסל ךוסחל תנמ לע הלא לכ — סמ םואית ,םיאולימ ילומגת ,הסנכה

הטרחה שבהגעה למס הכנסה. כמו כן סטודנטים אשר שוכרים דירה יכולים לקבל סיוע
בקבלת הנחות בארנונה.

מחירים מוזלים9.
אקדמון', מחירים מוזלים’ 8.5% הנחה ב—      תעודת חבר/ת אגודה מקנה אין ספור הנחות 

בתיאטרון חיפה, בכניסות למועדונים, ברכישת כרטיסים למופעי תרבות שונים, כניסה
במחירים מוזלים לפארקים לאומיים, מחירים מוזלים במכוני כושר ועוד.

 חוגים10.
גוח ,לוחמ ,העונת ,הגוי גוח :ן/םכתאנהל םינוש םיגוח הליעפמ םיטנדוטסה תדוגא

סלסה, חוג קיקבוקסינג, חוג קבלה, חוג קפוארה ועוד.
* החוגים עשויים להשתנות בהתאם לביקוש.

 אירועים חברתיים ותרבותיים11.
,הנש תחיתפ ףשנ — םינוש םיעוריא היתורבח/הירבחל תנגראמ םיטנדוטסה תדוגא      

מסיבות חוגים, פאנלים בנושאים שונים, באזרים, מסיבות לעולים, נשפים, מופעי צהריים
בקמפוס וכדומה.
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פרוייקט מקראות12.
אגודת הסטודנטים החלה בשנה שעברה בהכנה מסודרת של מקראות לקורסי החובה

,םיטנדוטסה תדוגאב הנשה לכ ךשמב תו/םיטנדוטסל תורכמנ תוארקמה .םינושה
ובמחיר מוזל לחברי/ות האגודה.

פעילות חברתית13.
אגודת הסטודנטים מעוניינת לחזק את הקשר בין ציבור הסטודנטים/ות לבין הקהילה
באמצעות פעילות חברתית, על מנת לטפח נורמה חברתית של עזרה הדדית והתייחסות
למצוקות הפרט והחברה. לצורך כך יזמה האגודה פרוייקטים חברתיים שונים, שהמרכזי

וקסעי רשא תו/םיטנדוטס – ”פעילות חברתית בתמורה לנקודות זכות"בהם הוא 
תודוקנ 4 הניגב לבקל תוי/םיאשר ויהי ,םירדגומ םינוירטירק יפ לע ,תיתרבח תוליעפב

זכות אקדמיות בהיקף של קורס אחד למעט התלמידים בתוכנית המשותפת לפקולטה
2 נק‘ זכות.–למשפטים ולחוגים אחרים אשר יקבלו פטור מ

בנוסף, תוכלו להנות משירותים וממחירים מוזלים:

 מפעלי אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה בע"מ.— יוזמה1.
"יוזמה", מפעלי אגודת הסטודנטים הינה החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים.

"יוזמה" מנוהלת ע"י אגודת הסטודנטים, נושאי/ות התפקידים הבכירים הם:
 יו"ר אגודת הסטודנטים—מנכ"ל 

 ס. יו"ר אגודת הסטודנטים—סמנכ"ל 

"יוזמה" מציעה לסטודנטים:     
µממוקם בבניין המדרגה ומנוהל ע"י זאב סבירסקי ובלה דיין. — בית דפוס

טלפון: 04-8240593 פקס: 04-8253884
שירותי דפוס מגוונים, מתמחה בהוצאה לאור של עבודות סמינריוניות, תיזות, עבודות
דפוס שונות וכריכות. בית הדפוס מוציא לאור חוברות, מקראות וספרי תרגול אשר

תונוכמו הספדה תונוכמ סופדה תיב תושרב ."ןומדקא" םירפסה תונחב םירכמנ
צילום חדשות ומשוכללות המאפשרות ביצוע עבודות ברמה גבוהה, איכותית ובזמן
קצר. חברי/ות אגודת הסטודנטים זוכים/ות להנחה משמעותית בקניית מקראות.

µ"לוח מכירות לסטודנטים המתפרסם בכל הקמפוסים והמכללות— לוח ”ברגע 
בצפון. העיתון מתעדכן אחת לשבוע. הלוח מכיל מודעות דרושים, דירות להשכרה,

ודברי יד שניה. הפרסום ניתן חינם לחברי אגודת הסטודנטים.מכוניות

µמציעה ארוחות צהריים ביתיות, סלטים, פשטידות ומשקאות— מנזה בבית סאלה 
במחירים מיוחדים לסטודנטים/ות.

µקפיטריה הממוקמת במרכז האוניברסיטה.— קפה דשא 

µאחראית למציאת נותני חסויות לאגודה.— מחלקת שיווק 

 סוכנות הביטוח של הסטודנטים והצעירים בישראל, ממוקם בבית— מאסטר ביט2.
סאלה.
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מאסטר ביט הוקמה ע"י התאחדות הסטודנטים והפניקס הישראלי במטרה לשווק
ביטוח לסטודנטים/ות בתנאים מועדפים ולייצג את ציבור הסטודנטים מול חברות

הביטוח. סוכנות מאסטר ביט פרוסה כיום במרבית הקמפוסים בארץ ומקבלת הודות
לכך תנאים מיוחדים מחברות הביטוח איתן היא עובדת.

םיאוביטוחים בתנבסוכנות ניתנים פתרונות ביטוחים שפותחו במיוחד לסטודנטים/ות 
םילוזהמ בכר יחוטיב ,הרידו תונועמ חוטיב ,ישיא בשחמ חוטיב :םהיניב ,םידחוימ

בשוק, ביטוח אובדן כושר עבודה/לימודים עפ"י המקצוע הנלמד, ביטוח בריאות ייחודי
לסטודנטים וביטוח שיניים.

7010628-4.0 'לט ,03:51-03:80 תועשה ןיב ’ה-’א םימיב לעופ הפיח תטיסרבינואב ףינהס

טלפון: 04-8240689, 04-8341042 — שירותי כח אדם3.
מחלקת כח אדם של "יוזמה" מנוהלת ע"י חברת כח האדם "אתגר" שנבחרה במכרז.

מטרת פעילותה: סיוע, ייעוץ והכוונת סטודנטים לצורך מציאת עבודה. ל"אתגר" קשרים
עם מאות מעסיקים במגוון רחב של תחומים בסקטור הפרטי והציבורי בכל רחבי הארץ.
     העבודות המוצעות מתאימות לסטודנטים/ות ובוגרים/ות הנמצאים/ות לקראת סיום

לימודיהם/ן.
ב"אתגר" מתנהל מאגר המרכז נתונים על הסטודנטים/ות המעונינים/ות לעבוד בתחומים

שונים ומתוכו מופנים עובדים/ות למעסיקים.

טלפון: 04-8253951, פנימי: 2934 ממוקם בשדרת החנויות — איסתא ליינס4.
יפוליחב לפטמה ףוגכ 6591 תנשב הדסונ לארשיב םיטנדוטסה לש תועיסנה תרבח

הסטודנטים/ות.
      לאחר זמן מה הוכפפה להתאחדות הסטודנטים בישראל והיא מעניקה שירותי תיירות

יתוריש לכ — סנייל אתסיאב .םילוז םיריחמב םהיתוחפשמ ינבלו תו/םיטנדוטסל
התיירות לסטודנטים/ות תחת קורת גג אחת.

הטרדה מינית באוניברסיטה?
אל תהססו לפנות:

לנציב הקבילות, טל' 2013
או לסגן/ית נציב קבילות, טל' 3374

או ליועצת לנושא ההטרדות המיניות, טל' 2929

מעוניינים/ות במידע?
טרדה מינית של האוניברסיטה.תוכלו לעיין בנוהל למניעת ה

י דיקנאט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים.עותקים לעיונכם/ן נמצאים במשרד

‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÍÏ˘ ˙È·‰ ≠ ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙„Â‚‡
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- זה יותר מכסף!!פר"ח 

30,000–החל את דרכו לפני 28 שנים, ומונה כיום למעלה מ , פרוייקט חונכות—פר"ח 
סטודנטים מכל רחבי הארץ, ומכל גווני האוכלוסיה. מטרות הפרוייקט הן להעניק לכל ילד
הזדמנות לממש את הפוטנציאל הטמון בו, ולתת סיוע כלכלי לסטודנטים במימון של כמחצית

משכר הלימוד.

ומה פר"ח כולל?
— סטודנט וחניך, או חונכות קבוצתית —ניתן לבחור בין שני מסלולים: חונכות אישית 

סטודנט וקבוצת ילדים בתחום חברתי, לימודי או בתחומים כמו אמנות, טבע, מדעים וכדומה.

(לחונכויות אלו יבחרו סטודנטים בעלי הכישורים המתאימים, ועל בסיס מקום פנוי בלבד).
החונכויות מתקיימות פעמיים בשבוע (כל מפגש בן שעתיים), והן נערכות במקום ובזמן
הנוחים לחונך ולחניכו. החונכויות כוללות פעילויות שמטרתן להעשיר את עולמו של הילד,

לחזק את ביטחונו העצמי, ולסייע לו בתחום הלימודים.

לרשות החונך עומדים ייעוץ, הדרכה, אמצעי עזר, משחקייה וספריה.

מנהלת פר"ח אוניברסיטת חיפה פועלת בישובים הבאים: חיפה, נהריה, עכו, קרית ביאליק,
: אבו סנאן, ג'דידה, מכר,ובמגזר הערבי והדרוזיקרית חיים, קרית ים, קריית מוצקין, שלומי. 

ג‘וליס, דלית אל כרמל, ירכא, כאבול, כפר כנא, מזרעה, עוספיה, עכו העתיקה, ריינה, חיפה.

כיצד נרשמים?
(נמצא גם בקישור מאתר האוניברסיטה).www.perach.org.il באתר פר"ח באינטרנט 

במידה והינך מתגורר בישוב אחר, שאינו באחריות מנהלת פר"ח אוניברסיטת חיפה, תוכל
להכנס לאתר האינטרנט של פר"ח ולמלא את הטופס בהתאם למקום מגוריך.

בכל שאלה, ניתן לפנות למשרדי פר"ח אוניברסיטת חיפה, בניין המדרגה, ליד אגודת
 04-8240547.’הסטודנטים, או בטלפון מס

www.perach.org.il מידע נוסף ומפורט נמצא באתר האינטרנט:

חשוב לציין, כי מלגת פר"ח אינה פוגעת בזכויותך לקבלת מלגות נוספות, ובמרבית המקרים,
ההשתתפות בפרוייקט אף מקנה עדיפות רבה בקבלת מילגות האוניברסיטה, ומלגות ברשויות

מקומיות שונות.
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האגף ראשמר גיורא להבי, 

אגף מינהל התלמידים מארגן ומנהל את הפעילות הקשורה במהלך הלימודים של תלמידי
האוניברסיטה לכל התארים וכולל את השירותים הבאים: הרשמה וקבלת תלמידים; מרכז
מידע למועמדים; בחינות, אישורים, בוגרים; רישום , מעקב ושכר לימוד; שנתון האוניברסיטה

ומדריך לנרשמים, חדרי לימוד וציוד לימודי; תיקיית התלמידים; מענה קולי.

גב' תמרה קרקוביץ'מנהלת:      המחלקה להרשמה

בימים א'-ה' בשעות 14:30-10:30 (בניין ראשי, קומה 2, חדר 6).קבלת קהל: 
בימי ששי, בערבי חג  ובחול המועד לא מתקיימת קבלת קהל.

בימים א'-ה' בשעות 15:00-09:30, בנייןקבלת קהל:  מידע על סיכויי קבלה. מרכז מידע:
ראשי, קומה 2, חדר 3, טלפון: 04-8249688, 04-8249689.

מענה קולי למידע כללי על כל התארים, לבירור סיכויי קבלה לתואר ראשוןפניות בטלפון: 
ולמידע אישי על מצב הטיפול במועמדות, יינתן 24 שעות ביממה בטלפון: 04-8240757.

טלפון: 04-8240324/5/6. — תואר ראשון
 טלפון: 04-8240663, 04-8249103— תארים מתקדמים

: בפניות בכתב יש להקפיד לציין את כל הפרטים המזהים: שם משפחה, שםפנייה בכתב
פרטי, מספר זהות, מספר טלפון וכתובת מעודכנת הכוללת מיקוד.

המחלקה להרשמהמען למכתבים:
בניין ראשי, קומה 2
אוניברסיטת חיפה

חיפה 31905

סדרי הרשמה וקבלה
ידי מועמד עצמו באמצעות–הרשמת מועמדים נעשית על ידי המחלקה להרשמה או על

האינטרנט. פרטים מדוייקים על נהלים ומועדי הרשמה לאוניברסיטה מתפרסמים בעיתונים,
ב"מדריך לנרשמים" ובאתר האינטרנט.

המחלקה להרשמה מטפלת בפניותיהם של:
מועמדים חדשים המבקשים להתקבל לאוניברסיטה לתואר ראשון, שני, שלישי, לימודי1.

תעודה ולימודי השלמות.
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תלמידים אשר הפסיקו ומחדשים לימודיהם.2.

תלמידי מוסדות אקדמיים אחרים המבקשים להעתיק לימודיהם לאוניברסיטת חיפה3.
ללימודי התואר הראשון או לתארים מתקדמים.

תלמידי האוניברסיטה, תלמידים בפועל, המבקשים להחליף ו/או להוסיף חוג לימודים,4.
או להתקבל ללימודי תעודה ו/או ללימודים מתקדמים (תארים שני ושלישי).

תנאי הקבלה הכלליים ללימודים לתואר ראשון (ב"א), לתואר שני (מ"א), לתואר שלישי
(ד"ר) וללימודי תעודה מפורסמים מדי שנה במדריך לנרשמים, באתר האינטרנט, וכן

ניתן לקבלם במרכז המידע.

גב' רותי רבינוביץ'מנהלת:         מחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד

 בימים א'-ה' בשעות 10:30-09:00, 14:30-13:00קבלת קהל:
בניין ראשי, קומה 2, טלפון 8240320 , 8240314, 04-8240667.

רישום לשנה"ל תשס"ד
רישום מערכת השיעורים נערך פעם אחת בשנה לקראת תחילת שנת הלימודים ע"י התלמיד,
ומהווה  תנאי למעמדו כתלמיד באותה שנת לימודים, להבטחת מקומו בקורסי הלימוד

על התלמיד להרשם בתחילת השנהידו וכן לקיום מעקב אקדמי מסודר. –המועדפים על
לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב' (רישום זה

הוא הקובע את שכ"ל השנתי ואת החלוקה לתשלומים).
שימו לב: תוספת קורסים בסמסטר ב', מעדכנת אוטומטית את שכה"ל השנתי ואת
החלוקה השנתית לתשלומים רטרואקטיבית החל מהתשלום השני ואילך, כולל חיובי

הצמדות וריביות.
קורס שהתלמיד נרשם אליו, ולא הודיע על ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד

כקורס שלא השלימו (גם אם לא השתתף בו) ויידרש לשלם עבורו.
האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים

מוטלת על התלמיד.
ברוב החוגים מתבצע הרישום לתואר ראשון באמצעות "המענה הקולי" או האינטרנט. כמו
כן יתקיים רישום ממוחשב לתלמידי התואר השני בחוג לתולדות ישראל, בחוג לעבודה
סוציאלית ובחוג לחינוך במסלולים יעוץ חינוכי; חינוך מיוחד; פיתוח מערכות חינוך וניהול

מערכות חינוך.
תלמידי תואר שני (למעט החוגים הרשומים לעיל) ותלמידי החוגים  מערכות מידע ניהוליות,
הפרעות בתקשורת, לימודי מזרח אסיה, הוראה, מוזיאולוגיה, ספרנות, תאטרון ולימודי ערב

ידי מזכירות החוג.–בחוגים גאוגרפיה ולימודי א"י חייבים להגיש טופס רישום חתום על
ידי מזכירות החוג.–אסור לערוך שינויים בטופס הרישום לאחר שנחתם על
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מועדי הרישום והנחיות לרישום מפורסמים באיגרת לתלמיד, שנשלחת לתלמיד עם שובר
התשלום הראשון.

יש לערוך רישום לפני יום תחילת הלימודים  (26.10.2003). רישום מערכת השיעורים
אחרי תאריך זה מותנית באישור ראש החוג ובתשלום דמי איחור בסך 105 ש"ח צמוד

 לתשומת לבכם, בכל מקרה אחרי 15/04/2004 לא ניתן יהיה לערוךלמדד חודש יולי 2003.
רישום לשנה"ל תשס"ד.

כל תלמיד יפיק תדפיס מערכת השיעורים שלו ויתבקש לבדוק אם הוא תואם את התוכנית
שהגיש.

לתשומת לבכם: ניתן לקבל מידע על מערכת שיעורים מעודכנת באמצעים הבאים:
 אופציה 4 בתפריט—המענה הקולי 1.
הפקת תדפיס בתחנות המידע באוניברסיטה.2.
באמצעות האינטרנט.3.

קורס אשר לא ייכלל בתדפיס, לא יוכר לתלמיד והוא לא יורשה לגשת לבחינה או להגיש
עבודה באותו קורס.

הערה:
תלמיד החייב שכ"ל משנים קודמות יהא מנוע מעריכת רישום עד לפירעון החוב. היה
ומסיבה כלשהי הצליח לערוך רישום, למרות קיום חוב קודם, רשאית האוניברסיטה
להפסיק את לימודיו ו/או למנוע ממנו שירותים כלשהם כגון בחינות, אישורים, ציונים,

 עד לסילוק החוב.’וכד

שינויים במערכת השיעורים
—ניתן לערוך שינויים במערכת השיעורים לגבי שני הסמסטרים, בין התאריכים 19.10.03

 7.3.04– ניתן לערוך גם בין התאריכים 22.02.04 ’2.11.03. שינויים לגבי קורסי סמסטר ב
.’בסמסטר ב

שינויים בחוגי הרישום הממוחשב ייתבצעו אך ורק באמצעות המענה הקולי/אינטרנט
בתאריכים הנקובים בין השעות 07.00-16.00 למחרת.

שינויים בחוגים/תארים שאינם ממוחשבים יערכו בתאריכים הנ"ל בין השעות 13.00-9.00
במזכירויות החוגים. שינויי קורסים חייבים להעשות במועדים הנקובים לעיל.

האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים
מוטלת על התלמיד.

כל תלמיד יכול לקבל ייעוץ אקדמי בכל הנוגע ללימודיו וכן הדרכה בהרכבת תכנית הלימודים
השנתית. המבקש ייעוץ כזה, יפנה למזכירות החוג.

תעודת תלמיד
בשנה"ל תשס"ד תנפק האוניברסיטה לתלמידיה תעודות תלמיד חדשות עם תמונה. התעודות
הישנות לא תהיינה יותר בתוקף. התלמידים יקבלו פניה מיוחדת מבית דפוס שייבחר להכנת
הכרטיסים, בה יתבקשו לשלוח תמונה עדכנית אחרי הקלדת מערכת השיעורים לתשס"ד.

התעודה החדשה תהיה תעודה משולבת של האוניברסיטה ושל אגודת הסטודנטים (לתלמידים
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המבקשים להיות חברי אגודה). תלמידים חדשים המבקשים להיות חברים באגודת
הסטודנטים מתבקשים להרשם לאגודה (באתר האגודה באינטרנט או במשרדי האגודה)

 עריכת מערכת השיעורים.אחריבסמיכות 
הנפקת תעודת תלמיד נוספת בעקבות אובדן, לדוגמא, תהיה כרוכה בתשלום בסך 20 ש"ח.

תקנון שכר לימוד
םאתהב אוה 4002/3002 ד"סשת תנשל הפיח תטיסרבינואב דומילה רכש הבוגא.

הלכשהל תודסומב דומילה רכש הבוג תעיבקל תירוביצה הדעווה לש תוטלחהל
גבוהה. החלטות אלה תקפות הן לגבי תלמידים חדשים והן לגבי תלמידים ותיקים.
כל תלמיד ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים כפי שייקבעו על

ידי האוניברסיטה.
םיללכנ םניא רשא ,הטיסרבינואב םיסרוקל םולשתה יאנתו דומילה רכש הבוגב.

ידי–לע דרפנב ועבקיי ,)ר"ד ,א"מ ,א"ב( ימדקא ראותל םידומילה תרגסמב
האוניברסיטה.

,ןלהל טרופמכ ,הטיסרבינואל םימולשתב דימלתה בייח דומילה רכש לע ףסונג.
בשיעורים ובתנאים המפורטים בתקנון זה.

יונישל םינתינ םבושיחל הדימה הנקו םיפסונה םימולשתה ,דומילה רכש הבוגד.
ידי האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, בכל עת גם לפני תחילת שנת הלימודים–על

וגם במהלכה.
ומלוש אל רשא ,םיפסונ םימולשת וא/ו דומילה רכש ןובשח לע םולשת לכ ה.

במועד ובמלואם, ישאו ריבית פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומם
ידי האוניברסיטה בתחילת שנת הלימודים תשס"ד.–בפועל. כל זאת כפי שייקבע על

תארוהב וא האחמהב ליעל םינייוצמה םימולשתהמ והשלכ םולשת דימלת םלישו.
תארוה /האחמהה םוכסב הבייוח הטיסרבינואהו הערפנש אלב הרזח רשא עבק
הטיסרבינואה אשית ןהב תואצוהה םוכס אולמ ,דימ ,דימלתה םלשי — עבק
.ח"ש 13 ךסב סנק תפסותב ,התעיבק יפ–לע ,ךכמ האצותכ

לתלמידים עיוורים לתואר ראשון יוענק פטור משכ"ל במשך שש שנים. לתלמידיםז.
לתואר שני יוענק פטור משכ"ל במשך ארבע שנים.עיוורים

חישוב שכר לימוד
פי שני תעריפים:–שכר לימוד מלא לשנה"ל תשס"ג חושב על

100% שכר לימוד לתלמיד המשלם את שכה"ל בעצמו (11,276 ש"ח צמוד למדד—
יולי 2002).

ל"וח חרזא דימלת ןכו ישילש דצ י"ע אלמ ןמוממה דימלתל דומיל רכש %521—
ש"ח צמוד למדד יולי 2002).(14,095

ולש קלחה לע ל"כש %001 םלשי ישילש דצ ידי–לע תיקלח ןמוממה דימלת—
125% על החלק של צד שלישי.–ו
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הערה: לתלמידי התואר הראשון
תשלום שכ“ל לאוניברסיטה לשנה“ל תשס“ד יהיה כפי שהיה בשנה“ל תשס“ג דהיינו, הפחתה
של 17%  לעומת שכה“ל שהיה נהוג בשנה"ל תשס"א. במידה ותתקבל החלטה בהקשר

.להפחתה נוספת של 3% נעדכן את התשלומים הבאים

ההפחתה בשכ“ל כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנת* 
.2004. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן הפחתה כתנאי ביצועה

לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי
.התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד כאמור לעיל

תואר ראשוןא.
שכר הלימוד בשנה"ל תשס"ד יחושב כדלקמן:

ככלל, תלמיד לתואר ראשון ישלם שכ"ל יחסית להיקף לימודיו.—
הנשב תוכז תודוקנ 04 לש םידומיל תינכות דמולה דימלת םלשי ל"כש %001—

;דומיל תונש שולש ינפ לע תוקלחתמה ןושאר ראותל הריבצ תודוקנ 021(
גוחבו דועיסל גוחב ;דומיל תונש 5.3 ינפ–לע תודוקנ 241 םיטפשמל הטלוקפב
תודוקנ 541 קוסיעב יופירל גוחב ;םינש 4 ינפ לע תודוקנ 061 היפרתויזיפל

עפ"י 3.5 שנות לימוד). תלמידי החוג להפרעות בתקשורת שהחלו לימודיהם בשנה"ל
 משך הלימודים שלהם לתואר ראשון יהא 3.5 שנים.—תשס"ג ואילך 

רכש םלשי הלעמו תוכז תודוקנ 02 לש ףקיהב םידומיל תינכת דמולה דימלת—
 יחסית להיקף לימודיו (2.5% משכ"ל מלא לכל נקודת זכות).דומיל

לדוגמא, תלמיד הלומד בסה"כ 25 נ' ישלם 62.5% עפ"י החישוב הבא:
2.5%=62.5%X.'25 נ

–40 נקודות זכות בשנה ישלם למעלה מ–בהתאם לכך תלמיד הלומד למעלה מ
100% שכ"ל באותה שנה.

ףקיהל תיסחי דומיל רכש םלשי הנשב תוכז 'נ 02–מ תוחפ דמולה דימלת—
%01 רועישב הרוקת תפסותב ,)תוכז תדוקנ לכל אלמ ל"כשמ %5.2( וידומיל
י"פע %5.75 םלשי 'נ 91 כ"הסב דמולה דימלת ,אמגודל .אלמה דומיל רכשמ

החישוב הבא:
 19 נ'.2.5%X  57.5% = 10% (תקורה) + 47.5% =

תלמיד המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום—
גוחהו םיטפשמל הטלוקפה טעמל ,ןושארה ראותה יגוחב םינש שולש(לימודיו, 

םלשי ,)םינש 4 — היפרתויזיפלו דועיסל םיגוחהו םינש 5.3 — קוסיעב יופירל
דומילה רכשל ףסונב תאזו אלמה דומילה רכשמ %01 רועישב תפסות הנש לכ
 לימודיו.ףקיהל םאתהב םלשיש

תסכמ םילשה /תודובע שיגה םרטו א"בל העימשה תובוח תא םילשהש דימלת—
דימלתכ םשרהל ךירצ ראותה תלבק ךרוצל תרחא הבוח לכ וא תוריפח ,םירויס
םא םג( תבקועה ל"הנש תליחת דע ןשיגי אל םא יתנשה ל"הכשמ %01 םלשלו
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ןוקיתל דימלתל הרזחוהש הדובע תשגה ךיראת .)רוחיאל ימדקא רושיא לביק
(ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה.

תיסחי דומיל רכש םלשי ד"סשת 'ב רטסמסב וידומיל תא ליחתמה דימלת—
תוכז תודוקנ 01–מ תוחפ דמלי םא .)תוכז תדוקנ לכל %5.2( וידומיל ףקיהל

בשנת תשס"ד ישלם תוספת תקורה בשיעור של 10% משכר לימוד מלא.
 300%.—מינימום שכר לימוד תואר ראשון (ב"א) (ללא תקורות) —
אלל( ןושאר ראותל םיטפשמל הטלוקפה דימלתל דומיל רכש םומינימ—

350%. — )תורוקת
.%053 — )תורוקת אלל( קוסיעב יופירל גוחה דימלתל דומיל רכש םומינימ—
מינימום שכר לימוד לתלמידי התוכניות המשותפות של הפקולטה למשפטים—

רשא דועיסו םיטפשמ תבלושמה תינכותה  400%, למעט—(ללא תקורות) 
 500%.—תקורות)  אלל( מינימום שכר לימוד הב

 400%.—מינימום שכר לימוד לתלמיד החוג לסיעוד (ללא תקורות) —
 400%.—מינימום שכר לימוד לתלמיד החוג לפיזיותרפיה (ללא תקורות) —
מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג להפרעות בתקשורת שהחלו לימודיהם—

 350%.—בשנה"ל תשס"ג ואילך יהא 
 תלמיד אשר מסיים לימודיו לתואר בשנה"ל תשס"ד וטרם השליםלתשומת לבכם:

תשלום מינימום מצטבר לתואר (כולל שכ"ל לתשס"ד), מתבקש לסור למחלקה
לשירותי תלמיד ושכ"ל  להסדרת חשבונו.

הכרה אקדמית בלימודים קודמים איננה גוררת באופן אוטומטי הפחתה בשכר
הלימוד. הפחתה בשכר לימוד ניתנת אך ורק לגבי הכרות בקורסים שנלמדו  במוסדות
.אחרים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה. להבהרות ניתן לפנות למחלקת שכ"ל
למען הסר ספק, קורסים אשר נלמדו במסגרות לימודים שלא לתואר ואשר בגינם
ניתן לתלמיד פטור אקדמי באוניברסיטת חיפה, לא ינתן בגינם זיכוי בשכר לימוד
.בין אם קורסים אלה נלמדו במוסדות אחרים ובין אם נלמדו באוניברסיטת חיפה

תואר שניב.
העימשה תובוח םויסל לבוקמה םידומילה ךשמ ,ינש ראות ידומיל ןונקת י"פע
שני הוא שנתיים. ראותל

תלמיד תואר שני ישלם שכ"ל לפי השעות הרשומות בתכנית הלימודים שלו וזאת
יחסית לתכנית הנורמטיבית* (סה"כ השעות הנדרשות לתואר שני בחוג ובמסלול

מסויים חלקי שנתיים).
עבראמ תחא לכב אלמ ל"כשמ %05 וניה הרקמ לכב יתנש ל"כש םומינימ
.ראותל ל"כש %002 םולשת דימלתה םילשה אל דוע לכ ,תונושארהםינשה

 זרות אינם נכללים בחישוב סה"כ של התכנית הנורמטיבית. תלמיד אשר לומד רק* קורסי שפות
2.5% משכ"ל מלא בגין כל שעה סמסטריאלית.– זרות, אחרי תשלום 200%, יחוייב בקורסי שפות
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תבשוחמ ךכל םאתהבו ל"כש %001 הווהמ תיתנשה תיביטמרונה תינכתה
החלקיות.

02 ובשחיי ,ינש ראותל תועש 04 דומלל דימלתה ביוחמ וב גוחב ,אמגודל
שכ"ל. החלקיות %001 דימלתה םלשי הרובעו הנשל האלמ תיביטמרונ תינכתכ

תגזר בהתאם.
%001 םלשי( תועש 02 דמלי ינש ראותל הנושארה ותנשב רשא ל"נכ דימלת
ובשנתו השניה ילמד 15 שעות (ישלם 75% שכ"ל), ישלם בשנתו השלישית,)ל"כש

מינימום של 50% שכ"ל בגין 5 השעות הנותרות.
**העימשתלמיד מ"א שיסיים תשלום 200% בשנתיים* ועדיין נותרו לו חובות —

ישלם בשנתו השלישית או הרביעית יחסית לחלקיות לימודיו (2.5% משכ"ל
10%.–מלא לכל שעה סמסטריאלית) אך לא פחות מ

,דומיל תונש עברא םותב **העימשה תובוח תא םייס םרטש א"מ דימלת—
תפסותב )תילאירטסמס העש לכל אלמ ל"כשמ %5.2( יסחי ל"כש םלשי

תקורה בשיעור 10% משכ"ל מלא.
תשגה וא רמג תניחב ול הרתונו **העימשה תובוח תא םייסש א"מ דימלת—

תיזה, ולאחר תשלום 200% לפחות*, ישלם 10% משכה"ל המלא כל שנה עד
לתואר.גמר כל חובותיו

כלל זה חל גם על תלמיד שחזר לאחר הפסקת לימודים.
 לא יחוייבעד 30/11/03תלמיד מסלול א' בשנה"ל תשס"ג שיגיש את התיזה 

בשכר לימוד לשנה"ל תשס"ד. תלמיד מסלול ב' שסיים את כל לימודיו (כולל
ל"הנשל דומיל רכשב בייוחי אל ג"סשת ל"הנשב ראותל )תודובע תשגה
ליום 30/11/03. דע רמגה תניחבב דומעיש יאנתב ד"סשת

מעבר לתאריכים אלה יחוייב התלמיד בסך 10% משכ"ל מלא בגין הגשת עבודה/
 תאריך הגשת עבודה (שאיננהגם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור.בחינה באיחור, 

בשחי אל )לשכנ ןויצ םע וא ןויצ אלל( ןוקיתל דימלתל הרזחוהש )רמג תדובע
כתאריך הגשת עבודה אחרונה והתלמיד יחוייב בתשלום בהתאם לתקנון שכ"ל.

תלמיד אשר מסיים חובות שמיעה לתואר בשנה"ל תשס"ד וטרםלתשומת לבכם: 
רוסל שקבתמ )ד"סשת ל"כש ללוכ( ראותל רבטצמ םומינימ םולשת םילשה
 לשירותי תלמיד ושכ"ל להסדרת חשבונו.הקלחמל

 200%*.—מינימום שכר לימוד לתואר שני 
תואר שלישיג.

 40% שכ"ל.—דוקטורנט יחוייב בכל שנה מהשנתיים הראשונות ללימודים 
 10% שכ"ל כל שנה.— ועד גמר חובותיו לתואר —החל בשנה השלישית 

עוץ חינוכי” ו”ליקויי למידה” אשר החלו לימודיהםתלמידי תואר שני בחוג לחינוך במסלולי: ”יי*
החל משנה”ל תשס”ג, ישלמו מינימום של 250% שכ”ל למשך לימודים של 2.5 שנים.

שהו מלבד ”הגשת עבודות" או ”בחינת גמר".** ”חובות שמיעה" פירושו רישום לקורס כל
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הכשרת מוריםד.
שנתית:–התוכנית הדו1.

 50% שכ"ל. החל בשנה השלישית ואחרי—כל שנה מהשנתיים הראשונות 
 2.5% משכ"ל מלא עבור כל נקודת זכות/שעה—תשלום 100% שכ"ל לפחות 

סמסטריאלית בתוספת תקורה בשיעור 10% משכ"ל מלא.
שנתית:–התוכנית החד2.

 2.5% משכ"ל—100% שכ"ל בשנת הלימודים הראשונה. החל בשנה השניה 
מלא עבור כל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית בתוספת תקורה בשיעור

10% משכ"ל מלא.
 100%.—מינימום שכ"ל להכשרת מורים 

תרחא הבוח לכ וא תודובע שיגה םרטו העימשה תובוח תא םילשהש דימלת
לצורך קבלת התעודה ישלם 10% משכה"ל השנתי אם לא יגישן עד תחילת שנה"ל

הרזחוהש הדובע תשגה ךיראת .)רוחיאל ימדקא רושיא לבקי םא םג( תבקועה
הדובע תשגה ךיראתכ בשחי אל )לשכנ ןויצ םע וא ןויצ אלל( ןוקיתל דימלתל

אחרונה.

ספרנותה.
תלמיד ספרנות ישלם 100% שכ"ל בכל שנה מהשנתיים הראשונות.

החל מהשנה השלישית ואחרי תשלום 200% ישלם התלמיד 2.5% משכ"ל מלא
לכל נקודה/שעה סמסטריאלית בתוספת תקורה בשיעור 10% משכ"ל מלא.

 200%.—מינימום שכ"ל לתלמידי ספרנות 
תרחא הבוח לכ וא תודובע שיגה םרטו העימשה תובוח תא םילשהש דימלת

לצורך קבלת התעודה ישלם 10% משכה"ל השנתי אם לא יגישן עד תחילת שנה"ל
הרזחוהש הדובע תשגה ךיראת .)רוחיאל ימדקא רושיא לבקי םא םג( תבקועה
הדובע תשגה ךיראתכ בשחי אל )לשכנ ןויצ םע וא ןויצ אלל( ןוקיתל דימלתל

אחרונה.

אנגלית שפה זרהו.
אקדמית), טרום מתקדמים ומתקדמים–הקורסים ברמות בינוני 1 (ביחידה הקדם

1, חייבים בתשלום שכר לימוד נפרד:
אקדמית.– עפ"י כללי שכ"ל של המכינה הקדם—"בינוני 1" —
"טרום מתקדמים" ו"מתקדמים 1"  ישלם התלמיד 7.5% משכ"ל מלא עבור—

קורס.כל

ביטול רישום לקורסי אנגלית
"בינוני 1" עפ"י כללי שכ"ל של המכינה הקדם אקדמית.1.
תלמיד המבטל רישום ברמת "טרום מתקדמים" או "מתקדמים 1" לפני תחילת2.

הסמסטר או במהלך תקופת השינויים הרשמית, זכאי להחזר התשלום.
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חריגיםז.
ככלל, תלמיד משלם שכ"ל בכל מסגרת לימודים לחוד,  כגון: בצרוף של השלמות1.

למיניהן ולימודים לתואר ולתעודה. השלמות משולמות לפי חשבון אחד ולימודי
 לפי חשבון אחר. כך לגבי חשבונאות שנה ד' וכל צרוף שהוא,—תואר ותעודה 

וכך לגבי כל הצרופים שאינם נזכרים בסעיפים אחרים בתקנון זה.
ישלם בשנה"ל תשס"ד 16,957 ש"ח צמוד למדדתלמיד חשבונאות שנה ד' 2.

חודש יולי 2002 ללא תלות בהיקף לימודיו. תלמיד חשבונאות שנה ד' שלא
2.5% משכ"ל מלא–יסיים לימודיו בשנה אחת, יחויב החל מהשנה השניה ב

בתכנית זו לכל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית.
תלמיד בתוכניות הלימוד המיוחדות הבאות: מוזיאולוגיה, תוכנית מיוחדת3.

ישלם שכ"ל שונה/במינהל ציבורי למנהלים, אקטואריה, פסיכותרפיה, 
גבוה משכ"ל רגיל לתואר.

ראותל וידומיל ךמס לע הינשה םידומילה תנשל לבקתיש א"מ דימלת4.
 ישלם מינימום 100% שכר לימוד.שני באוניברסיטה אחרת

ברמת "מתקדמים 2" ישלם 10%תלמיד הלומד אנגלית כשפה זרה בלבד  5.
משכ"ל מלא.

םורט" וא "1 םימדקתמ" תמרב דבלב הרז הפשכ תילגנא דמולה דימלת6.
םלשי תומרה יתש תא דמליו הדימב .אלמ ל"כשמ %01 םלשי ,"םימדקתמ

15% משכה"ל המלא.
 ישלם 10% משכ"ל מלא.תלמיד הלומד חינוך גופני בלבד,7.
 ישלם 5% משכ"ל מלא לכל שעה סמסטריאלית.תלמיד השלמות לחשבונאות8.
ישלם 5% משכ"ל מלא לכל שעה סמסטריאלית.תלמיד לימודים מיוחדים 9.

העש לכל אלמ ל"כישלם 5% משתלמיד הלומד במסלול השלמות למ"א 10.
סמסטריאלית עד לתקרה של 100% שכ"ל לשנה.

ישלם 2.5% משכ"לתלמיד הלומד קורסי השלמה במקביל ללימודי מ"א 11.
מלא בגין כל שעה סמסטריאלית בקורסי ההשלמה. תקנה זו תקפה לתלמידים

שהחלו לימודיהם לתואר שני בשנה"ל תשס"ג.
ישלם 2% משכ"ל מלא לכל שעה סמסטריאלית.תלמיד השלמות לד"ר 12.
  ישלם 5% משכ"ל מלא לכל נקודת זכות בתוספת דמי שירותים.שומע חופשי13.

 חופשיעמוש .הדוקנ לכ לע אלמ ל"כמורה בשנת השתלמות ישלם 5% מש
%5 םלשי ,תודוקנב םיכרבקורסים שאינם מועו תופשל םיסרוקבהלומד 

משכר הלימוד על כל שש"ס.
, ישלם 2% משכ"ל מלא לכל נקודת זכות בתוספתגימלאישומע חופשי שהינו 14.

םיכרעומ םניאש םיסרוקו תורז תופשב םיסרוק רובע .םיתוריש ימד
לעמ השא :ובשחיי יאלמיגכ .ס"שש לכל ל"הכמש %2 םלשי — תודוקנב
בתוספת דמי שירותים.ל גיל 65עמ רבגו 06 ליג

תלמידי החוגים ללימודי א"י, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, ציויליזציות ימיות15.
 יחוייבו בשכר הלימוד שלהם גם בתשלום דמיוניהול משאבי טבע וסביבה

סיורים.
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הערות:
 שכרעבקיי ,םהשלכ םיגוחב ץיק יסרוק םייקל טילחת הטיסרבינואבמידה וה1.

ולא ייכלל במסגרת — כפי שנהוג באוניברסיטה —לימוד לקורסים אלה בנפרד 
מינימום שכ"ל הנדרש לתואר.

הדמצהה לע מ"עמ םלשל שרדית הטיסרבינואה םא .דדמל דומצ דומילה רכש2.
וריבית הפיגורים, יחול המס הזה על התלמיד.

םימולשת" םיבייח ,תויקלח םידומיל תוינכתב םידימלת ללוכ ,םידימלכל הת3.
 נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.נלווים",

תשלומים נוספים:
להלן פירוט התשלומים הנלווים בתשס"ד:

ש"ח205דמי שירותים* (בגין שירותים שאינם במסגרת שכר הלימוד)
ש"ח222דמי אבטחה

ש"ח109רווחה**

תשלומי שכר הלימוד בשנה"ל תשס"ד
להלן המועדים לפרעון שכר לימוד תשס"ד***:

עד 25%14.09.2003 משכ"ל מלאתשלום ראשון****
עד 15%14.11.2003 משכ"ל מלאתשלום שני

עד 15%14.12.2003 משכ"ל מלאתשלום שלישי
עד 15%14.02.2004 משכ"ל מלאתשלום רביעי

עד 15%14.03.2004 משכ"ל מלאתשלום חמישי
עד 15%14.04.2004 משכ"ל מלאתשלום שישי

 תשלום דמי שירותים הינו תשלום רשות לאוניברסיטה עבור כרטיס תלמיד, שימוש בתחנות*
מידע, שירותי המרפאה והשאלת ספרים. תלמיד שיבחר לא לשלם דמי שירותים חייב לחתום
עד ליום 15.12.2003 על הצהרת ויתור. תלמיד זה יהא  מנוע מקבלת השירותים הבאים:

שימוש בתחנות מידע; השאלת ספרים; מענה קולי; אינטרנט.
תלמיד המתחיל לימודיו בסמסטר ב‘ תשס"ד יוכל לחתום על הצהרת ויתור עד 45 יום

מתחילת סמסטר ב‘ תשס"ד.
** תשלום דמי רווחה הינו תשלום רשות לאגודת הסטודנטים בגין שירותים הניתנים על
ידה, כגון: שירותי צילום מוזלים; קפיטריות במחירים מוזלים ומפוקחים; מערך צילום שיעורים
בוידאו; שיעורי עזר; ביטוח תאונות אישיות; השמת כח אדם; יעוץ והכוונת סטודנטים.
סטודנט רשאי לא לשלם את דמי הרווחה ע"י חתימה על טופס ויתור במחלקה לשירותי

תלמיד ושכ"ל עד ליום 15.12.2003.
תלמיד המתחיל לימודיו בסמסטר ב‘ תשס"ד יוכל לחתום על הצהרת ויתור עד 45 יום

מתחילת סמסטר ב‘ תשס"ד.
האגודה תהיה רשאית למנוע מתן השירותים הנ"ל, כולם או חלקם, מסטודנטים אשר ביקשו

שלא לשלם דמי רווחה.
*** איחור בתשלום מעבר למועדים הנקובים לעיל, יגרור חיוב בריבית פיגורים צמודה של
רבע אחוז לכל שבוע פיגור. גם איחור בתשלום אשר נובע מרישום מאוחר יגרור אחריו  חיוב

בריבית כמפורט לעיל.
**** רישום ממוחשב באמצעות המענה הקולי/אינטרנט יתאפשר רק לאחר שהתלמיד ישלם

את התשלום  הראשון.
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6 תשלומים. תלמידים–תלמיד המחוייב בשכ"ל בשיעור 100% ומעלה ישלם שכ"ל ב
המחוייבים בשכ"ל נמוך יותר ישלמו בפחות תשלומים.
3 תשלומים כדלקמן:–לדוגמא, תלמיד המחוייב בשכ"ל בשיעור 50% ישלם ב

25% משכ"ל מלא—I14.09.2003תשלום 
15% משכ"ל מלא—II14.11.2003תשלום
10% משכ"ל מלא—III14.12.2003תשלום 

על התלמיד להרשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל
רישום מלא לקורסי סמסטר ב' (רישום זה הוא הקובע את שכ"ל השנתי ואת החלוקה

לתשלומים).
שימו לב: תוספת קורסים בסמסטר ב', מעדכנת אוטומטית את שכה"ל השנתי ואת
החלוקה השנתית לתשלומים רטרואקטיבית החל מהתשלום השני ואילך, כולל חיובי

הצמדות וריביות.

קנסות
µµµµµאי הופעה למועד מיוחד 

תלמיד שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה, מבלי להודיע על כך
לפחות 5 ימים מראש, יוטל עליו קנס כספי בגובה 96 ש"ח צמוד למדד יולי 2002.

 µ µ µ µ µהקלדת מערכת באיחור
תלמיד אשר יקליד את מערכת השיעורים שלו לאחר תחילת שנה"ל (26.10.2003

ואילך) ישלם דמי איחור בסך 105 ש"ח צמוד למדד יולי 2003.

חברות באגודת הסטודנטים
תלמיד המבקש להיות חבר באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה חייב לחתום
על הצהרה ברוח זו באגודת הסטודנטים. חיוב דמי החברות ייעשה באמצעות חשבון

שכ"ל.
בשנה"ל תשס"ג היו דמי חברות באגודה בסך 99 ש"ח.

תהליך תשלום שכר לימוד שנתי
 תלמיד שישלם שכ"ל מלא (100% מהתכנית אותה הוא לומד)— תשלום מראשא.

וז החנה .אלמ ל"כשמ %5.2 רועישב החנהל יאכז היהי 3002.90.41 דע שארמ
ןכ ומכ .%001–מ ךומנ ל"כש רבד לש ופוסב בייחי םידומילה ףקיה םא לטובת

תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.
 תלמיד המעונין לשלם את שכר—תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק ב.

הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, יחתום על טופס ההרשאה שנשלח
האשרהה ספוט תא םיתחהל שי .ןושארה םולשתה םע דחיב םידימלתה לכל
את התשלוםולהעבירו למחלקת שירותי תלמיד ושכ"ל בהקדם האפשרי.  קנבב

הראשון צריכים לשלם גם תלמידים אשר מבקשים לשלם את שכ"ל באמצעות
.ההרשאה
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 לתלמיד אשר לא בחר באפשרות א' או ב' ישלח— תשלום באמצעות שובריםג.
םיכיראתל םאתהבו םולשת דעומ לכ ינפל םימי 01–כ ותבותכל םולשת רבוש

המפורטים לעיל.
אל יהשלכ הביסמ רשא דימלת .דעומב םולשתמ תרטופ הניא רבוש תלבק יא

תשלום, מתבקש להגיע למחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל לקבל  שוברקיבל שובר
.לפני מועד התשלום

מענק לחיילים משוחררים
תלמיד אשר עומד לזכותו מענק חיילים משוחררים ממשרד הבטחון, זכאי להשתמש
בסכום המענק לתשלום שכ"ל באוניברסיטה. סטודנט המעונין לשלם את שכ"ל
בכספי המענק, יפנה למחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל, יודיע את גובה המענק המעודכן

אך בשום מקרה לא בסכום הגבוה מסה"כויקבל שובר מיוחד על כל סכום המענק, 
. הסטודנט ישלם את השובר בבנק בו מתנהל חשבון המענק.שכ"ל שלו לאותה שנה

תכנית הלוואות לסטודנטים לתשלום שכר לימוד
(ביוזמת ממשלת ישראל והמועצה להשכלה גבוהה)

זכאות
, הלומד לתואר ראשון במסגרת שנת לימודים תיקנית,אזרח ישראליכל סטודנט, 

75% משכ"ל המלא.–ומשלם שכ"ל בהיקף שלא יפחת מ

היקף ההלוואה
שיעור ההלוואה המכסימלי יהיה 100% משכ"ל הלימוד המלא של התלמיד, אך בכל

ידי–50% משכר הלימוד הנ"ל. לא תהיה הנחת מזומן על–מקרה לא יפחת מ
האוניברסיטה למשלמים את שכר הלימוד המלא מראש באמצעות ההלוואה בראשית

השנה.

תהליכי מימוש ההלוואות
סטודנט המעוניין בקבלת הלוואה יפנה למחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל לקבל1.

אישור זכאות.
התלמיד יפנה עם אישור הזכאות לאחד מסניפי בנק לאומי.2.
 אחד מדרגה ראשונה או שניים—ידי הבנק מותנה בעֵרבים –אישור ההלוואה על3.

אחרים.
ידי הבנק מחמת העדר ערב/ים זכאי לקבל הלוואה–סטודנט שנדחתה בקשתו על4.

השעת עויס ןרקל הינפה .ת"תו ידי–לע תלעפומה עויסה ןרקמ םימוד םיאנתב
באמצעות דיקן הסטודנטים.

כספי ההלוואה יועברו ישירות לחשבון שכ"ל של הסטודנט באוניברסיטה.5.

סטודנט אשר יקבל סכום הלוואה הגבוה מהיקף שכה"ל שלו, העודף יוחזר לבנק6.
או יישמר לזכותו לשנים הבאות, עם הצמדה למדד המחירים לצרכן וללא ריבית.
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סטודנט שלקח הלוואה והפסיק את לימודיו במהלך השנה יופסק מיידית סבסוד7.
ידי האוניברסיטה, והבנק ייקבע לו"ז מעודכן לפרעונה.–ההלוואה שלו על

מספר ההלוואות
סטודנט זכאי ליטול הלוואה אחת בכל שנת לימודים תקנית לתואר. (שלוש שנות

 ארבע שנות לימוד.)—לימוד, מלבד משפטים, סיעוד ופיזיותרפיה 

תנאי ההלוואה
 ריבית העוגן—ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית שנתית 

(שתחושב לפי תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופת ההלוואה) ובתוספת של 0.3%.
פרטים נוספים נא לברר בבנק לאומי.

המוסדות להשכלה גבוהה ישתתפו בתשלום הריבית על ההלוואה בשיעור של 3%
לשנה, בתקופת הלימודים התקנית של הסטודנט.

החזר ההלוואה
בפני הסטודנט שלושה מסלולים להחזר ההלוואה:

36 תשלומים חודשיים, החל משנה מתום הלימודים ("תקופת הגרייס").–החזר ב1.

48 תשלומים חודשיים, החל משנתיים מתום הלימודים ("תקופת הגרייס").–החזר ב2.

החזר בתקופה ובתנאים שייקבעו בין הסטודנט לבין הבנק.3.

 תשלום שכר לימוד–––––ביטול הרשמה / הפסקת לימודים 

תא לטבל טילחמה הב דמולה וא/ו הפיח תטיסרבינואב םידומילל דמעומ 1.א.
ראודב( בתכב ךכ לע עידוי ,הב דומלל קיספהל וא הטיסרבינואל ותמשרה

רשום) למחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל שבאגף מינהל התלמידים.
היום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מינהל התלמידים ייחשב לו כיום2.

הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו.
הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.

תלמידים ומועמדים המבטלים את הרשמתם ישאו בתשלום שכר לימוד כולו אוב.
מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן:

מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד 15.08.2003 ולא ערך תכנית לימודים,1.
יהיה זכאי למלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

15.09.2003 ולא ערך–16.08.2003 ועד ה–מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ2.
תכנית לימודים יהיה זכאי להחזר מחצית המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

תינכות ךרע אלו 3002.90.51–ה רחאל ותמשרה לוטיב לע עידויש דמעומ3.
לימודים יחוייב במלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.

מועמד אשר שילם תשלום ראשון, לא ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת4.
לימודיו לאחר 16.09.2003, יחוייב במלוא התשלום הראשון.
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תלמיד אשר ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודים עד 5,2.11.2003.
יחוייב במלוא התשלום הראשון.

3.11.2003 ועד 3.12.2003 וערך תוכנית–תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ6.
םימולשתה לכ תפסותב ,ול עבקנש דומילה רכשמ %53–ב בייוחי םידומיל

הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין השניים.

%05–4.12.2003 ועד 4.1.2004 יחוייב ב–תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ7.
התשלום אולמב וא ,םיוולנה םימולשתה לכ תפסותב ול עבקנש דומילה רכשמ

הראשון, לפי הגבוה בין השניים.

75%–5.1.2004 ועד 10.3.2004 יחוייב ב–תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ8.
משכר הלימוד שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום

הראשון, לפי הגבוה בין השניים.

תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים לאחר 11.3.2004 יחוייב במלוא שכר9.
הלימוד שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים.

 מינימום שכר הלימוד שיחוייב—תלמיד המבטל לימודיו בתום סמסטר א' הערה:
2.5% שכ"ל.–בו לא יפחת ממכפלת סך הנקודות הרשומות לזכותו ב

לע ועידוהו ד"סשת 'ב רטסמסב םהידומיל םיליחתמה םידימלתו םידמעומג.
שכר לימוד, כולו או מקצתו, בהתאם לקביעת םולשתב ואשי םידומילה תקספה

האוניברסיטה להלן:

תשלוםמועד קבלת ההודעה
900 ש"חעד 28.01.2004

מחצית התשלום הראשון29.01.2004 עד 22.02.2004–מ
מלוא התשלום הראשון23.02.2004 עד 7.03.2004–מ
50% משכ"ל + תשלומים נלווים8.03.2004 עד 22.04.2004–מ

או התשלום הראשון לפי הגבוה
מבין השניים

100% משכ"ל + תשלומים נלווים23.04.2004–מ

הפסקת לימודים של תלמיד שנה א' בתוכנית ב"א למצטיינים כפי שהיהד.
בשנה"ל תשס"ג.

תלמיד תכנית ב"א מצטיינים שנה א' קבל בשנה"ל תשס"ג מלגת לימודים בגובה
שכ"ל מלא.

תלמיד התוכנית שהפסיק כליל את לימודיו באוניברסיטה במרוצת שנה א',1.
לא יחוייב להחזיר את המלגה שקיבל.
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 ישלם שכ"ל מלא–תלמיד שיעבור מן התכנית לחוג אחר במרוצת סמסטר א' 2.
בהתאם למה שילמד.

תלמיד שהפסיק את לימודיו בתכנית במרוצת סמסטר א' אך ימשיך בחוג3.
השני שלו, ישלם שכ"ל בהתאם למה שילמד.

תלמיד שיעבור מן התוכנית לחוג אחר בתחילת סמסטר ב', ישלם 75% שכ"ל4.
ממה שילמד.

הפסקת לימודים של תלמיד תואר שלישיה.
םות דע ותמזויב וידומיל תא קיספמו םידומילל םושרה טרוטקוד דימלת1.

הסמסטר הראשון, ישלם לאוניברסיטה רק את התשלומים הנלווים.
תלמיד דוקטורט המפסיק את לימודיו ביוזמתו לאחר תום הסמסטר הראשון2.

 ישלם לאוניברסיטה 50% משכר הלימוד השנתי שלו.—
תלמיד דוקטורט שהחל לימודיו בסמסטר ב' והפסיק במרוצת אותו סמסטר3.

 ישלם רק את התשלומים הנלווים.—את לימודיו 
—אם לימודיו של תלמיד דוקטורט הופסקו ע"י המוסד מסיבות אקדמיות 4.

לא יידרש לשלם שכ"ל.

הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיותו.
תלמיד אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או משמעתיות, יחוייב בתשלום

םידעומל םאתהבו וידומיל תקספה םויל דע םיוולנה םימולשתהו דומיל רכש
המצויינים לעיל.

 26.10.2003.–––––פתיחת שנת הלימודים תשס"ד: יום א', ל' בתשרי תשס"ד 

תשלומי ביטוח לאומי
כתלמיד הינך חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, ודמי בריאות בשיעור המינימלי שנקבעא.

לגבי תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.

דסומה י"ע ,ראודב ךילא וחלשיש םימולשת יסקנפ תועצמאב ךממ ובגיי חוטיבה ימדב.
לביטוח לאומי.

התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, בכל מועד בעבור שלושת החודשים שקדמו לו: 15ג.
בינואר, 15 באפריל, 15 ביולי, 15 באוקטובר.

תלמיד שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאותד.
ימד ורכשמ וכונ םהב םישדוחה ןמ דחא לכ דעב ,םימולשתה סקנפ יפ–לע בייוח םהב

ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
סקנפב לולכה רושיאה תא ימואל חוטיבל דסומל דימלתה ריזחי רוטפה תלבק םשל

ידי מעסיקו.–כשהוא ממולא וחתום על
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מחלקה לשירותי הוראה ובוגרים
 אורה ווגשי’ גבמנהלת:

14:00—10:30, 12:30—ה' בשעות 9.00—’בימים אקבלת קהל: 

מדור חדריםא.
בניין ראשי, חדר 15, טלפון 8240316

תלמיד יכול לוודא את מספרי החדרים בהם נערכים הקורסים ברשימות מעודכנות
המתפרסמות עם תחילת כל סמסטר על גבי לוחות המודעות של החוגים. שינויים במערך
החדרים במשך הסמסטר מפורסמים על גבי אותם לוחות. כמו כן יכול תלמיד לברר את

 8249301,’ 8345674  או טל’ טל—מספרי החדרים בהם הוא לומד, באמצעות המענה הקולי 
 שירותים לסטודנט, מידע ושירותים לסטודנט, מערכת—ובאתר האוניברסיטה באינטרנט 

שעות.

ביטול שיעורים
ביטול שיעורים יומי ניתן לברר:

על גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בבנייני האוניברסיטה. הרשימה מתעדכנת במשך1.
כל היום.

 8249301.’ 8345674 או טל’ טל—במענה הקולי 2.

http://enrolment.haifa.ac.il באתר האוניברסיטה באינטרנט: 3.

ב. מדור בחינות וציונים
בניין ראשי, חדר 794, טלפון 8240711-2

זכאות להבחן
תלמיד זכאי להבחן אם מילא את התנאים הבאים:

הקורס רשום בתוכנית הלימודים שלו.1.

מילא את כל החובות האקדמיות ושמו מופיע ברשימת הזכאים להבחן.2.

הציג לפני תחילת הבחינה תעודה מזהה רשמית עם תמונה ואישור כניסה לבחינות הניתן3.
 שהתלמיד הסדיר את תשלום שכ"ל.לאחרידי המחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל –על

בכל מקרה לא יורשה התלמיד להבחן ללא תעודה מזהה רשמית עם תמונה!

לוח בחינות
 מופיעים בלוח הבחינות הנמצא באתר האוניברסיטה’ב– ו’מועדי וחדרי הבחינה של מועדי א

 (בחינות החוג).http://enrolment.haifa.ac.il באינטרנט בכתובת: 
 וביום הבחינה בלוחות הבחינותבאישור הכניסה לבחינות יצויינו ’של מועד אחדרי הבחינה 

אשר בכניסות הראשיות לבניינים.
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 יתפרסמו מידי יום בלוחות הבחינות אשר בכניסות הראשיות’של מועד בחדרי הבחינה 
לבניינים ובאתר האינטרנט.

בכניסה לבניין לא מוצגים באינטרנט ויתפרסמו מידי יום של מועד חריג חדרי הבחינה 
 או בלוחות התצוגה האלקטרוניים.הראשי

!בחדר בו הינו רשוםשימו לב: על הנבחן להבחן אך ורק 

מדור בחינות לא ימסור בשום מקרה את חדרי הבחינות בטלפון!

פרסום ציונים
:8249301,’הציונים מתפרסמים על גבי לוחות המודעות של החוגים ובמענה הקולי בטל

http://enrolment.haifa.ac.il 8345674, וכן באתר האוניברסיטה באינטרנט בכתובת: 
בכל מקרה של בירור ציון שלא נקלט /מדור בחינות וציונים לא ימסור ציונים בטלפון. 

.יש לפנות למזכירות החוגעודכן / שונה במענה הקולי, 
 תקנון בחינות וציונים מפורט נמצא בשנתון בתקנון לימודים לתואר ראשון, ב"א.שימו לב:

ג. מדור אישורים
בניין ראשי, חדר 797, טלפון 8240713, 8240677

תלמיד אוניברסיטה יכול לקבל אישורים בעברית ו/או באנגלית: אישור תלמיד, מערכת
.’לימודים, גליונות ציונים, שנות לימוד לתואר, תחומי הלימוד, זכאות לתואר וכו

האישורים ינתנו לתלמידים שהסדירו את התחיבויותיהם הכספיות לאוניברסיטה.
עבור כל אישור יש לשלם לפי נוהל קיים באוניברסיטה.

רשימה מעודכנת של תעריפי האישורים מתפרסמת בתחילת השנה בלוח המודעות של מדור
אישורים.

אישורים בתחנת המידע
תלמידים יכולים לקבל אישורים בתחנת המידע, בטרקלין אגף מינהל התלמידים. ניתן לקבל
עד 6 אישורים חינם. עלות כל אישור נוסף תגבה באמצעות מערכת שכ"ל באופן אוטומטי.

תנאי קבלת אישורים בתחנת המידע כתובים על גבי הצג של תחנת המידע.
הערה: אישור לימודים יהווה מסמך רשמי רק אם ניתן ע"י מדור אישורים והוחתם

בחותמת האוניברסיטה.

ד. מדור בוגרים
בניין ראשי, חדר 796, טלפון 8240668

זכאות לתואר
פי דרישות החוג/ים מבחינת–תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את חובותיו האקדמיים על

היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבויותיו לאוניברסיטה.
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בתואר ראשון:—
עמד בתנאי המעבר של חוגי לימודיו  והשיג ממוצע ציונים סופי של 60 לפחות בכלא.

אחד מחוגי לימודיו.
 זכות’60   נחוגי:–למד במסלול הדוב.

(או לפי דרישות החוג) זכות  ’120 נלפחותחוגי:–במסלול החד
בתואר מוסמך:—

לפי תקנון הרשות ללימודים מתקדמים והתקנונים החוגיים.

סיום לימודים וקבלת זכאות לתואר
חוגי או בחוג–תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר (בשני חוגי הלימוד במסלול הדוא.

אחד במסלול החד חוגי)  זכאי לקבל אישור זכאות לתואר.
 על התלמיד לפנות למזכירות החוג/חוגי לימודיו לא יאוחר מתאריך 1 במרץ בשנה בהב.

התלמיד יבדוק ויאשר את ציוניו הסופיים, ציון הגמר שלו, תאריך הגשתמתקיים הטקס. 
סדר הרישום של חוגיכן יקבע את –עבודה, תאריך זכאות לתואר ופרטיו האישיים. כמו

היהי ןתינ אל ראותה תריגס לע דימלתה תמיתח רחאל .רמגה תדועתב ולש דומילה
לעדכן או לשנות את אישור הזכאות.

האוניברסיטה תיזום סגירת זכאות לתואר לסטודנט שסיים את כל חובותיו לתואר ולאג.
פנה להסדרת אישור הזכאות (או לא הודיע על רצונו לעכב את סגירת התיק).

לתלמיד זה תינתן אפשרות ערעור תוך 30 יום מקבלת ההודעה בדואר. תלמיד שיממש
את אפשרות הערעור יהיה חייב להשלים את כל חובותיו לתואר בתוך שנה מיום הערעור.

צדדי, ולא ניתן יהיה לעדכן או לשנות אישור–לאחר מכן יסגר אישור הזכאות באופן חד
הזכאות.

קבלת זכאות לתואר מותנית בסידורים הבאים:ד.
בדיקת מילוי החובות הכלליות (אנגלית, חינוך גופני ועברית).1.
אישור מן המחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל על כך שהתלמיד הסדיר את כל תשלומיו2.

לאוניברסיטה.
אישור מן הספריה על כך שהתלמיד אינו חייב ספרים או תשלומים לספריה.3.

אישור הזכאות ואישור ציונים סופי ישלחו ע"י מדור בוגרים, עד שבועיים לאחר קבלת.ה
האישור ממרכזות החוג/ים ולאחר מילוי התנאים לעיל.

באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים שאותו סיים התלמיד, ציון הגמר ומועד הזכאות.ו
לתואר.

מועד הזכאות לתואר יהיה התאריך שבו השלים התלמיד את חובתו האחרונה (בחינה,.ז
). למען הסר ספק, בתיקון, שיפור או חזרה על קורס, תאריך הזכאות’הגשת עבודה וכו

יהיה תאריך התיקון, השיפור או החזרה על הקורס.
סטודנט שלא יגיש בקשה לסיום לימודים עד 1 במרץ בשנה בה מתקיים הטקס לא יוכל.ח

 של אותה שנה.1 ביונילהשתתף בטקס בשנה זו, ולא יוכל לקבל אישור זכאות עד 
דימלתה יטרפ םניה רגובה תדועתב דימלתה יטרפ — םיישיא םיטרפ יוניש/ןוכדעט.

המופיעים ברישומי האוניברסיטה בתאריך סגירת המחזור (15 למרץ כל שנה).
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ידי–ידי שינוי פרטים המופיעים ברישומי האוניברסיטה (על–שינוי בפרטים אלה יעשה על
הצגת תעודת זהות עם הפרטים המתוקנים) במחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד.

רק שינוי שיבוצע עד למועד סגירת המחזור יתבטא בתעודות של אותו מחזור.

הענקת תעודות
טקסי חלוקת תארים לב"א, מ"א ותעודת הוראה מתקיימים בסוף שנת הלימודים.  בוגרים
אשר נבצר מהם ליטול חלק בטקסים, יוכלו לקבל את התעודות שבועיים לאחר הטקסים,

14:30.—10:00, 13:30— 14, בשעות הקבלה: 8:30’בתיקיון שבאגף מינהל תלמידים, חדר מס

 מיכל כרמלי’גבממונה: שנתון האוניברסיטה

שנתון האוניברסיטה לשנה"ל תשס"ד מפורסם, על כל חלקיו, באתר האוניברסיטה באינטרנט.
השנתון כולל הנחיות כלליות, תקנונים למיניהם, הסברים על מתכונת הלימודים של החוגים,

מערכת שיעורים מפורטת.

תלמידים חדשים, לכל התארים, יוכלו לקבל שנתון מודפס (שאיננו כולל את מערכת השיעורים)
בחנות "אקדמון" באוניברסיטה, עם הצגת הודעת קבלה ושובר תשלום ראשון ע"ח שכר

הלימוד. מערכת השיעורים (כולל סילבוס) נמצאת באינטרנט, באתר האוניברסיטה:
http://www.haifa.ac.il

מניעת שירותים
לא שילם תלמיד או תלמיד לשעבר, חוב כלשהו לאוניברסיטה, תהיה האוניברסיטה
רשאית למנוע ממנו שירותים כלשהם, לרבות שירותי ספרייה, תעודות, אישורים, בחינות,

החלפת קורסים ושירותים נוספים, עד שיסולק חובו.

טלפונים סלולריים
התלמידים מתבקשים לכבות את מכשירי הטלפון הסלולריים שברשותם בעת השיעורים.

יש  לך בעיה?
  פנה למורה הקורס. כל חוג מפרסם את שעות הקבלה של המורים.— בעיה בקורס מסוים

 התקשר עם החוג והמרכזת תפנה אותך לאדם המוסמך לטפל— חוגית–בעיה אקדמית
בבעייתך.

 פנה למזכירות הפקולטה.— בעיה אקדמית בפקולטה

  פנה  למזכירות  הרשות  ללימודים  מתקדמים,— בעיה אקדמית בתחום לימודים מתקדמים
טל. 2214, 2109.

 8240111 ויפנו’ התקשר אל מרכזיית אוניברסיטת חיפה, טל— אוניברסיטאית–בעיה כלל
אותך לכתובת המתאימה.
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 2335.’ פנה לדיקן הסטודנטים, טל— בעיה אישית אחרת
גבי לוחות התצוגה האלקטרוניים בכל בניין.– על— הודעות שוטפות וביטול שיעורים יומי

 8345674 או טל' 8249301’ במענה הקולי,  טל—הודעות מוקלטות על ביטול שיעורים יומי 
 לוחות המודעות של החוגים.— הודעות של החוגים

עניינים שונים
 2324/5/6.’ מחלקת ההרשמה, בניין ראשי, קומה 2, טל— חוג? להחליףמבקש 

 2320.’ המחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל, בניין ראשי, קומה 2, טל—שינוי שם, כתובת 
 2320.’אבדה לך תעודת תלמיד? המחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל, בניין ראשי, קומה 2, טל

 המחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל, בניין ראשי, קומה 2,—ברורים בעניין שכר לימוד 
 2320.’טל

 תחנת מידע (אוטומט) בטרקלין אגף מינהל התלמידים ובמדור—זקוק לאישור לימודים? 
אישורים, בניין ראשי, קומה 2, טל. 2713.

 2669.’תכליתי, חדר 160, טל– בניין רב—ענייני מלגות? 
 2365, 2621.’ במעונות הקמפוס, טל—ענייני מעונות? 

 2033.’זקוק למסמך מתיקך האישי? תיקיית התלמידים, בניין ראשי, קומה 2, טל
 2703, 2237.’ בניין ראשי, חדר 520, טל—זקוק לעזרה ראשונה?  

 2360,’אבד לך משהו/מצאת משהו/ראית חפץ חשוד? בטחון ובטיחות, בניין התחנה, טל
.2386

 האגודה 2519.’הנך חבר באגודת הסטודנטים? אתה יכול להיעזר בה בדברים רבים. טל
פרטי החוג כתובים בשנתון, מיד אחרי הסגל האקדמי, בעמוד הראשון של כל חוג.—
 2332;  הפקולטה’ טל— טל. 2125;  הפקולטה למדעי החברה —הפקולטה למדעי הרוח —

  2368;  הפקולטה’ טל—  2893; הפקולטה  ללימודי  רווחה  ובריאות ’ טל—לחינוך 
 8077/8/9.’ טל— 2633; הפקולטה למדעים והוראתם ’ טל—למשפטים 

שרותים לנוחותך

 (תחתית המגדל),בנק (בניין ראשי, אגף מינהל התלמידים) אוטומט לאישורים–תחנת מידע
 (עלמרקט–מיני "אקדמון" (בניין ראשי), חנות ספרים (בכניסה לבניין המדרגות), בנקומט

 (בניין ראשי, בניין המדרגות,מסעדות(בכל הבניינים). מכונות צילום יד מעונות הסטודנטים), 
 (בניין ראשי, בשדרת החנויות).סוכנות דואר (בכל בניין), מזנוניםבניין רבין, בית סאלא), 

700.–מוזיאון הכט, הגלריה בקומת האמנות:

הסינכב ,הדעסמה דיל םג ישארה ןיינבבו ןיינב לכל הסינכבטלפונים פנימיים:
םינופלטל ךירדמ .ךוניח ןיינבבו ןיבר ןיינבב ,לדגמה תוילעמל
במקום. אצמנ םיימינפ

600 בדרך לספריה.– קומת ה—בבניין הראשי טלפונים ציבוריים:
 בקומת הכניסה.—בבניין המדרגות 
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ש"ע םוירוטידוא לומו ישארה ןורדסמב — יתילכת–ברה ןיינבב
ספדיה.
 בקומת הכניסה (קומה 4).—במגדל 

 בכל קומה.—בבניין רבין 
 בקומת הכניסה (קומה 3).—בבניין חינוך 

ידי החלפת–לכל מספר טלפון "פנימי" באוניברסיטה אפשר להתקשר מן החוץ עללידיעתך:
8240.–הספרה 2 שבראש המספר ה"פנימי" ב

8240).—2 הוא "חיצוני" 765—(לדוגמה: ה"פנימי" 765
8288 בחיוג מן החוץ.–אם המספר הפנימי מתחיל בספרה 8, יש להחליף את הספרה 8 ב
8249 בחיוג מן החוץ.–אם המספר הפנימי מתחיל בספרה 3, יש להחליף את הספרה 3 ב
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תקנון לימודים
השנה האקדמית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר חורף (א) וסמסטר אביב (ב). כל הקורסים
באוניברסיטה מתנהלים במתכונת סמסטריאלית, להוציא סמינריוני מ"א וחלק מקורסי
העבודה המעשית. לקראת סיום שנת הלימודים מפרסמת האוניברסיטה רשימת קורסים

ולוח זמנים של לימודי קיץ מרוכזים.

לימודים לתואר ראשון (ב"א)
משך הלימודים המקובל ללימודי התואר הראשון הוא שלוש שנים. משך הלימודים בפקולטה

) ובחוגים ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת הוא שלוש וחצי שנים.LL.Bלמשפטים (לתואר 
משך הלימודים בחוג לסיעוד ופיזיותרפיה הוא ארבע שנים.  תלמיד אשר לא סיים לימודיו
לקראת תואר ראשון שנתיים לאחר משך הלימודים המקובל ללימודי התואר הראשון בחוגי
הלימוד שלו, ראש החוג יבדוק, ידון ויחליט באשר להמשך לימודיו. לא סיים לימודיו, לאחר

רקשש שנים יופסקו לימודיו. התלמיד יוכל לפנות בבקשה להתקבל מחדש לאוניברסיטה 
. הדיקן ישקול ויחליט על המשך לימודיו.שנה לאחר מכן

לימודי התואר הראשון מתנהלים לפי שיטת הצבירה, בה ניתן לכל קורס משקל בנקודות
זכות בהתאם למקומו במערכת השיעורים של החוג. כדי לקבל תואר, על התלמיד לצבור

מנת–), ומכאן השם "שיטת הצבירה". שיטה זו הונהגה על’מספר קבוע של נקודות זכות (נ
לאפשר לכל תלמיד גמישות מירבית בתכנון קצב הלימודים.

תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו
בחוג,  בתקופת הלימודים התקנית כמפורט לעיל.

מתכונת הלימודים
לימודי התואר הראשון (ב"א) מתנהלים בשני מסלולים, הנתונים לבחירתו של התלמיד:

ערך,–חוגי (בחלק מן החוגים). שני המסלולים שווי–חוגי (בכל החוגים) ומסלול חד–מסלול דו
120 נקודות זכות. תלמיד צריך לצבור 120 נקודות זכות כדי–והיקף הלימודים בהם מגיע ל

לקבל תואר ראשון, למעט לימודי משפטים בהם צריך תלמיד לצבור 140 נקודות זכות,
ולימודי סיעוד ופיזיותרפיה בהם צריך תלמיד לצבור 160 נקודות זכות.

חוגי מבוסס על לימודים בהיקף שווה בשני חוגים.  כל חוג מחייב צבירת–המסלול הדו
 במשך כשלוש שנות לימוד. מכסה זו כוללת את כל לימודי החוג, לרבות’מכסה של 60 נ

עזר ושפות.–דרישות מיוחדות, כגון לימודי

שלושה– ועל שניים’חוגי מבוסס על מכסת לימודים בחוג אחד בהיקף 72 נ–המסלול החד
פי הנחיות החוג.–, על’מיקבצי לימוד במכסה כוללת של 48 נ

תקנון לימודים לתואר ראשון, ב"א
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המיקבץ הוא מיקבץ קורסים, בנושא מסויים, הלקוחים מחוגים שונים. מטרת המיקבץ היא
חוגי, ולאפשר לו התמקדות בתחום–לתת מימד נוסף ללימודי התלמיד שבחר במסלול החד

אקדמי מוגדר. המיקבצים במערכת השיעורים מופיעים במרוכז בפרק "מיקבצים". ליד כל
מיקבץ רשום החוג שבו הוא מעוגן, ובתכנית הלימודים של אותו חוג נמצא הסבר על מהות

המיקבץ.
חוגי החל משנת הלימודים השנייה. בחוגים מסויימים–ככלל, מוצעים הלימודים במסלול החד

חוגי מפורטים–ניתן להתחיל במסלול זה מיד עם הקבלה לחוג. תנאי הקבלה למסלול החד
בתכניות הלימוד של החוגים.

יכול חוג להציע לימודים ביותר מאשר מגמת לימודים אחת (מגמה הינה מקבץ קורסים
המיועד לתלמידי החוג בלבד, ולא לתלמידי חוגים אחרים); מגמות הלימודים עשויות להתקיים

חוגי.–חוגי או במסלול החד–במסלול הדו
3 דרגים בסדר עולה (3.2.1). תנאי המעבר–קורסי התואר הראשון בחוגים ממויינים ל

ההכרחיים מדרג נמוך לדרג מתקדם יותר מתבססים על דרישות מיוחדות לכל קורס. השלמת
קורס וצבירת נקודות הזכות שהוא מקנה מותנות במלוי דרישות אלה. הערכת הישגי התלמיד

. נוסף על תנאי’נעשית בידי מורה הקורס עם סיום הקורס, על סמך עבודות, בחינות וכו
המעבר הכלליים רשאים החוגים לקבוע תנאי מעבר מיוחדים משנה לשנה או מדרג לדרג.

תנאים אלה יפורסמו בשנתון האוניברסיטה.

בתחילת הקורס ימסור המורה לתלמידיו את תיאור מהלך הקורס, הדרכים להערכת הישגי
התלמיד, רשימה ביבליוגרפית, דרישותיו להגשת תרגילים וכן דרישותיו לנוכחות. תלמיד
המשרת במילואים רשאי במהלך שירותו להיעדר משיעורים שיש בהם נוכחות חובה. סטודנטית
יולדת רשאית להיעדר משיעורים שיש בהם נוכחות חובה במהלך שלושה שבועות לאחר

הלידה.

תלמיד רשאי לצבור בשנת לימודים אחת עד 44 נקודות זכות. במקרים מיוחדים רשאי ראש
החוג לאשר למעלה ממספר זה, לפי שיקוליו. חוג רשאי לאשר לתלמיד הלומד לתואר ב"א עד
2 נ"ז בכל חוג בתקופת לימודים, עבור השתתפות בחמישה ימים מצטברים בשנתיים של

פי–כנסים מדעיים/ימי עיון. סטודנטים אשר יעסקו בפעילות חברתית התנדבותית על
ידי הוועדה לפעילות חברתית (וולפ"ח), יהיו רשאים לקבל בגינה,–הקריטריונים שאושרו על

פי בחירתו של הסטודנט.–נקודת זכות בהיקף של קורס אחד, שיקבע בתיאום עם ראש החוג על
התנדבותית המזכה–שירות מילואים ממושך (למי שמשרת מעל 35 יום) יוכר כפעילות חברתית

2 נקודות זכות אקדמיות, באישור הוולפ"ח. פרטים נוספים ניתן לקבל בדיקנט הסטודנטים.–ב
חוגי),–תלמיד לא יוכל לקבל הכרה מעל 4 נ"ז במכלול לימודים (כולל לימודים במסלול חד

גם אם ישתתף ביותר מפעילות אחת.

חוג לאחר תואר
–בעל תואר בוגר האוניברסיטה או תואר גבוה יותר, המבקש ללמוד חוג  אחד במסלול  דו

חוגי, יחוייב בכל דרישות החוג, ועמידה בהן תזכה אותו באישור גמר החוג ואפשרות המשך
לימודים לתואר שני.
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בחינת ידע בעברית
מועמדים שלא כתבו את בחינת הכניסה הפסיכומטרית בעברית או מועמדים הפטורים מן

ספר תיכוניים ששפת ההוראה בהם לא היתה עברית,–הבחינה הפסיכומטרית והינם בוגרי בתי
יידרשו להיבחן בבחינת ידע בעברית. מועמדים החייבים בבחינה בעברית ואשר לא עמדו

בה, לא יתקבלו לאוניברסיטה.
מועמד החייב בבחינת ידע בעברית ולא עמד בה, לא יתקבל לאוניברסיטה, אלא אם כן השיג

 זכאותו לתואר—ציון גבוה בבחינת הכניסה הפסיכומטרית. במקרה כזה יתקבל על תנאי 
תותנה בעמידתו בבחינה בעברית עד סוף השנה השניה ללימודיו באוניברסיטה; חליפית,

אקדמית שיקבל ציון 85 ומעלה בקורס השלמה–בוגר מכינת העולים במסגרת היחידה הקדם
אקדמית, לאחר תום לימודיו במכינת העולים,–בעברית, שיתקיים במסגרת היחידה הקדם

יוכל לקבל פטור מהבחינה בידע בעברית. הבחינה בידע בעברית נערכת לפחות פעמיים בכל
שנה; המועדים מובאים לידיעת המועמדים במדריך לנרשמים.

אנגלית כשפה זרה
כל תלמידי האוניברסיטה חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זאת היאא.

תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. החלק האנגלי בבחינת הכניסה הפסיכומטרית ישמש
פי רמות כדלהלן:–למיון התלמידים על

8 (פטור מלימודי אנגלית)
 במסגרת המחלקה לשפות—7 (מתקדמים 2); 6 (מתקדמים 1);  5 (טרום מתקדמים) 

זרות.
אקדמית.– במסגרת היחידה הקדם—4 (בינוני 1) 

 מועמד שלא יגיע לפחות לרמה 4 לא  יתקבל לאוניברסיטה.הערה: 

מועמד אשר לא נבחן בבחינה הפסיכומטרית והציג לאוניברסיטה תעודת מיצרף קבילה,
חייב להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית לשם סיווג לרמות (בחינת אמי"ר).

תלמיד יקבל פטור מלימוד אנגלית כשפה זרה במקרים הבאים:ב.
יסודי או מוסד אקדמי ששפת ההוראה בו–ספר על–תלמיד בעל תעודת סיום בית1.

אנגלית (חובת ההוכחה חלה על התלמיד).
תלמיד שמוין לרמה 8 לפי בחינת הכניסה הפסיכומטרית.2.

חינוך גופני
 לתואר ב"א וכוללת’חובת השתתפות בשיעורי החינוך הגופני חלה על כל תלמיד שנה א

פעילות בשיעור שבועי אחד של 90 דקות במשך סמסטר אחד (2 שש"ס).

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים
,רחא דסומב םימדוק םידומיל ךמס–לע הפיח תטיסרבינואל לבקתהל שקבמה דימלתא.

 הרשמתו אישור לימודים רשמי מהמוסד שבו למד. באישור יפורטו לימודיוםע שיגי
וציוניו.

סמך אישור הלימודים–ועדת הקבלה של החוג שבו מבקש המועמד ללמוד, תחליט, עלב.
שהמציא, על תנאי קבלתו, על הצורך בחיובו בעמידה בבחינת הכניסה הפסיכומטרית.



101

תקנון לימודים לתואר ראשון, ב"א

כמו כן תחליט הוועדה על היקף ההכרה בלימודיו הקודמים ותקבע את תכנית לימודיו
באוניברסיטת חיפה.

ועדת הקבלה של החוג לא תכיר בקורסים שבהם לא השיג התלמיד ציון "עובר" לפחותג.
במוסד שבו למד.

החוג יעביר סיכום החלטותיו בכתב לאגף מינהל התלמידים ולידיעת התלמיד. הסיכוםד.
םרובע תוכזה תודוקנ בושיח ,ורכוהש םיסרוקה טוריפ תא ןכו הלבקה יאנתיכלול את 

 הנדרשת לקבלת התואר.םידומילה תסכמו
ידי החוגים לצורך המשך לימודים באוניברסיטת חיפה ידווחו ללא–לימודים שהוכרו עלה.

ציון ולא יכללו בחישוב הציון הסופי המשוקלל.
תלמיד יהיה זכאי לקבלת תואר מאוניברסיטת חיפה רק אם צבר בה לפחות 40 נקודותו.

זכות.
הכרה בלימודים קודמים אינה פוטרת אוטומטית משכר לימוד.ז.

הכרה בלימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה אחר
 רשאים להגיש בקשה ללמוד את חובות השנה השלישית באוניברסיטה אחרת’תלמידי שנה ג

בארץ או בחו"ל ולקבל את התואר מאוניברסיטת חיפה. ראש החוג ידון ויחליט בכל מקרה
לגופו.

הפסקת לימודים וחידושם
החליט תלמיד להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב לחוגי לימודיו ולאגף מינהלא.

התלמידים.
תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה, חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.ב.
תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה באחד מחוגי לימודיו, חייב לעבור הליכיג.

הרשמה רגילים, למרות שהמשיך בלימודים סדירים בחוגו השני.
אם התקופה שבין הפסקת לימודי התלמיד לבין חידושם אינה עולה על שתי שנות לימוד,ד.

הקורסים שאותם למד לפני ההפסקה יוכרו לצורך המשך לימודיו.
עולה תקופת ההפסקה על שנתיים, רשאי החוג לחייב את התלמיד לחזור על קורסיםה.

שכבר שמע ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות שונות (לימודי רענון) לקראת קבלת התואר.

סיום הלימודים לתואר ראשון
תלמיד רשאי ליזום פניה לקבלת אישור על זכאותו לתואר בשלב שבו עמד בכל דרישות
הלימודים לתואר לרבות קבלת ציון עובר בכל הקורסים כנדרש ובתנאי שאיננו מתכוון

לתקן, לשפר או לחזור על קורס כלשהו.
–תלמיד שסיים את כל חובותיו בחוג, אך טרם ביקש אישור זכאות לתואר יוסמך באופן חד

סטרי על ידי האוניברסיטה. לתלמיד תינתן אפשרות ערעור תוך 30 יום מקבלת ההודעה
בדואר. תלמיד שיממש אפשרות הערעור יהיה חייב להשלים את כל חובותיו לתואר בתוך
שנה מיום הערעור. תלמיד לא יקבל תעודת בוגר אם לא השיג ממוצע ציונים משוקלל של 60

לפחות, בכל אחד מהחוגים.
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זכאות לתעודת בוגר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה
תלמיד שממוצע ציוניו (באחד מחוגי לימודיו) הינו בעשירון העליון של השגי התלמידיםא.

במחזור שלו בחוג, יהיה זכאי לתעודת בוגר בהצטיינות, ובלבד שממוצע ציוניו בחוג בו
הוא מקבל תעודת בוגר בהצטיינות, הינו 85 ומעלה.

3% העליונים של השגי התלמידים–תלמיד שממוצע ציוניו (באחד מחוגי לימודיו) הינו בב.
במחזור שלו בחוג (ובלבד שהמספר לא יעלה על 20% מכלל המצטיינים בחוג), יהיה זכאי
לתעודת בוגר בהצטיינות יתירה, ובלבד  שממוצע ציוניו בחוג בו הוא מקבל תעודת בוגר

בהצטיינות יתירה, הינו 90 ומעלה.
תקנעה רשאל ס"היב שאר/ןקידה יאשר גוחה שאר לש תקמונמ הצלמה דוסיעל ג.

ר בהצטיינות או תעודת בוגר בהצטיינות יתרה, גם אם המועמד איננו עומדגוב תדועת
 וב'.’בכל  הקריטריונים האמורים בסעיף א

נוהל בחינות וציונים
נוהל בחינות1.

נוהל זה מתייחס לבחינות  כדלקמן:1.1
) ומועד בחינה’ מועד בחינה רגיל (מועד א—בחינות מעבר (חורף, אביב, קיץ) —

).’נוסף (מועד ב
כל יתר הבחינות תיערכנה בהתאם להסדרים פנים חוגיים, כפי שיובאו לידיעת—

התלמידים בתחילת הקורס.
נוהל בחינות וציונים אינו חל על בחינות כניסה חוגיות אלא אם החוג יחליט אחרת.1.2
 וב' (ייתכנו בחינות יום אחרי יום’הבחינות ירוכזו בתקופה העוקבת את סמסטר א1.3

ואף שתיים ביום).
רשאי להיבחן תלמיד אשר:1.4

נרשם לקורס;1.4.1
מלא את כל החובות האקדמיות של הקורס, ושמו מופיע ברשימת הזכאים1.4.2

שאושרה ע"י המורה.
מועדי הבחינות יפורסמו בשנתון האוניברסיטה או במקביל לתחילת הפצת שנתון1.5

האוניברסיטה. כשבועיים לפני מועד הבחינה יישלחו לתלמידים, הזכאים להיבחן,
אישורי כניסה לבחינות.

לפני חלוקת השאלון לנבחנים יזוהו התלמידים לפי תעודת זהות ואישור כניסה1.6
לבחינות.

הנבחן יגיע לחדר הבחינה רבע שעה לפני תחילתה כשברשותו תעודת זהות ואישור1.7
כניסה לבחינות. תלמיד שאין ברשותו אחד מאלה, וכן תלמיד ששמו אינו מופיע

ברשימת הנבחנים, יוכל להיבחן עם הצגת אישור מיוחד מהמחלקה לשירותי תלמיד
ושכ"ל באגף מינהל התלמידים, התקף אך ורק לבחינה מסויימת, בתאריך ובשעה

הנקובים בו.
051( יצחו םייתעש לע הלעי אל ךא ,ןולאשה לע ןייוצמה ןמזכ אוה הניחבה ךשמ1.8

לוקיש יפ לע ,רתויה לכל העש יצח דע לש הכראה רשפאתת הניחב לכב.)תוקד
 (במקרה כזה יאשר זאת בדו"ח הפיקוח בחתימת ידו). כמו כןהצרמה לש ותעד
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תתאפשר תוספת זמן לאוכלוסיות מיוחדות: לתלמידים אשר שפת אמם אינה עברית,
ושלא למדו בשפה זו כשפה ראשית בבי"ס תיכון או במוסד אקדמי מוכר, יוארך

, ברבע שעה לכל שעת בחינה; חוגים’משך הבחינה, בקורסי חובה, דרג אחד, שנה א
רלוונטים המעונינים בשינוי ההחלטה לגבי הארכת זמן בבחינות, יעבירו את בקשתם
לדיקן הסטודנטים. על התלמידים לקרוא בעיון את תקנון החוג בשנתון זה ולבדוק

באלו קורסים לא תינתן הארכת זמן. לתלמידים הזכאים לתנאים מיוחדים בגין
לקות למידה ו/או לקות רפואית (ראה להלן סעיף 3).

השימוש בחומר עזר בבחינה הוא בהיתר המורה בלבד, ואם כתוב הדבר בשאלון1.9
הבחינה. כ"כ אסור לתלמיד להשתמש בנייר כתיבה שלא סופק ע"י מדור הבחינות.

 או מועד מיוחד) יוכל התלמיד, המחליט לא לכתוב את הבחינה,’במועד חוזר (מועד ב1.10
לציין זאת על גבי המחברת ולעזוב את חדר הבחינה כעבור חצי שעה מתחילתה.

בחינה שהסטודנט ויתר על השתתפותו בה היא מועד לכל דבר ועניין.—
אין זכות ויתור לתלמיד שניגש לבחינה בפעם הראשונה (ויתור על בחינה במועד—

ראשון פירושו נכשל).
בתום חצי שעה מתחילת הבחינה לא ייכנס תלמיד לבחינה.—
רושיאב אלא ,המויסל דע הניחבה רדח תא ןחבנה בוזעי אל הניחבה תליחת ירחא—

מפורש של המורה או המשגיח, ולא לפני תום חצי שעה מתחילת הבחינה.
בבחינה יהיה נוכח המורה או מי שהוסמך מטעמו לכך באישור החוג.1.11
במקרה של חשש לפגיעה בטוהר הבחינה, דיקן הפקולטה על דעת הרקטור, רשאי1.12

לבטל  בחינה ולהורות על בחינה חוזרת.

סדרי בחינות ופרסום ציונים.....2
בחינות סוף סמסטר תהיינה בחופשת הסמסטר; בהסכמת המורה ובאישור הדיקן2.1

ניתן לקיים בחינות סוף סמסטר בשיעור האחרון.
עם גמר הבדיקה ולא יאוחר מעשרה ימי עבודה ממועד הבחינה, יעביר המורה את2.2

תוריכזמ .גוחה תוריכזמל םיקתעה ינשב םידימלתה תמישר יבג–לעהתוצאות 
רחואי אלו ,גוחה לש תועדומהתוצאות הבחינות על לוח  תא דימ םסרפת גוחה
יופיעו במענה הקולי לאחר שייקלטו במערכתםינויצה .םינויצה תלבק תרחמלמ

הממוחשבת.
)’דכו םיאולמ תוריש ,הלחמ תאפמ( דעומב םינויצה תא רוסמל לכוי אלש המור2.3

ימסור את הציונים לא יאוחר מאשר עשרה ימים מיום שובו לעבודה.
לא נמסר ציון במועד, ידאג דיקן הפקולטה לכך שהתלמיד לא יינזק ויוכל להמשיך2.4

בלימודיו.
.גוחה שארל דימ חוודי ,ןחבנה לש ותמשאב אלש הניחב תרבחמ ןדבוא לכ לע2.5

במקרים אלו ייקבע ציונו של התלמיד בבחינה באחת הדרכים הבאות, בתאום עם
ידי כלל המרכיבים–ידי בחינה מחדש; או על–מורה המקצוע ובאישור ראש החוג: על

האחרים של הציון הקיימים באותו מקצוע (כגון: בחנים ובחינות שהתקיימו במהלך
ותואב וידומיל לכ לש םינויצה עצוממ י"פע וא ;)’וכו תודובע ,םיליגרת ,סרוקה

סמסטר או באותה שנה.
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מועדי הבחינות3.
בכל קורס בו מתקיימת בחינה יקבע מועד בחינה רגיל ומועד בחינה נוסף. זכאים3.1

להבחן במועד הנוסף:
תלמידים שנכשלו במועד הרגיל או מבקשים לשפר את ציונם.—
תלמידים שלא ניגשו למועד הרגיל.—

בכל מקרה בו תלמיד ניגש לשתי בחינות באותו קורס, הציון שהשיג בבחינה האחרונה
התקף.הוא

קיומם של שני המועדים אינו מקנה זכות להבחן בקורס מחוץ למועד הרגיל ולמועד3.2
הנוסף, בתאריכים בהם נקבעו. דהיינו, רק תלמידים שלא ניגשו למועד הרגיל או

למועד הנוסף מחמת נבצרות (כמפורט בסעיף 5 להלן) יהיו זכאים למועד חריג.
הדימל תוקל ןיגב הטיסרבינואב וידומילב םידחוימ םיאנת שקבמה דכל תלמי3.3.

לע םידיעמה םילבוקמ םייעוצקמ םימרוגמ םיאתמ רושיא ףוריצב ,השקב שיגי
לביקש רחאל( םידומילל ותלבק םע םיטנדוטסה ןקידל ,תטרופמ הרוצב ותוקל
.)הטיסרבינואב םידומילל ותלבק לע ימשר רושיא
לש ותואכז תא טרפתו עבקיתש ,המיאתמ הקידב ךרעית םיטנדוטסה טאנקידב
,טנדוטסה דמול םהב םיגוחה ישארל רסמית הטלחהה .הדימלב תומאתהלדימלתה
ולידיעת מינהל התלמידים. ותעידיל אבות

תיאופר תוקל ןיגב הטיסרבינואב וידומילב םידחוימ םיאנת שקבמה דימלת כל3.4
יגיש בקשה לוועדה מיוחדת בדיקנאט הסטודנטים, בצירוף אישור מתאים (מהמוסד

פיו אושרה הנכות)–לביטוח לאומי/משרד הבטחון על ההכרה בנכות ואישור רפואי על
התחלת הסמסטר.לא יאוחר משבועיים מיום

תא טרפתו ,ופוגל ןחבנ הרקמ לכשכ ,המיאתמ הקידב ךורעת תדחוימה הדעווה
דמול םהב םיגוחה ישארל רסמית הטלחהה .ועבקנש םידחוימ הםיאנתה
ו ולידיעת מינהל התלמידים.תעידיל אבות ,טנדוטסה

זכות העיון במחברת הבחינה4.
תלמיד המבקש לעיין במחברת הבחינה יהיה רשאי לעשות זאת. ניתן לעיין במחברת תוך

מיום פרסום הציונים.10 ימים

מועד חריג5.
זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף מחמת

שירות מילואים פעיל, כמפורט בהמשך.
כמו כן, זכאי למועד חריג:

תועשה שרפה רשאכ ,םוי ותואב תוניחב יתש וא תפפוח הניחב ול העבקנש ימ—
4 שעות.– הראשונה ותחילת השנייה הינו פחות מםויס ןיב

תלמידה אשר נבצר ממנה לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בגין לידה, ותלמיד—
זוגו ילדה ביום הבחינה.אשר בת

תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל מחלה ממושכת—
ביום הבחינה או אשפוז.
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תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פטירת קרוב—
משפחה בדרגת קירבה ראשונה.

"נבצר מתלמיד לגשת לאחד משני המועדים מחמת שירות מילואים" פרושו לצורך
זה: שרת במילואים ביום הבחינה, או ששרת במילואים תקופה רצופה של 21 יום
לפחות ותאריך הבחינה שלו חל תוך שבועיים מעת השחרור משרות או שרת תקופה

רצופה של 20-8 יום, ותאריך הבחינה שלו חל תוך שבוע מעת השחרור.
אישור לגשת לבחינה במועד החריג בגלל שירות מילואים שאיננו נופל ביום הבחינה,5.1

 לעיל), יינתן ע"י ועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה בפקולטה/ביה"ס. התלמיד(כמפורט
במועד חריג ימציא לוועדה באמצעות מזכירות החוג אישור מצה"להמבקש להיבחן

על שירות מילואים. ועדה זו תדון גם בבקשות למועד חריג במקרים חריגים שאינם
קשורים בשירות מילואים, שבגללם נבצר מן התלמיד לגשת למועד רגיל או למועד

נוסף. טופס הבקשה יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד תום לימודיו.
אישור לגשת למועד חריג יינתן על סמך אישורים תקפים כדלקמן:

אישור על שירות מילואים פעיל.—
חולים או מוסד מקביל לו.–אישור אשפוז של בית—
אישור משרד הפנים על מקרי לידה או מוות.—
צילום טופס מועדי הבחינות הנשלח לכל תלמיד ממינהל התלמידים.—
אישור של רופא (רק אם הנבצרות מצוינת על גבי האישור).—

לתלמידים שבקשתם אושרה ייקבע מועד חריג כדלקמן:5.2
 במרוצת סמסטר ב'.— ’לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר א5.2.1
 בסוף חופשת הקיץ.— ’לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר ב5.2.2
קדם, יורשה התלמיד–אם מהווה הקורס בו נקבע לתלמיד מועד חריג דרישת5.2.3

להתחיל בלימודיו בקורס המתקדם. המשך ההשתתפות תוכר לו רק לאחר
שיעמוד בבחינה בקורס.

ךכ לע עידוהל ילבמ הניחבל עיפוה אלו גירח דעומב הניחב ול הרשואש דימלת5.3
למזכירות החוג חמישה ימים מראש יוטל עליו קנס כספי.

ציונים, כישלונות וכללי מעבר6.
0 עד 100 או בקורסים מסויימים במלים "עובר/–הציונים יירשמו במספרים מ6.1

נכשל".
תלמיד יקבל נקודות זכות בקורס בו השיג ציון 51 ומעלה. חוג רשאי לקבוע ציון6.2

גבוה יותר כתנאי מוקדם להשתתפות בקורסים מתקדמים או במעבר מדרג לדרג,
שלא תוקן באחד ממועדי הבחינה.

גוחה עבקש ןויצהמ ךומנ ןויצ ,ירק "לשכנ" ןויצ בשחיי עוצקמב ןולשיככ6.3
 להשתתפות בקורסים מתקדמים או במעבר מדרג לדרג, שלא תוקןםדקומ יאנתכ

באחד ממועדי הבחינה.
כישלון בקורס חובה מחייב חזרה על הקורס. נכשל התלמיד פעמיים, יופסקו לימודיו6.4

באותו מסלול/חוג שבו הקורס הינו חובה.
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םיסרוק ,'ב ,’א ידעומ ללוכ ,וידומיל ךלהמב רבצ דימלתהש םיסרוקה ינויצ לכ6.5
, ישמרו במאגר הממוחשב של אגף מינהל התלמידים.’חוזרים וכו

קורס שתלמיד חזר עליו ותיקן ציון נכשל, יופיע הקורס בגליון הציונים רק פעם6.6
אחת עם הציון החדש (ללא סימון מיוחד).

ידמלתה ינויצ לש ללקושמה עצוממה בוקורסים עודפים לתואר לא יכללו בחיש6.7
ויסומנו בגיליון הציונים בכוכבית.

קורס בחירה שתלמיד נכשל בו והציון לא תוקן (משום שהוא העדיף לקחת קורס6.8
 כאשר יגיע התלמיד למכסת קורסי הבחירה, יימחק מגליון הציונים—בחירה אחר) 

הפומבי שלו הקורס הכושל והציון שקיבל בו.
ועיפוי אל ,ןושאר ראותל וידומיל םויס םע לבקמ דימלתה רשא םבגליון הציוני6.9

קורסים שיש בהם ציון נכשל ולא יופיעו סימונים מיוחדים (כגון "ח").
הציון "נפסל", שנרשם לתלמיד עקב החלטת רשויות המשמעת לבטל לו קורס/6.10

בחינה, יופיע בתדפיס הציונים שיקבל התלמיד במהלך לימודיו, אך לא יופיע בגיליון
הציונים, שיקבל עם סיום לימודיו לתואר ראשון.

תלמיד שנרשם לקורס ולא עמד בדרישות הקורס יירשם לו ציון "לא השלים". ציון6.11
זה לא יופיע בגיליון הציונים אשר התלמיד מקבל עם סיום לימודיו לתואר ראשון

ובלימודי תעודה.
בכל מקרה בו תלמיד ניגש לשתי בחינות באותו קורס, הציון שהשיג בבחינה האחרונה6.12

הוא התקף.

נוהל ערעורים על ציונים7.
תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך עשרה ימים מפרסומו. הערעור יופנה בכתב למורה7.1

הקורס באמצעות מזכירות החוג. תוצאות הערעור ידווחו למערער באמצעות מזכירות
החוג. טופס הערעור על ציון יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד סוף לימודיו.

מחברת הבחינה תישמר חודשיים לאחר מועד מסירת הציון ובתום תקופה זו תושמד.7.2
במידה שלא ניתן לבדוק את הערעור עד למועד הבא של  הבחינה, במקרה זה, אם

ניגש התלמיד למועד הבא, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין השניים.
תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש, והציון7.3

הסופי עלול להיות נמוך מהמקורי.
תוצאות הערעור של התלמיד על ציון בחינה הן סופיות ומחייבות.7.4

שיפור ציונים8.
מנת להעלות את ממוצע ציוני הב"א, יוכל–תלמיד המבקש לשפר השגיו בקורס על8.1

אוה ובש סרוקל שדחמ המשרה י"ע ,ראותה תלבקל דע גוחה רושלעשות זאת באי
בכל החובות האקדמיות של הקורס; זאת, אם התלמיד הדימעו ןויצ רפשל שקבמ

לא שמע בינתיים קורס מתקדם יותר באותו נושא.

ציון גמר לקבלת תואר9.
לכל תלמיד באוניברסיטה ייקבע ציון גמר לתואר על בסיס ממוצע משוקלל של9.1

ציוניו במקצועות הלימוד הכלולים בתכנית הלימודים של החוג. הממוצע יתבסס
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51. ציון נכשל יושמט מחישוב–על כל ציוני התלמיד, כולל ציונים נמוכים שמתחת ל
הממוצע, רק לאחר שתוקן. החוג יקבע את מרכיבי ציון הגמר ושיקלולם. דרך

השיקלול תובא לידיעת התלמידים.
 רשאים לדרוש ציון גמר הגבוה מציון המעבר במקצוע—החוג/הפקולטה/ביה"ס 9.2

בודד.

 תאריך הזכאות לתואר10.
תאריך הזכאות לתואר יהיה תאריך הבחינה האחרונה או תאריך הגשת העבודה האחרונה,

מבין השניים.המאוחר

תרגילים ועבודות לא סמינריוניות
סמינריונית יהיה 30 יום ממועד מסירתן.–משך הזמן לבדיקת תרגילים ועבודות לא

עבודות סמינריוניות
עבודה בכתב, המוטלת על התלמיד במסגרת סמינריון, מהווה חלק בלתי נפרד מהסמינריוןא.

היא תנאי לצבירת נקודות הזכות. התלמיד חייב לקבל ציון 60 לפחות בעבודהוהגשתה
סמינריונית כדי שהציון יישקלל במניין נקודות הזכות.

 על התלמיד להגיש את העבודה הסמינריונית למורה, המנהל את הסמינריון, לפי דרישתב.
המורה ולפי הכללים הנהוגים במקצוע הנלמד. כתיבת העבודה תיעשה בהדרכת המורה.

עבודה סמינריונית תוגש במהלך הקורס. כמו כן תלמידים אשר למדו בסמסטר א' רשאיםג.
שיגהל םיאשר 'ב רטסמסב ודמלש ולאו 'ב רטסמס ףוס דע תינוירנימס הדועבלהגיש

שגות הדובעהש שורדל יאשר הרומ .תבקועה םידומילה תנש תליחת דע הדובעה תא
ךלהמב הדובעה תא שיגהל ,הרומה תמכבמהלך שמיעת הסמינריון. התלמיד רשאי, בהס

 הלימודים האחרון שבו. תלמיד שהותר לו להגישםוימ רחואי אלו בקועה רטסמסה
עבודה סמינריונית מעבר למועד המקובל (חופשת הסמסטר) אחראי לכך שעבודתו תוגש

אויר–למורה. (אם ישהה המורה בחו"ל, ידאג התלמיד לשלוח אליו את העבודה בדואר
רשום).

לע רוזחל בייוחי ,ליעל טרופמכ ,דעומב תינוירנימסה הדובעה תא דימלת שיגה לאד.
בסמינריון. במקרה זה ייעשה רישומו רק עם אישור בכתב מהמורה והוא ותופתתשה

יחוייב בתשלום בהתאם לתקנון. בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המורה תינתן לו דחייה
נוספת (לתקופה של סמסטר) להגשת העבודה. החוג רשאי להגביל את מספר הפעמים

שניתן לחזור על סמינריון.
המורה יסיים בדיקתה של העבודה הסמינריונית תוך 60 יום מיום שנמסרה למזכירותה.

ןתמו הקידבה םויס דעומ בשוחי ,הדובעל תומלשה וא םינוקית הרוהחוג, דרש המ
 מסירת העבודה בשנית.ךיראתמ םוי 06 ,ןויצה

עבודה סמינריונית תוגש למורה בשני עותקים, כשהיא מודפסת ברווח כפול. עותק אחדו.
יישאר בידי המורה והעותק השני יוחזר לתלמיד. רשאי המורה לפטור תלמיד מחובת

ידו ברור וקריא.–ההדפסה, אם כתב
אין התלמיד רשאי לפרסם את העבודה הסמינריונית, אלא באישור המורה בלבד.ז.
סטודנט ששירת במילואים תקופה מצטברת מעל שבעה ימים במהלך סמסטר אחד זכאיח.

סמינריוניות).–להארכה של שלושים יום בהגשת עבודות (סמינריוניות ולא



תקנון לימודים לתואר השני ולתואר השלישי

108

לימודים לתואר שני ולתואר שלישי

מידע לתלמידי התואר השני והתואר השלישי

הרשות ללימודים מתקדמים

פרופ' גדעון פישמןדיקן ללימודים מתקדמים: 

גב' רותי טלראש מינהל הרשות ללימודים מתקדמים: 

תקנון לימודי תואר שני (מ"א)
פרק א' - הקדמה

הלימודים המתקדמים באים לאחר השלמת לימודי התואר הראשון (בוגר), ובהם שני1.1
שלבים: לימודי התואר השני ולימודי התואר השלישי.

לש הנבהה תאו עדיה תא קימעהלו ביחרהל םתמגמ )ךמסומ( ינש ראותל םידומילה1.2
התלמיד בתחומי לימודיו שאותם למד במסגרת לימודי התואר הראשון (בוגר) ולהכשירו

לקראת התמחות ומחקר.

מוענק מטעם אוניברסיטת חיפה ולא מטעם יחידת (M.Sc, M.B.A, M.A) התואר השני1.3
לימודים כלשהי בתוכה.

הרשות נמצאת במגדל אשכול, קומה 25, חדר 2512

טלפון: 8240109 (קו פנימי 2109), 8240244 (קו פנימי 2244)
http://research.haifa.ac.il/~graduateכתובת באינטרנט: 

8249716 (קו פנימי 3716),מדור מלגות ותמיכות:
8249162 (קו פנימי 3162)

8249061 (קו פנימי 3061)מרכזת לימודי תואר שני:
8240552 (קו פנימי 2552)מרכזת לימודי תואר שלישי:
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לימודי התואר השני מופקדים בידי הרשות ללימודים מתקדמים הפועלת על פי הענין1.4
בהתאם להחלטות הסנאט והמועצה ללימודים מתקדמים ובכפוף לתקנון שאושר ע"י
הגופים המוסמכים באוניברסיטת חיפה. הרשות ללימודים מתקדמים אחראית לרמה

םע ףותישב ינש ראות ידומילל םיעגונה םיניינעה לכ לש ןיקתה לוהינלו תימדקאה
הפקולטאות, בתי הספר והחוגים השונים.

תוליקמ ןניא ןהש דבלבו ,ןונקתב רמאנה לע תופסונ תושירד עובקל םיאשר םיגוחה1.5
מהדרישות בתקנון הנוכחי.

תקנון זה מחליף את כל התקנונים שפורסמו בעבר.1.6

: התייחסות בלשון זכר דינה כהתייחסות בלשון נקבה ולהפך.הערה כללית

: ארגון וחלוקת סמכויות’פרק ב
בהתייחס ללימודי תואר שני ותואר שני ושלישי משולבים

הרשות ללימודים מתקדמים
אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור לניהול לימודי התואר השני באוניברסיטת2.1

חיפה. היא פועלת במישרין על ידי קביעת תקנונים ונהלים ובאמצעות פיקוח על ביצועם
התקין, ובעקיפין על ידי האצלת סמכויות לוועדות החוגיות לתואר שני.

תודעוו םימדקתמ םידומילל הצעומה ,םימדקתמ םידומילל ןקידה תועצמאב תלעופ2.2
 עםםינש שולש לש הפוקתל רוטקרה תצלמהב טאנסה ידי לע רחבנ ןקידה .תודחוימ

אפשרות הארכה לשנתיים נוספות. המועצה כוללת את הדיקן וחברי סגל מדרגת מרצה
בכיר לפחות. הרכבה של המועצה נקבע בתקנון האקדמי. חברי המועצה מתמנים לתפקידם
על ידי הרקטור בהמלצת הדיקן ללימודים מתקדמים שנועץ לפני כן עם דיקן הפקולטה
הנוגע בדבר. חבר מועצה מתמנה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה לתקופה

של שנתיים נוספות לכל היותר. חבר אשר כיהן במועצה חמש שנים רצופות לא יהיה
מועמד לכהן בה לפני הפסקה בת שנה.

תפקידיה העיקריים של הרשות ללימודים מתקדמים בתחום לימודי תואר שני, המונחית2.3
ידי הסנאט והחלטות המועצה ללימודים מתקדמים הם:–פי הענין על–על

סיוע לפיתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שני בשיתוף עם הפקולטאות, בתיא)
הספר והחוגים.

הכנה של תקנונים ונהלים הנוגעים ללימודי תואר שני ופיקוח על יישומם והכנסתב)
תיקונים ותוספות במידת הצורך.

פי הענין, לפתיחה או לסגירה של חוגי לימוד, של–המלצה לרקטור או לסנאט, עלג)
מסלולי לימוד ושל מגמות לימוד בתואר שני.

קיום קשר עם גורמים חוץ אוניברסיטאיים בנושאים הקשורים ללימודי תואר שני.ד)
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קביעת קריטריונים למתן סיוע כספי לתלמידי תואר שני באמצעות פרסים, מלגות,ה)
מענקי מחקר ותמיכות אחרות והענקתם.

פיקוח על כל פרסום ומידע הנוגע ללימודי תואר שני בתוך האוניברסיטה ומחוצהו)
לה.

אישור קבלת תלמידים לתואר שני בכל מסלולי הלימוד, תנאי קבלתם או הפסקתז)
לימודיהם.

רכומ דסומב םימדוק םידומיל ךמס לע תושרו הבוח יסרוקמ רוטפ יבגל הטלחהח)
 גבוהה ו/או היחידה ללימודי המשך במוסד מוכר להשכלה גבוהה,להשכלה

ובהתבסס על המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני.
בקרה על תקינות המהלך האקדמי בלימודיהם של תלמידי תואר שני.ט)
ינש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה תצלמה ךמס–לע םידומילמ תושפוח ירושיאי)

(והמלצת המנחה במידה והתלמיד כותב עבודת גמר מחקרית).
אישורי הארכות לימודים מעבר למשך הלימודים הנורמטיבי בהסתמך על המלצתיא)

הוועדה החוגית ללימודי תואר שני (והמלצת המנחה במידה והתלמיד כותב עבודת
גמר מחקרית).

 החלטה בדבר הפסקת לימודים של תלמיד (ראה סעיף 17.1).יב)
תודעווה תוטלחה לע םימדקתמ םיראתל םידימלת ירוערע יבגל תיפוס הקיספיג)

לתואר שני.החוגיות
ןונקתל םאתהב אוה ינש ראות ידומילל תויגוחה תודעווה לש ןבכרה יכ אודיויד)

 סעיף 3.1)האר(
םישרומה הל הצוחמו הטיסרבינואה ךותב לגס ישנאל רשאב םינוירטירק תעיבקטו)

ללמד במסגרת לימודי תואר שני והמורשים להנחות ולשפוט עבודות גמר מחקריות
(תיזות) ופרוייקט גמר מחקרי.

בקרה על מינוי מנחים לעבודות גמר מחקריות (תיזות) ופרוייקט גמר מחקרי,טז)
וחברי סגל המורשים ללמד בתכניות לתואר שני ומתן אישור למקרים חריגים.

ילבקמ לש םתואכז תעיבקו דומילה ילולסמ לכב ינש ראות ידומיל םויס רושיאיז)
התואר "מוסמך האוניברסיטה" ברמות הצטיינות שונות.

קביעת נוהלי טקס הענקת תואר "מוסמך האוניברסיטה" וטקסים אחרים שבהםיח)
הרשות.מעורבת

ועדה חוגית ללימודי תואר שני

: כל המתייחס ללימודי תואר שני מתייחס גם ללימודי תואר שני ושלישי משולבים, עדהערה
סיום שלב שיפוט עבודת הגמר המצומצמת ועמידה בבחינת מועמדות במסלול זה.

כל חוג שהוסמך לקיים תכנית לימוד לתואר שני יבחר במועצת החוג ועדה חוגית שתקרא3.1
. חברי הוועדה יהיו בעלי מינוי רגיל באוניברסיטהועדה חוגית ללימודי תואר שנילהלן: 

. לפחות מחצית ממשרתו של חבר הוועדה תהיה’בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א
בחוג המתאים. הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה. מינוי חבר שאינו עומד בתנאים



111

תקנון לימודים לתואר השני ולתואר השלישי

אלו חייב אישור הדיקן ללימודים מתקדמים. הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תימנה
לפחות שלושה חברים.

הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תדון בתלמידי תואר שני הלומדים בכל המסלולים3.2
ובתלמידים הלומדים במסלול לתואר שני ושלישי משולבים, עד סיום שלב שיפוט עבודת

הגמר בהיקף מצומצם במסלול זה (ראה סעיפים 9.4 ,7.7)

תפקידיה העיקריים של הוועדה הם:3.3
לע חוקיפ ,ןעוציב רחא בקעמו ינש ראותל דומיל תוינכת לש ןתנכהב תופתתשהא)

לש ותעד לוקישל םידחוימ םירקמ תאבהו גוחה ידימלת לש םידומילה תוינכת
הדיקן ללימודים מתקדמים.

קביעת תנאי קבלה חוגיים למועמדים ללימודי תואר שני, כפוף לדרישות הקבלהב)
הכלל אוניברסיטאיות (ראה פרק נהלי קבלה, הרשמה וייעוץ).

דיון בבקשות מועמדים להתקבל ללימודי תואר שני בכל אחת מהתכניות הקיימותג)
רבדב םינוידה .םימדקתמ םידומילל תושרה לא המיאתמ הצלמה תרבעהו ,גוחב

קבלת התלמיד יתבססו על הישגיו בלימודים קודמים, המלצות מתאימות ודרישות
חוגיות נוספות כגון: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי, או נסיון קודם בעבודה.
בדיונים אלו יובאו בחשבון מספר המקומות בחוג והאפשרויות הטכניות והתקציביות

לביצוע עבודת הגמר במסגרת החוג.

פניה לדיקן ללימודים מתקדמים בדבר בקשה לקבלה חריגה של תלמיד ללימודיד)
תואר שני אשר אינו עומד בתנאי הקבלה החוגיים/האוניברסיטאיים.

החלטה בדבר דחיית קבלה ללימודי תואר שני.ה)

םידומיל ךמס לע ,תושר וא הבוח יסדיון בבקשתו של תלמיד לקבלת פטור מקורו)
רכומ דסומב ךשמה ידומילל הדיחי וא/ו ההובג הלכשהל רכומ דסומב םימדוק

להשכלה גבוהה, והעברת המלצה לרשות ללימודים מתקדמים.

קביעת יועץ אקדמי לתלמיד אשר ידריכו בהרכבת תכנית לימודים, יאשרה ויעקובז)
אחר התקדמות התלמיד בלימודיו.

פיקוח שוטף על מהלך לימודיהם של תלמידי התואר השני.ח)

תכראהו םידומילמ תושפוח ןתמ לע םימדקתמ םידומילל תושרה ינפב הצלמהט)
לימודים.

המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים בדבר הפסקת לימודיו של תלמיד שלאי)
עמד בחובות המוטלות עליו.

יקנעמ ,תוגלמ ,םיסרפ תקנעה רבדב םימדקתמ םידומילל תושרה ינפב הצלמהיא)
מחקר ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השני.

אישור מנחים העומדים בקריטריונים להנחיה לכתיבת עבודות גמר מחקריות (תיזות)יב)
ופרוייקט גמר מחקרי (ראה סעיף 4.2, 4.1).

מתן המלצה מנומקת לדיקן ללימודים מתקדמים בדבר אישור מנחים או שופטיםיג)
לעבודת גמר מחקרית או פרוייקט גמר מחקרי אשר אינם עומדים בקריטריונים.
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רשא םידימלתה תומכל הסכמ עובקל תיאשר ינש ראות ידומילל תיגוחה הדעווהיד)
יונחו ע"י איש סגל אחד.

אישור הצעות המחקר לעבודות גמר מחקריות (תיזה).טו)

קביעת שופטים נוספים העומדים בקריטריונים לשיפוט, בנוסף למנחי העבודה, לעבודותטז)
הגמר המחקריות ופרוייקט הגמר המחקרי.

אישור בדבר השלמת החובות לתואר שני וסיכום ציונו הסופי המשוקלל של התלמיד.יז)
תוריכזמל ותרבעהו ינש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה תובישי לש לוקוטורפ תכיעריח)

תוטלחהו םיפתתשמה תומש תא לולכי לוקוטורפה .םימדקתמ םידומילל תושרה
הדיעו תחישב הלבקתה הטלחהה םא םג ,הדעאופרטיביות לגבי כל תלמיד שנדון בוו

אל לוקוטורפב דעותת אל רשא דימלתב לופיט יבגל תיביטרפוא הטלחה לכ .תינופלט
ידי הרשות ללימודים מתקדמים.–תטופל על

מנחה / מנחים שותפים
ינש ראות לולסמו ץאומ לולסמ ,ישיא לולסמ ,’א לולסמב ינש ראות דימלת לכ(א)4.1

החנמ וא ,החנמ רחבי ,תירקחמה רמגה תדובע ןונכת בלשל עיגהש םיבלושמ ישילוש
בצירוף מנחה שותף או שני מנחים שותפים נוספים. על התלמיד לקבל את הסכמתו

ידי הוועדה–של המנחה ו/או המנחים השותפים להנחיה. המנחים יאושרו סופית על
החוגית ללימודי תואר שני והרשות ללימודים מתקדמים.

תלמיד תואר שני במסלול עם פרוייקט גמר מחקרי יבחר מנחה, יקבל את הסכמתו(ב)
ואת אישור הוועדה החוגית לתואר שני.

הסמכות להנחית עבודת גמר מחקרית (תיזה) ופרוייקט גמר מחקרי כדלהלן:4.2
: כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול א'.מנחה

: כל איש סגל המוסמך לכהן כמנחה, כל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחרמנחה שותף
ריכב הצרמ תגרדב לגס שיא לכ ,’א לולסמב הלעמו הצרמ תגרדמ ל"וחב וא לארשיב

ומעלה במסלול ג' באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי מוכר אחר.

בייח םיאנתב דמוע וניאש ,החנמה הדעווב רחא רבח וא ףתוש החנמ ,החנמ רושיא
בהמלצה מנומקת של הוועדה החוגית לתואר שני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

ידי הוועדה החוגית לתואר שני, רשאי הדיקן ללימודים–במקרים חריגים ומנומקים על
’ג לולסמב הלעמו ריכב הצרמ תגרדב לגס רבחל עובק היחנה רושיא תתל םימדקתמ

באוניברסיטת חיפה, אשר ישמש מנחה יחיד לעבודות גמר מחקריות/פרוייקט גמר מחקרי.

למנחה יהיה מינוי בהיקף של חצי משרה לפחות בחוג בו רשום התלמיד ללימודי התואר4.3
השני. דרישה זו איננה חלה על המנחים השותפים. מינוי מנחה שאיננו ממלא תנאי זה

חייב באישור הרשות ללימודים מתקדמים.

הוועדה החוגית לתואר שני תוודא מניעת יחסי תלות בין התלמיד למנחה במקרה של4.4
ניגוד אינטרסים.

המנחים יאושרו ע"י הוועדה החוגית לתואר שני לאחר שהתלמיד המונחה קיבל את4.5
הסכמתם בכתב להדרכתו.
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תפקידיו העיקריים של המנחה/המנחים הם:4.6
ייעוץ לתלמיד בשלבים השונים של תכנון המחקר וביצועו, הכוללים גיבוש הצעתא)

מחקר כתובה, עיבוד תוצאות המחקר והכנת הנוסח הסופי של עבודת הגמר המחקרית
או פרוייקט גמר מחקרי.

קיום קשר שוטף עם התלמיד במרוצת שלב המחקר.ב)

אישור הנוסח הסופי של עבודת הגמר המחקרית או פרוייקט גמר מחקרי המוגשיםג)
לשיפוט.

שיפוט עבודת הגמר המחקרית או פרוייקט גמר מחקרי בנוסף על שופט או שופטיםד)
נוספים.

הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תדון בהחלפת מנחה/מנחים באחד מן המקרים4.7
הבאים:

היעדרותם של אחד מהם מהארץ איננה מאפשרת המשך הנחיה תקינה.א)
אם אחד מהם מבקש לבטל את מינויו כמנחה.ב)
אם התלמיד מבקש להחליף את המנחה או אחד מן המנחים השותפים.ג)

שופטים לעבודת גמר מחקרית
הסמכות לשפוט עבודת גמר מחקרית או פרוייקט גמר מחקרי כדלהלן:5.1

, כל איש סגל ממוסד’כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול א
.’אקדמי מוכר אחר בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה ומעלה במסלול א

מינוי שופט שאינו עומד בתנאים חייב בהמלצה מנומקת של הוועדה החוגית לתואר שני
ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. חבר סגל שקיבל אישור הנחיה קבוע, מוסמך גם

לשפוט באופן קבוע עבודות גמר מחקריות או פרוייקט גמר מחקרי.

הוועדה החוגית לתואר שני תוודא מניעת יחסי תלות בין התלמיד לשופט במקרה של5.2
ניגוד אינטרסים.

ח"וד תא רוסמיו הדובעה לע ותעד תא הווחי תירקחמה רמגה תדובע יארוקמ דחא לכ5.3
עבקיי טופישה ח"וד חסונ .ינש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה ר"ויל תורישי טופישה
 הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ויכלול:ידי–לע

סיכום תוצאות המחקר.א)

הערכת החיבור מבחינת תוכנו, שיטתו ומבנהו.ב)

הצעות לשינויים, תיקונים, או השלמות במידת הצורך.ג)

ציון מספרי (בשיטה המאונית).ד)

המנחה יוסיף הערכה לגבי יכולתו של התלמיד והתאמתו להמשך לימודי תוארה)
שלישי.
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הוראת קורסים בלימודי תואר שני
הסמכות להורות קורסים ברמת מ"א (דרג 5-4) היא כדלהלן:6.1

µכל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול א’.

µבאוניברסיטת חיפה.’כל איש סגל בדרגת מרצה ומעלה במסלול ג 

µומעלה, אשר יש לו גם’כל איש סגל באוניברסיטת חיפה בדרגת עמית הוראה א 
.’באוניברסיטה אחרת בדרגת מרצה ומעלה במסלול א מינוי

µ.כל איש סגל באוניברסיטת חיפה בדרגת מורה בכיר

מינוי חבר סגל שאינו עומד בתנאים אלו חייב באישור דיקן הפקולטה והדיקן ללימודים
מתקדמים.

: נוהלי קבלה, הרשמה וייעוץ’פרק ג

נוהלי קבלה
הרשמה ללימודי תואר שני מתקיימת בהתאם למועדים המפורסמים באמצעי התקשורת7.1

ידי האוניברסיטה.–על

תנאי קבלה7.2
לצורך הרשמה קיימת הבחנה בין:

קבלה כתלמיד "מן המניין"
קבלה כתלמיד "על תנאי"

הוועדה החוגית לתואר שני תדון בדבר מעמד הקבלה של התלמיד.

תלמיד במעמד "מן המניין"7.3
מועמד המבקש להירשם ללימודי תואר שני חייב למלא את התנאים הבאים:א)

הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי1)
 מחוגי הלימוד לתואר ראשון.בכל אחדהתואר הראשון ציון משוקלל של 76 לפחות 

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל אשר למד2)
70,–76 ולא פחות מ–חוגי ובאחד החוגים השיג ציון משוקלל הנמוך מ–במסלול דו

08 לש ללקושמ ןויצ גישה דחא גוחב םא קר ןיינמה ןמ דימלתכ לבקתהל לכוי
לפחות, וזה החוג בו הוא מעונין להמשיך לימודיו לתואר שני.

הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.3)

ידי החוג.–מילא דרישות נוספות שנקבעו על4)

מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה,ב)
2–מ רתוי אלו( ס"שש 8 לע הלוע אלש ףקיהב גוחב המלשה יסרוקל שרדנ םלואו

קורסים), יוכל, בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ואישור הדיקן ללימודים
הנתוי הז דימלת לש א"מל  תואכזה רושיא .ןיינמה ןמ דימלתכ לבקתהל ,םימדקתמ

במילוי קורסי השלמה.
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תלמיד במעמד "על תנאי"7.4
חוגי ולא סיים את כל חובותיו, רשאי להירשם–חוגי או חד–תלמיד אשר למד במסלול דוא)

תנאי בתנאים הבאים:–ללימודי תואר שני כתלמיד על

חוגי לתואר "בוגר".–חוגי/חד–התלמיד סיים את כל חובות השמיעה במסלול הדו1.

פי המלצת הוועדה החוגית–היקף הקורסים בהם אין עדיין ציון סופי, מאפשר על2.
ללימודי תואר שני ושיקול דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים להשלימם עד תום

הסמסטר הראשון ללימודי התואר השני.

ממשיך לתלמיד נותרה לכל היותר הגשה של עבודה סמינריונית אחת בחוג אותו הוא3.
ללימודי תואר שני.

התלמיד המציא גיליון ציונים מעודכן ומפורט.4.

התלמיד הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.5.

הדרישות לאחר סיום כל החובות לתואר "בוגר", ממוצע הציונים חייב למלא אחר6.
האוניברסיטאיות ו/או החוגיות לקבלה ללימודי תואר שני.

ראותל ויתובוחתלמיד על תנאי יעבור למצב של תלמיד מן המניין אם סיים את כל 7.
לתואר שני. תלמיד הנושארה וידומיל תנש לש ןושארה רטסמסה םות דע ןושארה

שלא עמד בתנאי זה יופסקו לימודיו.

מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה,ב)
)ס"שש 61–מ רתוי אלו( ס"שש 8–מ רתוי לש ףקיהב גוחב המלשה יסרוקל שרדנ ךא
 החוגית ללימודי תואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים,הדעווה תצלמהב ,לכוי

להתקבל כתלמיד "על תנאי". תלמיד זה יהא חייב לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף
שנת הלימודים הראשונה לתואר על מנת לעבור למעמד של תלמיד מן המניין. לימודי

השלמה או דרישות חוגיות למעבר למעמד תלמיד מן המנין לא ייכללו במסגרת השעות
ללימודי מ"א.

חריגה מתנאים אלה, המנוגדת לתקנון, טעונה המלצת הוועדה החוגית לתואר שני
ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

תנאי קבלה למסלול אישי7.5
יתקבל תלמיד אשר הנו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ אוא)

דחא לכב  תוחפל 08  לש ללקושמ ןויצ ןושארה ראותה ידומילב גישהו ל"וחב
מחוגי הלימוד.

התלמיד יתקשר עם חוג אשר מקיים לימודי תואר שני הקרוב ביותר לתחום שבוב)
הוא מעוניין, ויקבל את הסכמתו ללמוד במסלול זה במסגרת החוג. תלמיד שאינו

יודע לאיזה חוג לפנות יוכל לקבל מידע וייעוץ ברשות ללימודים מתקדמים.

לכל תלמיד שיתקבל למסלול זה ימונה יועץ אקדמי מטעם החוג אשר ינחה אותוג)
םינוש םיגוחב םידמלנה םיסרוקמ תבכרומה םידומיל תינכת תעיבקב וכירדיו

והקשורים בנושא המרכזי שבו רוצה התלמיד להתמחות.
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םימדקתמ םידומילל תושרה רושיאל תישיאה םידומילה תינכת תא ריבעי גוחהד)
תוך ציון תחום ההתמחות.

תנאי קבלה למסלול מואץ למ"א7.6
חוגים שיש להם הרשאה לקיום מסלול מואץ למ"א יבחרו בתלמידים המצטייניםא)

פי תנאי ההרשאה שקיבלו.–שלהם על

ידומילל םשריהל ולכוי גוחה ידי–לע ורתואיש ןושאר ראותל םינייטצמ םידימלתב)
תואר שני לקראת השנה השלישית ללימודי התואר הראשון.

תלמידים אלה ימציאו אישור מחוגי הלימוד לתואר ראשון המציין כי יוכלו לסייםג)
את חובות הלימודים לתואר ראשון עד תום השנה השלישית ללימודיהם.

תלמידים אלה יחויבו בכל מכסת הלימודים של התואר הראשון.ד)

עם השלמת כל חובות לימודי התואר הראשון, יהיו התלמידים זכאים לתואר "בוגרה)
האוניברסיטה".

קבלתו של תלמיד ללימודים במסלול זה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.ו)

תלמיד שלא יסיים את כל חובות הלימודים לתואר הראשון בתום השנה  השלישיתז)
ללימודיו לא יוכל להמשיך ללמוד במסלול המואץ.

תנאי קבלה ללימודי תואר שני ושלישי משולבים7.7
מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם, במידה רבה של וודאות, להמשיך
ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי.

תלמיד במעמד מן המניין
מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין ללימודי תואר שני ושלישי משולבים חייב למלא

את התנאים הבאים:

ידומילב גישהו ,ל"וחב וא ץראב ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ןושאר ראות לעב וניהא)
תוחפל 09 לש ןויצ הז לולסמב דומלל ךישמהל ןינועמ אוה וב גוחב ןושארה ראותה

ובחוג השני השיג ציון משוקלל של 80 לפחות.

ידי החוג.–מילא דרישות נוספות שנקבעו עלב)

הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.ג)

בקשה להירשם ללימודי תואר שני ושלישי משולבים תתקבל גם ממועמד המבקש ללמוד
 מהחוג או החוגים שבהם סיים לימודיו לתואר ראשון. על השונהבחוג לימודים לתואר שני

המועמד למלא את התנאים הבאים:

ידומילב גישהו ,ל"וחב וא ץראב ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ןושאר ראות לעב וניהא)
התואר הראשון ציון משוקלל של 90 לפחות בשני חוגי הלימוד.

מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג והשיג בהם ציון ממוצע של 90 לפחות.ב)

הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.ג)
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 (ראה סעיף 7.4) תלמיד במעמד על תנאי
: תלמידים יוכלו להתקבל למסלול לימודי תואר שני ושלישי משולבים לא יאוחר מסוףהערה

שנת הלימודים הראשונה לתואר השני, במידה ועומדים בקריטריונים שצויינו לעיל ועל סמך
הישגיהם בשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר השני.

הרשמה וייעוץ לכל מסלולי הלימוד
תקלחמל איצמי ,םיבלושמ ישילשו ינש ראות וא ינש ראות ידומיל םייקמה גוח לכ8.1

הרשמה באגף מינהל תלמידים במועד המתאים (לפני פרסום תאריכי ההרשמה) מארזי
הרשמה במספר עותקים מספיק. מארז ההרשמה יכלול דפי מידע מפורטים ומעודכנים
על החוג (כולל מידע על החוג, סגל מוריו, מגמות הלימודים, תכניות לימודים, בחינות

מ"א וכיו"ב) ושאלונים לגבי מידע נוסף שהחוג נזקק לו.

ןייציו המשרה ספוט אלמי ,םיבלושמ ישילשו ינש ראות וא ינש ראות ידומילל דמעומ8.2
ספוט תא ריבעי םידימלת להנימ ףגא .וידומיל תא ךישמהל שקבמ אוה וב גוחה תא
הז ןויד תארקל .דמעומב ןוידל גוחה תוריכזמל דמעומה לש וקית ףוריצב המשרהה

תרכז מרכזת החוג את כל המידע הרלבנטי על המועמד משני חוגי הלימודי לב"א. לאחר
סיום הדיון, תעביר מזכירות החוג את תיק המועמד עם המלצת החוג אל הרשות ללימודים

מתקדמים.

תיק המועמד לקבלה לכל מסלולי הלימוד יכלול:8.3
µ.טופס בקשת קבלה ללימודים
µ.ציוני גמר בחוגי הלימוד השונים ובמקבצים
µ.גיליון ציונים מאושר לב"א
µ.גיליון ציונים מלימודים אקדמיים נוספים
µהמלצת קבלה של הוועדה החוגית ללימודי תואר שני וחתימת ראש החוג ויו"ר

הקבלה (טופס החלטה). הוועדה החוגית לתואר שני בדבר תנאי

ןולאש ,הסינכ תוניחב :תוללוכה דמעומה לע תופסונ תושירד ליטהל גוחה לש ותוכז8.4
ראיון אישי, נסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה וכל דרישה אחרת שתסייע לחוג אישי,

להחליט בדבר קבלת המועמד.

המלצת החוג על קבלת המועמד תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים. לאחר בדיקת8.5
ידי הרשות לאגף מינהל תלמידים שישלח–החומר ברשות ואישורו, יועבר תיק המועמד על

פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.–למועמדים הודעות קבלה על

ההחלטה על דחייה של מועמדים היא בידי החוג. במקרה של דחייה, תועבר ההחלטה8.6
ישירות לאגף מינהל תלמידים אשר ישלח את הודעת הדחייה.

החלטה על קבלת תלמיד ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני תועבר8.7
ישירות לאגף מינהל תלמידים, אשר ישלח את הודעה הקבלה, בציון חובות הלימודים

הנדרשות (ראה סעיף 8.13).
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הוועדה החוגית לתואר שני תמנה לכל תלמיד שהתקבל ללימודי תואר שני יועץ אקדמי.8.8
תפקידו של היועץ האקדמי לעזור לתלמיד בהרכבת תכנית הלימודים, לאשר את תכנית

הלימודים ולעקוב אחר התקדמות התלמיד בלימודיו.

כל תלמיד לתואר שני ולתואר שני ושלישי משולבים, חייב בייעוץ וברישום בכל שנה8.9
םידימלתה לכל הנחלשית םושירהו ץועייה ידעומ רבדב תועדוה .דומילה תונשמ

ידי אגף מינהל תלמידים.–במהלך חופשת הקיץ על

בחוגים אשר מתנהלים בהם רק לימודי תואר שני, ולחוג אין עדיין הרשאה להעניק8.10
שלישי, לא יוכל התלמיד להירשם למסלול תואר שני ושלישי משולבים. תואר

בדיקה בעברית 8.11
הניא וב הארוהה תפשש  ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ןושאר ראות ילעב םידמעומ
.הטיסרבינואה ידי–לע תשרדנה המרב תירבעב עדי תניחבב דומעל םיבייח ,תירבע
חוג יקבע אם התלמידים יעמדו בבחינה זו כתנאי לקבלתם ללימודים, או יבצעו לכ

תוך כדי לימודיהם כתנאי לזכאותם לתואר.אותה

מועמדים המבקשים וא ,תירבע וב הארוהה תפשש ןוכית רפס תיב ומייסש םידמעומ
.וז הקידבמ םירוטפללמוד בחוג לשפה וספרות אנגלית ובחוג לשפה וספרות צרפתית 

בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל 8.12
מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן

הלכשהל הצעומה רושיאב תולעופ רשא ,לארשיב תוחולש תולעב תואטיסרבינוא לש
 ולהימצא(General Test) הכללי GRE –גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה במבחן ה

יאנת הווהמ הז ןחבמב הדימע70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. –באחוזון ה
מתנאי הקבלה ללימודים. דחאו המשרה

לערכת ההרשמה וכן אישור מהמועצה להשכלהGRE –המועמד יצרף את תוצאות מבחן ה
גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל (במידה והוא בוגר שלוחה).

.םימדקתמ םידומילל ןקידל דמעומה לש וקית רבעוי לאחר קבלת האישורים הנ"ל, 
יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות. ,ןקידה רושיא תלבק םע

מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים, מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית,
הפועלת מטעמו של הדיקן ללימודים מתקדמים, אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה

לאוניברסיטה.

תלמיד השלמות לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני 8.13
ולטוהש וא ,ינש ראותל הלבקל םייגוחה םינוירטירקב םידמוע םניאש םידמעומ
 הוועדה החוגיתתצלמהב ,ולכוי ,ס"שש 61 לע הלועה ףקיהב המלשה יסרוק םהילע

לתואר שני, להתקבל ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותם לתואר שני.  עם סיום
הלא םידימלת ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני. מחדשההשלמות כנדרש, יירשמו 

.)4.7 ףיעס האר( םימדקתמ םידומילל תושרה ידי–לע םילפוטמ םניא

הלבקה יאנתש יאנתב תאזו ,הלבקה יאנתמ לקהל אל ךא רימחהל םיאשר םיגוחה
ידי הרשות ללימודים מתקדמים.–הנוספים פורטו במארז ההרשמה ואושרו על
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: דרישות אקדמיות ללימודים לתואר שני’פרק ד
כל חוג רשאי להחליט אילו מסלולי לימוד לתואר שני ייפתחו בכל שנת לימודים. תלמידים
אשר החלו לימודיהם במסלול כלשהו בלימודי תואר שני יסיימו לימודיהם במסלול זה

גם אם המסלול לא נפתח בשנים שלאחר מכן.

מסלולי לימוד לתואר שני
מסלול א'9.1

 כולל לימודילאמסלול זה מורכב משעורי חובה ושעורי בחירה בהיקף של 36-32 שש"ס 
תסכמ .תירקחמ רמג תדובע בותכל דימלתה שרדנ הז לולסמב .המלשה ידומילו רזע
תיביטמרונה םידומילה תינכת רשא םיגוח לש א"מ תוינכתב ןטקת הז לולסמב תועשה

3 שנים.– שלהם לתואר ראשון היתה מעל ל

מסלול אישי9.2
מטרתו של המסלול לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעונין להתמחות
והמחייב לימוד קורסים מחוגים בפקולטות שונות. תוכנית הלימודים תתמקד בתחום

ההתעניינות הספציפי של התלמיד.

 (36-32 שש"ס) ובכתיבת’במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א
עבודת גמר מחקרית.

רושיא תא לבקתו המחקרית רמגה תדובע החנמ ידי–לע הנבית םידומילה תינכת
החוגית לתואר שני והדיקן ללימודים מתקדמים. הדעווה ר"וי

דרישות לימודיות
רזע יסרוק תפסותב ’א לולסמב ומכ דומיל תועש תסכמב בייח היהי דימלתהא)

פי הצורך.–והשלמות על

לפחות 70% מקורסי החובה והבחירה יהיו בדרג 4 ומעלה. יתר הקורסים יהיו בדרגב)
3 לפחות.

התלמיד חייב בכתיבת עבודת גמר מחקרית.ג)

הוועדה החוגית לתואר שני תחליט אם לחייב את התלמיד גם בבחינת גמר.ד)

תעודת מוסמך האוניברסיטה
םוחת ןכו ישיא לולסמב וידומיל תא דימלתה םייס וב גוחה םש ןיוצי רמגה תדועתב

ההתמחות.
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מסלול מואץ למ"א9.3
 סעיף 7.6’ ראה פרק ג—תנאים אקדמיים 

 (36-32 שש"ס) ולכתוב’תלמיד במסלול המואץ חייב לעמוד במכסת הלימודים של מסלול א
עבודת גמר מחקרית.

זכאות וחובות כספיים
ידי חוגו להירשם למסלול מואץ יהיה פטור מדמי הרשמה ומתשלום–תלמיד שיומלץ עלא)

להנימ ףגא( המשרה תקלחמב הלבקל לכויו ,א"מ ידומילל המשרהה תכרע רובע
סמך מכתב הפניה מתאים מראש החוג או מיו"ר הוועדה החוגית לתואר–התלמידים) על

שני.

םיילהנימהו םיימדקאה םיאנתה תנבה רבדב הרהצה אלמי ,הז לולסמב םידומילל דמעומב)
,תודמעומה קיתל ףרוצת דמעומה ידי לע המותחה הרהצהה .א"מל ץאומה לולסמה לש
.הלבקה יאנתמ קלח הווהמ איהו

%003( ץאומה לולסמב םייביטמרונה וידומיל לכ רובע %004 לש ךס םלשי דימלתהג)
עבור לימודי הב"א, 100% עבור לימודי המ"א), ובתנאי שלא יחול עליו המצב שיתואר

, ז', ח'.’להלן בסעיפים ו

בשנה השלישית ללימודים בה ישלב התלמיד לימודים לתואר "בוגר" ולתואר "מוסמך"ד)
הוא יקבל פטור משכ"ל עבור מכסת השעות לתואר מוסמך אותן ילמד.

ךמסומה ידומיל תסכמ לכ רובע אלמ ל"כש דימלתה םלשי םידומילל תיעיברה הנשבה)
שבה חייב.

במידה ולא יסיים התלמיד את חובות השמיעה שלו ויגיש את כל עבודותיו כולל עבודתו)
גמר מחקרית לשיפוט בתום השנה הרביעית ללימודיו, ישלם בשנה החמישית שכ"ל מלא

.(100%)

רוטפה ורובע לטובי ,תישילשה הנשב ןושארה ראותה ידומיל תא םייס אלש דימלתז)
אשר קיבל מתשלום שכ"ל לשנה הראשונה של לימודי התואר השני, והתלמיד יהא חייב

לשלם שכ"ל עבור שנה זו.

תלמיד במסלול מואץ אשר יפסיק לימודיו בתום השנה הראשונה ללימודי התואר השניח)
יחויב לשאת במלוא התשלום הנדרש מתלמיד תואר שני לשנת לימודיו הראשונה (100%

שכ"ל).

לימודי תואר שני ושלישי משולבים9.4
מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם, במידה רבה של וודאות,
להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי

תואר שלישי.

מבנה הלימודים
השתתפות בקורסים בהיקף של 36-32 שש"ס ברמת מ"א, וסיומם בציון משוקללא)

של  80 לפחות.
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הגשת עבודת גמר בהיקף מצומצם. העבודה תישפט ע"י מנחה ושופט נוסף והציוןב)
הממוצע שלה יהיה 86 לפחות.

עמידה בבחינת מועמדות אשר משמשת תנאי מעבר ללימודי דוקטורט בציון 86ג)
לפחות. מתכונת בחינת המועמדות תיקבע ע"י החוג.

.משך הלימודים למטלות אלה הוא שנתיים
כתיבת הצעת מחקר.ד)
כתיבת חיבור מדעי (עבודת דוקטורט).ה)

.משך הלימודים למטלות אלה הוא שלוש שנים נוספות

תלמיד אשר ימשיך לימודיו במסלול המשולב יוכל לבקש תעודת מוסמך האוניברסיטה
רחאל קר ,ישילש ראותל וידומילל ליבקמב "תירקחמ רמג תדובע רביח" הרעה םע

, ורק לאחר שירחיב את עבודת’שהתקבל ללימודי תואר שלישי כתלמיד מחקר שלב א
תא בתכב לבקל וילע .)הזית( תירקחמ רמג תדובע לש תנוכתמל תמצמוצמה רמגה

רמג תדובע איה ותדובע יכ ינש ראותל תיגוחה הדעווה ר"ויו הדובעה יטפוש רושאי
מחקרית לתואר שני.

תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש ממסלול לימודים זה בין אם אינו מעונין להמשיך בו או
פי הפירוט הבא:–שלא נמצא רשאי להמשיך בו, על

במידה והשלים את כל דרישות הלימודים בשלב לימודי התואר השני במסלול זה1)
וכתב עבודת גמר בהיקף מצומצם ויבקש לקבל תעודת "מוסמך" עם הערה: "כתב

 למתכונתהמצומצמת יהא עליו להרחיב את עבודת הגמר —עבודת גמר מחקרית" 
של עבודת גמר מחקרית (תיזה).

תלמיד אשר לא השלים את כל דרישות הלימודים ולא כתב עבודת גמר מצומצמת2)
פי הישגיו, לסיים את לימודי התואר השני, יוכל לעשות–אך מעונין ונמצא רשאי, על

דמלי הזכש הרקמב .ינש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה רושיא תלבק רחאל תאז
 (ראה סעיף 9.5 להלן) ויהא עליו להשלים את מכסת השעות’התלמיד במסלול ב

החסרות לו על פי קביעת הוועדה החוגית לתואר שני, להיקף של בין 44-48 שש"ס,
טה".יסרבינואה ךמסומ" ראותל יאכז דימלתה היהי הזכש הרקמב .רמג תניחבב דומעלו

מסלול ב'9.5
 כולל לימודילאמסלול זה מורכב משעורי חובה ושעורי בחירה בהיקף של 44-48 שש"ס 

עזר ולימודי השלמה. מכסת השעות במסלול זה תקטן בתכניות מ"א של חוגים אשר
3 שנים.–תכנית הלימודים הנורמטיבית שלהם לתואר ראשון היתה מעל ל

תנוכתמ .רמג תניחב ללוכ ךא תירקחמ רמג תדובע תביתכ ללוכ וניא הז לולסמ
תקבע ע"י החוג. החוג רשאי להחליט על כתיבת פרויקט גמר שיהיה בנוסף רמגה תניחב

או במקום בחינת הגמר. מתכונת הפרויקט תקבע ע"י החוג.
החוג יקבע את היקף שעורי הבחירה המרביים שתלמיד רשאי ללמוד מחוץ לחוג. קורסים

אלה חייבים להיות בדרג 3 לפחות.
 אינה מאפשרת המשך לימודים לקראת תואר שלישי.’זכאות לתואר מוסמך במסלול ב
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מסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי9.6
םילולסמב םידומיל םימייקמה םיגוחב קר רשפאתת ירקחמ רמג טקייורפ תגהנה

אלל םידומיל לולסמ םג םהב שישו )הזית( תירקחמ רמג תדובע תביתכ םהמחייבי
) בלבד,’כתיבת תיזה. חוגים המקיימים תכנית לימודים במסלול ללא תיזה (מסלול ב
לא יוכלו להנהיג פרוייקט גמר מחקרי ללא אישור המועצה להשכלה גבוהה.

ללוכ אל ,ס"שש 44-84 לש ףקיהב הריחב ירועישו הבוח ירועישמ בכרומ הז לולסמ
 אשר תכניתםיגוחב ןטקת הז לולסמב תועשה תסכמ .המלשה ידומילו רזע ידולימ

הלימודים הנורמטיבית שלהם לתואר ראשון היתה מעל 3 שנים.

מסלול זה כולל כתיבת פרוייקט גמר מחקרי שהיקפו ינוע בין היקפה של עבודה סמינריונית
לבין היקפה של עבודת גמר מחקרית הנהוגה בחוג. פרוייקט הגמר המחקרי יכול להתבסס

אשונב בתכייש וא ,וז הרטמ םשל בחרויש גוחב םידמלנה רקחמה ירנימסמ דחא לע
רובע דרפנ ןויצ דימלתה לבקי ,רקחמ רנימס לש העצמאי לחלוטין. אם נכתב כהרחב

השתתפותו וביצוע המטלות שהוטלו עליו בקורס, בציון נפרד עבור הפרוייקט.

ידי התלמיד. תלמיד שיכתוב פרוייקט גמר–פרוייקט גמר מחקרי ייכתב באופן עצמאי על
מחקרי, יהיה פטור מעמידה בבחינת גמר (אלא אם החוג מחייב בחינת סיום/הגנה גם

).’לתלמידי מסלול א

אשר יהיה לפחות בדרגת מרצה  קורא נוסף הפרוייקט ייקרא ויוערך ע"י המנחה וע"י
במסלול א‘. ציוון הפרוייקט יחושב כממוצע הערכתם של שני הקוראים.

מנת להמשיך ללימודי תואר שלישי יוכל התלמיד להרחיב את פרוייקט הגמר המחקרי–על
.’להיקף של עבודת גמר מחקרית (תיזה) כנהוג במסלול א

לימודי שפה זרה9.7
ידומילל תיגוחה הדעווה לכות ,הרז הפש ידומיל תללוכ גוחב םידומילה תינכת םא
םידומילה תינכתב הריחב יסרוקכ הרזה הפשה ידומילמ תיצחמב ריכהל ינש ראות
:אבה טוריפה י"פע ,ס"שש 8–מ רתוי אלו ,דימלתה לש

)םימדקתמ/םיליחתמ( הרז הפש ס"שש 61 תללוכ םידומילה תינכת םהב םיגוח)א
.הריחב יסרוקכ הפש ידומיל ס"שש 8–מ רתוי אל ריכהל ולכוי

)םימדקתמ/םיליחתמ( הרז הפש ס"שש 8 תללוכ םידומילה תינכת םהב םיגוח)ב
.הריחב יסרוקכ הפש ידומיל ס"שש 4–מ רתוי אל ריכהל ולכוי

חובות אקדמיות נוספות במסלולי הלימוד
, מסלול אישי, מסלול מואץ ולימודי תואר שני ושלישי משולבים ובמסלול’במסלול א10.1

לפחות שתי עבודות סמינריוניות. עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי, יש לכתוב

 יש לכתוב לפחות 3 עבודות סמינריוניות (החוג יקבע אם העבודות תיכתבנה’במסלול ב10.2
במסגרת שיעורי החובה בלבד או גם במסגרת שיעורי הבחירה).

קורסי עזר שהחוג מחייב בהם את התלמיד אינם נמנים במנין השעות לתואר ואינם10.3
משתקללים בציון הסופי.
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תכנית הלימודים בכל מסלולי הלימוד לתואר שני חייבת לכלול לפחות סמינריון מחקר10.4
סמינר סטטיסטי, או מתודולוגי אחד המקנה מיומנויות מחקר בהיקף של 4 שש"ס. או

ומטלותיו ייקבעו ע"י החוג. תוכנו

הרקמב .ינש מעבר ממסלול לימודים אחד למשנהו באישור הוועדה החוגית לתואר10.5
החדש, אך לולסמה לש תושירדה לכב דימלתה ביוחי לולסמל לולסממ רבעמ לש

לולסמליוכל לקבל פטור עבור לימודיו במסלול הישן כמילוי חלקי של הדרישות 
 מעבר שללכ רבדב םימדקתמ םידומילל תושרה תא עדיית תיגוחה הדעווה .שדחה

התלמיד ממסלול למסלול.

בנוסף לקורסי עזר, רשאי החוג להטיל על תלמידי תואר שני בכל מסלולי הלימודים10.6
עבודה מעשית (פרקטיקום) כתנאי לקבלת התואר. היקף ההתמחות במסגרת חובת

המעשית טעון אישור הדיקן ללימודים מתקדמים. העבודה

חוג רשאי לאשר לתלמיד הלומד לתואר שני עד 2 שש"ס זכות בתקופת לימודיו עבור10.7
השתתפות בחמישה ימים מצטברים במשך שנתיים של כנסים מדעים/ימי עיון, בפעילות
חברתית, במקהלה, בתזמורת, בלהקות המחול ובנבחרת הייצוג של האוניברסיטה וכן

הז רדסה ץמאל םאה טילחי רפס תיבו גוח לכ .ןוינכטה לש תינופמיסה תרומזתב
וכיצד ליישמו.

,הבוח( םיימדקא םיסרוקב דימלתל ריכהל תיאשר ינש ראותל תיגוחה הדעווהא)10.8
בחירה, שפה זרה) שנלמדו במוסד אחר להשכלה גבוהה ושעבורם לא קיבל תואר.
קורסים ממוסד אחר, שהוכרו לצורך המשך לימודים באוניברסיטת חיפה, ציוניהם

ישוקללו בממוצע הציונים הסופי.
הוועדה החוגית לתואר שני רשאית להכיר לתלמיד בקורסים שנלמדו במסגרתב)

יחידה ללימודי המשך במוסד מוכר להשכלה גבוהה בהיקף כולל של עד 8 שש"ס.
זאת בתנאי והתמלאו הקריטריונים הבאים:

היקף הקורס עומד על לפחות 28 שעות אקדמיות.1)
קיימת תכנית לימודים כתובה המתארת את תכני הקורס, מבנהו ודרישות2)

הלימוד.
בתום הקורס עמד התלמיד במטלות כגון: בחינה, תרגיל מסכם או עבודה. על3)

מטלות אלה חייב התלמיד לקבל ציון.
מרצה הקורס הינו בעל תואר שלישי מאוניברסיטה מוכרת, ושעיקר עיסוקו)4

באוניברסיטה מוכרת, או לחילופין הינו איש מקצוע בעל תעודת מ"א לפחות
ממוסד מוכר להשכלה גבוהה (כגון: משפטן, רואה חשבון, עיתונאי, רופא או

כל מומחה בתחומו).
ניצול השעות בגין לימודי קורסים ביחידה ללימודי המשך ניתן למימוש תוך5)

מקסימום 4 שנים.

תלמיד יקבל תואר "מוסמך" מטעם אוניברסיטת חיפה רק אם למד  באוניברסיטתג)
ראותל תינכתה לש םימדקתמה םידומילה וא( ’ב הנש ידומיל תא תוחפל הפיח
םיגוהנה םילולסמה יפל( ינש ראותל םידומילה תסכמ תיצחממ תוחפ אלו )ינש
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באוניברסיטת חיפה), לרבות כתיבת שתי עבודות סמינריוניות לפחות, עבודת גמר
סעיף זה טעונה המלצה של הדיקן ללימודים–מחקרית/בחינת גמר. חריגה מתת

מתקדמים.

נהלים חוגיים, המוסיפים על התקנון הכלל אוניברסיטאי, אך לא גורעים ממנו, יפורסמו
בנפרד ע"י החוגים.

משך לימודים נורמטיביים
משך הלימודים לתואר שני במסלולים הדורשים כתיבת עבודת גמר מחקרית הוא11.1

שלוש שנים.

 הוא שנתיים.’משך הלימודים לתואר שני במסלול ב11.2

משך הלימודים במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי הוא שנתיים.11.3

משך הלימודים במסלול מואץ למ"א הוא ארבע שנים (ללימודי התואר הראשון והשני).11.4

משך הלימודים בלימודי תואר שני ושלישי משולבים הוא חמש שנים.11.5

חריגה ממשך הלימודים בכל מסלולי הלימוד, מחייבת את אישורו של הדיקן ללימודים
מתקדמים.

: בחינות, ציונים ועבודות’פרק ה

בכל קורס (חובה, בחירה, השלמה או קורס עזר) ייתן המורה בסיום הסמסטר בוא)12.1
יפל םירפסמב ונתניי םינויצה .וב ףתתשמה דימלת לכ לע הכרעה סרוקה דנלמ

השיטה המאונית (100-1). כלל זה מתייחס לסוגי הקורסים הבאים: שיעור, תרגיל,
פרוסמינר, סמינר, בחינת גמר, עבודת גמר מחקרית ופרוייקט גמר מחקרי.

המורה רשאי לתת בסיום הסמסטר בו נלמד הקורס את הערכתו לתלמיד בציוןב)
”עובר/השלים" או "לא עובר/לא השלים" רק במסגרות הלימודים הבאות: לימודי
שדה, פרקטיקום, סיורים, עבודת שטח, סדנאות והתנסות מעשית. על אותו בסיס

תואטיסרבינואמ תומוד םידומיל תורגסמב םיסרוק לש "רבוע" ינויצב ריכהל היהי ןתינ
קינעהל תוצילממ ינש ראות ידומילל תויגוחה תודעווה ןרובעב רשאכ תורחא

שעות זכות.

ציונים12.2
ציון המעבר המינימלי בקורס הנלמד במסגרת לימודי תואר שני הוא 60.א)

 לשנה ב' הוא 65.’ציון ממוצע מינימלי למעבר משנה אב)

ציון המעבר המינימלי לעבודת גמר מחקרית הוא 76 (ממוצע ציוני השופטים).ג)

א במסלול א' הוא 76."ציון המעבר המינימלי לבחינת גמר מד)
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ציון המעבר המינימלי לבחינת גמר הוא 76.ה)

ציון המעבר המינימלי לפרויקט גמר מחקרי הוא 76 (ממוצע ציוני השופטים).ו)

 הוא 70.רמגה תניחב יביכרממ דחא לכב ילמינימה רבעמה ןויצז)

70 כציון משוקלל של כל מרכיבי–תלמיד שנכשל בבחינת הגמר וקיבל ציון נמוך מח)
הבחינה יורשה להיבחן פעם אחת נוספת. הבחינה החוזרת תכלול את כל מרכיבי

הבחינה הראשונה.

תניחב יביכרממ רתוי וא דחא לע תפסונ תחא םעפ ןחביהל בייח אהי דימלתט)
70.–הגמר שכתב וקיבל ציון נמוך מ

הבחינה החוזרת חייבת להיערך בתוך שנים עשר חודשים לאחר בחינת הגמר שבהי)
השתתף התלמיד. מועד הבחינה החוזרת ייקבע על ידי יו"ר הוועדה החוגית לתואר

שני.

תלמיד שנכשל בבחינת גמר פעמיים יופסקו לימודיו.י"א)

כל חוג רשאי לדרוש ציון גבוה יותר מן האמור לעיל, כציון מעבר.

:ציון סופי בקורס ייקבע כדלקמן12.3
:םהמ קלחב וא םיאבה םיביכרמב בשחתהב יפוסה ןויצה תא עובקל יאשר הרומהא)

תרגילים, עבודות, פרוייקטים, בחנים, השתתפות בכיתה, בחינת מעבר בסוף
הסמסטר.

המורה יודיע לתלמידיו בשבועיים הראשונים של הסמסטר על מרכיבים בציוןב)
הסופי במקצועו.

םא תינוירנימס הדובע שיגהל וא הניחבל תשגל דימלתמ עונמל יאשר הרומהג)
התלמיד אינו נוכח בשיעורים, איננו מגיש תרגילים ועבודות או איננו מעבד פרוייקט
או סמינר כנדרש במקצוע, ובלבד שהודיע על כך המורה בתוך השבועיים הראשונים

ללימודי הקורס. תלמיד שלא יוגש לבחינה יקבל ציון "נכשל".

דרישות מעבר בקורסים12.4
 של בחינות מעבר.מועד אחד בלבדבלימודי תואר שני יתקיים א)

ידי הוועדה–תלמיד אשר לא ייגש לבחינה במועד הסדיר בגלל סיבה שהוכרה עלב)
יאשר היהי ,)לבא וא הדיל ,םילוח תיבב זופשא ,םיאולימ( ינש ראותל תיגוחה

להגיש בקשה להבחן במועד מיוחד. את הבקשה יגיש לוועדה החוגית לתואר שני.

בחינות סמסטר חורף תתקיימנה בתקופה העוקבת את סמסטר א'.ג)

 או בתיאום עם’מועד מיוחד של בחינות סמסטר חורף יתקיים במרוצת סמסטר בד)
המורה.

בחינות סמסטר אביב תתקיימנה בתקופה העוקבת את סמסטר ב'.ה)

מועד מיוחד של בחינות סמסטר אביב יתקיים בסוף חופשת הקיץ או בתיאום עםו)
המורה.
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ניתן לשפר ציון בקורס על ידי הרשמה מחדש למקצוע בשנה העוקבת. במקרה זהז)
קובע הציון האחרון.

תלמיד שנכשל בקורס רשאי לבחור בין חזרה על אותו הקורס או בחירה בקורסח)
אחר.  אם בחר ללמוד קורס אחר במקום הקורס שנכשל בו, עליו לקבל את אישור

"לשכנ" ןויצה םשריי ,רחא סרוקב רחב םא .ינש ראותל תיגוחה הדעווהיו"ר 
הציונים, אך לא יחושב בממוצע הכללי. ןוילגב

תלמיד רשאי לחזור על קורס שנכשל בו פעם אחת בלבד. כשלון שני בקורס מחייבט)
הפסקת לימודים.

תלמיד שנכשל בשני קורסים ימצא במצב לימודים לא תקין ויופסקו לימודיו.י)

םוימ םימי הרשע ךות רבעמ תניחב ינויצ רוסמל בייח סרוקל יארחאה הרומיא)
ידי ראש החוג.–הבחינה. ניתן לקבל הארכה מעבר לתקופה זו על

הגשת עבודות12.5
המושג "עבודה" בסעיף זה מתייחס לעבודה בכתב במקום בחינה, לרפרט ולעבודהא)

סמינריונית.

 הינו סוף סמסטר’מועד אחרון להגשת עבודה במסגרת קורס שנלמד בסמסטר אב)
ב‘.

 הינו סוף חופשת’מועד אחרון להגשת עבודה במסגרת קורס שנלמד בסמסטר בג)
הקיץ (תחילת שנת הלימודים העוקבת).

במקרים מיוחדים רשאית הוועדה החוגית לתואר שני להאריך את מועד הגשתד)
העבודה עד תום הסמסטר העוקב.

.התלבק םוימ תועובש העברא ךות הדובעה ןויצ תא רוסמל בייח סרוקה הרומה)
ידי ראש החוג (בתנאי שהעבודה הוגשה–ניתן לקבל הארכה מעבר לתקופה זו על

במועד).

ידי הוועדה החוגית ללימודי–משקלו של כל קורס בחישוב ממוצע הציונים ייקבע עלו)
תואר שני.

ציון סופי לתואר12.6
,הבוח יסרוקל לקשמ עובקל שי .גוח לכ ידי–לע דרפנב השעיי יפוסה ןויצה בושיח

קורסי בחירה, סמינרים, סדנאות והתמחות מעשית. לימודי עזר ולימודי השלמה לא
יכללו במנין השעות לתואר ולא ישוקללו.

 בשקלול הציונים.35%–) לא יקטן מ’ציון עבודת גמר מחקרית (במסלול א

בשקלול הציונים. 30%–ציון פרוייקט גמר מחקרי לא יקטן מ

בשקלול הציונים. 30%–) לא יקטן מ’ציון בחינת הגמר (מסלול ב

אופן שקלול הציונים בכל חוג יפורסם בשנתון.
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הענקת תעודת מוסמך בדרגות הצטיינות שונות12.7
להלן דרגות ההצטיינות בסדר עולה:

 יוענק למוסמכים בכל מסלולי הלימוד אשר ממוצע הציונים— מוסמך בהצטיינותא)

.92—90המשוקלל שלהם לתואר הוא בין 

 יוענק למוסמכים אשר סיימו לימודיהם— מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםב)
, מסלול אישי ומסלול’ תיזה (מסלול א—במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית 

מואץ), או תלמידים אשר כתבו פרוייקט גמר מחקרי ואשר ממוצע הציונים
.95-93המשוקלל שלהם לתואר הוא בין 

םע לולסמב םהידומיל ומייס רשא םיכמסומל קנעוי — הריתי תונייטצהב ךמסומג)
,)ץאומ לולסמו ישיא לולסמ ,’א לולסמ( תיזה —מחקרית  רמג תדובע תביתכ

הציונים המשוקלל עצוממ רשאאו תלמידים אשר כתבו פרוייקט גמר מחקרי ו
.96 ומעלהשלהם לתואר הוא 

לא עלהקבלת מוסמך בדרגת הצטיינות כלשהי תוגבל לתלמידים שמשך לימודיהם 12.8
.על שלוש שנים

הרשות ללימודים מתקדמים תדאג להעביר לכל חוג את רשימת המוסמכים שלו במחזור12.9
נתון ובתוכה רשימת זכאים לקבלת התואר השני בדרגות ההצטיינות השונות. כל חוג

פי רשימת הזכאים. הרשות ללימודים–ימליץ על 10% מצטיינים מכלל מוסמכי החוג על
מתקדמים תקבע בתוך 10% האלה מהו אחוז התלמידים בכל דרגת הצטיינות. חוגים
שבהם לא ימצאו תלמידים המגיעים לסף הציונים כמפורט בטבלה, יוכלו להמליץ על

ןויצה ףסש יאנתבו םגוחב םיכמסומה ןיבמ %01 לע הלעת אלש הסכמב םינייטצמ
המינימלי בלימודי המוסמך יהיה 85 לפחות. גם בקבוצה זו, שאר הקריטריונים יישארו

בעינם.

תלמיד יוגדר כתלמיד במצב לימודים לא תקין באחד מהמקרים הבאים:12.10
נכשל ביותר משני קורסים מכלל מכסת הקורסים שהוא חייב בהם, שמהם אחד,א)

).’לכל היותר, הוא במסגרת לימודי החובה החוגיים (ראה סעיף 12.4 י
).’נכשל בקורס אחד בלימודי התואר השני פעמיים (ראה סעיף 12.4 טב)
לא סיים את חובות השמיעה תוך שנתיים מיום תחילת לימודיו ולא אושרה לוג)

אורכה.
, מסלול אישי או מסלול מואץ אשר לא אושרה לו הצעת המחקר’תלמיד במסלול אד)

פשתוח ללוכ ,וידומילל הינשה הנשה םות דע ינש ראותל תיגוחה הדעווה ייד–על
הקיץ, ולא אושרה לו אורכה.

תשגה/רמג תניחב טעמל ויתובוח לכ תא םייס אל רשא ’ב לולסמב דימלתה)
תוך שנתיים מיום תחילת לימודיו. ,ירקחמ רמג טקייורפ

, מסלול אישי או מסלול מואץ לתואר שני אשר לא סיים את כל’תלמיד במסלול או)
חובותיו לרבות הגשת עבודת גמר מחקרית לשיפוט תוך שלוש שנים מיום תחילת

לימודיו, ולא אושרה לו אורכה.
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,ויתובוח לכ תא םייס אל רשא םיבלושמ ישילשו ינש ראותל לולסמב דימלתז)
לרבות הגשת עבודת גמר מחקרית לשיפוט תוך שלוש שנים מיום תחילת לימודיו,

ולא אושרה לו אורכה.
לא עמד בציונים הנדרשים בכל קורס ובציון המעבר שנקבע משנה לשנה.ח)
ךכ לע עידוה אלו )4.71 ףיעס האר( תרשואמ השפוח םותב םידומילל רזח אלט)

במועד שנקבע לו לרשות ללימודים מתקדמים.
נכשל פעמיים בעבודת גמר בלימודי התואר השני.י)

תלמיד שלא סיים את חובות ההשלמה שהוטלו עליו בעת קבלתו ללימודי התואריא)
השני בתום השנה הראשונה ללימודיו.

תלמיד שמצב לימודיו אינו תקין, יופסקו לימודיו.יב)

ערעורים על ציוני קורסים, בחינות גמר, עבודות גמר מחקריות 12.11
 ופרוייקט גמר מחקרי

ערעור על ציון קורס תואר שני יהיה כמפורט להלן:א)

.ומוסרפמ םימי 01 ךות ינש ראותל סרוקב יפוס ןויצ לע רערעל יאשר דימלת
הינפה תא ריבעי רשא ,ינש ראותל תיגוחה הדעווה ר"ויל בתכב הנפוי רוערעה
ר"וי .םימדקתמ םידומילל תושרל םג רבעוי רוערעה ןמ קתוע .סרוקה הרומל

הוועדה החוגית לתואר שני ידווח על תוצאות הערעור למערער ולרשות ללימודים
 מיום הגשת הערעור. התלמיד המערער עלשבועייםמתקדמים לא יאוחר מאשר 

יפוסה ןויצהו ,שדחמ קדבית הדובעה וא הלוכ הניחבהש ךכל עדומהציון יהיה 
עלול להיות נמוך מן המקורי. תוצאות הערעור תהיינה סופיות ומחייבות.

לש הרקמב קר ירקחמ רמג טקייורפ/תירקחמ רמג תדובע ןויצ לע רערעל ןתינב)
76). במקרה של ערעור ימונה– ציוני כל השופטים הוא פחות מעצוממשכ( ןולשיכ

ירקחמה רמגה טקייורפ/תירקחמשופט נוסף והציון הסופי של עבודת הגמר ה
יהיה ממוצע ציוני כל השופטים. לא יתאפשר ערעור נוסף.

הרקמב ירקחמ רמג טקייורפ/תירקחמ רמג תדובע ןויצ לע רערעל ןתינ אלג)
ומעלה). 67( יבויח אוה ןויצהש

.’לא ניתן לערער על ציון בחינת גמר/הגנה במסלול אד)

ילהונ תא עבקי גו. כל ח’תינתן אפשרות לערער על ציון בחינת גמר במסלול בה)
לתלמידים. ךכ לע חוודיו םידומילה ןותנשב םמסרפיו ולש רוערעה
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: עבודת גמר מחקרית’פרק ו
כל האמור להלן מתייחס גם לכתיבת עבודת גמר מצומצמת במסלול תואר שני ושלישי

משולבים.

מנחה לעבודת גמר מחקרית13.1
, מסלול מואץ ומסלול’כל תלמיד הלומד במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר (מסלול א

אישי), שהגיע לשלב תכנון עבודת הגמר המחקרית, יבחר לפחות מנחה אחד מבין חברי הסגל
4.4 בתקנון זה).—האקדמי של אוניברסיטת חיפה (ראה סעיפים 4.1

הכנת עבודת הגמר המחקרית
מטרת עבודת הגמר המחקרית היא להביא את התלמיד לידי ידיעה מעמיקה בתחום14.1

תא ןוחבל ןכו ,הז םוחתב תוגוהנה רקחמ תוטישב שומישל ואיבהל ,םיוסמ עדי
בעיה מסוימת, לנתח ממצאי מחקר בצורה עצמאית ולכתוב עבודת גמר רוקחל ורשוכ

מחקרית בצורה ובסגנון נאותים.

הצעת תכנית לעבודת הגמר המחקרית תכלול את נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור14.2
שיטות המחקר ורשימת מקורות. הצעת תכנית עבודת הגמר המחקרית תוגש באישור

,העצהה תא רשאל תיאשר הדעווה .ינש ראות ידומילל תיגוחההדעוולהמנחה/ים 
לדחותה. אם אושרה ההצעה, תועבר ההחלטה המתאימה לרשות וא םינוקית שורדל
הפקיהל ,היפיעסל ,תינכתה הנבמל םיעגונה םיפסונ םיטרפ .םימדקתמ םידומילל
וצפויו ינש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה ידי–לע ועבקיי גוחב הרושיא להונלו
תלמידי החוג.ןיב

הצעת תיזה, הערות הקוראים והתייחסות הכותב ו/או המנחה להערות אלה יישמרו14.3
פי–במזכירות החוג בו לומד התלמיד לתקופה של חמש שנים, ויהיו זמינים לעיון על

החלטת ראש החוג.

תלמיד רשאי לשנות את מחקרו ואת תכנית עבודתו בהסכמת הוועדה החוגית ללימודי14.4
תואר שני והמנחה/ים, או לבקש את החלפה המנחה/ים.

רקחמה תעצה ול הרשוא אל רשא ץאומ לולסמ וא ישיא לולסמ ,'א לולסמב דימלת14.5
הוועדה החוגית לתואר שני עד תום השנה השניה ללימודיו, כולל חופשת הקיץ, ידי–על

אושרה לו אורכה, יהיה במצב לימודים לא תקין. ולא

תלמיד אשר לא יגיש את עבודת הגמר לשיפוט תוך שלוש שנים מיום תחילת לימודיו14.6
אושרה לו אורכה, יהיה במצב לימודים לא תקין. ולא

תלמיד במסלול תואר שני ושלישי משולבים אשר לא יגיש את עבודת הגמר המצומצמת14.7
תוך שנתיים מיום תחילת לימודיו ולא אושרה לו אורכה, יהיה במצב לימודים לא

תקין.

תלמיד חייב לשמור את הנתונים והמקורות עליהם התבססה עבודת הגמר המחקרית14.8
פי דרישה.–שלו לתקופה של שלוש שנים לפחות, לצורך עיון הציבור בהם על
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שיפוט עבודת הגמר המחקרית
עם סיום לימודיו לקראת התואר השני, יגיש תלמיד במסלול המחייב כתיבת עבודת15.1

את עבודתו לוועדה החוגית ללימודי התואר השני, מודפסת לפי נוהל גמר מחקרית
הכנה והגשה של עבודת גמר מחקרית, שנקבע על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

עבודת גמר מחקרית תוערך ותישפט על ידי:15.2
מנחה/י העבודה.א)
ידומילל תיגוחה הדעווה תטלחה י"פע ,ול הצוחמ וא גוחהמ תוחפל ףסונ טפושב)

תואר שני.

הליכי השיפוט של עבודת הגמר יהיו חסויים.15.3

ךות השעת דימלתה תעידיל התומלשב וא הקלחב טפושה לש ותעד תווח תרבעה15.4
עילום שם או שלא בעילום שם, בהתאם לבקשתו של השופט. בכל מקרה שקיים חשש

לזיהוי של אחד מהשופטים בניגוד לרצונו, יהא השיפוט כולו חסוי.

ציון עבודת הגמר המחקרית
ןויצ :םיטפושה ינויצ לש עצוממכ בשוחי מחקריתה רמגה תדובע לש יפוסה ןויצה16.1

הציון המסכם של המנחה הראשי והמנחה הנוסף וציון השופט הנוסף. וא החנמה

כאשר ההפרש בין הציון שהעניק המנחה לעבודה (או הציון המסכם של המנחה הראשי16.2
והמנחה השותף) לבין הציון שהעניק השופט לעבודה עולה על 15 נקודות, ימנה יו"ר
הוועדה החוגית לתואר שני שופט נוסף, לאחר שיוועץ עם המנחה/ים. הציון של עבודת

הגמר המחקרית יחושב אז כממוצע של ציוני כל השופטים.

הדובעה הרסמנש םוימ שדוח רשאמ רחואי אל טפושה ידי לע רסמיי טופישה ח"וד16.3
לידיו. אם תקופה השיפוט חופפת את פגרת הקיץ, תינתן לשופט אורכה של חודש

נוסף.

אם כעבור תקופת השיפוט לא התקבל דו"ח השיפוט, תעביר הוועדה החוגית ללימודי16.4
תואר שני את הנושא לטיפול הדיקן ללימודים מתקדמים.

.םי/החנמה רושיאב השעיי טופישל התשגה ינפל רמגה תדובע לש אלמ וא יקלח םוסרפ16.5
המנחה והתלמיד יקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף להם או לחלקם. לאחר

שיפוט עבודת הגמר המחקרית, זכאי מחברה לפרסמה, אלא אם כן חלות עליה הגבלות
כמפורט בנוהל זכויות יוצרים.

תלמיד המפרסם את עבודת הגמר המחקרית או חלק ממנה יציין כי המחקר בוצע16.6
כחלק מדרישות לקבלת התואר "מוסמך". באוניברסיטת חיפה

נמסרה העבודה לשיפוט ונתקבל ציון סופי, לא תינתן אפשרות לתלמיד לתקן את16.7
עבודתו.

, ג', וד'.’לנושא ערעור על ציון עבודת גמר ראה סעיף 12.11 ב16.8

הוועדה החוגית ללימודי תואר שני, על סמך המלצת המנחה/ים, תאשר באם עבודת16.9
תועבר אל ספרית האוניברסיטה. המחקרית הגמר
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: שונות’פרק ז
הפסקת לימודים 17.1

תלמיד המעונין להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב לרשות ללימודים מתקדמיםא)
ויידע בעותק גם את החוג.

י"ע תימדקאה ותוניקת תקידב רחאל ןיקת אל םידומיל בצמל עלקנש דימלתב)
עיףס האר( םימדקתמ םידומילל ןקידה י"ע וא/ו ינש ראותל תיגוחה הדעווה
ןקידה ידי–לע עצובתו רשואת םידומילה תקספה לכ .וידומיל וקספוי ,)01.21

ללימודים מתקדמים.

תלמיד שתחול עליו הפסקת לימודים (אם ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמתג)
השקבב ינש ראותל תיגוחה הדעוול), יוכל לפנות םימדקתמ םידומילל ןקידה
הדעווה .וידומיל תקספה םוימ הנש םותב םדקומה לכל ,וידומיל תא שדחל
רושיאל םיאנתה לע םימדקתמ םידומילל ןקידה ינפב ץילמהל םאה לוקשת

בקשתו.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בבקשה ויחליט האם לאשרה.ד)

 חידוש לימודים17.2
לכלו וז השקבב תונפל לכוי ,ינש ראות תארקל וידומיל שדחל שקבמה דימלתא)

המוקדם בתום שנה מיום הפסקת לימודיו.

היהי םייתנש לע הלוע הניאש הפוקתל וידומיל קיספה רשא ינש ראותל דימלתב)
רשאי לחדש לימודיו על סמך תנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים שלמד

בהם בעבר. כל הקורסים שנלמדו בעבר יזקפו לזכותו. תלמיד זה חייב לקבל את
אישור הוועדה החוגית לתואר שני.

שמחמ רתוי אל לבא( םייתנש לע הלועה הפוקתל וידומיל קיספה רשא דימלתג)
ורשיאבו ינש ראותל תיגוחה הדעווה תצלמהב וידומיל שדחל יאשר היהי )םינש

הדיקן ללימודים מתקדמים. חידוש הלימודים יהיה במתכונת הנהוגה באוניברסיטה
ובחוג במועד חידוש הלימודים. מומלץ כי במקרה זה תטיל הוועדה החוגית לתואר

שני על התלמיד לימודי רענון.

תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על חמש שנים (אך לא יותר משמונהד)
רושיאבו ינש ראותל תיגוחה הדעווה תצלמהב וידומיל שדחל יאשר היהי )םינש

הדיקן ללימודים מתקדמים. חידוש הלימודים יהיה במתכונת הנהוגה באוניברסיטה
ינש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה הז הרקמב .םידומילה שודיח דעומב גוחבו

תטיל על התלמיד לימודי רענון.

תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על תשע שנים ומבקש לחדשם, ייחשבה)
כתלמיד חדש לכל דבר, ויהיה חייב בתכנית הלימודים המלאה התקפה בעת חידוש

לימודים.

כל חריגה מכללים אלה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
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 הארכת לימודים17.3
תלמיד לתואר שני אשר לא סיים את לימודיו במשך תקופת הלימודים הנורמטיביתא)

וא דחא רטסמס ךשמל םידומיל תכראה שקבמו )1.11-5.11 ףיעס האר( ראותל
םימדקתמ םידומילל תושרה לא תקמונמ השקבב הנפי ,האלמ תימדקא הנש
םיבתוכ רשא םידימלת .ינש ראותל תיגוחה הדעווה ר"וימ הצלמה ףוריצב
יצרפו גם את המלצת המנחה/ים. רמג תדובע

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה.ב)
האר( וידומילב ךישמהל לכוי אל םידומיל תכראה ול הרשוא אל רשא דימלתג)

.)01.21 ףיעס

 חופשת לימודים17.4
לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית חופשתתלמיד לתואר שני המבקש א)

הצלמה ףוריצב םימדקתמ םידומילל תושרה לא תקמונמ השקבב הנפי ,האלמ
תירקחמ רמג תדובע םיבתוכ רשא םידימלת .ינש רמיו"ר הוועדה החוגית לתוא

יצרפו גם את המלצת המנחה/ים. חופשה מלימודים תינתן רק לתלמיד במעמד מן
המנין בטווח תקופת הלימודים הנורמטיבית לתואר שני.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה או לדחותה.ב)
חופשת לימודים מאושרת איננה נחשבת כתקופת לימודים.ג)
ךכ לע עידוי אלו תרשואמה השפוחה םות םע וידומילל בושי אל רשא דימלתד)

).’לרשות ללימודים מתקדמים, יימצא במצב אקדמי לא תקין (ראה סעיף 12.10 ט

מידע נוסף
תאריך הזכאות לתואר ”מוסמך האוניברסיטה"

, מסלול אישי, מסלול מואץ למ"א ולימודי תואר שני ושלישי משולבים’לתלמידי מסלול א1.
תאריך הזכאות זהה לתאריך הגשת עבודת הגמר המחקרית לשיפוט, ובתנאי שהציון

הסופי של עבודת הגמר (בין שהיה צורך בתיקונים ובין שלא) הוא חיובי, ובתנאי שמולאו
עד אז כל שאר חובות התלמיד.

 תאריך הזכאות זהה לתאריך בחינת הגמר/הגשת פרוייקט גמר מחקרי,’לתלמידי מסלול ב2.
ובתנאי שהציון הסופי של בחינת הגמר/פרוייקט הגמר המחקרי הוא חיובי, ובתנאי

שמולאו עד אז כל שאר חובות התלמיד.

במקרים חריגים כאשר יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני מאשר הגשת עבודה סמינריונית3.
או בחינה בקורס מסוים לאחר הגשת עבודת הגמר המחקרית או לאחר בחינת הגמר,

תאריך הזכאות ייקבע לפי תאריך מתן הציון לעבודה או לבחינה.
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תשלום שכ"ל
תלמיד מ"א חייב בשכ"ל במשך כל תקופת לימודיו לתואר, אפילו אם אינו חייב בשמיעת

קורסים.

ראה תקנון שכר לימוד בפרק אגף מינהל תלמידים בשנתון זה.

מלגות פרסים ותמיכות
מידע ופרטים בדבר מלגות, פרסים ותמיכות לתלמידי תואר שני ניתן למצוא בתקנון מלגות

לתלמידי מ"א, אשר מפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.

שירותי ספרייה
הספרייה מציעה מבחר מגוון של משאבים לתלמידי תואר שני. כדי להפיק תועלת מרבית

משירותי הספרייה, מומלץ מאד להשתתף בהדרכות הניתנות מטעם הספריה:

כל תלמיד חדש מוזמן להדרכה בסיסית בספריה בשבוע שלפני תחילת הלימודים.1.

בהדרכות המתקדמות לומדים: חיפוש מאמרים בעברית ובאנגלית, חיפוש ספרים ועבודות2.
הירפסה לש עדימ ירגאמל תשגל דציכ ,הירפסה גולטקב אשונ יפל ישילשו ינש ראות

מהבית וכיצד להשתמש באינטרנט.

הדרכות בסיסיות והדרכות מתקדמות מתקיימות במהלך כל שנת הלימודים. מידע על מועדי
ההדרכה ניתן לקבל בטלפון: 8240588 (פנימי 2588).

קורס לכתיבה מדעית באנגלית
בקורס זה תינתן הדרכה בכתיבת תקצירים, מאמרים, הצעות מחקר ומחקר בשפה האנגלית.
הקורס יאפשר לכל תלמיד לקבל הדרכה אישית בנושא שבו הוא עוסק בד בבד עם הדרכה
כללית בעקרונות הכתיבה המדעית. הקורס הוא סמסטריאלי וניתן בחלקו בשיעור פרונטלי

וגם בצורת למידה מרחוק. פרטים ניתן לקבל במחלקה לשפות זרות.
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תקנון לימודי תואר שלישי
פרק א' - הקדמה

הלימודים המתקדמים באים לאחר השלמת לימודי התואר הראשון ("בוגר") ובהם שני1.1
שלבים: לימודי התואר השני ולימודי התואר השלישי.

עצבלו ןנכתל רקחמה דימלת לע )Ph.D( "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תלבק םשל1.2
הנבההו עדיה םודיקל תיתוהמ המורתו שודיח םושמ וב שיש ,יאמצעו ירמחקר מקו

בתחום המחקר שבו השתלם התלמיד, ולכתוב חיבור מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח
 עבודת דוקטור.—המקובלים בספרות המקצוע. חיבור זה ייקרא להלן 

רקחמה םוחתב עקרה רמוחב טלוש אוה יכ חיכוהל רקחמה דימלת בייח ,ןכ וכמ
וילע ולטוהש םידומילב החלצהב דומעלו ,תוחמתהה םוחתב תיעוצקמה תורפסבו

(ובכללם לימודי השלמה ולימודי שפות) ובכל יתר החובות שחלות על פי תקנון זה.

) הוא תואר המוענק מטעם אוניברסיטת חיפה.Ph.D”דוקטור לפילוסופיה" (1.3

 פילע תלעופה ,םימדקתמ םידומילל תושרה ידיב םידקפומ ישילשלימודי התואר ה1.4
העניין בהתאם להחלטות הסנאט והמועצה ללימודים מתקדמים ובכפוף לתקנון שאושר
על ידי הגופים המוסמכים באוניברסיטת חיפה. הרשות ללימודים מתקדמים אחראית
לרמה האקדמית ולניהול התקין של כל העניינים הנוגעים ללימודי תואר שלישי בשיתוף

עם הפקולטאות, בתי הספר והחוגים השונים.

תוליקמ ןניא ןהש דבלבו ,ןונקתב רמאנה לע תופסונ תושירד עובקל םיאשר םיגוחה1.5
מהדרישות בתקנון הנוכחי.

תקנון זה מחליף את כל התקנונים שפורסמו בעבר.1.6

 התייחסות בלשון זכר דינה כהתייחסות בלשון נקבה ולהפך.הערה כללית:

 - ארגון וחלוקת סמכויות’פרק ב

בהתייחס ללימודי תואר שלישי ותואר שני ושלישי משולבים.

הרשות ללימודים מתקדמים
רסיטתבינואב ישילשה ראותה ידומיל לוהינל רוטקרהו הטיסרבינואה טאנס ינפב תיארחא2.1

חיפה. היא פועלת על ידי קביעת תקנונים ונהלים ובאמצעות פיקוח על ביצועם התקין,
ועל ידי האצלת סמכויות לוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי.
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תודעוו םימדקתמ םידומילל הצעומה ,םימדקתמ םידומילל ןקידה תועצמאב תלעופ2.2
םע םינש שולש לש הפוקתל רוטקרה תצלמהב טאנסה ידי לע רחבנ ןקידה .תודחמיו

אפשרות הארכה לשנתיים נוספות. המועצה כוללת את הדיקן וחברי סגל מדרגת מרצה
בכיר לפחות. הרכבה של המועצה נקבע בתקנון האקדמי. חברי המועצה מתמנים לתפקידם
על ידי הרקטור בהמלצת הדיקן ללימודים מתקדמים, שנועץ לפני כן עם דיקן הפקולטה
הנוגע בדבר. חבר מועצה מתמנה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה לתקופה

יההי אל תופוצר םינש שמח הצעומב ןהיכ רשא רבח .רתויה לכל תופסונ םייתנש של
מועמד לכהן בה לפני הפסקה בת שנה.

,ישילש ראות ידומיל םוחתב םימדקתמ םידומילל תושרה לש םיירקיעה הידיקפת2.3
המונחית על פי הענין על ידי הסנאט והחלטות המועצה ללימודים מתקדמים הם:

סיוע לפיתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שלישי בשיתוף עם הפקולטאות, בתיא)
הספר והחוגים.

פיקוח ומעקב אחר הליך אישור תכניות דוקטור חדשות.ב)

הכנה של תקנונים ונהלים הנוגעים ללימודי תואר שלישי ופיקוח על יישומם והכנסתג)
תיקונים ותוספות במידת הצורך.

המלצה לרקטור או לסנאט, על פי העניין, לפתיחה או סגירה של חוגי לימוד לתוארד)
שלישי.

קיום קשר עם גורמים חוץ אוניברסיטאיים בנושאים הקשורים ללימודי תוארה)
שלישי.

קביעת קריטריונים למתן סיוע כספי לתלמידי התואר השלישי באמצעות פרסים,ו)
מלגות, מענקי מחקר ותמיכות אחרות והענקתם.

פיקוח על כל פרסום ומידע הנוגע ללימודי תואר שלישי בתוך האוניברסיטה ומחוצהז)
לה.

ללכה הדעווה וא/ו ישילש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה תצלמה רושיאח)
אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בדבר קבלת תלמידים ללימודי תואר שלישי ותנאי

קבלתם, או הפסקת לימודיהם.

בקרה על תקינות המהלך האקדמי בלימודיהם של תלמידי התואר השלישי.ט)

אישורי חופשות מלימודים על סמך המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישיי)
ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר והמלצת המנחה/ים.

 ושלב ב') על סמך המלצת הוועדה החוגית’אישורי הארכות לימודים (שלב איא)
ללימודי תואר שלישי  ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר והמלצת

המנחה/ים.

פסיקה סופית לגבי ערעורי תלמידים לתואר שלישי על החלטות הוועדות החוגיותיב)
ללימודי תואר שלישי.

וידוא כי הרכבן של הוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי הוא בהתאם לתקנוןיג)
(ראה סעיף 3.1).
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מינוי חברי הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.יד)

המלצה לגופים המוסמכים באוניברסיטה לעניין קביעת הקריטריונים באשר לאנשיטו)
סגל בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה המורשים להנחות ולשפוט עבודות דוקטור.

בקרה על מינוי מנחים לעבודות הדוקטור או החלפתם, ומתן אישור למקרים חריגים.טז)
כמו גם, בקרה על מכסת התלמידים המונחים על ידי חבר סגל אקדמי אחד.

בקרה על מינוי ועדות מלוות לעבודת הדוקטור או החלפתן, ומתן אישור למקריםיז)
חריגים.

אישור הצעות מחקר לתואר שלישי על בסיס המלצת הוועדות החוגיות ללימודייח)
תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

מינוי שופטים לעבודת הדוקטור על בסיס המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואריט)
שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

וידוא מניעת יחסי תלות בין התלמיד לשופט במקרה של ניגוד אינטרסים (ראהכ)
סעיף 5.3)

אחריות על הליך השיפוט של עבודות הדוקטור.כא)

סיסב לעו םיטפושה תעד תווח ךמס לע רוטקודה תדובע רושיא יא וא רושיאכב)
המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית

לתלמידי מחקר.

לכ לש םהיתוצלמה ךמס לע רוטקודה תדובעל "הלועמ" ןויצה תקנעה רושיאכג)
השופטים, כפי שבאו לידי ביטוי בחוות הדעת, ועל בסיס המלצת הוועדה החוגית

ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

אישור סיום הלימודים לתואר שלישי והזכאות לתואר "דוקטור לפילוסופיה".כד)

םהב םירחא םיסקטו "היפוסוליפל רוטקוד" ראות תקנעה סקט ילהונ תעיבקכה)
מעורבת הרשות.

 במקרים של חריגה תקנונית נדרש אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.הערה:

ועדה חוגית ללימודי תואר שלישי

 כל המתייחס ללימודי תואר שלישי מתייחס גם ללימודי תואר שני ושלישי משולבים,הערה:
 ולאחר עמידה בבחינת המועמדות.’החל מהמעבר לשלב מחקר א

תיגוח הדעו גוחה תצעומב רחבי ישילש ראותל דומיל תינכת םייקל ךמסכל חוג שהו3.1
נוי רגילימ ילעב ויהי הדעווה ירבח .ישילש ראות ידומילל תיועדה חוגשתקרא להלן: 

. לפחות מחצית ממשרתו של חבר’באוניברסיטה מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א
הוועדה תהיה בחוג המתאים. הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה. הוועדה החוגית

ללימודי תואר שלישי תימנה לפחות שלושה חברים. מינוי חבר שאינו עומד בקריטריונים
אלו חייב אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
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תפקידיה העיקריים של הוועדה הם:3.2
פיקוח על תכניות הלימודים של תלמידי החוג והבאת מקרים מיוחדים לשיקולא.

דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים.

קביעת תנאי קבלה חוגיים למועמדים ללימודי תואר שלישי, כפוף לדרישות הקבלהב.
: נוהלי קבלה, הרשמה וייעוץ).’הכלל אוניברסיטאיות (ראה להלן פרק ג

דיון בבקשות מועמדים להתקבל ללימודי תואר שלישי והעברת המלצה מתאימהג)
אל הרשות ללימודים מתקדמים. הדיונים בדבר קבלת התלמיד יתבססו על הישגיו
בלימודים קודמים, המלצות מתאימות ודרישות חוגיות נוספות כגון: בחינות כניסה,

רושואיו וקדביי ולא םינוידב .השאלון אישי, ראיון אישי, או ניסיון קודם בעבוד
רקחמה אשונ תמאתה קדבית ןכ ומכ .ןלהל 3.01 ףיעסב םיטרופמה םיכמסמה

המוצע על ידי התלמיד לתחומי המחקר של חבר הסגל האקדמי המיועד להנחותו,
מכסת התלמידים המונחים על ידי חבר הסגל האקדמי המיועד להנחיה והאפשרויות

הטכניות והתקציביות לביצוע עבודת הדוקטור במסגרת החוג.

החלטה בדבר דחיית קבלה של מועמד ללימודי תואר שלישי.ד)

פיקוח שוטף על מהלך לימודיהם של תלמידי התואר השלישי.ה)

תוכראהו םידומילמ תושפוח ןתמ לע םימדקתמ םידומילל תושרה ינפב הצלהמו)
 ושלב ב').’לימודים (שלב א

המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים בדבר הפסקת לימודיו של תלמיד שלאז)
עמד בחובות המוטלות עליו ואשר נמצא במצב אקדמי לא תקין (ראה סעיף 15.1).

יקנעמ ,תוגלמ ,םיסרפ תקנעה רבדב םימדקתמ םידומילל תושרה ינפב הצלמהח)
מחקר ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השלישי.

אישור מנחה/ים העומדים בקריטריונים להנחיה לכתיבת עבודת הדוקטור (ראהט)
סעיפים 5.2-5.3) או החלפתם (ראה סעיף 7.1).

דוגינ לש הרקמב החנומה דימלתה ןיבל החנמה ןיב תולת יסחי תעינמ אודיוי)
אינטרסים (ראה סעיף 5.3.).

החלטה האם להקים ועדה מלווה מורחבת לתלמיד, בתיאום עם מנחה/י העבודה.יא)

תמקה לע טלחוהו הדימב ,םינוירטירקב םידמועה הוולמה הדעווה ירבח ראישויב)
ועדה מלווה (ראה סעיף 6.4), או החלפתם (ראה סעיף 7.1).

תושקב תשגהל םידיחא םיחנמ םיווקו םייגוח םינוירטירק לש םוסרפו העקבייג)
תריחבל ,ישילש ראותל תונווכ תרהצה תשגהל ,ישילש ראות ידומילל הלבק

מנחה/ים, להכנת הצעת המחקר ולהגשתה.

התייחד וא רקחמה תעצה רושיא לע םימדקתמ םידומילל תושרה ינפב הצלהמיד)
והעברת עותק מדו"חות השיפוט על הצעת המחקר אל הרשות ללימודים מתקדמים.

המלצה על מינוי שופטים חיצוניים לשיפוט עבודת הדוקטור העומדים בקריטריונים,טו)
םיפיעסב טרופמכ( הוולמה הדעווה ירבחו רוטקודה תדובע י/חנמל ףסונב

.(8.3-8.2
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ךמס לע רוטקודה תדובעב תומלשהו םייוניש ,םינוקית לש םתסנכהפיקוח על טז)
חוות דעת השופטים.

אישור בדבר השלמת חובות הלימוד לתואר שלישי.יז)

המלצה בפני הדיקן ללימודים מתקדמים לאשר את עבודת הדוקטור או לדחותהיח)
בתום הליך השיפוט ועל סמך חוות דעת השופטים.

תדובעל "הלועמ" ןויצה תקנעה לע םימדקתמ םידומילל ןקידה ינפב הצלהמיט)
הדוקטור בתום הליך השיפוט ועל סמך המלצותיהם של כל השופטים, כפי שבאו

לידי ביטוי בחוות הדעת.

ותרבעהו ישילש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה תובישי לש לוקוטורפ תכיערכ)
למזכירות הרשות ללימודים מתקדמים. הפרוטוקול יכלול את שמות המשתתפים
והחלטות אופרטיביות לגבי כל תלמיד שנדון בוועדה, גם אם ההחלטה התקבלה
בשיחת ועידה טלפונית. כל החלטה אופרטיבית לגבי טיפול בתלמיד אשר לא תתועד

ידי הרשות ללימודים מתקדמים.–בפרוטוקול לא תטופל על

הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר
הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תדון ותכריע בעניינים הקשורים לקבלת4.1

תחומי או לחילופין בדיסציפלינה–מועמדים ללימודי תואר שלישי במסגרת מחקר בין
מובהקת אשר אין לה עדיין עיגון במסגרת אחת מתכניות הדוקטור החוגיות הקיימות
באוניברסיטה. כל האמור לעיל נוגע גם לאישור המנחה/ים של עבודת הדוקטור, חברי
הוועדה המלווה, לקביעת מהלך הלימודים והמחקר במסגרת זו, שופטי עבודת דוקטור

ואישור הזכאות לתואר.

הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר תורכב מחמישה חברי סגל אקדמי כדלקמן:4.2
הדיקן ללימודים מתקדמים, שיכהן בה מתוקף תפקידו וישמש כיו"ר הוועדה, וארבעה

חברי סגל בדרגת פרופסור מן המניין שימונו על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים.

המניין החוקי הנדרש לישיבת הוועדה יהיה של שלושה חברים נוכחים לפחות.4.3

מרכז לימודי תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים ירכז את עבודת הוועדה הכלל4.4
אוניברסיטאית לתלמידי מחקר. באמצעותו יתקבלו פרוטוקולים של דיוני הוועדה, דו"חות

השיפוט וכל חומר רלוונטי שיידרש.

מנחה/מנחים שותפים
כל מועמד ללימודי תואר שלישי יבחר מנחה, או מנחה בצירוף מנחה שותף. על התלמיד5.1

לקבל את הסכמתו של המנחה ו/או המנחים השותפים להנחיה. המנחים יאושרו סופית
על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי

מחקר והרשות ללימודים מתקדמים.
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הסמכות להנחית עבודת דוקטור כדלהלן:5.2
לעב ,’א לולסמב הלעמו ריכב הצרמ תגרדמ הפיח תטיסרבינואב לגס שיא לכ :החנמ

מינוי  רגיל  בהיקף של חצי משרה לפחות בחוג בו רשום התלמיד ללימודי תואר שלישי
ללכה הדעווה תרגסמב רקחמ דימלת החנמה לגס רבח רובע ,הטיסרבינואב וא(

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר). הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי רשאית, במקרים
מיוחדים ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, לאשר מינוי של חבר סגל שפרש לגימלאות

כמנחה יחיד.

כל איש סגל המוסמך לכהן כמנחה וכל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחרמנחה שותף: 
, לרבות חבר סגל שפרש לגמלאות.’בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א

לא יוכל להתמנות מנחה אשר יש לו קשר לתלמיד (בן/בת, הורה, בן זוג, כולל ידועים5.3
בציבור), וכן קרובים עד דרגת קירבה שלישית (כגון: דוד, אחיין).

תפקידיו העיקריים של המנחה/ים:5.4
דוביע ,רקחמה תעצה שוביג םיללוכה ,ועוציבו רקחמה ןונכת יבלשב ץועיי ןתמא)

תוצאות המחקר והכנת נוסח סופי של הצעת המחקר.
המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידיב)

לש דמעמל רקחמה דימלת לש ודמעמ יונישו רקחמה תעצה רושיא מחקר בדבר
.’תלמיד מחקר שלב ב

קיום קשר שוטף עם תלמיד המחקר במשך לימודיו לתואר שלישי.ג)
תיאום בין חברי הוועדה המלווה, במידה והוקמה, לגבי תרומתו של כל אחד מהםד)

להתקדמותו של תלמיד המחקר.
כינוס הוועדה המלווה, במידה והוקמה, מעת לעת ובהתאם לצורך.ה)
הודעה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או לוועדה הכלל אוניברסיטאיתו)

ךשמב ומע רשק לע רקחמה דימלת רמש אל ובש הרקמ לכב רקחמ ידימלתל
תקופה של ששה חודשים.

ללכה הדעוול וא/ו ישילש ראות ידומילל תיגוחה הדעוול בתכב רושיא תרבעהז)
תדובע לש יפוסה חסונה תשגה רושיא רבדב רקחמ ידימלתל תיאטיסרביאונ

הדוקטור לשיפוט, וזאת לאחר שתלמיד המחקר סיים את כתיבת עבודת הדוקטור
לשביעות רצון המנחה/ים ועמד בשאר החובות שהוטלו עליו.

העברת המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי על מינוי שופטים אפשרייםח)
לשיפוט עבודת הדוקטור.

שיפוט עבודת הדוקטור.ט)
עיון בדו"חות השיפוט על עבודת הדוקטור והמלצה לוועדה החוגית ללימודי תוארי)

השירד ,הדובעה רושיא רבדב רקחמ ידימלתל תיאשלישי/ועדה כלל אוניברסיט
לתיקונים או אי אישור עבודת הדוקטור, בהתאם לחוות דעת השופטים.

סיוע ופיקוח על הכנסת שינויים, תיקונים או השלמות בעבודת הדוקטור בהתאםיא)
לחוות דעת השופטים, ואישור ביצועם.
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ועדה מלווה
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי, בתיאום עם המנחה/ים יחליטו האם להקים6.1

ועדה מלווה מורחבת לתלמיד.

במידה והוחלט על הקמת ועדה מלווה, תמונה הוועדה עם הגשת הצעת המחקר.6.2

לכל תלמידי המחקר המבצעים את עבודת המחקר במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית6.3
לתלמידי מחקר תמונה ועדה מלווה, עם הגשת הצעת המחקר.

הרכב הוועדה המלווה יהיה כדלקמן:6.4
הוועדה המלווה תורכב משלושה חברים לפחות:

לגס שיא היהי החנמה .דימלתה תא תוחנהל ם/ותמכסה ו/ןתנ רשא םי/החנמא)
 מדרגת מרצה בכיר ומעלה, בהיקף’באוניברסיטת חיפה בעל מינוי רגיל במסלול א

הדעווה  .ישילש ראות ידומילל דימלתה םושר וב גוחב תוחפל הרשמ יצח לש
החוגית ללימודי תואר שלישי רשאית, במקרים מיוחדים ובאישור הדיקן ללימודים

מתקדמים לאשר מינוי של חבר סגל שפרש לגימלאות כמנחה יחיד.

םינהכמה לגסה ירבח ןיבמ ,רקחמ ידימלת תוחנהל יאשרה ימדקא לגס רבחב)
באוניברסיטת חיפה, אשר נחשב כמומחה בתחום המחקר של עבודת הדוקטור או
בתחומים קרובים, ואשר אינו נמנה על חברי הסגל האקדמי בחוג בו רשום התלמיד

או בחוג בו מועסק המנחה.

חבר סגל אקדמי, הרשאי להנחות תלמידי מחקר, מחוץ לאוניברסיטת חיפה אשרג)
נחשב כמומחה בתחום המחקר של עבודת הדוקטור או בתחומים קרובים.

המנחה ישמש כיו"ר הוועדה המלווה. הוא ימונה על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר6.5
שלישי. כאשר תלמיד המחקר מונחה  על ידי יותר ממנחה אחד, המנחים יחליטו ביניהם

מי מהם ישמש כיו"ר הוועדה המלווה.

תפקידיה העיקריים של הוועדה המלווה הם:6.6
שיפוט הצעת המחקר.א)

המלצה לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידיב)
מחקר בדבר אישור הצעת המחקר ושינוי מעמדו של תלמיד המחקר למעמד של

.’תלמיד מחקר שלב ב

חברי הוועדה המלווה יתרמו להנחיית התלמיד בהתאם ליכולתם, לעניינם וליחסיג)
העבודה שייקבעו בינם לבין התלמיד.

השתתפות בכינוסי הוועדה המלווה מעת לעת בהתאם לצורך, עפ"י תאום עםד)
המנחה.

ללכה הדעוול וא/ו ישילש ראות ידומילל תיגוחה הדעוול בתכב רושיא תרבעהה)
תדובע לש יפוסה חסונה תשגה רושיא רבדב רקחמ ידימלתל תיאאוניברסיט

הדוקטור לשיפוט, וזאת לאחר שתלמיד המחקר סיים את כתיבת עבודת הדוקטור
לשביעות רצון המנחה/ים ועמד בשאר החובות שהוטלו עליו.
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םידומילל ןקידה ידי לע הנומיש ףסונ טפושל ףסונב רוטקודה תדובע טופשיו)
מתקדמים.

עיון בדו"חות השיפוט על עבודת הדוקטור והמלצה לוועדה החוגית ללימודי תוארז)
שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר  בדבר אישור העבודה, דרישה

לתיקונים או אי אישור עבודת הדוקטור בהתאם לחוות דעת השופטים.

םאתהב רוטקודה תדובעב תומלשהו םייוניש ,םינוקית תסנכה לע חוקיפו עוסיח)
לחוות הדעת ואישור ביצועם.

החלפת מנחה/ים / חברי ועדה מלווה
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר7.1

תדון בהחלפת מנחה/ים/חבר ועדה מלווה באחד מן המקרים הבאים:

היעדרותם של אחד מהם מהארץ איננה מאפשרת המשך הנחיה תקינה.א)

אם אחד מהם מבקש לבטל את מינויו כמנחה/חבר ועדה מלווה.ב)

אם התלמיד מבקש להחליף את המנחה ו/או אחד מהמנחים השותפים ו/או אחדג)
מחברי הוועדה המלווה.

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר7.2
תדון בבקשת התלמיד להחלפת המנחה  לאחר קבלת חוות דעת בכתב מהמנחה הנוכחי,

ראות ידומילל תיגוחה הדעווה הרתענ םא .הוולמה הדעווה ירבחממהמנחה המיועד ו
שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר  לבקשת התלמיד, יהיה המנחה הקודם

אלמל םאב טילחי םימדקתמ םידומילל ןקידהו ,רקרשאי לדרוש כי יוחלף נושא המח
את דרישתו.

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ו/או הועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר7.3
תדון בבקשת התלמיד להחלפת חבר ועדה מלווה  לאחר קבלת חוות דעת בכתב מחבר

הוועדה הנוכחי, מחבר הוועדה המיועד ומשאר חברי הוועדה המלווה.

שופטים לעבודת הדוקטור
הדיקן ללימודים מתקדמים יקבע את שופטי עבודת הדוקטור בהתחשב בהמלצת הוועדה8.1

החוגית ללימודי תואר שלישי.

כל השופטים יהיו בעלי מינוי רגיל במוסד אקדמי מוכר אחר להשכלה גבוהה בארץ או8.2
.’בחו"ל, מדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א

לא יוכל להתמנות שופט אשר יש לו קשר לתלמיד (בן/בת, הורה, בן זוג, כולל ידועים8.3
בציבור), וכן קרובים עד דרגת קירבה שלישית (כגון: דוד, אחיין).

 מונתה ועדה מלווה לתלמיד המחקר, תישלח עבודת הדוקטור לשיפוטלאבכל מקרה בו 8.4
אל:
מנחה/י העבודה.א.
שני שופטים מחוץ לאוניברסיטת חיפה.ב.
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במקרה שלתלמיד המחקר מונתה ועדה מלווה, תישלח עבודת הדוקטור לשיפוט אל:8.5
מנחה/י העבודה.א.
חברי הוועדה המלווה.ב.
הסגל ירבח לע הנמנ וניאו ,הוולמה הדעווב רבחכ שמשמ וניא רשא ,ףסונ טשופג.

האקדמי של אוניברסיטת חיפה.

כאשר מתפתחות נסיבות מיוחדות, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים למנות שופט נוסף8.6
בכל שלב בתהליך השיפוט.

תפקידי השופטים הם: (ראה גם סעיפים 20.1-22.4)8.7

מהגדהבו הקמנהב ותכרעה תווללו הדובעה תא ךירעהל שקבתמ הדובעה טפושא.
במידת הצורך, בהתאם להנחיות להגשת חוות דעת של שופטים לעבודת דוקטור

אשר יישלחו אליו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

השופט יעביר את חוות דעתו לא יאוחר מחודשיים מיום שנמסרה לידו העבודה.ב.
אם תקופה זו חופפת את פגרת הקיץ, תינתן לשופט אורכה של חודש נוסף.

שיפוט חוזר של עבודת הדוקטור המתוקנת, במידה והשופט דרש ביצוע תיקוניםג.
כהתניה לאישור העבודה, ובמידה שהשופט ביקש לקבל לידיו את העבודה המתוקנת,

בטרם אישור העבודה.

: נוהלי קבלה, הרשמה וייעוץ’פרק ג
נוהלי קבלה

יעצמאב םימסרופמה םידעומל םאתהב תמייקתמ ישילש ראות ידומילל המשרה9.1
התקשורת על ידי האוניברסיטה.

תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי9.2
מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי חייב למלא את התנאים הבאים:א)

הינו בעל תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל(1)
והשיג בלימודי התואר השני ציון משוקלל של 76 לפחות ("טוב").

כתב עבודת גמר והשיג ציון של 86 לפחות ("טוב מאד") בעבודה זו.(2)
במקרים מיוחדים יוכל הדיקן ללימודים מתקדמים, לפי המלצת הוועדה החוגיתב)

ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, לאשר חריגה מן
הציונים המינימליים לנוכח הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים של המועמד.

אין קבלת תלמידים ללימודי תואר שלישי במעמד "על תנאי".ג)

תנאי קבלה ללימודי תואר שני ושלישי משולבים9.3
תואדו לש הבר הדימב ,םנוצרב שיש םינייטצמ םידימלתל דעוימ הז םימסלול לימוד

להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי
תואר שלישי. (ראה גם תקנון לימודי תואר שני סעיף 7.7).
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תלמיד במעמד "מן המניין"א)
מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין ללימודי תואר שני ושלישי משולבים

חייב למלא את התנאים הבאים:

גישהו ,ל"וחב וא ץראב ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ןושאר ר1)  הינו בעל תוא
בלימודי התואר הראשון בחוג בו הוא מעוניין להמשיך ללמוד במסלול זה ציון

של 90 לפחות ובחוג השני השיג ציון משוקלל של 80 לפחות.

2)  מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.

3)  הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.

בקשה להירשם ללימודי תואר שני ושלישי משולבים תתקבל גם ממועמד המבקש ללמוד
 מהחוג או החוגים שבהם סיים את לימודיו לתואר השונהבחוג לימודים לתואר שני

ראשון. על המועמד למלא את התנאים הבאים:

הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי1)
התואר הראשון ציון משוקלל של 90 לפחות בשני חוגי הלימוד.

מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג והשיג בהם ציון ממוצע של 90 לפחות.2)

הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.3)

 תלמידים יוכלו להתקבל למסלול לימודי תואר שני ושלישי משולבים לא יאוחרהערה:
מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר השני, במידה ועומדים בקריטריונים שצוינו לעיל ועל

סמך הישגיהם בשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר השני.

תלמיד במעמד "על תנאי"9.4
חוגי ולא סיים את כל חובותיו, רשאי להירשם–חוגי או חד–תלמיד אשר למד במסלול דו

ללימודי תואר שני ושלישי משולבים כתלמיד על תנאי בתנאים הבאים:

חוגי לתואר "בוגר".–חוגי/חד–התלמיד סיים את כל חובות השמיעה במסלול הדו1)

היקף הקורסים בהם אין עדיין ציון סופי מאפשר, על פי המלצת הוועדה החוגית2)
ללימודי תואר שלישי ושיקול דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים להשלימם עד

תום הסמסטר הראשון ללימודי התואר השני.

לתלמיד נותרה לכל היותר הגשה של עבודה סמינריונית אחת בחוג אותו הוא3)
ממשיך ללימודי תואר שני.

’תלמיד מסלול תואר שני ושלישי משולבים יוכל לעבור למעמד של תלמיד מחקר שלב א9.5
רק לאחר שעמד בהצלחה בדרישות האקדמיות של שלב לימודי התואר השני, כולל

עמידה בבחינת המועמדות, ובתנאי שהמציא אישור בכתב ממנחה, העומד בקריטריונים
להנחיה לתואר שלישי המוכן להנחותו במסגרת לימודי התואר השלישי, כמו גם הצהרת

כוונות למחקר לתואר שלישי.
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לימודי השלמה לקראת התואר השלישי:9.6
מועמד המבקש להירשם ללימודי השלמה לקראת התואר השלישי והינו בעל תואר

"מוסמך" ללא עבודת גמר חייב למלא את התנאים הבאים:

ישלים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).1)

ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית.2)

במידת הצורך, יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית3)
ללימודי תואר שלישי.

 מחוג לימודיו לתואר "מוסמך"השונהמועמד המבקש להירשם ללימודי תואר שלישי בחוג 9.7
וכתב עבודת גמר יידרש לעמוד בכל תכנית השלמות ובדרישות אקדמיות אשר תוטלנה

עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

הלבק הווהמ וניא 6.9-7.9 םיפיעסב טרופמכ ישילש ראותל המלשהה ידומיל םויס9.8
שיילש ראות ידומילל ותודמעומ תא שיגי דמעומה .ישילש ראות ידומילל אוטומטית

והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם
לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.

הגירח .הנש וניה ישילש ראותל המלשה ידומיל לולסמב יביטמרונה םידומילה ךמש9.9
ורשיאו ישילש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה ר"וי ,החנמה תצלמה הנועט הז ללמכ

הדיקן ללימודים מתקדמים.

הרשמה וייעוץ ללימודי תואר שלישי וללימודי תואר שני ושלישי משולבים
כל חוג המקיים לימודי תואר שלישי או לימודי תואר שני ושלישי משולבים, ימציא10.1

יכיראת םוסרפ ינפל( םיאתמה דעומב םידימלת להנימ ףגאב המשרה תקלחמל
ההרשמה) מארזי הרשמה במספר עותקים מספיק. מארז ההרשמה יכלול דפי מידע
מפורטים ומעודכנים על החוג (כולל מידע על החוג, סגל מוריו ותחומי התמחותם,

) ושאלונים לגבי מידע נוסף שהחוג נזקק לו.’תכניות הלימודים, וכיוב

מועמד ללימודי תואר שלישי או תואר שני ושלישי משולבים, ימלא טופס הרשמה10.2
ויציין את החוג בו הוא מבקש להמשיך את לימודיו. אגף מינהל תלמידים יעביר את

הדעווב דמעומב ןוידל גוחה תוריכזמל דמעומה לש וקית ףוריצב המשרהה ספוט
עדימה לכ תא גוחה תזכרמ זכרת הז ןויד תארקל .ישילש ראות ידומילל תיגוחה

הרלוונטי על המועמד. לאחר סיום הדיון, תעביר מזכירות החוג את תיק המועמד עם
המלצת החוג אל הרשות ללימודים מתקדמים.

תיק המועמד לקבלה יכלול:10.3
µ.טופס בקשת קבלה ללימודים
µ.צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א
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µ.גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א
µ.העתק מעבודת הגמר ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית
µ.אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטור
µלפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי

הממליצים אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה
יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.

µהצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה
המיועד.

µ.קורות חיים של המועמד

 בקשות הקבלה ללימודי תואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידיהערה:
מחקר תוגשנה ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים, עפ"י הפירוט בסעיף 10.3 לעיל.

זכותו של החוג להטיל דרישות נוספות על המועמד הכוללות: בחינות כניסה, שאלון10.4
אישי, ראיון אישי, ניסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה נוספים וכל דרישה אחרת

שתסייע לחוג להחליט בדבר קבלת המועמד.

רחאל .םימדקתמ םידומילל תושרה לא רבעות דמעומה תלבק לע גוחה תצלמה10.5
בדיקת החומר ברשות ואישורו, יועבר תיק המועמד למחלקת הרשמה באגף מינהל

התלמידים שישלח למועמדים הודעות קבלה על פי החלטת הדיקן ללימודים
מתקדמים.

ההחלטה על דחייה של מועמדים היא בידי החוג. במקרה של דחייה, תועבר ההחלטה10.6
ישירות למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים אשר ישלח את הודעת הדחייה.

תליחתב םהידומיל תא ליחתהל ולכוי ישילש ראות ידומילל ולבקתיש םידממוע10.7
סמסטר החורף או בתחילת סמסטר האביב.

כל תלמיד ללימודי תואר שלישי וללימודי תואר שני ושלישי משולבים חייב בייעוץ10.8
וברישום בכל שנה משנות הלימוד. הודעות בדבר מועדי הייעוץ והרישום תישלחנה

לכל התלמידים במהלך חופשת הקיץ על ידי אגף מינהל התלמידים.

בחוגים בהם מתנהלים רק לימודי תואר שני, ולחוג אין עדיין הרשאה להעניק תואר10.9
שלישי, לא יוכל התלמיד להירשם למסלול לימודי תואר שני ושלישי משולבים.

מוסמכי אוניברסיטאות מחו"ל10.10
תורכומ תואטיסרבינוא לש םיכמסומ םניה רשא ישילש ראות ידומילל םידמעומ

מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה
)General Test( יללכה GRE–ה ןחבמב החלצהב דומעל וביוחי ,ההובג הלכשהל

70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן.–ולהימצא באחוזון ה

עמידה במבחן זה מהווה תנאי הרשמה ואחד מתנאי הקבלה ללימודים.
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 לערכת ההרשמה וכן אישור מהמועצה להשכלהGRE–ההמועמד יצרף את תוצאות מבחן 
גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל (במידה והוא מוסמך שלוחה).
לאחר קבלת האישורים הנ"ל יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים מתקדמים. עם
קבלת אישור הדיקן, יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי/בוועדה

הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים, מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית,
הפועלת מטעמו של הדיקן ללימודים מתקדמים, אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה

לאוניברסיטה.

החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה, וזאת בתנאי שתנאי הקבלה הנוספים
פורטו במארז ההרשמה ואושרו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

פרק ד: מהלך הלימודים והמחקר

 ו-ה' לתקנון, המתייחס למנחה/י עבודת הדוקטור,’כל האמור להלן בפרקים ד הערה:
מתייחס גם לחברי הוועדה המלווה, במידה והוקמה, עפ"י תפקידיה כמפורט בסעיף 6.6

משך הלימודים לתואר שלישי הוא שלוש שנים, והוא מחולק לשני שלבים:11.1
 ושלב מחקר ב'.’שלב מחקר א

משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים: ’שלב מחקר א11.2
בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ). במהלך תקופת הלימודים בשלב

םי/החנמה רושיא תא לבקל ,רקחמה תעצה תא ןיכהל דימלתה שרדיי ’א רמחק
להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות

שיוטלו עליו.

משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שנתיים מהסמסטר בו: ’שלב מחקר ב11.3
םידומילה תפוקת ךלהמב .)ץיקה/רטסמסה תשפוח ללוכ( רקחמהאושרה הצעת 
 יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור.’בשלב מחקר ב

אם יתבקש, יידרש תלמיד לתואר שלישי להעמיד לרשות מנחה העבודה את החומר11.4
תדובע רושיא רחאל .התשגהב םאו הדובעה תנכה ךלהמב םא ,רקחמל ימלוגה

הדוקטור, חייב התלמיד להשאיר את חומר הגלם של המחקר זמין למנחה לתקופה
שלא תפחת משלוש שנים.
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מכסת הלימודים
מנחה עבודת הדוקטור יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה.12.1

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תאשר את התכנית ואת היקפה. הוועדה רשאית
להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בע"פ) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף

בהם. בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.

הוועדות החוגיות ללימודי תואר שלישי רשאיות לדרוש ידיעת שפות זרות בהתאם12.2
לתחום התמחותו ומחקרו של תלמיד המחקר.

הגשת הצעת המחקר ואישורה
רקחמה לש תטרופמ תינכת ,הדובעה אשונ תא  תללוכה ,רוטקודה תדובע תהצע13.1

וביבליוגרפיה רלוונטית, תוגש בכתב לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי עם חוות
דעתו של המנחה/ים. חוות דעת זו תתייחס להצעת המחקר ולכושרו של התלמיד

לבצע את העבודה המוצעת.

ללכ הדעו/ישילש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה ידיב הנותנ העצהה תקידב13.2
שורדל וא ,התוחדל ,העצהה תא אוניברסיטאית לתלמידי מחקר, הרשאית לאשר

םיפסונ םירקוח וא החנמה לש ותעד תווחב תובשחתה ךות ,םייונישו םינוקית
באוניברסיטת חיפה ומחוצה לה.

תלמיד רשאי לשנות את נושא מחקרו, לצמצמו או להרחיבו בהסכמת המנחה ובאישור13.3
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

החנמה וא/ו בתוכה תוסחייתהו םיארוקה תורעה ,ישילש ראותל רקחמ תועצה13.4
להערות אלה, יישמרו במזכירות החוג בו לומד התלמיד לתקופה של חמש שנים

ויהיו זמינים לעיון על פי החלטת ראש החוג.

דו"ח התקדמות
כל תלמיד לתואר שלישי חייב להגיש לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/ועדה14.1

ידי לע רשואמ יתנש תומדקתה ח"וד רקחמ ידימלתל תיאטיסרבינוא ללכ
המנחה/ים  בראשית כל שנת לימודים. עותק מן הדו"ח יישלח אל הרשות ללימודים

מתקדמים.

 ושלב ב') נדרשים להגיש בנוסף’תלמידי מחקר הזכאים למלגת השתלמות (שלב א14.2
דו"ח התקדמות על פי תנאי המלגה.

תלמיד יוגדר במצב אקדמי לא תקין באחד מהמקרים הבאים:15.1
תלמיד אשר לא הגיש את הצעת המחקר עד תום השנה הראשונה ללימודיוא)

(כולל חופשת הקיץ) ולא אושרה לו אורכה.
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תלמיד אשר אושרה לו אורכה והצעת המחקר שלו לא אושרה עד תום השנהב)
השנייה ללימודיו (כולל חופשת הקיץ).

תנש לכ תישארב יתנש תומדקתה ח"וד שיגי אל רשא ’ב בלש רקחמ דימלתג)
לימודים.

תלמיד אשר לא יגיש את עבודת הדוקטור לשיפוט תוך שלוש שנים מיום תחילתד)
לימודיו (כולל חופשת הקיץ) ולא אושרה לו אורכה.

אלו )5.42 ףיעס האר( תרשואמ השפוח םותב םידתלמיד אשר לא חזר ללימוה)
הודיע על כך במועד שנקבע לו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

תלמיד אשר לא ביצע ייעוץ ורישום ללימודים במועד בכל אחת משנות הלימודיםו)
לתואר.

בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאיתז)
לש וידומיל תא קיספהל םימדקתמ םידומילל ןקידה לכוי ,רקחמ ידימללת

תלמיד אשר נמצא במצב אקדמי לא תקין.
תלמיד במצב אקדמי לא תקין יופסקו לימודיו.ח)

 - הגשת עבודת הדוקטור והליכי שיפוטה’פרק ה
פרסום תוצאות המחקר

תואצות לש יקלח םוסרפל החנמה ןמ םדקומ רושיא לבקל בייח רקחמה דימלת16.1
המחקר לפני הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. חובת האישור אינה חלה לאחר הגשת

העבודה לשיפוט.

ביצוע עבודת הדוקטור
עבודת הדוקטור תבוצע באוניברסיטת חיפה. במקרים מיוחדים רשאי הדיקן ללימודים17.1

ללכ הדעו/ישילש ראות ידומילל תיגוחה הדעווה תצלמה רחאל ,םימדקתמ
דסומב הקלח וא רוטקודה תדובע עוציב ריתהל ,רקחמ ידימלתל תיאטיסרבינוא
רקחמה תכירע לע ודי ךמוס  םי/החנמהש יאנתב ,ל"וחב וא לארשיב רחא יעדמ

ומקפיד על פיקוח מתאים. תקופת הלימודים במוסד האחר תיזקף על חשבון התקופה
הכוללת הנדרשת לסיום לימודי התואר השלישי.

וא לארשיב רחא יעדמ דסומב רוטקודה תדובע תא עצבל השרויש רקחמ דימלת2.71
בחו"ל יהיה חייב לשהות באוניברסיטת חיפה במשך שנה אחת לפחות.

הגשת עבודת הדוקטור
דימלת שיגי "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תארקל רקחמהו םידומילה םויס עם18.1

המחקר לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/לוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי
םידומילל תושרה ידי לע העבקנש תנוכתמב הנכוהש מחקר את עבודת הדוקטור,

מתקדמים בצרוף אישור המנחה בדבר אישור הגשת הנוסח הסופי של העבודה לשיפוט.
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בתכב רושיא ףוריצב םימדקתמ םידומילל תושרה לא רבעות רוטקודה תדועב18.2
מהוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי כי העבודה מוכנה לשיפוט ובצירוף שמות

של ארבעה-חמישה חברי סגל אקדמי המורשים לשפוט עבודת דוקטור (ראה סעיפים
8.3-8.2), אשר אינם נמנים על חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה.

הרשות ללימודים מתקדמים תשלח את עבודת הדוקטור לשופטים (ראה לעיל סעיפים18.3
8.5-8.4) אשר הומלצו על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

הגשת עבודת דוקטור המבוססת על מאמרים
תלמיד המעונין להגיש עבודת דוקטורט המבוססת על מאמרים, יוכל בכל שלב במהלך19.1

לימודיו להגיש בקשה לכך.

הדעווה לא שגות םירמאמ לע תססובמה רוטקוד תדובע שיגהל דימלתה תשקב19.2
החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

בקשתו של התלמיד תכלול את הפרטים הבאים:19.3
µנימוקי הבקשה (מהן הסיבות המצדיקות הגשת עבודת דוקטור המבוססת על

מאמרים).
µעותק של כל אחד מן המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום, כמו גם מקום

הפרסום, ופירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות המתוכננים להיכלל בעבודה.
µ.דברי הסבר של התלמיד על תרומתו הייחודית לכל אחד מן המאמרים המצורפים
µאישור המנחה בדבר תרומתו הייחודית של התלמיד לכל אחד מן המאמרים

המצורפים.
µאישור המחברים האחרים של המאמרים (במידה וקיימים) לגבי עדותו של

התלמיד על תרומתו הייחודית למאמרים והסכמתם להכללת המאמרים בעבודת
הדוקטור.

µ.תקציר העבודה
µהצהרת התלמיד כי הוא מתחייב שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך

הקפדה על זכויות יוצרים של המחברים הנוספים של המאמרים וכן של הבימות
בהן יופיע הפרסום.

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר,19.4
תדון בבקשתו של התלמיד ותחליט אם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים

אם לאשרה, לאור הקריטריונים הבאים:
µ.נושאי העבודה קשורים לנושא מרכזי קוהרנטי אחד
µהתלמיד כלל בבקשתו לפחות שלושה מאמרים אשר כולם התקבלו לפרסום או

פורסמו בעיתונות מקצועית ברמה גבוהה (לא יכללו דו"חות כינוס).



תקנון לימודים לתואר השני ולתואר השלישי

150

µהתלמיד כלל בבקשתו מאמרים אשר פורסמו/התקבלו לפרסום לאחר שהתלמיד
.’התקבל כתלמיד מחקר שלב א

µ חלקו של התלמיד ניתן להבחנה—במקרה של מאמרים עם מספר מחברים 
ברורה והוא חלק מרכזי, והתלמיד הוא כותב ראשון במאמרים (להוציא מקרים

בהם סדר הופעת המחברים הוא אלפביתי).

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר19.5
תעביר את המלצתה לעיונו ואישורו של הדיקן ללימודים מתקדמים. והיה והדיקן
ללימודים מתקדמים אישר את בקשת התלמיד להגיש עבודת דוקטור המבוססת על

מאמרים, ישולבו המאמרים בעבודה באופן הבא:
µ.התלמיד יידרש לכתוב פרק מבוא אשר יספק את התשתית המדעית למאמרים

המבוא יכלול רקע מדעי ותיאור שיטות המחקר.
µהמאמרים ישולבו בפרק "הממצאים" בעבודת הדוקטור. הם יופיע בצורתם

האותנטית ולא תיעשה בהם עריכה כלשהי.
µהתלמיד יידרש לכתוב סיכום אינטגרטיבי למאמרים ובו דיון נרחב בתוצאות

ובמשמעותן, הבלטת החידושים ותרומתם למחקר.

דו"ח השיפוט
כל אחד מן השופטים יחווה את דעתו על עבודת הדוקטור וימסור את דו"ח השיפוט20.1

ישירות אל הרשות ללימודים מתקדמים, מבלי שקרא קודם המסירה את דו"חות
השופטים האחרים, בהתאם להנחיות להגשת חוות דעת של שופטים לעבודת דוקטור

אשר יישלחו אליו על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.  דו"ח השיפוט יכלול:

סיכום תוצאות המחקר, בהדגשת החידושים שבעבודה.א)

הערכת החיבור מבחינת תוכנו, שיטתו ומבנהו.ב)

הצעות לשינויים, תיקונים או השלמות.ג)

אם יימצא השופט שהעבודה עונה על הדרישות יציין במפורש כי החיבור ראויד)
לאישור כעבודת דוקטור. רשאי השופט להמליץ, אם ימצא לנכון, על הענקת

תואר "דוקטור לפילוסופיה" בציון "מעולה" לעבודת הדוקטור.

אם יימצא השופט כי העבודה אינה עונה על הדרישות לקבלת התואר "דוקטורה)
לפילוסופיה" יציין זאת במפורש.

הדיון בדו"ח השיפוט
חוות הדעת על עבודת הדוקטור יועברו על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים אל יו"ר21.1

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר
לצורך דיון בדו"חות השיפוט.
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אם נכללו בחוות דעתו של אחד השופטים דרישות לתיקונים, שינויים או השלמות21.2
בעבודת הדוקטור אשר אינם בגדר חובה המתנה את אישור העבודה, תמליץ הוועדה

ינפב רקחמ ידימלתל תיאטיסרבינוא ללכה הדעווה/ישילש רהחוגית ללימודי תוא
הדיקן ללימודים מתקדמים אם להטיל על תלמיד המחקר את ביצוע הדרישות הנ"ל,

כולן או מקצתן, וזאת לאחר שנועצה במנחה/ים.

הבוח רדגב םניה רשא תומלשה וא םייוניש ,םינוקית תסנכהב דימלתה שרדיאם י21.3
המתנה את אישור העבודה, יהיה עליו להגיש עבודה מתוקנת בהתאם לדרישות.

תנקותמה רוטקודה תדובע חלשית ,םיטפבמידה ויידרש, בהתאם לחוות דעת השו
או לשופטים המקוריים לצורך שיפוט חוזר, על מנת שיחוו דעתם אם העבודה,לשופט

במתכונתה החדשה, ראויה להתקבל כעבודת דוקטור.

עם תום הליך השיפוט והדיון בחוות הדעת, תמליץ הוועדה החוגית ללימודי תואר21.4
םידומילל ןקידה ינפב רקחמ ידימלתל תיאטיסרבינוא ללכה הדעווה /ישילש

לע וצילמה םיטפושה לכ םא .ראותה תלמתקדמים אם ראוי תלמיד המחקר לקב
הדעווה לכות ,רוטקודה תדובעל "הלועמ" ןויצב "המתן תואר "דוקטור לפילוסופי

החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר להמליץ
על כך בפני הדיקן ללימודים מתקדמים.

הדיקן ללימודים מתקדמים יאשר את הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מטעם21.5
אוניברסיטת חיפה.

לא יינתנו ציונים מספריים לעבודת הדוקטור.21.6

אי אישור עבודת הדוקטור
אם מצא אחד השופטים כי העבודה אשר הוגשה לו לשיפוט אינה ראויה להתקבל22.1

ןקתל םימדקתמ םידומילל ןקידה ידי לכעבודת דוקטור, יידרש תלמיד המחקר, ע
את העבודה בהתאם לחוות הדעת. עבודת הדוקטור המתוקנת תישלח לשיפוט נוסף,

בהתאם להחלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.

היואר טופישל ול השגוה רשא הדובעה יכ ותעד תווחב ףסונה טפושה רשיא םא22.2
להתקבל כעבודת דוקטור, יימשך הליך השיפוט כמפורט בסעיף 21.5-21.2.

במידה ונמצא גם בשיפוט הנוסף כי העבודה אינה ראויה להתקבל כעבודת דוקטור,22.3
לא תאושר עבודת הדוקטור על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים, אשר ישלח הודעה

בכתב אל התלמיד.

אם הוחלט על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים ובהמלצת הוועדה החוגית לילמודיאם22.4
תעד תווח ךמס לע ,רקחמ ידימלתל תיאטיסרבינוא ללכה הדעווה/ישילש ראות

השופטים, לא לאשר  את עבודת הדוקטור, יהיה תלמיד המחקר רשאי לערער בכתב
על ההחלטה בפני הדיקן ללימודים מתקדמים תוך ששה חודשים מתאריך ההודעה

ןקידה עבקיש קוה–דא הדעו ידי לע ךרעיי רוערעב ןוידה .הדובעה רועל אי איש
וז הדעו תטלחה .םימדקתמ םידומילל הצעומה ירבח ברללימודים מתקדמים מק

לגבי הערעור הינה סופית.
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משך השיפוט
דו"ח השיפוט יימסר על ידי השופט לא יאוחר מחודשיים מיום שנמסרה לידו העבודה.23.1

אם תקופה זו חופפת את פגרת הקיץ, תינתן לשופט אורכה של חודש נוסף.

אם כעבור תקופת השיפוט הנ"ל לא יתקבל דו"ח השיפוט יטופל הנושא על ידי23.2
הדיקן ללימודים מתקדמים.

 - שונות’פרק ו

הפסקת לימודים24.1
תלמיד המעונין להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב למחלקת שכר לימוד באגףא)

מינהל תלמידים, ויידע בעותקים גם את החוג ואת הרשות ללימודים מתקדמים.

תלמיד שנקלע למצב אקדמי לא תקין לאחר בדיקת תקינותו האקדמית על ידיב)
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי (ראה סעיף 15.1), תמליץ הוועדה על

הפסקת לימודיו. הפסקת הלימודים תבוצע ותאושר על ידי הדיקן ללימודים
מתקדמים.

שתחול עליו הפסקת לימודים ותלמיד השלמות לדוקטור ’תלמיד מחקר שלב אג)
(אם ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן ללימודים מתקדמים), יוכל
לפנות לוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי בבקשה לחדש את לימודיו, לכל

המוקדם בתום שנה מיום הפסקת לימודיו. הוועדה תשקול האם להמליץ בפני
הדיקן ללימודים מתקדמים על התנאים לאישור בקשתו.

 שתחול עליו הפסקת לימודים (אם ביוזמתו, אם ביוזמת’תלמיד מחקר שלב ב
החוג ואם ביוזמת הדיקן ללימודים מתקדמים), יוכל לפנות לוועדה החוגית

ללימודי תואר שלישי בבקשה לחדש את לימודיו. הוועדה תשקול האם להמליץ
בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על התנאים לאישור בקשתו.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בבקשה ויחליט האם לאשרה.ד)

הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי להפסיק לימודיו של תלמיד הנמצא במצבה)
אקדמי לא תקין (ראה סעיף15.1 ) גם אם לא ניתנה המלצה מפורשת על כך

מהוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

חידוש לימודים24.2
 ותלמיד השלמות לדוקטור המבקש לחדש את לימודיו לקראת’תלמיד מחקר שלב א

תואר שלישי, יוכל לפנות בבקשה זו לכל המוקדם בתום שנה מיום הפסקת לימודיו.
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים

מתקדמים על התנאים לאישור בקשתו.
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 המבקש לחדש את לימודיו לקראת תואר שלישי, יפנה אל’תלמיד מחקר שלב ב
הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי, אשר תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים

על התנאים לחידוש לימודיו.

)’הארכת לימודים (שלב מחקר א24.3
תלמיד לתואר שלישי אשר לא הגיש את הצעת המחקר לעיון הוועדה החוגיתא)

ללימודי תואר שלישי במשך תקופת הלימודים הנורמטיבית המיועדת לשלב
 (ראה סעיף 11.2) ומבקש הארכת לימודים למשך סמסטר אחד או’מחקר א

שנה אקדמית מלאה, יפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים
בצירוף המלצה ממנחה/י העבודה ומיו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה.ב)

 לא יוכל’תלמיד אשר לא אושרה לו הארכת לימודים כתלמיד מחקר שלב אג)
להמשיך בלימודיו.

)’הארכת לימודים (שלב מחקר ב24.4
תלמיד לתואר שלישי אשר לא הגיש את עבודת הדוקטור לשיפוט במשך תקופתא)

שקבמו ,)3.11 ףיעס האר( ’ב רקחמ בלשל תדעוימה תיביטהלימודים הנורמ
השקבב הנפי ,האלמ תימדקא הנש וא דחא רטסהארכת לימודים למשך סמ

הדובעה י/החנממ הצלמה ףוריצב םימדמנומקת את הרשות ללימודים מתק
ומיו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ובאיזו תקופה.ב)

 לא יוכל’תלמיד אשר לא אושרה לא הארכת לימודים כתלמיד מחקר שלב בג)
להמשיך בלימודיו.

חופשת לימודים24.5
הנש וא דחא רטסמס ךשמל םידומיל תשפוח שקבמה ישילש ראותל דימלתא)

אקדמית מלאה, יפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף
המלצה ממנחה/י העבודה ומיו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. חופשת

םידומילה תפוקת חווטבו ןיקת ימדקא בצמב דימלתל קר ןתנית םידומיל
הנורמטיבית ללימודי תואר שלישי.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה או לדחותה.ב)

חופשת לימודים מאושרת איננה נחשבת כתקופת לימודים.ג)

תלמיד אשר לא ישוב ללימודיו עם תום החופשה המאושרת ולא יודיע על כךד)
לרשות ללימודים מתקדמים, יימצא במצב אקדמי לא תקין (ראה סעיף 15.1(ה))
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מידע נוסף
תשלום שכ"ל

תלמיד לתואר שלישי חייב בשכ"ל במשך כל תקופת לימודיו לתואר.  ראה תקנון שכר לימוד
בפרק אגף מינהל תלמידים בשנתון זה.

מלגות פרסים ותמיכות
מידע ופרטים בדבר מלגות, פרסים ותמיכות לתלמידי תואר שלישי ניתן למצוא בתקנון
מלגות לתלמידי תואר שלישי, אשר מפורסם באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.

שירותי ספרייה
הספרייה מציעה מבחר מגוון של משאבים לתלמידי תואר שני. כדי להפיק תועלת מרבית

משירותי הספרייה, מומלץ מאד להשתתף בהדרכות הניתנות מטעם הספריה:

כל תלמיד חדש מוזמן להדרכה בסיסית בספריה בשבוע שלפני תחילת הלימודים.1)

בהדרכות המתקדמות לומדים: חיפוש מאמרים בעברית ובאנגלית, חיפוש ספרים ועבודות2)
הירפסה לש עדימ ירגאמל תשגל דציכ ,הירפסה גולטקב אשונ יפל תואר שני ושלישי

מהבית וכיצד להשתמש באינטרנט.

הדרכות בסיסיות והדרכות מתקדמות מתקיימות במהלך כל שנת הלימודים. מידע על מועדי
ההדרכה ניתן לקבל בטלפון: 8240588 (פנימי 2588).

קורס לכתיבה מדעית באנגלית
בקורס זה תינתן הדרכה בכתיבת תקצירים, מאמרים, הצעות מחקר ומחקר בשפה האנגלית.
הקורס יאפשר לכל תלמיד לקבל הדרכה אישית בנושא שבו הוא עוסק בד בבד עם הדרכה
כללית בעקרונות הכתיבה המדעית. הקורס הוא סמסטריאלי וניתן בחלקו בשיעור פרונטלי

וגם בצורת למידה מרחוק.  פרטים ניתן לקבל במחלקה לשפות זרות.

השאלת ספרים לשנה
הרשות ללימודים מתקדמים מקיימת הסדר עם הספרייה על-פיו תלמידי תואר שלישי יכולים
לשאול ספרים לשנה, כמו חברי הסגל האקדמי. תלמידי התואר השלישי מתבקשים לגשת

למדור השאלה בספרייה על-מנת להסדיר את הרשאתם.

תאי עבודה בספרייה לתלמידי מחקר
במסגרת מאמצי האוניברסיטה להעמיד תשתיות משופרות לתלמידי המחקר שלה, נבנו
בספרייה תאי עבודה המיועדים לדוקטורנטים. התאים מאפשרים פרטיות מקסימלית

ואפשרות להשתמש במחשב ובתקשורת.
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המעונינים לקבל תא מתבקשים לפנות למרכזת מדור מלגות ותמיכות ברשות ללימודים
מתקדמים ולמלא טופס בקשה לקבלת תא עבודה בספרייה. עקב המספר המצומצם של

התאים לא ניתן יהיה להיענות לכל הבקשות.

תווית חנייה
תלמידי התואר השלישי זכאים לקבל תווית חנייה תמורת הנחה ניכרת מעלות התווית
לסטודנט אחר. תלמידים המעונינים בתווית חנייה מתבקשים לפנות לאגף הביטחון והבטיחות

מצוידים באישור על היותם רשומים כתלמידי תואר שלישי באוניברסיטה.

מעונות
לכל תלמיד שיתקבל ללימודי תואר שלישי ויהיה מעונין בכך מובטח דיור במעונות בסטנדרט
גבוה בתנאי שיחל לימודיו בסמסטר הראשון של השנה האקדמית. תלמיד שיחל לימודיו

במהלך שנת הלימודים יזכה בדיור במעונות על בסיס מקום פנוי.

נוהל זכויות יוצרים
בזיקה לעבודות גמר מחקריות ועבודות דוקטור

מבוא:
מוסמך/דוקטור של אוניברסיטת חיפה, שעבודת המחקר שלו אושרה על ידי המוסדות
האקדמיים המוסמכים של האוניברסיטה, זכאי לפרסם את תוצאות מחקרו כולן או חלקן,
תוך כדי ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק ממילוי החובות לקבלת התואר.
הפקדתה של העבודה בספריית האוניברסיטה מבטיחה מתן פומביות לתוצאות המחקר

ומיועדת להבטיח את ההפצה החופשית של הידע.

מוסמך/דוקטור שעבודתו אושרה כנ"ל, רשאי לבקש כי עבודתו לא תועבר לספרייה ולאא)
כאמור ,טנטפ םושירל אשונ הווהמ איהש וא ןויסיחה תבוח הילע הלח םא ,טטותצ

קרפ תא ןייציו ותשקב תא קמני וב בתכמ רבחמה בותכי הז ה להלן. במקר’בסעיף ב
םימדקתמ םידומילל ןקידה .הדובעל תויבמופה ןתמ בוכיע תא שקהזמן בו הוא מב

 בכל מקרה עליו לסייג את;מוסמך להחליט בנדון, לאחר שישקול את נימוקי המבקש
היהי הז רשאכ ,ןויסיחה יקוח םויק לע הדפקה ידכ ךות ,תרדגומ הפוקתל ותטלחה

/תוירקחמ רמג תודובע לש םיריצקת םסרפל התוכז לע תרמוש הטדרוש. האוניברסי
עבודות דוקטור במסגרות שתראה לנכון.

לגבי העבודות אשר עשויות לשמש נושא לפטנט ו/או נושא להפקת רווחים-מחבר העבודה,ב)
מנחיו (אם העמידו לרשות המודרך חומר שעשוי היה לשרת אותו) והאוניברסיטה הם

ליעב תויהל רקחמה ןומימב ופתתשהש םיינוציח םימרבעלי עניין. כמו כן, עשויים גו
ןקידה טילחי ןיינעה ביט לע .ןומימה תקנעה תעב תושרופמ רבדה הנתוה םא ,ןיינע

ללימודים מתקדמים בהתייעצות עם הגורמים המוסמכים לכך.
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1.  פרסום חלקי או מלא של עבודות גמר מחקריות/עבודות דוקטור לפני הגשתן לשיפוטג)
היהי םוסרפה םא ףתושמב ועבקיי דימלתהו החנמה .םי/החנמה רושיאב השעיי

משותף לכולם או לחלקם.

התלמיד חייב לקבל אישור מוקדם מן המנחה/ים לפרסום חלקי של תוצאות  המחקר2.
לפני הגשת עבודת הגמר המחקרית/עבודת הדוקטור לשיפוט.

חובת האישור המוקדם אינה חלה לאחר שעבודות הגמר המחקריות/עבודות הדוקטור3.
נשפטו ואושרו על ידי  האוניברסיטה.

תדובעב םירושקה היצמרופניא וא םיאצממ ,םינותנ דימלתה תושרלהמנחה  דהעמיד)
תמכסה הקלח וא הדובעה לש םוסרפ לכ ןועט ,רוטקודה תדובע /תירקחמה רמגה

המנחה והתלמיד גם יחד. המנחה יחתים את התלמיד עוד בשלב אישור נושא המחקר.
בפרסום מוקדם זה קיימת חובה לציין כי המחקר בוצע באוניברסיטת חיפה כחלק מן
הדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה" / "דוקטור לפילוסופיה". לא הותנה
סייג כלשהו לפרסום תוצאות המחקר בשלב הנ"ל, יהיה זכאי המוסמך/הדוקטור לפרסם

) תוך כדי ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת’את תוצאות מחקרו (כאמור בסעיף ג
חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה" /"דוקטור לפילוסופיה".

במקרה זה זכויות היוצרים הספרותיות עומדות במלואן לזכות המחבר.

םינותנה לע ידעלבה יארחאה ונה רוטקוד תדותלמיד הכותב עבודת גמר מחקרית/עבה)
עליהם התבססה עבודתו, איסופם ומהימנות הצגתם, על כל המשתמע מכך.

םידומילל ןקידל רערעמה הנפי 'ד ,’ג םיפיעסב רמאבמקרה של חילוקי דעות לגבי הנו)
הוק על פי שיקול דעתו. החלטת ועדה הבוררות–מתקדמים אשר ימנה ועדת בוררות אד

היא סופית.
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הפקולטה למדעי הרוח
http://hcc.haifa.ac.il

ארצי–פרופ' יוסי בןדיקן הפקולטה: 

מר אהרן רפטרראש מינהל הפקולטה: 

הפקולטה למדעי הרוח עוסקת בתרבות האדם, בהיסטוריה של החברה האנושית, ברוח

האדם ובביטוייה בתחומי ההגות הפילוסופית, הספרות, הבלשנות והאמנות, על ענפיהם

השונים. בצד היסודות ההומניסטיים הכלליים, מוצאים ביטוי בולט בפקולטה גם יסודות

ישראל וארכיאולוגיה המוסיפים– תולדות עם ישראל ותרבותו, וכן לימודי ארץ—היהדות 

את הגוון המקומי של מדעי הרוח.

הכיוון ההומניסטי של הפקולטה מלווה בהקניית ידע, כלים, גישות ומתודות מחקר בכל

התחומים, תוך שימוש אינטנסיבי בשיטות הוראה אקדמיות חדישות (במסגרת מעבדה לשונית

תחומיים,–ממוחשבת, מעבדת מולטימדיה, סדנאות, סיורים לימודיים, כנסים, סמינריונים בין

ועוד).

בפקולטה מעוגנים 23 חוגים ותכניות מתחומי ההיסטוריה והארכיאולוגיה, הפילוסופיה,

תחומיים ולימודים אזוריים:–הספרויות והשפות השונות, האמנויות, לימודים רב

ישראל,–היסטוריה כללית, תולדות ישראל, לימודי ארץבתחום ההיסטוריה והארכיאולוגיה: 

היסטוריה של המזרח התיכון, מקרא, ארכיאולוגיה, ציוויליזציות ימיות (החוגים ללימודי

תחומיים, עם דגש על הצד ההיסטורי או הארכיאולוגי).–א“י, מקרא וציוויליזציות ימיות הם רב

ספר להיסטוריה, שנועד לשמש כמסגרת גג לחוגים: היסטוריה–במסגרת הפקולטה פועל גם בית

ישראל. המטרות המרכזיות–כללית, תולדות ישראל, היסטוריה של המזרח התיכון ולימודי ארץ

הספר הן להעשיר את לימודי התואר השני והשלישי, מתוך מגמה להכשיר את–של בית

תלמידי המחקר בשיטות מחקר בינתחומיות, ולהעמיק את הטיפול בקידום המחקר ההיסטורי

באוניברסיטה, כתבי העת ההיסטוריים, כנסים והרצאות.
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אסיה.–ישראל וללימודי מזרח– כוללים את החוגים ללימודי ארץהלימודים האזוריים:

 פילוסופיה, ספרות עברית והשוואתית, לשון עברית,בתחום הפילוסופיה, ספרויות ולשונות:

שפה וספרות אנגלית, שפה וספרות צרפתית, שפה וספרות ערבית.

יצירה, לימודי תיאטרון, לימודי מוסיקה.–תולדות האמנות, אמנותבתחום האמנויות: 

תחומיים.– תכנית ב“א למצטיינים, לימודים רבתחומיים:–לימודים רב

משרתת את כל הסטודנטים באוניברסיטה.המחלקה לשפות זרות: 

כמו כן מקיימת הפקולטה לימודי תעודה בשני תחומים: ספרנות ומידענות ומוזיאולוגיה.

מתכונת הלימודים בפקולטה
מתכונת הלימודים בפקולטה למדעי הרוח חופפת את תקנון הלימודים הכללי.1.

–לשם הרחבת השכלתו מעבר לתחומי לימודיו, יהיה התלמיד בפקולטה, במסלול הדו2.

חוגי, רשאי לבחור במקום שיעורים המוצעים בתכנית החוג, קורס/ים מחוץ לחוגו עד

היקף של 4 נקודות בכל חוג.

–הלימודים מחוץ לחוג ייבחרו בדרך כלל מתוך מאגר הקורסים של החוג ללימודים רב3.

תחומיים, אולם ניתן לכלול גם קורסים אחרים בהסכמת החוגים.

קורסים מחוץ לחוג יוכלו לבוא במקום שיעורי בחירה בלבד ובשום מקרה לא יפטרו את4.

התלמיד מקורסי חובה שהוא חייב בהם בחוגו.

הפקולטה למדעי הרוח
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 תולדות האמנות—אמנות 

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

 (בתוקף תפקידו)הדיקןראש החוג: 

ד"ר יוחנן אשרראש מדור תולדות האמנות: 

חברי הסגל האקדמי
פרופ' אברהם קאמפף (אמריטוס).פרופסור מן המניין:

.רבוקיר'צ תנע 'פורפפרופסור חבר:

"ר אסתר לוינגר, ד"ר איילת שפר (אמריטוס).דמרצה בכיר:

ד"ר סוניה קלינגר. ,ס"ר קרוליין איגרא, ד"ר יוחנן אשר, ד"ר רון פוקדמרצה:

גב' עדי ארליך, גב' אמה פנר, ד"ר יוחאי רוזן.מדריך:

גב' עדי שלח. ,רומ ההלב 'בג ,לעפא ידע 'בגעמית הוראה:

החוג מזכירות
מאירה רוטמן וגב' טל לנדסהוט גב'החוג:  מרכזת
השעות 13.00-10.00 ה', בין-א' הקבלה: ימים שעות

קומה 17, חדר 1702, מגדל אשכול
טלפון: 8249242, 04-8240651

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

כללי
בחוג שני מדורי לימוד: מדור תולדות האמנות ומדור יצירה.1.

 עם תחילת לימודיו.שני המדוריםעל התלמיד לבחור בין 2.

חוגי, כפי– קיימת אפשרות לשלב בין המדורים במסגרת המסלול החד’החל משנה ב3.
שיפורט להלן.
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מטרת הלימודים
לימודי הב"א בתולדות האמנות נועדו להעשרת עולמו התרבותי של התלמיד, וניתן ליישמם
במסגרות חינוך, מוזיאונים, גלריות, תיירות ותקשורת. המקצוע מתאים גם כלימוד מקביל
למקצועות אחרים, כגון: היסטוריה, ארכיאולוגיה, ספרות, וכל מקצוע העוסק בביטוי חזותי

של תרבות וחברה.

תנאי הקבלה
–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת עלחוגי:–למסלול דו

ידי החוג.

גוחה ידומילב תוחפל 08 עצוממ ןויצ וגישהש םידימלת תונפל םיאשרחוגי:–למסלול חד
ידי ועדת הקבלה של החוג.–. ההחלטה הסופית תקבע על’בשנה א

חוגי–מבנה הלימודים במסלול הדו
:’קורסים בהיקף 60 נ

הביניים, אמנות הרנסנס, אמנות–  אמנות עתיקה וקלאסית, אמנות ימי5 שיעורי מבוא:א.
מודרנית ואמנות האסלאם. מטרתם של שיעורי המבוא להקנות לתלמידים מסגרת ראשונית

של קורות האמנות על רקע היסטורי וחברתי.

תרגסמב .יאמצע ימדקא דומיל לש םייסיסב םירושיכ םינקמ םיליגרתה  4 תרגילים:ב.
התרגילים קיימת חובת השתתפות פעילה והגשת עבודות.

), שיעורים בקבוצות עבודה מצומצמות, בשלוש’לתלמידי דרג 2 (שנה ב3 פרוסמינריונים: ג.
ירושיכ דימלתל תונקהל םינוירנימסורפה תרטמ .דימלתה תריחב יפל ,תונוש תופוקת

לימוד עצמאי ברמת מתקדמים. חובת השתתפות פעילה והגשת עבודה בכל פרוסמינריון.

יתשב ,תומצמוצמ הדובע תוצובקב םירועיש ,)’ג הנש( 3 גרד ידימלתל :םינוירנימס2 ד.
תקופות שונות, לפי בחירת התלמיד. דגש על ניצול כישורי הלימוד העצמאי שנקנו בכל

ידי המורה.–הדרגים. בכל סמינר תוגש עבודה סמינריונית בהיקף שייקבע על

םירחבנ םיאשונב םיקסוע םירועישה .תונוש תופוקת יתשב :םימדקתמל םירועי2 שה.
במסגרת תקופה זו או אחרת.

 לתלמידי דרג 2 (שנה ב'), הכרת חומרים וטכניקות.סדנה:ו.

כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאישפה זרה: ז.
כניסה לקורסים בדרג 3.

לכב ס"שש 4( ס"שש 8 לש ףקיהב  ,’א המר — תינמרג ,תיתפרצ :ןיבמ ,הינש הרז הפש
סמסטר), בשנת הלימודים הראשונה.

תעיבק י"פע ,םינואיזומב םירוקיבבו םירויסב ףתתשהל םיבייח םידימלתה :םירויסח.
המורים.
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חוגי–מבנה הלימודים במסלול החד
:’קורסים בהיקף 120 נ

חוגי, חייב התלמיד בשיעורים נוספים כדלקמן:–בנוסף על הלימודים במסלול הדו
).’ בתקופה רביעית (בנוסף לאלה שבסעיף ג 1 פרוסמינריון:ט. 
).’ בתקופה שלישית (בנוסף לאלה שבסעיף ד 1 סמינר:     י. 

).’(בנוסף לאלה שבסעיף ה1 שיעור למתקדמים יא.
חוגי חייבים להמשיך בלימודי אותה שפה זרה שנייה,–תלמידי המסלול החדשפה זרה: יב.

 בהיקף 8 שש"ס (2 סמסטרים).—בה החלו בדרג 1, ברמת מתקדמים 
תנדס וא הריחב יפל ,דבלב ’א רטסמסב ,תחא תישעמ הנדס :הריצי רודמב םירועישיג.

).’רישום א' שנתית. (בנוסף לסעיף ו
 מתוך השיעורים הניתנים בחוגים אחרים, ירכיב התלמיד 3-2 מקבצי לימודמיקבצים:יד.

בחוגים שונים, ובערך כולל  של 40 נקודות. על מיקבץ אחד לפחות לכלול פרוסמינריון.
רנימסורפ דימלתה דמול ןהב תופוקתה תחאב תיללכ הירוטסיהב הזכ ץבקימ ץלמומ

כן מומלץ מיקבץ ביצירה, וזאת לתלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של מדור–בחוג. כמו
,היגולואיכרא :ןוגכ( םינוש םיגוחמ ,םירועיש רחבמ לולכל לוכי רחא ץבקימ .הריצי

תונושה תופוקתהו תוצראה תוברת לש םירחא םיטביהל םיעגונה )תורפסו היפוספילו
הנלמדות בחוג. מיקבץ זה יכול לכלול גם שפה זרה נוספת ברמת מתחילים.

חוגי–תכנית הלימודים במסלול הדו

 (דרג 1)’שנה א
’נ3שש"ס4מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

’נ3שש"ס4הביניים–מבוא לאמנות ימי
’נ3שש"ס4מבוא לאמנות הרנסנס
’נ3שש"ס4מבוא לאמנות מודרנית

’נ8שש"ס8)’4 תרגילים (כל אחד 2 שש"ס, 2 נ
’נ2שש"ס8שפה זרה (מבין: צרפתית, גרמנית)

’נ3222 שש"ססה"כ

 (דרג 2)’שנה ב
’נ3שש"ס4מבוא לאמנות האסלאם

’נ15שש"ס12)’3 פרוסמינריונים (בתקופות שונות, כל אחד 4 שש"ס, 5 נ
’נ2שש"ס2סדנה להכרת חומרים וטכניקות

’נ20שש"ס18סה"כ

 (דרג 2, 3)’שנה ג
’נ12שש"ס8)’2 סמינריונים (בתקופות שונות, כל אחד 4 שש"ס, 6 נ

’נ6שש"ס4)’2 שיעורים למתקדמים (בתקופות שונות, כל אחד 2 שש"ס, 3 נ
’נ18שש"ס12סה"כ
’נ6260 שש"ססה"כ
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חוגי–תכנית הלימודים במסלול החד
 (דרג 1)’שנה א

).’חוגי (32 שש"ס, 22 נ–כמו במסלול הדו

 (דרג 2)’שנה ב
’נ3שש"ס4מבוא לאמנות האסלאם

’נ20שש"ס16)’4 פרוסמינריונים (בתקופות שונות, כל אחד 4 שש"ס, 5 נ
’נ3שש"ס12 שיעור למתקדמים

’נ42   שש"ס בלבד או רישום שנתי)’1 סדנא (במדור ליצירה, סמסטר א
’נ2שש"ס2סדנה להכרת חומרים וטכניקות

’נ84   שש"סשפה זרה ברמת מתקדמים
’נ34שש"ס36סה"כ

 כנדרש— לימודי מיקבצים

 (דרג 2, 3)’שנה ג
’נ18שש"ס12)’3 סמינריונים (בתקופות שונות, כל אחד 4 שש"ס, 6 נ

’נ6שש"ס4)’2 שיעורים למתקדמים (בתקופות שונות, כל אחד 2 שש"ס, 3 נ
’נ24שש"ס16סה"כ

 כנדרש— לימודי מיקבצים
’נ80סה"כ לימודי החוג

’נ40סה"כ לימודי מיקבצים
’ נ120סה"כ לב"א

סדר הלימודים
חוגי בלבד, מתבצע באמצעות רישום ממוחשב.–הרישום לקורסים, עבור תלמידי המסלול הדו

חוגי מוזמנים לייעוץ ורישום במזכירות החוג.–תלמידי המסלול החד

פי הכללים הבאים:–תכנית וסדר הלימודים במשך שנות לימודיו של התלמיד לב"א נקבעים על
ציון עובר בכל הקורסים במדור לתולדות האמנות הוא 1.60.

יסרוק לכב רבוע ןויצ דימלתל שי םא קרו ךא )3 ,2 גרד( םדקתמ סרוקל םשרהל ןתינ2.
הקדם הנדרשים לאותו קורס. לא ניתן ללמוד שיעור קדם ומתקדם באותו סמסטר ולא

ניתן ללמוד קדם אחרי מתקדם.

תלמיד צריך ללמוד את המבואות (למעט מבוא באמנות האסלאם) והתרגילים בשנה א'.3.
תלמיד שלא למד/לא השלים או לא עבר בציון עובר את המבואות ו/או התרגילים בשנה

א', חייב להשלימם בשנה ב'.

וןירנימסורפל םשרהל לכוי דימלת .ןוירנימסורפל םשרהל םיאשר 'ג–ו ’ב הנש ידימלת קרו ךא4.
בתקופה מסויימת אך ורק אם יש לו ציון עובר בקורסים הבאים: מבוא באותה תקופה,
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'ב בשחמו היפרגוילביב תרגיל תואם תקופה זו, תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א' ותרגיל
תונמאל אובמב רבוע ןויצב בייח ,םאלסאב ןוירנימסורפל םשרהל שקבמה דימלת(

האסלאם ובתרגיל בתקופה כלשהיא).

 לשנה ג': ציון עובר בכל המבואות (מלבד אסלאם), ארבעה תרגילים,’תנאי מעבר משנה ב5.
ופרוסמינריון אחד לפחות.

 לשנה ג' רשאים להרשם לסמינר.’אך ורק תלמידים שעמדו בתנאי המעבר משנה ב6.
תלמיד המבקש להרשם לסמינר באסלאם, חייב ציון עובר גם במבוא לאמנות האסלאם.

םידומילל ןושארה םויה ללוכו דע ותדובע תא שיגי ,’א רטסמסב רנימס דמלש דימלת7.
ללוכו דע ותדובע תא שיגי ,'ב רטסמסב רנימס דמלש דימלת .חספה גח תשפוח רחאל

היום הראשון ללימודים לאחר פגרת הקיץ. העבודות תוגשנה למזכירות החוג.

במסגרת הקורסים: פרוסמינריון, סמינריון ושיעורים למתקדמים חובה לדאוג שבחירת8.
הקורסים תהא בתקופות שונות.

תלמיד יתחיל את לימודי השפות הזרות בשנה הראשונה ללימודיו.9.

המדור לתולדות האמנות שומר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם התלמיד,
שלא לפי הכללים האקדמיים אשר הוגדרו לעיל.

אוניברסיטאיות–חובות כלל
כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים
בדרג 3. כמו כן על התלמיד להשתתף בשיעורי חינוך גופני, בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

הוראה
 המועידים עצמם להוראת האמנות חייבים ללמוד את הקורסיםתולדות האמנותתלמידי 

המפורטים להלן.
’2 נ4 שש"ס(שנתי) ’רישום א1.
’4 נ8 שש"ס (שנתי)’ציור א2.
’4 נ8 שש"ס (שנתי)פיסול א' 3.

’10 נ20 שש"ססה"כ (10 שש"ס אקדמי =)

למד במסגרת לימודיו לתואר ב"א במדור לתולדותלא הבחירה מבין השיעורים שהתלמיד 
האמנות.

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
ד"ר אסתר לוינגריו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

 (כתיבת תזה) בלבד’לימודי התואר השני מתנהלים במסלול א

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר השני היא להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחומים

האמנות: אמנות העת העתיקה, אמנות ימי הביניים, אמנות הרנסנס,–השונים של תולדות
אמנות מודרנית, תולדות הארכיטקטורה. הלימודים מיועדים גם להקנות לתלמיד כלים
להתמחות ולמחקר בתחום נבחר בתולדות-האמנות, תוך הרחבת ידע בתחומים נלווים בחוג

ומחוצה לו.

תנאי קבלה
ירגובו ,תונמאה תודלותל רודמב יגוח-דחהו יגוח-ודה םילולסמב ןושאר ראות ירגוב1.

חוגי במדור ליצירה, שציונם המשוקלל הוא 80 לפחות, וציונם המשוקלל–המסלול החד
76.–בחוג השני אינו נופל מ

,תונמאל גוחה לש הריצי רודמב יגוח–וד לולסמב םירגוב ללוכ ,םירחא םיגוח ירגבו2.
08 לע דמוע )םיגוחה ינשב( ןושארה ראותל םהידומיל לכב ללקושמה יפוסה םנויצש

לפחות, יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ועדת המ"א החוגית.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית,3.
חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה, עד תום השנה

הראשונה ללימודיו, כתנאי להמשך לימודיו לתואר השני.

משך הלימודים
משך הלימודים כולל הגשת עבודת גמר הוא עד 3 שנים.

מבנה והיקף הלימודים
היקף הלימודים הוא 34 שש"ס:

בחוג לתולדות האמנות  (26 שש"ס)א.
8   שש"סשני קורסים מתודולוגיים-
18  שש"סשישה קורסים-

(8 שש"ס)קורסי בחירה (*) מחוגים אחריםב.
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שפות זרות
34 שש"ס חייב התלמיד בלימודי שפה זרה ברמת מתחילים ומתקדמים (שנתיים) 8–בנוסף ל

שש"ס בכל שנה. הבחירה חייבת להיות שונה מהשפה שנלמדה בתואר הראשון ותלויה בדרישות
תחום ההתמחות ובאישור יועץ המ"א. שעות הלימוד בשפה זרה אינם נכללות במניין השעות

ללימודי התואר השני.

תכנית הלימודים
’שנה א

4 שש"ס (2 שש"ס כל סמסטר)שו"ת מתודולוגי
4 שש"ססמינר בתחום התמחות

4 שש"ססמינר בתחום אחר
2 שש"סשו"ת בהכרת אוסף מוזיאלי

4 שש"סקורסי בחירה (*)
18 שש"ס (+ 8 שש"ס שפה זרה)סה"כ

’שנה ב
4 שש"ס (2 שש"ס כל סמסטר)סמינר מתודולוגי

2 שש"ססמינר מחקר
4 שש"ססמינר בתחום התמחות

2 שש"סקורס בחירה בתולדות האמנות(*)
4 שש"סקורסי בחירה(*)

16 שש"ס (+ 8 שש"ס שפה זרה)סה"כ

(*) קורסי בחירה
שיעורים בדרג 3 עד 5 מהמדור לתולדות האמנות או מחוגים אחרים באוניברסיטה בהיקף

, מתוך 10 שש"ס, במסגרת המדור לתולדותחובה ללמוד 2 שש"ס לפחותשל 10 שש"ס. 
האמנות (בתחום אחר מתחום ההתמחות), וכל זאת באישור יועץ המ"א.

המלצות מיוחדות:
סדנא שנתית מהמדור ליצירה, ברמת ב"א (במקרה זה מותר גם בדרג 1). מומלצת סדנת-

צילום, כדי להעשיר את אפשרויות התיעוד של חומר ויזואלי.

תפוקתל םאתהב היגולואיכראב וא הירוטסיהב םיסרוק םיצלמומ םירחא םיגוחמ-
ההתמחות של התלמיד.

עבודות ובחינות
 התלמיד חייב בשתי עבודות כתובות בהיקף סמינריוני, לבחירתועבודות סמינריוניות:1.

מבין הסמינרים בהם השתתף.
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 בכל קורס יינתן ציון על פי דרישות הקורס.ציוני קורסים:2.

 לא יאוחר מתום השנה הראשונה ללימודים, יחליט התלמידעבודת גמר מחקרית (תזה):3.
בהתייעצות עם המדריך, על נושא עבודת הגמר המחקרית. ההצעה לעבודת הגמר תובא
לאישור ועדת המ"א של החוג. היקף העבודה הכתובה לא יעלה על 20,000 מלים, שהם

). העבודה תוגש לחוג לשיפוט, והתלמיד יגן’80 עמוד (מלבד ביבליוגרפיה, תמונות וכדו
עליה בבחינה בע"פ.

שקלול הציונים
40%עבודת גמר

230% עבודות סמינריוניות
20%לימודי החוג האחרים

10%לימודי בחירה בחוגים אחרים

לפרטים בדבר תקנון לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה יש לעיין באתר האינטרנט
http ://research.haifa.ac.il/~graduateשל הרשות ללימודים מתקדמים: 
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 יצירה—אמנות 

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
.M.F.A–חוג ראשי ל

 (בתוקף תפקידו)הדיקןראש החוג: 
מר פיליפ רנצרראש מדור יצירה: 

חברי הסגל האקדמי
ן,י'צרוד בקעי 'פורפ ,לייא ישיבא 'פורפ ,)ת"לח( ןמלוא הכימ 'פורפפרופסור חבר אמן:

ןוסקרמ הנלה 'פורפ ,ץכ רנבא 'פורפ ,)סוטירמא( ןמיה הנשוש 'פורפ
חר"ג (אמריטוס).–(אמריטוס), פרופ' חנה צ'ונץ

.ןהכ תור 'בגמרצה בכיר:

,*ןייטשנצק ירוא רמ ,עבג יביצ רמ ,רוקנא'ג–רסונזיא היתב 'בגמרצה בכיר אמן:
מר פיליפ רנצר.

.*גרפ הרינ 'בג ,ביצי הדוהי רמ ,שריג יספ 'בג ,קבמולוג קחצי מרמרצה אמן:

מר אודי אבן, גב' רותי דירקטור, מר שרון יערי,  גב' שרון פוליאקין,עמית הוראה:
מר מיקי קרצמן, מר אבי רוזן.

* דרגה מוצעת

החוג מזכירות
מאירה רוטמן וגב' טל לנדסהוט גב'החוג:  מרכזת
השעות 13.00-10.00 ה', בין-א' הקבלה: ימים שעות

קומה 17, חדר 1702, מגדל אשכול
טלפון: 8240651, 04-8249242

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

כללי
בחוג שני מדורי לימוד: מדור תולדות האמנות ומדור יצירה.1.
 עם תחילת לימודיו.שני המדוריםעל התלמיד לבחור בין 2.
יפכ ,יגוח–דחה לולסמה תרגסמב םירודמה ןיב בלשל תורשפא תמייק ’ב הנשמ לחה3.

שיפורט להלן.
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מטרת הלימודים
הלימודים נועדו להקנות מושגי יסוד ועקרונות חשיבה לאדם העוסק ביצירה האמנותית.
השילוב בין עבודה מעשית בסדנאות לבין לימוד תיאורטי בשיעורים מאפשר לתלמיד לפתח

את יכולת העשייה יחד עם פיתוח הכישורים הביקורתיים.

תנאי הקבלה
חוגי:–למסלול דו

ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על1.

ץבקמ ללוכה ,תודובע קית םע ישיא ןויאר ןכמ רחאלו לוסיפו םושירב תישעמ הניחב2.
,לוסיפ ,רויצ ,םושיר :ןוגכ רתוי וא דחא םוחתב ,תונורחאה םינשה שולשמ תודובע

צילום, הדפס, קרמיקה ועוד. ניתן להביא תיעוד עבודות שאינן ניתנות לניוד.

חוגי:–למסלול חד
. ההחלטה’רשאים לפנות תלמידים שהשיגו ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי החוג בשנה א

ידי ועדת הקבלה של החוג.–הסופית תקבע על

מסלולי הלימוד
הלימודים במדור מתנהלים בשני מסלולים:

60 נ' בחוג אחר).– במדור ו’(60 נחוגי –המסלול הדוא)
48 נ' במקבצים, מתוכם מקבץ אחד חובה בתולדות–  במדור ו’(72 נחוגי –המסלול החדב)

האמנות).
 זהה במתכונתה בשני המסלולים.’שנה א

מבנה הלימודים
הלימודים במדור ליצירה מורכבים מהשיעורים הבאים:

:במדור ליצירה
הקורסים במדור ליצירה הינם קורסים שנתיים.

 - שיעורים בעבודה מעשית.סדנאות א)
כל 2 שש"ס בפועל בסדנה = 1 שש"ס אקדמי.1.
קיימות שתי סוגי סדנאות:2.

µסדנאות שנתיות של 4 שעות בפועל בכל סמסטר, המקנות 4 נ’.
µסדנאות שנתיות של 2 שעות בפועל בכל סמסטר, המקנות 2 נ’.

הפקת וז הריחב .ותוחמתה םוחת תא רוחבל דימלתה שקבתמ )2 גרד( ’ב הנהחל מש3.
 (דרג 3).’ג הנשב םג

מימד ומדיה.–מימד, תלת–קיימים שלושה תחומי התמחות: דו

תנש התוא לש רוזחמה ידימלת לכ תא זכרמה ,ית - קורס חובה שנהחובה העכשוויתב)
ינרדומ ירוטסיה יפוא אשונה ינויע רועיש .וידומיל תא דימלתה לחה הב םידומילה

שמטרתו לחשוף את התלמידים לעשייה האמנותית העכשווית בארץ ובעולם.
(כל 2 שש"ס בקורס זה = 1 שש"ס אקדמי).
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םוחת תא הפיקמו תמכסמ ,תיאמצע הדובע הניה - )הכורעת טקייורפ( רמג תדובעג)
.דימלתה לש וידומיל

עבודת הגמר אינה מתבצעת במסגרת השיעורים הנלמדים אלא בסדנאות פתוחות1.
ובזמנו החופשי של התלמיד.

) והשלימו את לימודיהם או נרשמו להשלמת’רק תלמידים שהגיעו לדרג 3 (שנה ג2.
במדור ליצירה באותה שנה, יורשו להגיש עבודת גמר. כל תכנית הלימודים

החנמ-הרומ היהי דימלת לכלש אוה רמגה תדובע תשגהל יחרכהו םדקומ יאנת3.
אשר ילווה וידריך את תהליך עבודתו.

תלמידי המסלול החד-חוגי יחוייבו במסגרת עבודת הגמר להגיש גם עבודה בכתב,4.
לש םיירוטסיהה )םימייק םא( םימידקתבו תוינורקעה תויעבב תקסועה עבודה

עבודת הגמר. העבודה תוגש מודפסת בשני עותקים, עותק אחד ישאר בחוג.

םידימלת ,םירומ ,גוחה לכ לש תיבמופ תרגסמב ל"הנש ףוסב שגות רמגה תדועב5.
ואמנים אורחים הקשורים למדיה בה הגיש התלמיד את עבודתו. תלמיד שבחר לא

ידי לע ,תורוקיבה םוי ףוסב תודובע תרוקיב לבקי ,יבמופב ותדובע תא גיצהל
אותם מורים ומבקרים שנכחו באותו היום.

ודיקפת .רודמה ירוממ דחא ,םיטקייורפ יארחא הנמתי םירגוב לש רוזחמ לכל6.
גה,וצתה יללח תקולחל גואדל ,םיינש וא דחא החנמ לע דימלתל ץילמהלו טוולנ

אורחים.–סדרי ההגשה והזמנת אמנים

םירומה ינויצ עצוממ ידי לע עבקיי ’נ 4 לש ףקיהב רמגה תדובע לש יפוסה ןויצה7.
והאמנים האורחים שנכחו בזמן הביקורות.

צאמת םא ,רמג תדובעל העצה הנשב תוחדל תיאשר רודמה לש הארוהה תועד8.
שעבודה זו אינה ראוייה להגשה.

:במדור לתולדות האמנות
הקורסים במדור לתולדות האמנות הינם קורסים סמסטריאליים.

לשם איתור רשימת השיעורים יש לעיין ברשימת הקורסים של המדור לתולדות האמנות
(מלבד קורסי הפרוסמינריון).

 - שיעור שמטרתו הכרת המסגרת הכוללת של תקופה בתולדות האמנות.מבוא לתקופהא)

  - הקורס עוסק בסוגי ספרות המחקר ועקרונות הכתיבה’תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב אב)
האקדמית, ומשלב גם מערך הדרכות מקצועיות הניתן על ידי סגל הספריה.

תרגסמב רחבנ אשונב קסועה ,ןוירנימסורפ לש תימדקא המרב רועי - שפרוסמינריוןג)
הפוקת התואל אובמ :הז סרוקל השירד םדק( .תונמאה תודלותב תרחא וא וז הפוקת

).’ותרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א
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חוגי:–תכנית הלימודים במסלול הדו
 (דרג 1)’שנה א

’2 נ4  שש"ס(2 שעות שנתיות)’סדנת רישום א
’4 נ8  שש"ס(4 שעות שנתיות)’סדנת ציור א

’4 נ8  שש"ס(4 שעות שנתיות)’סדנת פיסול א
’4 נ8  שש"ס(4 שעות שנתיות)’סדנת צילום א

’2 נ4  שש"ס(2 שעות שנתיות)’החובה העכשווית של שנה א
’3 נ4  שש"ססמסטר ב')(מבוא לתקופה המודרנית

’3 נ4  שש"ס וב')’(סמסטר אמבוא בחירה
(מבין: קלאסית, ימה"ב, רנסנס ואסלאם)

’ 22 נ24 שש"ססה"כ     
אקדמי

  (דרג 2)’שנה ב
’8 נ16 שש"ס(8 שעות שנתיות) בדרג 2, בתחום ההתמחות’8 נ
’4 נ8  שש"ס(4 שעות שנתיות) בדרג 2, מחוץ לתחום ההתמחות’4 נ

 אלה בתחום אחד או יותר)’(ניתן ללמוד 4 נ
’2 נ4  שש"ס(2 שעות שנתיות)החובה העכשווית של שנה ב'
’2 נ2  שש"ס או ב')’(סמסטר א’תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א

’4 נ4  שש"ס או ב')’(סמסטר אפרוסמינריון
)’(קדם דרישה לפרוסמינריון: מבוא באותה תקופה ותרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א

’20 שש"ס   20 נסה"כ     
 אקדמי

  (דרג 3)’שנה ג
’8 נ16 שש"ס(8 שעות שנתיות)3, בתחום ההתמחות– בדרג 2 ו’8 נ
8 חייבות להיות בדרג 3)– מתוך ה’(4 נ
’4 נ8  שש"ס(4 שעות שנתיות) בדרג 2 או 3, מחוץ לתחום ההתמחות’4 נ

(בתחום אחד או יותר)
’2 נ4  שש"ס(2 שעות שנתיות)החובה העכשווית של שנה ג'

’4 נ—עבודת גמר (פרוייקט תערוכה)
’18 נ14 שש"ססה"כ

אקדמי

’60 נ58 שש"ססה"כ  לב"א
אקדמי
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חוגי:–תכנית הלימודים במסלול החד
 (דרג 1)’שנה א

’22 נ24  שש"סחוגי–זהה למסלול הדו
אקדמי

 (דרג 2)’שנה ב
’8 נ16 שש"ס(8 שעות שנתיות) בדרג 2, בתחום ההתמחות’8 נ

’4 נ8  שש"ס(4 שעות שנתיות) בדרג 2, מחוץ לתחום ההתמחות’4 נ
 אלה בתחום אחד או יותר)’(ניתן ללמוד 4 נ

’8 נ16 שש"ס(8 שעות שנתיות) בדרג 2, בכל תחום, לבחירת התלמיד’8 נ

’2 נ4  שש"ס(2 שעות שנתיות)החובה העכשווית של שנה ב'

’6 נ8  שש"ס או ב')’(סמסטר א2 מבואות בחירה
(מבין אלה שלא נלמדו בדרג 1)

’28 נ30 שש"ססה"כ
אקדמי

 (דרג 3)’שנה ג
’8 נ16 שש"ס(8 שעות שנתיות) בדרג 3, בתחום ההתמחות’8 נ
’4 נ8  שש"ס(4 שעות שנתיות) בדרג 3, מחוץ לתחום ההתמחות’4 נ

(בתחום אחד או יותר)

’4 נ8  שש"ס(4 שעות שנתיות) בדרג 3, בכל תחום, לבחירת התלמיד’4 נ

’2 נ4  שש"ס(2 שעות שנתיות)החובה העכשווית של שנה ג'

’4 נ—עבודת גמר (פרוייקט תערוכה)
(כולל הגשת עבודה בכתב בנושא עבודת הגמר)

’22 נ18 שש"ססה"כ
אקדמי

’72 נ72 שש"ססה"כ במדור ליצירה
אקדמי

.’יש להתחיל את לימודי המיקבצים בשנה ב

 1 - בתולדות האמנות (חובה)’מיקבץ מס
’נ 22  שש"ס’תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א

’5 נ4  שש"ספרוסמינריון (קדם דרישה: מבוא באותה תקופה ותרגיל)

סמינריון (או 3 שיעורים למתקדמים לפי בחירה, וזאת, רק במידה
’9-6 נ6-4 שש"ס3)– 2 ו’ממיקבצים מסבכל אחד והתלמיד כתב עבודה סמינריונית 

’16-13 נ                         12-10 שש"ססה"כ בתולדות האמנות
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3–ו      2’מיקבצים מס
המיקבצים בנויים ממבוא, תרגיל וסמינר (או פרוסמינריון).

מקבץ אחד יכול להיות מהחוג השני של התלמיד אשר בו למד בדרג 1.
’35-32 נמיקבצים סה"כ
’120 נלב"א סה"כ

סדר הלימודים
פי הכללים הבאים:–סדר הלימודים במשך שנות לימודיו של התלמיד לב"א נקבעים על

4 קורסים לפחות בשנה, על פי– לולא נרשםהמדור אינו מתיר לימודיו של תלמיד במידה 1.
דחא ינויע רועישו תיוושכעה הבוחה לש דחא סרוק ,תויתנש תואנדס 2  :אבה טורהפ

.כלל זה תקף לאורך כל לימודי התוארבתולדות האמנות. 

יסרוק לכב רבוע ןויצ דימלתל שי םא קרו ךא )3 ,2 גרד( םדקתמ סרוקל םשרהל ניתן2.
הקדם הנדרשים לאותו קורס. לא ניתן ללמוד שיעור קדם ומתקדם באותו סמסטר ולא

ניתן ללמוד קדם אחרי מתקדם.

ל"הנשב םמילשהל בייוחי ,3 וא 2 ,1 גרדב וילע םילטומה םיסרוקה לכ תא דמל אלש דימלת3.
,םילשהל וילעש םיסרוקה תא הליחת דילקהל ותמשרה תעב בייח הזכ דימלת .תבקועה

אחרת המערכת לא תאפשר לו להרשם לקורסים בדרג מתקדם.

 (דרג 1) יוכל התלמיד ללמוד מקסימום 24 נ'.’בשנה א4.

:קורסים במסגרת המדור ליצירה5.
סדנאות:א.

 (דרג 1), את כל 14 נ' בקורסי הסדנאות’- מומלץ מאד לסיים כבר בשנה א ’שנה א
 וצילום א'), רק כך תהא לתלמיד האפשרות הטובה’,  ציור א', פיסול א’(רישום א

, את תחום התמחותו.’ביותר לבחור בשנה ב

מימד–מימד, תלת– בתחום ההתמחות (תחום אחד מבין דו’- יש ללמוד 8 נ ’שנה ב
4 נ' מחוץ לתחום ההתמחות (בתחום אחד או יותר), בסדנאות בדרג 2.–ומדיה),  ו

 נוספות בתחום ההתמחות (באותו התחום שנבחר בשנה ב'),’- יש ללמוד 8 נ ’שנה ג
4 נ' מחוץ לתחום–8 חייבות להיות בדרג 3), ו– מתוך  ה’בסדנאות בדרג 3 או 2 (4 נ

ההתמחות (בתחום אחד או יותר).
לא ניתן יהיה להרשם לסדנאות בדרג 3 במידה והתלמיד לא קיבל ציון עובר לפחות

 בדרג 2.’4 נ–ב

החובה העכשווית:ב.
ותואל יטנוולרה "תיוושכעה הבוחה" סרוקה תא דומלל הבוח ’ג–ו 'ב ,’א הנשב

הדרג (אחד מתנאי מעבר לשנה הבאה).

עבודת גמר (פרוייקט תערוכה):ג.
µ3 גרד לש תיוושכעה הבוחהו )4333.311( "רמג תדובע" םיסרוקל םשרהל שי

(113.3100), בו זמנית.



173

 יצירה—החוג לאמנות 

µלא ניתן יהיה להרשם לקורסים אלה, במידה והתלמיד לא עבר בהצלחה הו/או לא
).’נרשם לכל חובותיו בלימודי התואר (סך של 54 נ

קורסים במסגרת המדור לתולדות האמנות:6.
µבמסגרת לימודי תולדות האמנות, מחוייבים תלמידי יצירה ללמוד 4 קורסים המקנים

 (14 שש"ס).’12 נ
µ.מומלץ ללמוד קורסים אלה במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר
µתופוקתה ןיבמ( הריחבל דחא אובמ ,תינרדומ תונמאב אובמ :םיסרוקה טורפ:

ןוירנימסורפו ’א בשחמו היפרגוילביב ליגרת ,)םאלסאו סנסנר ,ב"המי ,תיסאלק
אחד לבחירה (באותה תקופה בה נלמד המבוא).

µאחד מתנאי’חובה ללמוד מבוא אחד לפחות, מבין שני המבואות, בשנה אקדמית א) 
המעבר לשנה ב').

µכבר בשנה א' (לקורס זה אין’ניתן ללמוד את הקורס תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א ,
דרישות קדם).

µאובמ :םיאבה םיסרוקב רבוע ןויצ ,תמייוסמ הפוקתב ןוירנימסורפל השירד םדק
.’באותה תקופה ותרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א

תנאי מעבר
ציון עובר בכל הקורסים הוא 1.60.
: לשנה ב'’תנאי מעבר משנה א2.

65 בכל הקורסים בהם למד התלמיד (כולל  ציון–א.  ממוצע ציונים שווה או גדול מ
"נכשל").

ציון עובר בקורסים הבאים:ב.
µבקורסי הסדנאות.’מינימום 6 נ 
µ.1 החובה העכשווית של דרג
µ.מבוא אחד לפחות בתולדות האמנות

: לשנה ג'’תנאי מעבר משנה ב3.
א.   כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה

לקורסים בדרג 3.
ב.  ציון עובר בקורסים הבאים:

µבקורסי הסדנאות של שנה א'.’מינימום 14 נ 
µ.2 החובה העכשווית של דרג
µ.מבוא באמנות מודרנית

המדור ליצירה שומר לעצמו את הזכות לדון בהישגיו של כל תלמיד ולא לאפשר את4.
המשך לימודיו באם נכשל במקצוע אחד או יותר.

הערות:
השתתפות בקורס.–3 העדרויות מהוות איהחוג דורש נוכחות חובה בכל השיעורים. 1.
,עובשה ימי ךשמב םיטנדוטסה לש תימצע הדובעל תוחותפ תונמאל גוחה תואנדס2.

.םירועיש ןהב םימייקתמש תועשה טעמל
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אירועים - המדור ליצירה מצפה מתלמידיו להשתתף בכל האירועים שהוא יוזם במשך3.
השנה.

 תלמיד.לכמ תודובע רפסמ רוחבל תוכז ומצעל רמוארכיון עבודות - המדור ליצירה ש4.
רשאי המדור לבחור עבודה  אחת מכל עבודת גמר. עבודות אלה ישמרו בארכיון כמו כן

המדור לתיעוד נושאים לימודיים ויוכלו  להיות מוצגות בהתאם  לשיקולי המדור ליצירה.

ףרטצהל ,םהידומיל תונש ךלהמב םיאשר םניא ,הריציל רודמה ,תונמאל גוחה ידימלת5.
ילתוכל ץוחמ םהיתודובע תא גיצהל םהל רוסא  ןכ ומכ .תיעוצקמ תיתונמא הדוגאל

האוניברסיטה ללא אישור בכתב מראש המדור ליצירה ולפי מדיניות המדור.

אוניברסיטאיות–חובות כלל
כל התלמידים חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי כניסה לקורסים
בדרג 3. כמו כן על התלמיד להשתתף בשיעורי חינוך גופני, בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

הוראה
 המועידים עצמם להוראת האמנות חייבים בהשלמות, במסגרת המדור ליצירהתלמידי

לימודיהם בחוג לאמנות, בקורסים הבאים:

8  שש"ס2 מבואות (בתקופות שלא נלמדו במסגרת המדור ליצירה)-

2  שש"ס’תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א-

4  שש"ססמינר באחת מארבע התקופות-

  (התלמיד חייב לעמוד בדרישות של מבוא ותרגיל לפני הסמינר) 

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

µ µ µ
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(M.F.A) הלימודים לתואר שני

מר פיליפ רנצריו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
תכנית ללימודי אמנות עכשווית להכשרת אמנים צעירים. מטרת הלימודים לפתח ולהעשיר
את אישיותו האמנותית של הסטודנט, תוך העמקת והרחבת עולמו התרבותי. תכנית לימודי

 מבוססת על עבודה בסדנאות אישיות תוך דגש מיוחד על ליווי אישי של כל סטודנטM.F.A–ה
ידי אמן מתוך צוות המורים של החוג לאמנות או אמן אורח.–על

תנאי קבלה
ת שלודובעה קיתב ,ינשה ראותה ידומילל תיגוחה הדעווה ירבח לש ןויד - ’א בלש1.

המועמד, שלא בנוכחותו.

בשנתיים האחרונות(תיק העבודות יכיל קורות חיים מעודכנים ותיעוד יצירות שנעשו 
ו/או כל חומר רלוונטי אחר)

-  מועמד ראוי יוזמן לראיון אישי והצגת תיק עבודות, בוועדה החוגית ללימודי ’שלב ב2.
התואר השני.

גוחבו ,תוחפל 08 ןויצב הריצי תונמאל גוחב ןושארה ראותה ידומילב םינויצ לולקש3.
השני 76 לפחות.

 ימצאו כמועמדים מתאימים וראויים’, אשר בשלב אבוגרי חוגים אחרים באוניברסיטאות4.
ושציונם הסופי המשוקלל בכל לימודיהם לתואר הראשון (בשני החוגים) עומד על 80

לפחות, יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת הוועדה החוגית לתואר השני.

 ימצאו כמועמדים מתאימים’, אשר בשלב אספר לאמנויות אחרים–בוגרי מכללות ובתי5.
וראויים ושציונם הסופי המשוקלל בכל לימודיהם לתואר הראשון עומד על 80 לפחות,
יידרשו ללימודי השלמה (בהתאם לרקע האקדמי של התלמיד בתואר הראשון, ובכפוף

לתקנון לימודי התואר השני) לפי החלטת הוועדה החוגית לתואר השני.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב6.
לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.

לימודי השלמה
חוגי, אשר החלו לימודיהם לפני–בוגרי המדור ליצירה באוניברסיטת חיפה, במסלול הדו

” (מהחוג לתולדות’שנה"ל תשס"ג, ידרשו בהשלמת הקורס "תרגיל ביבליוגרפיה ומחשב א
האמנות).

הוועדה החוגית ללימודי התואר השני אינה מתחייבת לקבל ללימודים מן המניין תלמידים
שנרשמו ללימודי השלמות.
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משך הלימודים
תוך שנתיים מתחילת הלימודים לתואר. על התלמיד להשלים את כל חובות הקורסים

התלמיד יגיש את פרוייקט הגמר לשיפוט במועד שייקבע על ידי החוג ולא יאוחר מתום
השנה השלישית ללימודים (כולל חופשת הקיץ).

היקף הלימודים
36 שש"סא.  לימודי יצירה

8   שש"סב.  לימודים עיוניים
סה"כ               44 שש"ס

מבנה הלימודים
לימודי יצירה - 36 שש"ס שהם 18 ש"ש  (40% מן הציון)1.

הקורסים ביצירה הם קורסים שנתיים.

 - 9 ש"ש’שנה א
4 ש"שסדנה לניתוח עבודות, ביקורות, דיאלוג ואמנים אורחים-
3 ש"שהנחייה אישית-
2 ש"שסדנת בחירה-

9 ש"שסה"כ

 - 9 ש"ש’שנה ב
4 ש"שסדנה לניתוח עבודות, ביקורות, דיאלוג ואמנים אורחים-
3 ש"שהנחייה אישית-
2 ש"שסמינר תיאוריה וביקורת-

9 ש"שסה"כ

לימודים עיוניים - 8 שש"ס2.
תודובע יתש תביתכ ללוכ ,הטיסרבינואה יגוח ללכמ םיינויע הריחב ינוירנימס 2

. מומלץ לבחור אחד מהם בתולדות האמנות והשני מכלל חוגי האוניברסיטה.סמינריוניות

פרוייקט גמר (תערוכה) עם עבודה בכתב  (40% מן הציון)3.
הפעילות האמנותית של תלמידי התואר השני תתרכז ותתמקד בגלריה הלימודית. פרוייקט

הלימודים, והוא מהווה את החשיפה הציבוריתהגמר הוא למעשה נקודת השיא בתכנית 
והפומבית המשמעותית ביותר עבור הסטודנט. פתיחת התערוכה תלווה בביקורת פומבית

ידי–לע ונמזוי רשא ,םייזכרמ תונמא ירקבמו םירצוא םינמא ,ינשה ראותה ירומ לש
הבוגרים. כל משתתף יידרש ללוות את תערוכת הסיכום שלו, בטכסט  כתוב, בהיקף של

אשונה תריחב ,רקחמה יכרד .תיתונמאה ותריציל יטנוולרה אשונב ,םילימ 008-000,1
ואופן כתיבת העבודה ילוו על ידי המנחה האישי ויהוו תנאי לקבלת התואר.
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שקלול הציונים
40%לימודי יצירה (36 שש"ס)1.

על פי הפירוט הבא:
20%סדנה לניתוח עבודות, ביקורות, דיאלוג ואמנים אורחים-
6%הנחיה אישית-
4%סדנת בחירה-
10%סמינר תיאוריה וביקורת-

20%לימודים עיוניים  (8 שש"ס)2.
340%.   פרוייקט גמר עם עבודה בכתב

לפרטים בדבר תקנון לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה יש לעיין באתר האינטרנט
http ://research.haifa.ac.il/~graduateשל הרשות ללימודים מתקדמים: 

אמנות בקמפוס

לצד לימודים אקדמיים ומחקר רואה האוניברסיטה כחלק מתפקידה הציבורי והחינוכי גם
את הצגתן של תערוכות ויצירות אמנות ברשות הציבור.

 המציגההגלריה לאמנות של האוניברסיטה700 של הבניין הראשי ממוקמת –בקומת ה
כמה תערוכות מחקר ברמה מוזיאלית כל שנה. את הגלריה מנהל אוצר האוניברסיטה שהוא
חבר סגל בכיר בחוג לאמנות והוא אחראי גם על ניהולו ושימורו של אוסף האוניברסיטה.

 של החוג לאמנות. הגלריה משמשת כחלל הגלריה הלימודיתתכליתי ממוקמת–בבניין הרב
לתצוגת עבודות של תלמידי החוג בכלל ולתלמידי התואר השני בפרט. הגלריה מהווה ציר

מרכזי לפעילויות תלמידי התואר השני ומהווה מוקד של מפגש סביב תערוכותיהם.

 נמצאת בין הכניסה (ליד בנק הפועלים) ועד לרחבה שלפני הכניסה למוזיאוןגלריית "במעבר"
הכט. בגלריה זו מציגים יצירות של בוגרי החוג לאמנות מן השנה האחרונה.

 הכוללת את ציורי הקיר "ישראל - יצירות אמנות ברשות הציבורברחבי הקמפוס נמצאות
החלום ושיברו" של הצייר אברהם אופק בחלל הכניסה המרכזי, ציור הקיר "אליהו ונביאי
הבעל" של הצייר אריק בראואר בלובי שמול מוזיאון הכט, וציור הקיר של הצייר יוסל ברגנר

600 בבניין הראשי. בבניין המדרגות תלויים שני חיתוכי לינול גדולי מידה–ברחבת קומת ה
של הצייר והמאייר אבנר כץ. מול הבניין למדעי החברה ע"ש יצחק רבין מוצבים שלושת

ין.’פסליו המונומנטליים מסדרת "באר אטומה" של הפסל יעקב דורצ
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119
ארכיאולוגיה

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 פרופ' רוני רייךראש החוג:

חברי הסגל האקדמי

,  פרופ')ןותבשב, פרופ' ארתור סג"ל ()סוטירמא( ילילכח לחר 'פורפפרופסור מן המניין:
.)סוטירמא(אברהם רונן 

לאינד 'פורפפרופ' מינה עברון,  ,לטרז םדא 'פורפ ,יצרא לכימ 'פורפפרופסור חבר:
.ךייר ינור 'פורפ ,)ןותבשב פרופ' אבנר רבן (,ןמפואק

.)ת"לח( ולש לאירש ר"ד ,)ןותבשב( לטי'צוא רדנסכלא ר"דמרצה בכיר:

.לדנ ינד ר"ד ,עובלג תלייא ר"דד"ר אדריאן בועז, מרצה:

.זוע–רב איג ר"דמדריך דוקטור:

גב' יעל ארנון, ד"ר אביגיל ברזילי, ד"ר אסתי דבורז'צקי, גב' טליהעמיתי הוראה:
דן, גב' רות לין, מר יוסי מזרחי, גב' אורית צוף, ד"ר אלכסנדר צצקין,

.ורבליק ןא ר"ד

מר רון בארי, מר ישראל שור.עוזרי הוראה:

החוג מזכירות
רומנו יעל גב'החוג:  מרכזת
השעות 12.00-10.00 ה', בין-א' הקבלה: ימים שעות

טלפון: 04-8240234

באינטרנט החוג באתר גם נוסף, מצוי ומידע עדכונים החוג, כולל ידיעון
 http://research.haifa.ac.il/~archlgy/ האוניברסיטה אתר דרך או
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
מטרת החוג לארכיאולוגיה להקנות לתלמידיו ידע רחב ומקיף במגוון הנושאים הקשורים

ישראל והאגן המזרחי של הים התיכון, ולהכשיר את התלמידים–בתרבותה החומרית של ארץ
–לעבודה ארכיאולוגית מעשית בחפירות ובסקרים. במקביל ללימודי עברה החומרי של ארץ

ישראל, נלמדות סוגיות שונות הקשורות בתרבויות קדומות שכנות; וזאת החל בתקופה
הפרהיסטורית, דרך תקופות הברונזה והברזל וכלה בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית.
נידונים גם נושאים שונים מימי הביניים. הלימודים מתחלקים לתחומים הבאים: פרהיסטוריה,
ארכיאולוגיה מקראית וקלאסית, יתווספו לכך לימודים בינמדוריים בארכיאולוגיה ימית.

תנאי הקבלה
ידי החוג. החוג מקבל–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

בברכה מועמדים המבקשים לעבור מאוניברסיטאות אחרות, ממכללות ומחוגים אחרים.
החוג רשאי לדרוש ממועמדים אלה לימודי השלמה בהתאם לנסיבות.

חוגי רק לאחר שסיים בהצלחה את כל שיעורי דרג 1 בחוג–תלמיד יוכל ללמוד במסלול החד
לארכיאולוגיה, בממוצע משוקלל של 80 לפחות, ועמד בתנאי המעבר של שנה א' בחוג השני.

חוגי, יערך ראיון אישי. תכנית הלימודים האישית של כל תלמיד–לכל מועמד למסלול החד
תובא לאישור ועדת ההוראה של החוג. מתוך הוועדה יתמנה מורה אחד כמרכז המסלול

חוגי.–החד

חוגי–המסלול הדו

מבנה הלימודים
התלמיד  חוגי. בשנה הראשונה–התלמיד יצבור 60 נקודות במשך שנות לימודיו במסלול הדו

ישתתף בכל שיעורי המבוא ושיעורי רקע של דרג 1. חובות וסדר הלימודים בשנה השניה
רשומים להלן.

סדר הלימודים
נ'20שיעורי מבוא, ק"מ למבואות שנה א'
שיעור חובה לכולם שנה ב'

נ'3מבוא לארכיאולוגיה של המזרח הקדום
נ'16ס, 1 קרמיקה"שיעורים בשלוש התקופות, 2 פרו שנה ב'
נ'2שיעורים בתחום ההתמחות שנה ג'
נ'314 מדורים 1 קרמיקה, 1 סמינר בתחום ההתמחות–שיעורים ב שנה ג'

נ'4 משותפים—שיעורי בחירה  שנה ב'-ג'
נ'1סמינריון מחלקתי (חובה)

סה"כ                                                                          60  נ'
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תבנית הלימודים
א. שיעורי מבוא ושיעורי רקע לשנה א' (שיעורי חובה)

נ'3 4 שש"סמבוא לפרהיסטוריה*
נ'43 שש"סמדעי הטבע בשרות הארכיאולוגיה

נ'3שש"ס4ישראל בתקופה המקראית*–מבוא לארכיאולוגיה של ארץ
נ'3שש"ס4מבוא לארכיאולוגיה של יוון ורומא*

נ'3שש"ס4ישראל בתקופה הקלאסית*–מבוא לארכיאולוגיה של ארץ
נ'3שש"ס2ק"מ (לכל התקופות)

נ'1שש"ס1מבוא לקרמיקה
נ'1שש"ס1סדנא לקרמיקה
נ'  שש"ס     2420סה"כ

* מבוא שהצלחה בו היא תנאי מעבר לשנה ב'.

ב. תכנית לימודים לשנה ב':
בשנה השניה יהיה על התלמיד לקחת 2 פרוסמינריונים מתוך שלוש התקופות. נוסף לכך

2 שיעורים  בקרמיקה (ניתן לקחת אחד–ייקח התלמיד מבוא לקרמיקה (שיעור חובה) ו
בשנה ב' ושני בשנה ג') או כלי צור (חובה). על התלמיד יהיה לקחת שני שיעורים בכל

תקופה.
נ'3שש"ס14 שיעור חובה לכולם (מזרח קדום)

נ'8שש"ס24 פרו"ס
נ'2שש"ס2 משותפים—בחירה 

נ'2שש"ס4קרמיקה (או כלי צור) (חובה)
נ'6שש"ס36 שיעורים בשלושת המדורים

נ'   21           שש"ס20סה"כ

ג. תכנית לימודים לשנה ג':
תחום התמחות ראשי

נ'6שש"ס14 סמינר
נ'2שש"ס4קרמיקה (או כלי צור)

נ'2שש"ס2שיעורי בחירה משותפים
נ'2שש"ס12 שיעור בתחום ההתמחות

נ'66 שש"ס3 תקופות–3 שיעורים ב
נ'1סמינריון מחלקתי (חובה)

         19 נ'סה"כ

 תלמידים שברצונם ללמוד ארכיאולוגיה ימית לתואר שני, יחוייבו להשתתף בשיעורהערה:
מבוא לארכיאולוגיה ימית בשנה א' (2 נ', 2 שש"ס).
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ג. שיעורי בחירה לשנים ב' וג'
םושרה ךותמ הריחב ירועיש רוחבל לוכי דימלתה ,תודוקנ 06 לש הבוחה תא םילשהל תנמ לע
.ןותנשב

ד. חוג לימודים שני
החוג לארכיאולוגיה ממליץ לתלמידיו לקחת כחוג שני אחד מהחוגים הבאים: היסטוריה של

ישראל.–עם ישראל, היסטוריה כללית, מקרא, אמנות, גאוגרפיה , לימודי ארץ

תנאי המעבר
2–א.  תנאי המעבר מדרג 1 ל

בתום כל סמסטר יידרש התלמיד להשיג ציון עובר בכל אחד מהקורסים במדורים השונים
עליו להשיג ציון של 60 לפחות וכן ממוצע ציונים מצטבר של 60 לפחות. תלמיד שנה א'

 מבוא המהווים תנאי מעבר,בשני קורסישממוצע ציוניו יהיה נמוך מהנדרש ו/או שנכשל 
יופסקו לימודיו בחוג לצמיתות. תלמיד הנכשל פעמיים באותו קורס לא יורשה לחזור עליו
פעם נוספת. במידה והקורס הינו חובה, יופסקו לימודיו בחוג לצמיתות, תנאי השתתפות

בשיעורי דרג 2 הוא הצלחה במבוא של אותה תקופה.

ב. פרוסמינריון דרג 2
פרוסמינריון הוא כיתת לימוד קטנה בו לומדים שיטת ניתוח וכתיבה מדעית כהכנה לסמינריון.

 שכל אחד מהם בתקופה שונה.—חוגי התלמיד ישתתף בשני פרוסמינריונים –במסלול הדו

ג. סמינריונים דרג 3
תנאי ההרשמה לקורסי דרג 3 הם סיום חובות אנגלית ודרג 2.

במסגרת הסמינריון חייב התלמיד בהשתתפות פעילה, ברפרט ובבחינה ביבליוגרפית בתום
הסמסטר. התלמיד ישתתף בסמינריון אחד בתקופת התמחותו העיקרית. הסמינריון יוגש

 סיום פרוסמינריון באותה תקופה בציון של 60—בשני עותקים. דרישות קדם לסמינריון 
לפחות.

סיורים וחפירות
6 ימי סיור (שני ימי סיור– בשנת הלימודים הראשונה ישתתף כל תלמיד ב— סיוריםא.

בכל מדור). ששת הסיורים הללו הם סיורי חובה הצמודים לשיעורי המבוא. בשנת הלימודים
השניה והשלישית יחויב התלמיד להשלים 9 ימי סיור נוספים, עד מניין כולל של 15 ימי
סיור. מכסה זו הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. לאחר כל סיור חייב כל תלמיד להגיש

החוג ממליץ לתלמידיו  דו"ח סיור או עבודה, אלא אם כן אין הדבר נדרש בין חובות הקורס.
היוצאים לסיורים לבטח עצמם בביטוח תאונות אישיות.

30 ימי חפירה (6–במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב—חפירות ב.
שבועות). מטרת החפירה הלימודית היא להכשיר את התלמיד להבנה וניהול חפירה

10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים:–ארכיאולוגית. חובה על כל תלמיד להשתתף ב
פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. חפירה לימודית תאורגן במתכונת של קמפוס לימודי. במסגרת
הקמפוס ישתתפו התלמידים בניהול, רישום, מדידה, מיון הממצאים ושאר סעיפים לימודיים
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של החפירה. ההשתתפות בחפירה לימודית תוכר רק עם הגשת דו"ח חפירה, לפי תקנון
שייקבע בחוג. לא יוכרו חפירות שלא במסגרת החוג.

שפות
אוניברסיטאיות באנגלית כשפה– כל התלמידים חייבים לעמוד בחובות הכלל—אנגלית א.

זרה. עמידה בחובה זו היא תנאי מעבר לקורסים בדרג 3.
 במקום שפה יחוייבו התלמידים בלימוד הקורס: מחשב וסטטיסטיקה—פרהיסטוריה ב.

בארכיאולוגיה.
 אחת משפות אלו: פיניקית, אוגריתית, מצרית, אכדית. מומלץ—תקופה מקראית 

למעוניינים בהמשך לימודי תואר שני בתקופה זו.
 יוונית או לטינית. מומלץ למעוניינים בהמשך לימודי תואר שני—תקופה קלאסית 

במדור זה.
 החוג ממליץ לתלמידים המתכוונים להמשיך בלימודי מ"א להתחיל—שפה זרה שניה ג.

בלימודי שפה זרה שניה כבר בלימודי הב"א.
נקודות זכות ללימודים אלו אינן נחשבות במסגרת 60 נקודות החובה.

הכשרה מעשית בארכיאולוגיה
לפי הודעת רשות העתיקות, ובתאום עם החוגים לארכיאולוגיה במוסדות האקדמיים בישראל,
בוגרי החוגים לארכיאולוגיה החל משנת הלימודים תשס"ה שיבקשו להשתלב בעבודה מעשית
כמנהלי חפירות ארכיאולוגיות (כלומר: לקבל רשיון חפירה על שמם), יוכלו לעשות  כן רק

אם המוסד האקדמי שהכשירם יאשר את כשירותם לעבודת שדה מעשית.
מובא בזה לידיעת התלמידים כי אישור כזה יינתן רק למי שלמד ונבחן בשיעורים העוסקים

בארכיאולוגיה מעשית (כגון: סטרטיגרפיה סקר ארכיאולוגי, כתיבה מדעית וכיו"ב).

חוגי–המסלול החד

מבנה הלימודים
46 נ' במסגרת השתתפות בשני–חוגי התלמיד יצבור 74 נ' בלימודים חוגיים ו–במסלול החד

3 בלבד, כולל סמינריון אחד.–מיקבצים. נקודות נוספות בחוג תהיינה משיעורי דרג 2 ו
6 נ' שיעורי בחירה או שיעור מחשב–חוגי יחוייב גם ב–תלמיד הלומד במסלול החד

וסטטיסטיקה בארכיאולוגיה (2 נ').

סדר הלימודים
20  נ'שיעורי מבוא, קריאה וכתיבה מודרכת—שנה א'
23  נ'פרוסמינריונים ושיעורים שונים דרג 2—שנה ב'

46  נ'2 מיקבצים—שנה ב'-ג'
6    נ'שיעורי בחירה—שנה ב'-ג'

24  נ'2 סמינרים ושיעורי השלמה—שנה ג'
1    נ'סמינריון מחלקתי—שנה ג' + מ"א

120 נ'סה"כ
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תכנית הלימודים
שיעורי מבוא ושיעורי רקע לשנה א' (שיעורי חובה):א.

חוגי.–ראה רשימת השיעורים במסלול הדו

חוגי ייקח התלמיד 3 פרוסמינריונים (בכל התקופות), 3 סמינריונים (מהם–במסלול החדב.
שניים בחוג לארכיאולוגיה, משתי תקופות) ואחד במסגרת המיקבצים.

שיעורי בחירה לשנים ב' וג':ג.
חוגי).–התלמיד ישלים 6 נ' משיעורי הבחירה (ראה רשימה במסלול הדו

תנאי המעבר
2:–תנאי המעבר מדרג 1 לא.

חוגי.–ראה פירוט למסלול הדו

פרוסמינריון דרג 2:ב.
חוגי התלמיד ישתתף בשלושה פרוסמינריונים, אחד בכל תקופה.–במסלול החד

סמינריונים דרג 3:ג.
דחאו תוחמתהה תפוקתב דחא ,םינוירנימס ינשב ףתתשי דימלתה יגוח–דחה במסלול
אחרת. בתקופה

סיורים וחפירות
ראותה ךשמב רויס ימי 81–ב ףתתשהל םיבייח יגוח–דחה לולסמה ידימלת :םירוסיא.

הראשון.
30 ימי חפירה במשך התואר הראשון (10–חוגי ישתתפו ב–חפירות: תלמידי המסלול החדב.

מכל תחום).

שפות
חוגי.–ראה לימודי שפות במסלול הדו

מיקבצים
חוגי ישתתפו בשני מיקבצים בהיקף של 46 נ'. ניתן לבחור מתוך שני–תלמידי המסלול החד

–מקבצי לימוד קיימים בחוגים אחרים או מתוך מיקבץ לימוד קיים ומיקבץ שני שיורכב על
חוגי. באחד משני המיקבצים יגיש התלמיד–ידי התלמיד בהתייעצות עם מרכז המסלול החד

עבודה סמינריונית.

חוגי לבחור במיקבצים הקרובים מבחינה נושאית כדלקמן:–החוג ממליץ לתלמידי המסלול החד
 אנתרופולוגיה, ביולוגיה אבולוציונית, גאוגרפיה .—פרהיסטוריה א.

,לארשי–ץרא ידומיל ,לארשי םע לש הירוטסיה ,ארקמ — תיארקמ היגולואיכראב.
גאוגרפיה.

 תרבות ומורשה קלאסית, היסטוריה כללית, אמנות, גאוגרפיה.—ארכיאולוגיה קלאסית ג.
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תעודת הוראה בשל"ח ובידיעת הארץ לתלמידי החוג לארכיאולוגיה
התלמידים יחוייבו בקורסי השלמה בחוג לגאוגרפיה  וקורס השלמה בחוג ללימודי א"י.

בחוג לגאוגרפיה  אחד משני הקורסים:
6 שש"ס (שו"ת) מבוא לגאוגרפיה  של אדם, חברה ומרחב—
6 שש"ס (שו"ת) מבוא לגיאולוגיה ולגיאומורפולוגיה—

בחוג ללימודי א"י, אחד משני הקורסים:
4 שש"ס19–מבוא לא"י במאה ה

4 שש"סמבוא לתקופת המנדט

תלמידים שהחוג השני שלהם הוא גאוגרפיה  יהיו פטורים מהשלמות בחוג זה.

תלמידים שהחוג השני שלהם הוא לימודי א"י יהיו פטורים מהשלמות בחוג זה.

µ µ µ

הלימודים לתואר שני (מ"א)

פרופ' ארתור סג"ליו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
השונים בתחומים התלמיד של וההבנה הידע את ולהעמיק להרחיב מיועדים המ"א לימודי

ישראל והמזרח הקדום–ארץ של הקדמון, ארכיאולוגיה האדם בלימודי הארכיאולוגיה: של
של והארכיאולוגיה הקלאסית בתקופה ישראל–ארץ של בתקופה המקראית, הארכיאולוגיה

.ורומא יוון

ובמעבדות, בחפירות מעשית עבודה מחקר, תוך דרכי לסטודנט להקנות היא נוספת מטרה
.עצמאי למחקר להכשירו כדי והכלים השיטות את ולהרחיב לשפר

.ההתמחות בתחומי הידע החשיבה, וגיבוש לפיתוח מכוונת הלימודים תכנית

הקבלה תנאי
בחוג ראשון  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה תואר בעלי להתקבל שני, יוכלו תואר ללימודי

לפחות. בכל אחד מחוגי הלימוד בעלי תואר ראשון 76 הוא המשוקלל לארכיאולוגיה, וציונם
של המ"א ועדת ידי–על יקבעו השלמה, אשר בלימודי יחויבו אחרת התמחות או במקצוע

 מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית,.החוג
ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו–חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על

ללימודים.
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לימוד: מסלולי בשני מתנהלים המ"א לימודי

א' מסלול

הלימודים מבנה
תכנית שנים. משלוש יותר גמר מחקרית, לא עבודת הגשת כולל א' במסלול הלימודים משך

שיעורי שש"ס 8–ו לארכיאולוגיה בחוג  26 שש"ס—שש"ס   34 סה"כ תכלול הלימודים
אינם השלמה ולימודי עזר מ"א) שיעורי יועץ אחרים (ובאישור בחוגים       5-3) בחירה (דרג

.במניין נכללים

לארכיאולוגיה בחוגשש"ס 26 
מ"א) יועץ בחירה (באישור שיעורישש"ס  8 

גמר מחקרית עבודת

א' מסלול
  שש"ס 4התלמידים) לכל מדעית (חובה וסדנא מחקר סמינר

  שש"ס 8ההתמחות בתחום  סמינריונים
10 שש"סההתמחות בתחום וסדנאות שיעורים

שש"ס   4התלמידים) לכל ותיאוריה (חובה מתודולוגיה
26 שש"ססה"כ

הגמר עבודת
המדריך, על עם בהתייעצות התלמיד ללימודים, יחליט הראשונה השנה מתום יאוחר לא

המ"א ועדת לאישור המחקרית תובא הגמר לעבודת הגמר המחקרית. ההצעה עבודת נושא
בתקנון הקיים הנוהל פי על יהיו הגמר עבודת של והשיפוט החוג. הכתיבה, ההגשה של

.האוניברסיטה של השני התואר לימודי

–כגון: סוציולוגיה בחוגים 5-3) בחירה (דרג מדריכו, שיעורי עם לבחור, בהתייעצות יכול התלמיד
של  פסיכולוגיה, ביולוגיה, היסטוריה,ימיות–אנתרופולוגיה, מקרא, גאוגרפיה, ציוויליזציות

.האמנות כללית, תולדות ישראל, היסטוריה–עם

גם: כוללות הדרישות
.בארכיאולוגיה ותפעולו המחשב הכרת1.
.המדריך עם לפחות, בתאום שבועיים של וחפירות, בהיקף סקר2.

זרה: שפה 3. 
.מתקדמים לאנגלית), ברמת מודרנית (בנוסף אירופאית שניה זרה שפה
המקראית או הקלאסית. בהתמחות עתיקה שפה

שעות לימוד שפה זרה אינן נחשבות במניין השעות לתואר.



החוג לארכיאולוגיה

186

ב' מסלול
הלימודים והיקף מבנה
שש"ס  4התלמידים) לכל מדעית (חובה וסדנה מחקר סמינר
שש"ס  8סמינרים 2 ראשית התמחות מגמת

18 שש"סוסדנאות שיעורים
שש"ס  4עבודה) כתיבת כולל ההתמחות לחוג (במגמת מחוץ סמינר 1

10 שש"ס                                                            5-3) בחירה (דרג שיעורי
גמר בחינת
שש"ס 44סה"כ

תכלול גמר), זו עבודת גמר (במקום בבחינת חייבים זה במסלול התלמידים לימודיהם בסוף
.בע"פ בחינה של מרכיב גם

.לחוג מחוץ תעשה אחת בחוג, עבודה סמינריוניות: שתיים עבודות שלוש יכתוב התלמיד
.המדריך) עם לעיל, ובהתייעצות שהוזכרו החוגים א' (מן במסלול  יהיו, כמקובל בחירה שיעורי
.עתיקה שפה מחובת פטורים יהיו ב' מסלול תלמידי

.א' מסלול מתלמידי לנדרש בהתאם וסיור, יהיו חפירה שנייה (מודרנית), ימי זרה שפה
.למסלול ממסלול מעבר בכך החפץ לסטודנט תאפשר הלימודים תכנית

משך הלימודים במסלול ב' הינו שנתיים.

 מסלול לימודים אישי—"מורשת וארכיאולוגיה ציבורית" 
.ותיירות אתרים, אוצרות; הקהילה, חינוך וניהול תחום הכולל שימור

.לפחות 80 הוא ראשון לתואר המשוקלל שציונו תלמיד יתקבל
.גמר עבודת כתיבת שני, כולל לתואר הלימודים לתקנון בהתאם לימודיות דרישות

תכנית משותפת עם החוג למקרא

התכנית קיימת במסגרת מסלול א' ומסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית).

תכנית הלימודים תכלול 32 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוגמסלול א': 
לארכיאולוגיה. בנוסף לכך התלמיד ילמד שפה עתיקה ושפה מודרנית (נוסף לאנגלית). התלמיד
יכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת במסגרת סמינריון משותף לשני החוגים ואחת בחוג
שבו התלמיד לא למד לתואר הראשון. התלמיד יכתוב עבודת גמר בנושא משותף לשני

החוגים.

ידי החוג–ידי החוג למקרא ועל–התלמיד ישתתף בכל השיעורים המוצעים עלמסלול ב': 
לארכיאולוגיה. תכנית זו מחייבת 44 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג
לארכיאולוגיה. במסגרת זו התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות, שתיים בחוג אחד

ועוד אחת בחוג השני (לפי בחירתו). הלימודים יסתיימו בבחינת גמר.
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).Ph.D(לימודים לקראת תואר שלישי 

פרופ' ארתור סג"ליו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: 

תנאי קבלה
רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור כל בעלי תואר שני (מ"א) בארכיאולוגיה
מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל, שהשיגו לפחות ציון סופי "טוב" (80) בלימודיהם

מ"א.–לתואר שני, וציון "טוב מאד" (86) בעבודת הגמר ל

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

 שנה (2 סמסטרים, מקבלת התלמיד עד הגשת הצעת המחקר)—תלמיד מחקר שלב א' 
 לא יותר משנתיים (מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה)—תלמיד מחקר שלב ב' 

בקשת הקבלה שתופנה לוועדה החוגית תכלול: מהלך חיים, העתקים מתעודת "בוגר"
מ"א, שתי המלצות מאנשי אקדמיה, כאשר–ב"א ול–ו"מוסמך", גליונות ציונים מאושרים ל

מ"א, אישור בכתב על הסכמת מנחה לעבודת הדוקטור וכן–אחת מהן ממדריך התיזה ל
ידי המנחה המיועד.–הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על

בשלב א' יכין התלמיד הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הוועדה החוגית  לתואר
שלישי.

ידי הרשות ללימודים מתקדמים. עם קבלת האישור, יעבור התלמיד–אישור סופי יינתן על
למעמד תלמיד מחקר שלב ב'.

המנחה יקבע לתלמיד את תוכנית הלימודים שלו ואת היקפה. הוועדה החוגית  תאשר את
התכנית.

הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בע"פ) בקורסים שהתלמיד נדרש
להשתתף בהם. בסמינריונים נדרשת רק השתתפות פעילה.

תלמיד אשר במסגרת לימודי התואר השני שלו לא למד שפת מחקר שניה ברמת מתקדמים,
חייב להשלים חובה זאת.

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה מודפסת ובחתימת המנחה לוועדה החוגית ללימודי
תואר שלישי. הוועדה תדון בעבודה ותחליט אם לאשרה לשיפוט או לדרוש תיקונים. לאחר

פי התקנון.–אישור העבודה לשיפוט תערך בדיקה אם אכן מולאו כל החובות כנדרש על
העבודה תועבר לרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנוהלים.

יש לעיין בפרק על לימודי תואר שלישי המופיע בחלקו הראשון של השנתון.
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123
הספר להיסטוריה–בית

תכנית לימודים למ"א
ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

פרופ' יעקב ברנאיהספר: –ראש בית

הספר להיסטוריה מושתת על ההכרה שההיסטוריה הינה דיסציפלינה מדעית  שהיבטיה–בית
 קשורים ביניהם קשר הדוק.—ישראלית – כללית, יהודית, מזרח תיכונית, ארץ—השונים 

 את שיתוף הפעולה בין החוגים להיסטוריה, תוך העשרתלייעל ולהגבירהספר נועד –בית
הלימודים המתקדמים המוצעים כיום בתחום.

החוגים המאוגדים בבית הספר הינם:

ישראל ולימודי–תולדות עם ישראל, היסטוריה של המזה"ת, היסטוריה כללית, לימודי ארץ
אסיה.–מזרח

הספר להיסטוריה מקיים:–בית
סמינר סגל למורים חברי החוגים השותפים בו.

סמינרים לתלמידי המחקר של החוגים השותפים בו.

קורסים משותפים לתלמידי מ"א, העוסקים בנושאים מתודולוגיים.

תיכונית–סדנאות בנושאים היסטוריים משולבים לתרבות האירופית, היהודית, המזרח
ישראלית.–והארץ

תוכנית בלימודים יווניים.

מטרת הסמינרים האלה היא להביא בפני התלמידים לתארים מתקדמים תמונה מורכבת,
מגוונת ומעודכנת של הידע, השיטות ומצב המחקר בתחומים מרכזיים של חקר היסטוריה.

הספר:–ידי מרכזת בית–הספר מתבצעת על–ההרשמה לקורסי בית
מדר– לימור פרדיאן’גב

הספר: קומה 22 חדר 2209–במזכירות בית
טלפון: 04-8240851, פקס: 04-8249010
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108
היסטוריה כללית

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

פרופ' אריה כוכביראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

 מיכאל גודיץ', פרופ' אריה גראבויס (אמריטוס), פרופ' אפרים'פורפפרופסור מן המניין:
דוד, פרופ' בלה ואגו (אמריטוס), פרופ' מרים ירדני (אמריטוס), פרופ'

סופיה מנשה, פרופ' מיכל סובל (אמריטוס), פרופ' רון רובין.

 דוד גולן (אמריטוס), פרופ' אריה כוכבי, פרופ' אבא סטראז'ס'פורפפרופסור חבר:
סילביה 'פורפציון פינצ'וק, פרופ' חנוך צ'יזיק, –(אמריטוס), פרופ' בן

מקוב.– חיה שפייר'פורפשיין, 
 אלכס אוצ'יטל, ד"ר עוזי אלידע, ד"ר מנחם לוז, ד"ר עמוס מגד,ד"רמרצה בכיר:

ד"ר יניר שוחט.ד"ר נירה פנסר, ד"ר יוסי ציגלר, 

ד"ר גלעד מרגלית.מרצה:

ד"ר אורי אמיתי, ד"ר שרון הלוי.מדריך דוקטור:

ד"ר ברוך גור, מר גבי גוארינו.עמית הוראה:

מזכירות החוג

 אתי מרום'גבמרכזת החוג: 
שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 12.00-10.00

קומה 13, חדר 1302
טלפון: 04-8240907  פקס: 04-8249195

general-history@univ.haifa.ac.il
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

חוגי–המסלול הדו
מטרת הלימודים

יעדם של הלימודים בחוג הוא להקנות לתלמידים ידע וכלים להבנת תהליכים היסטוריים
עם דגש על ההיסטוריות של אירופה ואמריקה היונקות מן המורשות של יוון, רומא והתרבות
הנוצרית. תכנית הלימודים בחוג מציעה מגוון קורסים העוסקים בסוגיות בתחומי ההיסטוריה
הפוליטית, החברתית, הכלכלית, התרבותית והמגדרית. הלימודים יכשירו את התלמידים

לחשיבה עצמאית ולגישה ביקורתית אל המקורות ההיסטוריים.

תנאי הקבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על

מסלולים ומגמות
חוגי (החל משנה ב' בלבד). הלימודים–חוגי ובמסלול החד–הלימודים מתקיימים במסלול הדו

 העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה והעת החדישה. במסגרת—מקיפים ארבע תקופות 
כל תקופה נלמדים שיעורים (הרצאות פרונטליות), תרגילים, שפה זרה ברמת מתחילים (סמסטר
א'+ב') וסדנא למיומנויות מחקריות, פרוסמינריונים וסמינריונים אותם יבחרו התלמידים

פי עקרון תקופתי, אזורי או נושאי.–בהתמחות על

חוגי–המסלול הדו
מבנה הלימודים

שנה א'
4 שיעורים למתחילים (2 שש"ס 2 נ"ז כל אחד); 4 תרגילים–מערכת הלימודים מורכבת מ

(4 שש"ס 4 נ"ז כל אחד) וכן סדנא למיומנויות מחקריות (2 שש"ס 2 נ"ז).
 ראה שנה ב'.—שפה זרה 

שנה ב'
3 פרוסמינריונים (4 שש"ס 5 נ"ז כל אחד), לפי בחירת–מערכת הלימודים מורכבת מ

התלמיד/ה.
שפה זרה

כל תלמידי החוג ילמדו בשנה השניה ללימודיהם לטינית או שפה אחרת שאינה שפת-אמם
ברמת מתחילים (סמסטר א'+ב' בהיקף 2 שש"ס 4 נ"ז). המעוניינים להשלים חובה זו  בשנה

א' יוכלו לעשות כן.

שנה ג'
פי–ידי התלמיד/ה על–מערכת הלימודים כוללת 2 סמינריונים בשתי תקופות שיבחרו על

תחומי העניין שלו/ה (4 שש"ס 6 נ"ז כל אחד) וכן שיעור מתקדם (2 שש"ס 2 נ"ז).
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שימו לב, השינוי בתכנית הלימודים, כפי שמצויין כאן, תקף אך ורק לתלמידים שיחלו
לימודיהם בשנה"ל תשס"ד.

.)רבעמ תושירד האר( 'ב הנשל 'א הנשמ ליגרתו רועיש תוחדל ןתינ :הרע* ה

נקודותשעותשנה
זכותסמסטריאליותאקדמית

העת העתיקה

22(א)שיעור
44(א)תרגיל

45(ב)פרוסמינריון*

ימי הביניים
22(א)שיעור
44(א)תרגיל

45(ב)פרוסמינריון*

העת החדשה
22(א)שיעור
44(א)תרגיל

45(ב)פרוסמינריון*

העת החדישה
22(א)שיעור
44(א)תרגיל

45(ב)פרוסמינריון*

23(ג)שיעור מתקדם
46(ג)סמינריון א'
46(ג)סמינריון ב'

22(א)סדנא למיומנויות מחקריות
לטינית או שפה אחרת

44(ב)אם–שאינה שפת
60 נ"ז52  שש"ססה"כ

* יש לבחור 3 פרוסמינריונים מבין 4 תקופות.
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דרישות מעבר
כל האמור בתקנון הלימודים לתואר ראשון חל על תלמידי החוג.1.

קיימת חובת נוכחות של התלמיד בקורסים. השתתפותו של תלמיד בקורס תבוטל אם2.
.לא תישלח התראהנוכחותו לא תהא מספקת (80% לפחות). 

ףתתשהל לכוי אל תמייוסמ הפוקתב ליגרתו רועיש ידומיל םילשה אלש ה/דימלת3.
בפרוסמינריון של אותה תקופה. תלמיד/ה שלא השלים לימודי שיעור, תרגיל ופרוסמינריון

לא יוכל להשתתף בסמינריון של אותה תקופה.

לפני לימוד קורסים מדרג 3 הרז הפשכ תילגנאה ידומיל תא םייסל ךירצ ה/דימתל4.
(סמינריונים ושיעור מתקדם).

תויונמוימ תנדס ללוכ ,'ב הנשב ויתובוח לכ תא אלימש רחאל 'ג הנשל לבקתי ה/דימלת5.
.רקחמ

עבודה סמינריונית תוגש במזכירות החוג בשני עותקים ולאחר מילוי טופס הגשת עבודות.6.
תאריך אחרון להגשתה בתחילת שנת הלימודים העוקבת בין אם נלמד הקורס בסמסטר

א' או בסמסטר ב'.
: לאחר שהשלימו חובותיהם האקדמיות לתואר ראשון, יפנו התלמידיםסיום חובות לתואר7.

למרכזת החוג אשר תעביר את שקלול ציוניהם למדור בוגרים, בתנאי שאישרו בחתימתם
ידיהם את ממוצע ציוניהם הסופיים. לאחר סגירת התיק לא ניתן לשפר ציונים.

חוגי–חדלול  ההמס
מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להרחיב את השכלתם ההיסטורית של התלמידים כמו גם להעמיק את
ידיעותיהם בנושאים ספציפיים לפי בחירתם. מסגרת זו מאפשרת לתלמידים לבחור מקבצי

לימוד מחוגים אחרים הנושקים לתחום בו בחרו, ובכך מספקת לו גישה רב תחומית.

תנאי הקבלה
תלמידים שממוצע ציוניהם בסוף שנה א' עומד על 85 לפחות.

מבנה הלימודים
חוגי מתווסף סמינריון בתחום ההתמחות בו בחרו וכן–על מכסת הקורסים של המסלול הדו

שפה זרה נוספת ברמת מתחילים ומתקדמים.

חוגי 3 מיקבצים אותם ירכיבו בהתייעצות עם מורי–כמו כן, יבחרו התלמידים במסלול החד
החוג. אחד המקבצים חייב להיבחר מתוך רשימת המקבצים של החוג להיסטוריה כללית.
המקבצים יבחרו לפי תחומי התעניינות ובהתאם לרשימת המיקבצים הקיימים בחוגים

הנלמדים באוניברסיטה.

50 נקודות זכות) יצברו–על התלמידים לצבור בחוג לפחות 70 נקודות זכות, את השאר (כ
במיקבצי הלימוד שבחרו. התלמידים יוכלו להתחיל ללמוד את המיקבצים בשנה ב' ללימודיהם.

סדר הלימודים ומבחר הקורסים ייקבעו בייעוץ.
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חוגי ילמדו 2 שפות זרות (במקום אחת) ברמות מתחילים ומתקדמים–תלמידי המסלול החד
(4 סמסטרים).

דרישות מעבר
חוגי.–חוגי זהות לאלו הנהוגות במסלול הדו–דרישות המעבר במסלול החד

באשר למיקבצים: התלמידים יעמדו במטלות הנדרשות בקורסים בהם למדו. כמו כן יגישו
עבודה סמינריונית באחד מקורסי הסמינריון בהם השתתפו.

מידע לתלמידי החוג המועידים עצמם להוראה
תלמידים המועידים עצמם להוראת היסטוריה חייבים בשיעורי השלמה. ההיקף והתוכן של
שיעורי ההשלמה תלויים בחוג הלימודים השני לב"א. נא ראו הנחיות מפורטות בתכנית
הלימודים של החוג להוראה בפרק השלמות לתלמידים הלומדים לקראת תעודת הוראה

בהיסטוריה.

שממוצע ציוניהם בסוף שנה ב' עומד על 87 מיועד לתלמידים —המסלול למצטיינים 
ומעלה. במסגרת מסלול זה ישתתפו התלמידים בקורס שיכשירם לקראת לימודי המ"א. כמו
כן, יורשו התלמידים להשתתף בסמינר מתודולוגי מלימודי המ"א אשר יוכר לאותם תלמידים

שימשיכו את לימודיהם בחוג במסלול א' במ"א.

 מיועד לתלמידי שנה ג' בתואר ראשון, אנא הסתכלו בפרק— המסלול המואץ למ"א
העוסק בלימודי מ"א.

שקלול ציונים
410% שיעורים
418% תרגילים

5%סדנא למיומנויות מחקר
2%שפה זרה

330% פ"ס
230% סמינריונים

15% שיעור מתקדם
100%סה"כ

µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)

מקוב–פרופ' חיה שפייריו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר השני היא להעמיק את ההשכלה ההיסטורית של התלמידים ולהקנות
להם את הכלים הדרושים לעיסוק במחקר היסטורי. לשם כך מתמחים התלמידים בתקופה
אחת (העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה או העת החדישה), או בנושא מסויים שאינו
מוגבל לתקופה מסויימת ומשתתפים בלימודים אינטגרטיביים, המשותפים לכל התקופות.

תנאי קבלה
תיללכ הירוטסיהל גוחב יגוח–דחה לולסמה ירגובו יגוח–ודה לולסמב ןושאר ראות ירגובא.

 ובמסלול אישי לקראת’"טוב" (80 לפחות), רשאים להמשיך בלימודים במסלול אשציונם
מ"א, ועליהם להשיג ציון משוקלל של 76 לפחות בחוג הלימוד השני.התואר

למסלול ב' רשאים להתקבל תלמידים שציונם הסופי בלימודי התואר הראשון בכל   אחדב.
מחוגי הלימוד הוא 76 לפחות.

בוגרי חוגים אחרים יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ועדת המ"א החוגית.ג.

וראההה תפשש ,ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ןושאר ראות לעב דמעומ — תירבעב עדי תניחבד.
ידי האוניברסיטה–בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על

במהלך לימודיו כתנאי לזכאותו לתואר.

מבנה הלימודים
הלימודים מתנהלים באחד מארבעה מסלולים:

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).—מסלול א' 1.

 עם בחינת גמר (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית).—מסלול ב' 2.

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).—מסלול אישי 3.

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)—מסלול מואץ 4.

משך הלימודים
משך הלימודים במסלול א' הוא עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול ב' הוא שנתיים.
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מסלול א'
, לפי החלוקה כדלקמן:32 שש"סהיקף הלימודים במסלול זה הוא 

שנה ב' שנה א'          
4 שש"ססמינר התמחות8 שש"ס2 סמינרי התמחות
2 שש"ססמינר מתודולוגי2 שש"ססמינר מתודולוגי
2 שש"ססמינר מחקר ב'2 שש"ססמינר מחקר א'
2 שש"סקריאה מודרכת2 שש"סקריאה מודרכת

4 שש"סקורסי בחירה4 שש"סקורסי בחירה
14 שש"ססה"כ18 שש"ססה"כ

הערות
א. כל תלמיד חייב לקחת לפחות 2 סמינרי התמחות בתקופת התמחותו.

ב. לפחות 4 שש"ס מקורסי הבחירה ילמדו במסגרת החוג (מדרג 3 ומעלה).

ג.  במסלול זה חייב התלמיד להגיש 2 עבודות סמינריות, לפחות אחת בתקופת התמחותו.

ףתתשהל לכוי ,ורקחמ ךרוצל הרז הפש ידומילל קקדזיש דימלת — הרז הפש ידולימד.
םיליחתמ תמרב הרז הפש דמליש דימלת .הריחבה יסרוק םוקמב הרז הפש ידומילב

ו/או  מתקדמים (8 או 16 שש"ס) יקבל הכרה במחצית משעות קורסי הבחירה (4 או 8
שש"ס).

םידומילל תושרהו תיגוחה א"מ תדעו שאר רושיא הנועט םידומילה ךשמ תכראהה.
מתקדמים.

שימו לב
בשנה"ל תשס"ד חל שינוי בתכניות הלימודים לתואר שני. התכניות החדשות רלבנטיות אך
ורק לתלמידים שיחלו לימודיהם בשנה"ל תשס"ד. לגבי שאר התלמידים, תקפה תכנית

הלימודים כפי שפורסמה בשנה בה החלו ללמוד.

עבודת גמר מחקרית
תלמיד מסלול א'  יבחר את נושא העבודה תוך התייעצות עם המנחה/ים. הצעת המחקר

3–תוגש לועדת המ"א עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השניה, בחתימת המנחה וב
עותקים.  עם תום לימודיו יגיש התלמיד את עבודת התיזה לשיפוט בהתאם לנהלי הכנה

והגשה של עבודת גמר של הרשות ללימודים מתקדמים.
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מסלול ב'
 לפי החלוקה כדלקמן:44 שש"סהיקף הלימודים במסלול זה הוא 

שנה ב' שנה א'          
4 שש"ססמינר התמחות8 שש"ס2 סמינרי התמחות
2 שש"ססמינר מתודולוגי2 שש"ססמינר מתודולוגי
2 שש"סקריאה מודרכת2 שש"סקריאה מודרכת

8 שש"סקורסי בחירה בחוג8 שש"סקורסי בחירה בחוג
קורסי בחירה מחוץ לחוג  4 שש"סקורסי בחירה מחוץ לחוג  4 שש"ס

20 שש"ססה"כ24 שש"ססה"כ

הערות
לפחות 8 שש"ס מקורסי הבחירה בחוג יהיו מדרג 4 ואת היתר ניתן לקחת מדרג 3.א.

תיגוחה הדעוה רושיאב הלעמו 3 גרדמ םיסרוקמ ובכרוי גוחל ץוחמ הריחבה יסרקו
לתואר שני.

נריימס תרגסמב הנשגות תודובע 3 .תוירנימס תודובע 4 שיגהל דימלתה בייח הז לולסמב.  ב
ההתמחות ואחת במסגרת קורסי הבחירה.

בתום לימודיו במסלול זה ייבחן התלמיד בבחינת גמר בנושא שיבחר בתאום עם ועדת מ"א
החוגית.

מסלול אישי
 לפי החלוקה כדלקמן:32 שש"סהיקף הלימודים במסלול זה הוא 

שנה ב' שנה א'          
4 שש"ססמינר התמחות4 שש"ס2 סמינרי התמחות
2 שש"ססמינר מתודולוגי2 שש"ססמינר מתודולוגי
2 שש"ססמינר מחקר ב'2 שש"ססמינר מחקר א'
2 שש"סקריאה מודרכת2 שש"סקריאה מודרכת

קורסי בחירה                 4 שש"סקורסי בחירה                 4 שש"ס
14 שש"ססה"כ18 שש"ססה"כ

המסלול האישי הינו מסלול לימודים הבנוי סביב תחום התמחות מרכזי הנבחר ע"י התלמיד
והחוצה דיסציפלינות. היקף הלימודים זהה למסלול א' אך ניתן לקחת יותר קורסים מחוגים
אחרים בהתאם לתחום ההתמחות. התלמיד חייב ללמוד בחוג 2 סמינרים מתודולוגים 2
סמינרי מחקר ולפחות 2 סמינרי התמחות. שאר הקורסים להשלמת מכסת הלימודים ייקבעו
בתאום עם  ועדת המ"א החוגית. תכנית הלימודים חייבת את אישור הדיקן ללימודים

מתקדמים.
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עבודת גמר מחקרית
בהתאם לנהלים של מסלול א'.

הערות
המסלול והלומדים בו יהיו תחת פיקוח של יו"ר ועדת מ"א חוגית.א.

על התלמיד לשמוע בחוג הראשי בכל אחד מהמסלולים 28 שש"ס לפחות.ב.

מעבר ממסלול א' למסלול ב' ולהיפך אפשרי באישור הועדה החוגית לתואר שני.
במקרה זה יחוייב התלמיד בכל הדרישות של המסלול החדש, ויוכל לקבל פטור עבור

לימודיו במסלול הישן כמילוי חלקי של הדרישות למסלול החדש.

 (מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)המסלול המואץ לתואר שני

מטרת הלימודים
החוג מציע לתלמידים מצטיינים לסיים תוך ארבע שנים (8 סמסטרים) את התואר הראשון
והשני. מסלול זה מאפשר קבלת תואר "בוגר" עם השלמת מכסת לימודי הב"א, תוך כדי

הלימודים לתואר שני.

תנאי קבלה
יתקבלו לתכנית תלמידים שסיימו את לימודי שנה ב' בחוג  בציון 85 לפחות ולאחר ראיון עם

ג'. תכנית הלימודים תיקבע בתאום עם–יו"ר ועדת מ"א החוגית במהלך הקיץ שבין שנה ב' ל
ועדת מ"א החוגית.

עם השלמת מיכסת הלימודים לתואר ראשון (סוף שנה ג') יקבלו הלומדים בתכנית תואר
"בוגר" כמקובל באוניברסיטה. עם השלמת כל החובות לתואר שני, כולל כתיבת עבודת
הגמר המחקרית ושיפוטה, יהיו זכאים לקבלת תואר "מוסמך האוניברסיטה" בחוג להיסטוריה

כללית.

מסלול הלימודים
פי תכנית הלימודים לב"א–על— שנה א'
פי תכנית הלימודים לב"א–על— שנה ב'
פי תכנית הלימודים לב"א , וכן קורסים מתכנית הלימודים למ"א:–על— שנה ג'

4 שש"ססמינר התמחות
2 שש"ססמינר מתודולוגי
2 שש"ססמינר מחקר א'
2 שש"סקריאה מודרכת

10 שש"ססה"כ



החוג להיסטוריה כללית

198

שנה ד'
8 שש"ס2 סמינרי התמחות
2 שש"ססמינר מתודולוגי
2 שש"ססמינר מחקר ב'
2 שש"סקריאה מודרכת

8 שש"סקורסי בחירה
22 שש"ססה"כ

עבודת גמר מחקרית
בהתאם לנהלים של מסלול א'.

תוכניות לימודים מיוחדות למ"א

תכנית לתואר שני בתרבות קלאסיתא.
פרופ' אפרים דודראש התכנית: 

מטרת התכנית
להפגיש את התלמיד עם התחומים השונים של התרבות הקלאסית (הסטוריה, פילולוגיה,
פלאוגרפיה, תיאטרון, פילוסופיה, ספרות, אמנות וארכיאולוגיה) ולהקנות לו כלים מתודולוגים
ודיסציפלינריים, כמו כן, נועדה התכנית לאפשר לתלמיד התמחות באחד מהתחומים האלה,

היווניים והרומיים.–תוך העמקה וגיבוש באמצעות הגישה אל הטכסטים הקלאסיים

מסלולי הלימודים
 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).מסלול א':

עם בחינת גמר (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית).מסלול ב': 

תנאי קבלה
תנאי הקבלה הכלליים לחוג. באישור ראש החוג וראש התכנית יתקבלו גם בוגרי חוגים

אחרים בפקולטה העומדים בתנאים הכלליים של החוג.

מבנה הלימודים
ארכיאולוגית–התכנית המוצעת תתבסס על שתי התמחויות מרכזיות: התמחות היסטורית

פילוסופית/ספרותית.–והתמחות היסטורית

מסלול א'
, לפי החלוקה כדלקמן:לא כולל לימודי שפות 32 שש"סהיקף הלימודים במסלול זה הוא 
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שנה א'
4 שש"ססמינר התמחות בהיסטוריה (יוונית, רומית או תקופת בית שני)

4 שש"ס2 סמינריונים מתודולוגים
2 שש"סקריאת טכסטים קלאסיים

6 שש"סקורסי בחירה מחוץ לחוג
16 שש"ססה"כ

שנה ב'
4 שש"ססמינר התמחות (או מחקר) בהיסטוריה (יוונית, רומית או תקופת בית שני)

2 שש"ססמינר היסטוריוגרפי או סמינר בארכיאולוגיה (או בפילוסופיה/ספרות)
2 שש"סקריאת טכסטים קלאסיים

8 שש"סקורסי בחירה
16 שש"ססה"כ

מסלול ב'
שנה א'

4 שש"ססמינר התמחות בהיסטוריה (יוונית, רומית או תקופת בית שני)
4 שש"ססמינר משלים בארכיאולוגיה (או בפילוסופיה/ספרות)

4 שש"ס2 סמינרים מתודולוגים
2 שש"סקריאת טכסטים קלאסיים

10 שש"סקורסי בחירה מחוץ לחוג
24 שש"ססה"כ

שנה ב'
4 שש"ססמינר התמחות (או מחקר) בהיסטוריה (יוונית, רומית או תקופת בית שני)

2 שש"ססמינר היסטוריוגרפי או סמינר בארכיאולוגיה (או בפילוסופיה/ספרות)
2 שש"סקריאת טכסטים קלאסיים

12 שש"סקורסי בחירה
20 שש"ססה"כ

תכנית לתואר שני בלימודי ארה"בב.
 מיכל סובל’ פרופראש התכנית:

מטרת התכנית
להפגיש את התלמידים עם לימודים בין תחומיים בהיסטוריה של ארה"ב ותרבותה. התכנית
משלבת קורסים  בהיסטוריה, גאוגרפיה, ספרות, אמנות, סוציולוגיה, משפטים, תקשורת
ופוליטיקה של ארה"ב. המטרה לאפשר לתלמידים ליצור מעין תכנית לימודים אישית

באמצעות קורסים העוסקים בארה"ב בחוגים השונים.
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תנאי קבלה
יתקבלו לתכנית מועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון סופי ממוצע של 80

76 בכל אחד מחוגי הלימוד.–לפחות ולא פחות מ
מועמדים בתכנית שאינם בעלי רקע בהיסטוריה ותרבות של ארה"ב יידרשו ללימודי השלמה

(שייקבעו בידי ראש התכנית).

מסלולי הלימוד
 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית.—מסלול א'  
 עם בחינת גמר (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית).—מסלול ב'  

’מסלול א
היקף הלימודים במסלול זה הוא 32 שש"ס לפי החלוקה כדלקמן:

’שנה א
4 שש"ס סוגיות נבחרות בלימודי ארצות הברית (חובה)—תחומי –סמינר בין

4 שש"ססמינר התמחות
4 שש"ס2 סמינרים מתודולוגים

2 שש"ססמינר מחקר א'
4 שש"סקורסי בחירה

18 שש"ססה"כ
’שנה ב

—סמינר מתודולוגי 
4 שש"ס"לימודים אמריקאים" והמחקר הבין תחומי (חובה)

2 שש"ססמינר מחקר ב'
8 שש"סקורסי בחירה

14 שש"ססה"כ

הערות
ניתן לקחת את קורסי הבחירה מחוגים אחרים בנושאים הקשורים ללימודי ארה"ב.1.
במסלול זה חייב התלמיד להגיש 2 עבודות סמינריות, לפחות אחת במסגרת החוג.2.

’מסלול ב
היקף הלימודים במסלול זה הוא 44 שש"ס לפי החלוקה כדלקמן:

’שנה א
4  שש"ס סוגיות נבחרות בלימודי ארצות הברית (חובה)—תחומי –סמינר בין

4  שש"ססמינר התמחות
4  שש"ס2 סמינרים מתודולוגים

2  שש"סקריאה מודרכת
8  שש"סקורסי בחירה

22 שש"ססה"כ
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’שנה ב
4   שש"ססמינריון התמחות
—סמינר מתודולוגי 

4   שש"ס"לימודים אמריקאים" והמחקר הבין תחומי (חובה)
2   שש"סקריאה מודרכת

12 שש"סקורסי בחירה
22  שש"ססה"כ

הערות
במסלול זה חייב התלמיד להגיש 3 עבודות סמינריות, לפחות 2 בחוג.

בתום לימודיו במסלול זה ייבחן התלמיד בבחינת גמר בנושא שיבחר בתאום עם ועדת מ"א
החוגית.

תכנית משותפת לחוגים לתולדות ישראל ולהיסטוריה כלליתג.
הספר התיכוניים,–התכנית מיועדת לענות על הצרכים של ציבור המורים להיסטוריה בבתי

המתמודד עם שילוב לימודי ההיסטוריה היהודית והכללית. קורסים המוצעים במסגרת
התוכנית יקיפו נושאים מתולדות ישראל והעמים ויתמקדו בנושאים המהווים חלק מתוכנית

הספר התיכוניים. במסגרת התוכנית יתקיימו קורסים משותפים לשני–הלימודים של בתי
החוגים. התוכנית הינה במסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית (מסלול ב'). להשלמת
חובות הלימודים לתואר המ"א, יוכל התלמיד לבחור קורסי בחירה בחוגים אחרים

באוניברסיטה בדרג 3 לפחות בהיקף הנדרש ובאישור ועדת מ"א החוגית.

תנאי קבלה
הספר התיכוניים שסיימו את לימודי הב"א באחד–התכנית מיועדת למורים להיסטוריה בבתי

החוגים להיסטוריה בציון 76 לפחות, בעלי תעודת הוראה וותק של חמש שנות הוראה
וציונם המשוקלל בחוג השני לתואר בוגר הוא 76 לפחות.

מבנה הלימודים
פי הפירוט הבא:–בתכנית המשולבת ילמד התלמיד 44 שש"ס, על

8  שש"סשני סמינרי התמחות, אחד בכל חוג
4  שש"ססמינרים מתודולוגים באחד משני החוגים

8  שש"סשני קורסים בנושאים משותפים
8  שש"ספי בחירת התלמיד, אחד בכל חוג–שני קורסים על

16 שש"סארבעה קורסים בחוגים אחרים, בדרג 3 לפחות
44  שש"ססה"כ

 התלמיד ייבחן בבחינת גמר בחוג לתולדות ישראל או בחוג להיסטוריה כלליתבחינת גמר:
פי בחירתו.–על
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שיקלול ציוני מ"א
מסלול א' ומסלול מואץ

50%עבודת גמר
220% סמינרי התמחות עם עבודות

4%סמינר התמחות עם רפרט
26% סמינרים מתודולוגים

26% סמינרי מחקר
26% ק"מ

8%קורסי בחירה או שפות
100%סה"כ

מסלול ב'
34%בחינת גמר

30%קורסים עם עבודות
26% סמינרים מתודולוגים

26% ק"מ
24%קורסי בחירה מחוץ לחוג

100%סה"כ

מסלול אישי
50%עבודת גמר

20%קורסים עם עבודות
26% סמינרים מתודולוגים

26% סמינרי מחקר
18%קורסי בחירה

100%סה"כ

התכנית ללימודים קלאסיים
מסלול א'

50%עבודת גמר
220% סמינרי התמחות עם עבודות

10%קורסים עם עבודות
12%קורסי בחירה מחוץ לחוג

8%קריאת טכסטים קלאסיים
100%סה"כ
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מסלול ב'
34%בחינת גמר

20%סמינרי התמחות
30%קורסים עם עבודות

16%קורסי בחירה מחוץ לחוג
100%סה"כ

התכנית ללימודים אמריקאיים
מסלול א'

50%עבודת גמר
30%סמינר התמחות

5%תחומי–סמינר בין
15%קורסי בחירה

100%סה"כ

מסלול ב'
30%בחינת גמר

35%סמינרים מתודולוגיים והתמחות
5%תחומי–סמינר בין

30%קורסי בחירה
100%סה"כ

מסלול משותף לחוג להיסטוריה כללית ותולדות עם ישראל
30%בחינת גמר

210% קורסי בחירה בחוגים
330% סמינרים

420% קורסים בחוגים אחרים
210% קורסים בנושאים משותפים

100%סה"כ

µµµ
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).Ph.Dהלימודים לקראת תואר שלישי (
פרופ' מיכאל גודיץ'יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: 

תנאי קבלה
רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) בהיסטוריה כללית
מאוניברסיטה בארץ או בחוץ לארץ, שהשיג לפחות ציון "טוב מאוד" (90) בלימודיו לתואר

שני וציון "טוב מאוד" (86) בעבודת גמר.

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

תלמיד מחקר שלב א', לא יעלה על 12 חודשים.א)

תלמיד מחקר שלב ב'.ב)

—מועמד שאושרה קבלתו, ואחד ממורי החוג המוסמכים לכך הסכים להנחות את עבודתו 
יעסוק בשלב המועמדות בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת. עם אישור ההצעה ע"י ועדת

ד"ר החוגית יתקבל המועמד כתלמיד מחקר שלב ב'.

מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה, ועדת ד"ר
החוגית תאשר את התכנית והיקפה. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב

פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם; בסמינריונים נדרשת רק חובת–או בעל
השתתפות פעילה. כן יוכיח התלמיד ידיעה של 3 שפות רלוונטיות לתחום מחקרו. לקראת
סיום כתיבת העבודה ירצה התלמיד על התיזה שלו בפני חברי החוג. עם סיום עבודת המחקר,
יגיש התלמיד את עבודתו המודפסת, בחתימת המנחים ליו"ר ועדת ד"ר החוגית בהיסטוריה.

פי התקנון, תמליץ ועדת ד"ר–לאחר שתיערך בדיקה כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש על
החוגית על מינוי שופטים.
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הסטוריה של המזרח התיכון

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ללימודי מ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

ד"ר עמליה לבנוניראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

 גד גילבר, פרופ' גבריאל ורבורג (אמריטוס),'פורפפרופ' אמציה ברעם, פרופסור מן המניין:
פרופ' דוד קושניר.

גלעדי, פרופ' יוסףפרופ' אבנר מנה (אמריטוס),–בוטרוס אבו 'פורפפרופסור חבר:
נבו, פרופ' קייס פירו.

 און וינקלר,  ד"ר מחמודד"ר מיכאל אפל, ד"ר יאיר הירשפלד, ר"דמרצה בכיר:
יזבּכ, ד"ר עמליה לבנוני, ד"ר יהושע פרנקל, ד"ר אורי קופפרשמידט.

ד"ר יצחק ויסמן, ד"ר פרומה זקס, ד"ר סולי שאהוור.מרצה:

מזכירות החוג
 גב' נאוה זקמרכזת החוג:

שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 12:00-10:00
חדר 1502, קומה 15, מגדל אשכול

טלפון: 04-8249165; פקס: 04-8249712

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
חוגי–המסלול הדו

מטרת הלימודים
החוג מבקש להקנות לתלמידים במסלול זה את הידע והכלים להבנת התהליכים ההיסטוריים

עברו על ארצות האסלאם במזרח התיכון מאז ראשית האסלאם ועד העת החדשה, אשר
זה. תכנית הלימודים מקיפה מבחר נושאים ולהכשירם ללימוד ולמחקר עצמאיים בנושא

והתרבותית של ארצות האיזור בעת בתחומי ההיסטוריה המדינית, החברתית, הכלכלית
החדשה. החוג מציע גם קורסים בלשונות המזרח התיכון: ערבית, תורכית ופרסית. במסגרת

קורסי חובה נערכים סיורים לימודיים. מספר
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תנאי קבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

מבנה הלימודים
לימודי התואר הראשון נמשכים שלוש שנים. במהלכן על התלמידים להגיע לשליטה בשפה

 סעיף "שפות"), וכן להשתתף בקורסים—הספרותית בדרגה הולמת (פרטים להלן  הערבית
הבאים:

נ'שש"ססוג
שנה א' (דרג 1)

43ש'מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה
43ת'מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

42ת'תרגיל מתודולוגי
44ש'+ת'1מבוא לדת האסלאם

22ש' (בהסטוריה כללית)2פרשיות בתולדות עמי המערב
22ש'3מבוא לגיאוגרפיה אזורית של המזה"ת

123ת'4ערבית ספרותית (רמות א'+ב')
19     סה"כ        

שנה ב' (דרג 2)
45פ"ס5הסטוריה מודרנית של אחת מארצות המזה"ת

44ש'+ת'המדינה המוסלמית בימיה"ב
44ש'+ת'הקיסרות העות'מאנית ומוסדותיה

43ת'תרגיל הסטורי
124ת'4ערבית ספרותית (רמות ג'+ד')

20             סה"כ

שנה ג' (דרג 3)
46ס'5סוגיות בהסטוריה של המזה"ת בעת החדשה

44ש'+ת'כלכלת המזרח התיכון
44ש'+ת'הסטוריה חברתית של המזה"ת

44ת'6טכסטים בערבית להסטוריה של המזה"ת
43ת'4ערבית ספרותית (רמה ה')

21     סה"כ         
60 נ'סה"כ לימודי המסלול

הערות
תלמידים שחוג לימודיהם השני הינו שפה וספרות ערבית, ילמדו את הקורס "מבוא לדת1.

האסלאם" במסגרת החוג לשפה וספרות ערבית. במקומו חייבים בלימוד קורס שיבחרו
.בהיקף של 4 נ'חוג אחר, למעט שפה וספרות ערבית,  מההיצע של כל



207

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

— השדחה תעה" רודמהמ ,תיללכ הירוטסהל גוחה תינכתמ הריחבל ןתינ סרוקה2.
 שיעורים".— למתחילים — שיעורים", או מהמדור "העת החדישה —למתחילים 

ומוקמב .הז רועישמ םירוטפ ,תיללכ הירוטסה וניה ינשה םהידומיל גוחש םידימלת
חייבים בקורס שיבחרו מההיצע של כל חוג אחר, למעט מהסטוריה כללית, בהיקף של

2 נ'.

םיבייח ומוקמב .הז רועישמ םירוטפ ,היפרגואיג וניה ינשה םהידומיל גוחש םידתלמי3.
מגיאוגרפיה, בהיקף של 2 נ'. טעמל ,רחא גוח לכ לש עציההמ ורחביש סרוקב

תלמידים הפטורים מלימוד השפה הערבית (במלואה או בחלקה), כמפורט בסעיף נפרד4.
להלן.

ןוירנימסל םשריהל ןתינ אל .הרומ ותוא לצא ןוירנימסו ןוירנימסורפ דמלי אל דימלת5.
הפ"ס בהצלחה. םויס ינפל

 לתלמידים הפטורים מלימוד השפה הערבית (ראהאך ורק מיועד הקורס בסמסטר א' 6.
 טכסטים ברמה א'.—נפרד להלן)  סעיף

ךשמב הפשב םתעידי תא םישכורה םידימלתל קרו ךא דעוימ  'ב רטסמסב סרוקה
 טכסטים ברמה ב'.—לימודיהם בחוג (רמות א'-ה') 

שפות
השפה הערבית הספרותית

 10 נ' סה"כ.—על כל תלמידי החוג ללמוד ערבית ספרותית בהיקף של חמש רמות (א'-ה') א.

הציון המינימלי הנדרש, כתנאי מעבר מרמה לרמה, הינו 60.ב.

חוגי:–לתלמידי הדוג.

הנתומ ,)2 גרדל הפשב 1 גרד יסרוקמ( הפשה ידומילב 'ב הנשל 'א הנשמ רבעמה1.
2בסיום מוצלח של רמה ב'. המעבר משנה ב' לשנה ג' בלימודי השפה (מקורסי דרג

מותנה בסיום מוצלח של רמה ד'. בשפה לדרג 3),

לא ניתן במקרה של כשלון באחת הרמות, יש לחזור שנית על הקורס באותה הרמה.2.
חוגי.–להשתלב בקורסי הערבית של המסלול החד

תלמידים שרכשו ידיעתם בשפה הערבית לפני בואם לאוניברסיטה, יופנו על סמך בדיקהד.
מיוחדת עליה יקבלו הודעה מראש, ללימודי השפה ברמה המתאימה.

תלמידים ששפת אמם הינה ערבית, או בוגרי תיכון בחו"ל ששפת ההוראה בו היתה—ה.
ערבית, פטורים מלימוד השפה, ויחוייבו בלימוד קורסים מחוץ לחוג בהיקף של 10 נ',

מההיצע של חוגים אחרים, למעט מחוגם השני ללימודי התואר, ומהחוגים שיבחרו 
להסטוריה כללית, שפה וספרות ערבית, מדע המדינה וגאוגרפיה.

תלמידים אשר להם ידע קודם בשפה הערבית הספרותית, גם אם חוג לימודיהם השני—
סמך בדיקה מיוחדת לקבלת הפטור או ללימודי–שפה וספרות ערבית, יופנו על הינו
,"רוטפ"ה ףקיהב םייפולח םיסרוק דומילב ובייוחי םה .המיאתמה המרב תיברהע

אותם יבחרו מההיצע של חוגים אחרים, למעט מחוגם השני ללימודי התואר ומהחוגים
להסטוריה כללית, שפה וספרות ערבית, מדע המדינה וגאוגרפיה.
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השפה האנגלית
כל התלמידים חייבים לסיים אנגלית ברמת "מתקדמים", כתנאי מעבר לקורסי דרג 3.

נוכחות בשיעורים
העדרות בלתי מוצדקת, העולה על 20% מן השיעורים בקורס, עלולה להביא לביטול השתתפות

התלמיד בקורס.

שיפור ציונים
 יש לחזור על הקורס (שיעור ותרגיל) כולל כל המטלות (מותנה במספר—בקורסי חובה א.

המקומות באותו קורס).

 יש לבחור קורס אחר ברמה מקבילה, לא ניתן לחזור על אותו נושא או—בקורסי בחירה ב.
אותו מורה שנית. (מותנה במספר המקומות באותו קורס). אצל 

לא ניתן לחזור על קורס חובה או בחירה יותר מפעם אחת בלבד.ג.

לא ניתן לחזור על קורס המבוא למזה"ת בחלקו.ד.

רישום לקורס למטרת שיפור ציון אפשרי בקורסי החובה ובאישור החוג בלבד ומחייבה.
השלמתו עד ציון סופי. במידה ותלמיד לא השלים את הקורס, יופיע ציון ל"ה שמבטל כל

ציון קודם באותו קורס.

זכאות לתואר
µ:תנאי זכאות

פי דרישת הפקולטה–תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על
מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבותיו לאוניברסיטה. והחוג/ים 

ציון סופי לתואר
רושיא לבקל יאכז )תינוירנימס הדובע ללוכ( א"בל ויתובוח לכ תא םייס רשא דימלתא.

לתואר. זכאות
בבקשות לאישור זכאות, יש למלא בכתב ברור את הטופס המיועד לכך במזכירות החוג.ב.

במקרה של קורסי בחירה עודפים, יש לציין במפורש אילו קורסים ייכללו בציון הסופי.
באישור הזכאות מפורטים החוגים אותם למד ותאריך הזכאות לתואר. תאריך סיוםג.

החובות לתואר  בחוג ייקבע לפי תאריך המטלה האחרונה, ובהתאם לתקנון "אגף מינהל
התלמידים" המופיע בשנתון זה.

לאחר העברת השקלול למחשב ו/או קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמידד.
לתקן את ציון הגמר שלו.

שקלול וציונים לב"א
µ.ציון הגמר נקבע כממוצע משוקלל של כל מקצועות הלימוד שנלמדו באוניברסיטת חיפה

משקל המקצוע כמספר נקודות הזכות בתכנית המחייבת את התלמיד.

µחוגי), יבחרו הקורסים–חוגי, 120 נ' חד–תלמיד שילמד מעבר לדרישות התואר (60 נ' דו
פי הציון הגבוה ביותר.–לשקלול הציון הסופי על
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µבשום מקרה לא יאושרו תיקוני ציונים לאחר שהחוג העביר למינהל התלמידים אישור
על סיום הלימודים עם ציון משוקלל.

לימודי שנה א' (דרג 1)
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

3 קורסים:–המבוא מורכב מא.

1. הרצאה משותפת לכל תלמידי שנה א' (2 שש"ס בכל סמסטר, 3 נ')

 2 שש"ס בכל סמסטר, 3 נ')—2. קריאה ונתוח תעודות הסטוריות (להלן "תרגיל מבוא" 

 2 שש"ס בכל סמסטר, 2 נ')—3. מתודולוגיה הסטורית (להלן "תרגיל מתודולוגי" 

התלמידים יגישו למורי "תרגיל המבוא" עבודת תרגיל מסכמת בנושא שיינתן בתחילתב.
הקורס. ההדרכה בכתיבת העבודה תינתן ע"י מורי קבוצות "התרגיל המתודולוגי".

המועד האחרון להגשת עבודת התרגיל המסכמת יימסר לתלמידים בתחילת שנה"ל.

בחינות בקורס המבואג.
בתום כל סמסטר תתקיים בחינה על חומר ההרצאות ועל חומר הקריאההרצאה: 1.

פי רשימה שתחולק בתחילת כל סמסטר.–על הנוסף,

 בתום שנת הלימודים תתקיים בחינה על החומר הנלמד.תרגיל המבוא: 2.

ציון "התרגיל המתודולוגי" יורכב מתרגילים שיוגשו במהלך הסמסטר. 3.

פי השקלול הבא:–ציון המבוא כולו יחושב עלד.
15%  סמסטר א'—הבחינה על חומר ההרצאה והחומר הנלווה —

15%  סמסטר ב'—הבחינה על חומר ההרצאה והחומר הנלווה —

20% —הבחינה על חומר "תרגיל המבוא" —

20% התרגיל המתודולוגי—

20% העבודה המסכמת—

10% השתתפות פעילה ב"תרגיל המבוא"—

הציון המשוקלל כנ"ל יירשם בכל שלושת קורסי המבוא.

וציון משוקלל של לפחות בכל אחד ממרכיבי המבוא, כמפורט בסעיף ד' לעיל, 60ציון ה.
 הינם תנאי להצלחה במבוא ולהמשך הלימודים בחוג.—  65 לפחות—כל המרכיבים 

 65.—ציון "עובר" בעבודה המסכמת הינו 

לימודי שנה ב' (דרג 2)
פרוסמינריוניםא.

הפרוסמינריון הוא הקורס המרכזי בלימודי שנה ב'. ההשתתפות בו מותנית בסיום1.
מוצלח של קורס המבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה, על כל מרכיביו.
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הדובע תשגה ,הליעפ תופתתשה ,האלמ תוחכונ :םה ןוירנימסורפב תובוחה2.
ובחינה בסיומו. פרוסמינריונית במהלך הקורס

תוריכזמב שגות איה .לופכ חוורב םיספדומ םידומע 51-02 היהי הדובעה ףקיה3.
החוג בשני עותקים. עותק אחד יוחזר לתלמידים לאחר בדיקתו, והשני יופקד בארכיון

 להגיש העבודה ישירות לתאי המרצים!)איןהחוג. (

הציון הסופי של הפרוסמינריון יחושב עפ"י השקלול הבא:4.
50% עבודה פרוסמינריונית—
30% בחינה—
20% השתתפות פעילה—

ציון משוקלל של 65 לפחות הינו תנאי להצלחה בפרוסמינריון.
ציון ”עובר" בעבודת הפרוסמינריון הינו 65.

הצלחה בפרוסמינריון, על כל מרכיביו, הינו תנאי להשתתפות בסמינריון שנה ג'.5.

תרגיל הסטוריב.
התלמידים יבחרו באחד הקורסים המוצעים כתרגילים הסטורים נושאיים.1.

חובות התרגיל כוללים: הגשת רפרט/סיכומי מאמרים/תרגילים קצרים במהלך2.
הקורס (עפ"י הנחיות המורה), נוכחות מלאה, השתתפות פעילה ובחינה בסיום הקורס.

לימודי שנה ג' (דרג 3)
סמינריוניםא.

הסמינריון הוא הקורס המרכזי בלימודי שנה ג'. ההשתתפות בו מותנית בסיום1.
הפרוסמינריון. מוצלח של

נוכחות מלאה, השתתפות פעילה והגשת עבודהחובות התלמידים בסמינריון הם: 2.
סמינריונית.

נושא העבודה ייבחר ע"י התלמידים בראשית הסמסטר.3.

היקף העבודה יהיה 25 עד 30 עמודים מודפסים ברווח כפול. היא תוגש במזכירות4.
החוג בשני עותקים. עותק אחד יוחזר לתלמידים לאחר בדיקתו, והשני יופקד בארכיון

 להגיש העבודה ישירות לתאי המרצים!)איןהחוג. (
מועד הגשת העבודה הינו סוף חופשת הקיץ של שנת הלימוד בו מתקיים הסמינריון,5.

ובכפוף לתקנון "אגף מינהל התלמידים" בשנתון זה, בנושא זה.
הציון הסופי של הסמינריון יחושב עפ"י השקלול הבא:6.

70% עבודה סמינריונית
30% השתתפות פעילה

ציון משוקלל של 65 לפחות הינו תנאי להצלחה בסמינריון.
ציון "עובר" בעבודת הסמינריון הינו 65.

תרגיל קריאת טכסים בערביתב.
התלמידים יבחרו באחד הקורסים המוצעים כתרגילים בקריאת טכסטים היסטוריים1.

בערבית.
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התרגילים ניתנים בשתי רמות, בהתאם לשליטת התלמידים בשפה הערבית:2.
הפש ינשה םגוחש וא/ו תיברע הניה םמא תפשש םידימלתל תדעוימ  'א המר

בסמסטרחוגי. תלמידים אלה ילמדו תרגיל זה –ערבית ו/או תלמידי החד וספרות
.א' בלבד

דומיל לע תוססובמ תיברעה הפשב םהיתועידיש םידימלתל תדעוימ  'ב המר
.בסמסטר ב' בלבד הז ליגרת ודמלי הלא םידימלת .דבלב גוחב הפשה

ההשתתפות בתרגיל הטכסטים מותנית בסיום רמה ה' בלימודי הערבית בחוג, בציון
של 60 לפחות.

ךלהמב םירצק םיליגרת/םירמאמ ימוכיס/טרפר תשגה :םיללוכ ליגרתה תובוח3.
הקורס (עפ"י הנחיות המורה), נוכחות מלאה, השתתפות פעילה ובחינה בסיום הקורס.

שנתי–חוגי התלת–המסלול החד
מטרת הלימודים

המסלול החד-חוגי נועד להקנות לתלמידים מצטיינים ידע מקיף ומעמיק בלימודי המזרח
התיכון, תוך שימת דגש על הסטוריה מודרנית וקונטמפורנית ולהקנות להם כישורים בשפה
הערבית על רבדיה השונים. משך הלימודים במסלול זה הוא שלוש שנים, והתלמידים מתחילים
את לימודיהם בו בשנת הלימודים הראשונה. תכנית הלימודים כוללת, בנוסף לקורסים

חוגי, קורסים על אמנות האסלאם, משפט מוסלמי, סוציולוגיה–הניתנים במסלול הדו
ואנתרופולוגיה של תושבי האיזור והמזה"ת במערכת היחסים הבינלאומיים. מרכיב חשוב
בתכנית הוא לימוד אינטנסיבי של הלשון הערבית. במסגרת מספר קורסי חובה ייערכו
סיורים לימודיים, ובמרוצת לימודי הב"א יתקיים סיור לימודי לאחת מארצות המזרח התיכון.

תנאי הקבלה
חוגי תערך בחופשת הקיץ הקודמת לשנת הלימודים הראשונה. מועמדים–הקבלה למסלול החד

חוגי, יוזמנו לראיונות אישיים. לאחר הראיונות–אשר השיגו ציון משוקלל גבוה מן הנדרש לדו
יקבלו התלמידים הודעת קבלה למסלול זה. הקבלה אינה מותנית בידיעה קודמת של הלשון

הערבית.

מבנה הלימודים
לימודי התואר הראשון נמשכים שלוש שנים, במהלכן יש להשתתף בקורסים הבאים:

נ'שש"ססוג
שנה א'

43ש'מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה*
43ת'מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

42ת'תרגיל מתודולוגי
44ש"תמבוא לדת האסלאם

22ש'פרשיות בתולדות עמי המערב
22ש'מבוא לגאוגרפיה אזורית של המזה"ת**
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נ'שש"ססוג

44ש+תהמדינה המוסלמית בימיה"ב
44ש+תהקיסרות העות'מאנית ומוסדותיה

43ת'יסודות המחשב
43מבוא לאמנות האסלאם****

42ס'סמינר אקטואליה
2סיורים

206ת'ערבית*** רמות א'  עד ד'

חוגי.– מופיע בתכנית הדו—פירוט חובות המבוא *)

4 סיורים לימודיים בארץ: 2 סיורים בשנה א'–במסגרת קורס זה יחוייבו התלמידים ב**)
2 סיורים בשנה ב'. כל סיור 1 נ"ז, ובסה"כ 4 נ"ז. בסיום כל סיור יוגש דו"ח בהתאם–ו

להוראות מרכז הסיורים.

באם יתאפשר, יוצע לתלמידים להשתתף בסיור אחד לארץ מזרח תיכונית (סה"כ 2 נ').

***) לתלמידים הפטורים מלימוד השפה, מומלץ ללמוד "ערבית מדוברת".

****) מתוך תוכנית החוג לתולדות האמנות

סה"כ 39 נ'

שנה ב'
45פ"ספרוסמינריון

43ת'תרגיל הסטורי
41ס'סמינר אקטואליה

2סיורים
8סה"כתחום ”חברה ומדינה במזה"ת"*

8סה"כתחום ”תרבות ערבית"*

ערבית
84לימודי רמה ה' בשפה הערבית בסמסטר א'

 (בתוך החוג לשפה וספרות ערבית)המדור לערבית שימושיתבמסגרת 
10כל קורסי דרג 2 במדור, בסמסטר ב' סה"כ לשנה זו

 4 נ"ז כל אחד (לקראת כל שנה יפורסמו קורסי—בכל תחום יש לבחור 2 קורסים *)
הבחירה).

.’ סה"כ 4 נ— ללימודים חובה להשלים את הסיורים ’עד תום שנה בהערה: 
41 נ'סה"כ
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נ'שש"ססוג

שנה ג'
הסטוריה של המזרח התיכוןא.

46ס'סמינריון בנושא כללי בהסטוריה של המזה"ת
בעת החדשה*

46ס'סמינריון בנושא כללי בהסטוריה של המזה"ת
בעת החדשה*

44ש'+ת'כלכלת המזה"ת
44ש'+ת'הסטוריה חברתית של המזה"ת

44ת'טכסטים בערבית בהסטוריה של המזה"ת
42ס'סמינר אקטואליה

ערבית
(בתוך החוג לשפה וספרות ערבית)המדור לערבית שימושית במסגרת 

14כל קורסי דרג 3 במדור סה"כ לשנה זו

*) יש לבחור סמינריון אחד בלבד בכל סמסטר.

40  נ'סה"כ
 120 נ'—סה"כ לימודי המסלול 

מידע לתלמידי החוג המועידים עצמם להוראה
תלמידים המועידים עצמם להוראת הסטוריה, חייבים בשיעורי השלמה במסגרת החוג
להוראה. היקף ותוכן שיעורי ההשלמה תלויים בחוג הלימודים השני לב"א. נא ראו הנחיות
מפורטות בתכנית הלימודים של החוג להוראה, בפרק השלמות לתלמידים הלומדים לקראת

תעודת הוראה בהסטוריה.

µ µ µ
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לימודים לתואר שני  (מ"א)

 ד"ר מיכאל אפליו"ר הוועדה החוגית לתואר שני:

מטרת הלימודים
לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחום ההיסטוריה
של המזרח התיכון, ולשפר את יכולת השימוש בכלים ובשיטות הדרושים ללימוד ולמחקר
עצמאיים של היסטורית המזה"ת. לימודי המ"א מושתתים על עבודה עצמית ועל לימוד

במסגרת סמינריונים ותרגילים.

תנאי הקבלה
בעלי תואר ראשון בחוג להסטוריה של המזה"ת/הסטוריה של ארצות האסלאם שציונם1.

76 בחוגם השני.–המשוקלל הסופי הוא 80 לפחות, ולא פחות מ
פי הזמנתה ובהתאם לצורך.–ראיון אישי בפני ועדת הקבלה לתואר שני, על2.
בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב3.

לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה, במהלך לימודיו כתנאי
לזכאותו לתואר.

לימודי השלמה לקראת תואר שני
בוגרי חוגים אחרים, שציונם הסופי המשוקלל לתואר ב"א בכל אחד מהחוגים 76 לפחות,1.

יתקבלו לתכנית השלמות של 28 שש"ס.
5 רמות, אלא–התלמידים יחוייבו בלימוד השפה הערבית הספרותית, בהיקף מקביל ל

אם יעמדו בהצלחה בבחינת "פטור" לרמה ה' (בתיאום עם החוג).
ציון של 80 לפחות בכל אחד מקורסי תוכנית ההשלמות וראיון אישי (בהתאם לצורך),2.

הינם תנאי קבלה ללימודי התואר השני.

מבנה הלימודים ומסלולי לימוד
ללימודי התואר השני בחוג מסלולי לימוד: מסלול א', מסלול אישי (באישור יו"ר הוועדהא.

בלבד) ומסלול ב'.

תלמידי מסלול א' ומסלול ”אישי" יעמדו בדרישות תוכנית השיעורים ויכתבו עבודתב.
גמר מחקרית.

תלמידי מסלול ב' יעמדו בדרישות תוכנית השיעורים, ילמדו חמישה קורסי בחירה (דרגג.
3 עד 5) בהיקף של 20 שש"ס סה"כ, וייבחנו בבחינת גמר.

תלמידי המסלול ה"משולב" יעמדו בדרישות השעורים של מסלול א' במשך שתי שנותד.
 בתקנון לימודי תואר—לימוד ויכתבו עבודה סמינריונית מורחבת. (פרטים על המסלול 

שני ושלישי של הרשות ללימודים מתקדמים בשנתון זה).
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לימודי שפות
תלמידי מסלול א' ”אישי" ו"משולב" חייבים בלימודי שפות:

תיסרפ וא תיכרות — )םימדקתמו םיליחתמ( תיברעל תפסונ ,תינוכית חרזמ הפש —
בשקלול הציון הסופי). (השפה נכללת

 צרפתית או גרמנית (מתחילים ומתקדמים) בהיקף של—, נוספת לאנגלית שפה אירופית—
לולקשב ללכי רשא ס"שש 4 לש ףקיהב גוחל ץוחמ הריחב סרוקכ בשחית 16 שש"ס,

הציון הסופי.
 צרפתית או גרמנית—, נוספת לאנגלית  שפה  אירופיתתלמידי מסלול ב' חייבים בלימוד 

2 קורסי בחירה מחוץ לחוג בהיקף–(מתחילים ומתקדמים) בהיקף של 16 שש"ס, תיחשב כ
של 8 שש"ס (כל אחד 4 שש"ס) אשר יכללו בשקלול הציון הסופי.

היקף הלימודים
 36 שש"ס, עפ"י החלוקה הבאה:—במסלול א', "אישי" ו"משולב" 

24 שש"ססה"כ: כ"א 4 שש"ס—6 סמינר/תרגיל (ס"ת) 
4 תרגילים)–(מתוכם שני סמינריונים ו

4 שש"ס1 תרגיל בהסטוריה והיסטוריוגרפיה
4 שש"סקורס בחירה מחוץ לחוג  (מדרג 5-3) או שפה אירופית

4 שש"ססמינר מחקר
להגיש עבודה גמר מחקרית

 48 שש"ס, עפ"י החלוקה הבאה:—במסלול ב' 
24 שש"ססה"כ: כ"א 4 שש"ס—6 סמינר/תרגיל (ס"ת) 

3 תרגילים)–(מתוכם 3 סמינריונים ו
4 שש"ס1 תרגיל בהסטוריה והיסטוריוגרפיה

28 שש"ס בחוג) (סה"כ
20 שש"ססה"כ: כ"א 4 שש"ס— 5 קורסים —קורסי בחירה מחוץ לחוג  

(מדרג 5-3) או השפה האירופית, שתענה על דרישת לימוד
 סה"כ 8 שש"ס—2 קורסים מקטיגוריה זו 

להבחן בחינת גמר.

סדר הלימודים
 הינה חובה (לכל המסלולים).—3 ס"ת לפחות בשנת הלימודים הראשונה –השתתפות בא.

הבוח — רנימסב .סרוקה הרומ םע םואיתב ליגרתכ וא רנימסכ בשחיי )ת"ס( סרוקב.
םע םואיתב( הניחב ןיבל הדובע ןיב רוחבל ןתינ םיליגרתב  .להגיש עבודה סמינריונית

מורה הקורס).

תלמידי כל המסלולים ישתתפו בקורס ההיסטוריוגרפיה בשנה א' ללימודיהם.ג.

תלמידי המסלולים א' או "אישי" ישתתפו בסמינר המחקר בשנה א' ללימודיהם.ד.

תלמידי מסלול א' ו"אישי" יגישו את הצעת המחקר לעבודת הגמר לא יאוחר מסמסטרה.
א' של השנה השניה ללימודיהם.
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רחואי אל בחרומה ןוירנימסל רקחמה תעצה תא ושיגי "בלושמ"ה לולסמה ידימלתו.
מסמסטר א' של השנה השניה ללימודיהם.

,םידומילה תינכותב תובוחה תמלשה םע רמג תניחבל ושגיי דבלב 'ב לולסמ ידימלתז.
מ"א החוגית.–בתיאום עם יו"ר ועדת ה

 יש להשלים את תוכנית הלימודים בחוג, כולל הגשת—לתלמידי מסלולים א' ו"אישי" ח.
ךות ,טופישל תירקחמה רמגה תדובע תשגהו תופשה ידומיל ,תוינוירנימסה תודובעה

שלוש שנים לכל היותר.
תודובעה תשגה ללוכ ,גוחב םידומילה תינכות תא םילשהל שי —לתלמידי מסלול ב' 

הסמינריוניות, קורסי הבחירה, לימודי השפה ועמידה בבחינת הגמר, תוך שנתיים לכל
היותר.

 יש להשלים את תוכנית הלימודים בחוג, כולל הגשת—לתלמידי המסלול ה"משולב" 
הסמינריוניות, לימודי השפות והגשת הסמינריון המורחב, תוך שנתיים לכל העבודות

היותר.
 את לימודי השפות יש להתחיל בשנה הראשונה (רמות מתחילים—לתלמידי כל המסלולים ט.

א'+ב').
הארכת משך הלימודים טעונה פנייה בכתב ליו"ר הוועדה החוגית  לתואר השני, אשרי.

ללימודים מתקדמים, לתת אישורה לכך. ימליץ בפני הרשות 

לתלמידי מסלול א' ו"אישי"
ינשה ראותה ץעוי םע ,יופצה רקחמה יבגל ץעוויהל םידימ על התל—הצעת המחקר 1.

שימליץ על מנחה. הצעת המחקר תוגש במזכירות החוג, מודפסת ברווח כפול ובארבעה
עותקים, לאישור סופי של הוועדה החוגית לתואר השני.

הצעת המחקר תתקבל אך ורק מתלמידים שהשתתפו בסמינר המחקר.2.

םידומילה תנש לש 'א רטסמסמ רחואי אל א"מ–ה תדעו רושיאל שגות רהצעת המחק3.
השניה.

כתיבת עבודת הגמר תחל עם קבלת האישור מהוועדה החוגית לתואר השני.4.

 במסגרת תוכנית הלימודים יבחרו התלמידים, באישור יועץ—קורס בחירה מחוץ לחוג  5.
המ"א, קורס אחד מחוץ לחוג, בהיקף של 4 שש"ס, בדרג 3 עד 5 ובאישור מזכירות החוג

הרלוונטי.
(תלמידי המסלול ה"משולב" מופנים לעיין בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים בשנתון זה)

שקלול הציון הסופי לתואר שני
מסלול ב':מסלול א' ו"אישי":

35% סמינריונים 30% סמינריונים
תרגילים בחוג  20%תרגילים + קורס בחירה 20%

15% קורסי בחירה40% עבודת גמר
30% בחינת התמחות10% תורכית/פרסית

100%     סה"כ100%     סה"כ
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).Ph.D (לימודים לקראת תואר שלישי

פרופ' יוסף נבויו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: 

תנאי קבלה
רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור, כל בעלי תואר שני (מ"א) מסלול א',
בהיסטוריה של המזרח התיכון, מאוניברסיטה בארץ או בחוץ-לארץ, שהשיגו ציון של 85

לפחות בלימודיהם לתואר השני, וציון של 86 בעבודת הגמר.

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

א. תלמיד/ת מחקר שלב א', שלא יעלה על שנה.

ב. תלמיד/ת מחקר שלב ב', שלא יעלה על שנתיים.

–עם ההרשמה ללימודים, יש להגיש במזכירות החוג כדלקמן: הצהרת כוונות מחקר, קורות
מ"א, שני מכתבי–חיים, העתקים מתעודת "בוגר" ו"מוסמך", תדפיסי ציונים לתארים ב"א ו

המלצה ממרצים מתארים קודמים, מכתב ממורה מוסמך מן החוג לפיו ניתנת הסכמתו
להנחות את כתיבת המחקר המבוקש.

לאחר הודעת קבלה ללימודים, יעסוק התלמיד בשלב א' בהכנת הצעת המחקר המפורטת.
אישור הצעת המחקר יינתן ע"י המנחה/ים, והוועדה החוגית לתואר שלישי.

אישור סופי יינתן ע"י הרשות ללימודים מתקדמים. עם קבלת אישור כזה, יעבור להיות
כ"תלמיד/ת מחקר שלב ב"'.

בכל שלב ישמע התלמיד קורס לתלמידי ד"ר במסגרת ביה"ס להסטוריה (קורס אחד בן 4
שש"ס בכל שנה).

מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה. ועדת
הד"ר החוגית תאשר את התכנית. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או
בעל-פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם, בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות

פעילה. כמו כן, יש להוכיח ידיעה של שלוש שפות רלוונטיות לתחום המחקר.

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה באישור המנחה/ים לוועדת הדוקטוראט, אשר תדון
במוכנות העבודה לשיפוט. לאחר אישור סופי של ועדת הדוקטוראט, תועבר העבודה  לרשות

ללימודים מתקדמים שתטפל בסדרי תהליך השיפוט.
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חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 ד"ר מוטי גולניראש החוג:

חברי הסגל האקדמי

רופ' יעקב גולדשטיין (אמריטוס), פרופ' יוסףפפרופ' יעקב ברנאי, רופסור מן המניין:פ
גינת, פרופ' יואב גלבר.

ארצי, פרופ' יחיעם ויץ, פרופ' נתן–פרופ' עוז אלמוג, פרופ' יוסי בןפרופסור חבר:
סלביה שיין. ינאי (אמריטוס), פרופ' גדעון פוקס, פרופ'

ד"ר מוטי גולני, ד"ר גרשון גליל, ד"ר רפאל פרנקל (בגמלאות), ד"רמרצה בכיר:
יהושע פרנקל, ד"ר אריה קופסקי.

ד"ר גור אלרואי, ד"ר אדריאן בעז, ד"ר אפרים לב, ד"ר ירון פרי.מרצה:
גב' נורית שטובר.מדריך:

,לזרב המיענ ר"ד ,ןייטשנורב תידוהי ר"ד ,ינרהא ןבואר ר"דעמית הוראה:
.רבוג–םחש תירוא 'בג ,ןיזור תירוא 'בג ,םיכח–למרכ רתסא 'בג

מזכירות החוג
גב' מורן שוורצרמרכזת החוג:  

שעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות 12.00-10.00.
8249296, 8240943 (מערכת ניתוב שיחות) טלפון:

במערכת ניתוב שיחות ניתן לקבל מידע, מעת לעת, בתחומים הבאים: קבלת ציונים, ביטולי
שיעורים, ביטולי סיורים, שעות קבלה של מרצים, מועדי סיורים, מועדי בחינות, חדרי

 אנא השתמשו בשירות זה.—לימוד ועוד. לנוחיותכם ולחיסכון בזמן 
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
 ד"ר גור אלרואייועץ ב"א:

מטרת הלימודים
תכנית הלימודים בחוג מתבססת על שני תחומי לימוד: היסטורי,  על-פי התקופות ההיסטוריות
העיקריות בתולדות ארץ-ישראל ותחום הכולל לימודי אדם, נוף ותרבות (אנ"ת) בארץ-
ישראל.  הלימודים בכל התחומים כוללים מבואות, שיעור-תרגיל (שו"ת) וסמינריונים.

הלימודים מועשרים בסיורים ובעבודות שדה בתחומים בהם דרוש הדבר.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג ועמידה בבחינות
הכניסה של החוג. על המועמדים להמציא אישור רפואי, המעיד על כושרם להשתתף בסיורים.

רישום הקורסים
ההרשמה לקורסים והכנת מערכת הלימודים בחוג תבוצע באמצעות המערכת הממוחשבת
של המענה הקולי. פרטים יישלחו בנפרד לקראת מועדי הרישום. יש להקפיד למלא בדייקנות

אחר ההוראות וההנחיות שיימסרו בדפי המידע.

חוגי–המסלול  הדו
מבנה הלימודים

החל משנת הלימודים תשס"ג חל שינוי בתכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג. תלמידים
שהחלו לימודיהם לפני תשס"ג ילמדו לפי תכנית הלימודים בשנה בה החלו לימודיהם.

60 נ"ז, והיא כוללת 64 שש"ס, ובנוסף  סיורים–תכנית הלימודים לתואר הראשון מסתכמת ב
ועבודות שדה. כן ניתן לבחור בלימודי שפה זרה שניה כפי שיפורט בהמשך. התכנית מורכבת

3 סוגי קורסים: שיעור, שיעור ותרגיל (שו"ת) וסמינריון.–מ

החל משנה"ל תשס"ג:
:שיעורים (דרג 1)א.

–עתיקה, ימי–יילמדו 6 שיעורי מבוא חובה בתחומים הבאים: העתבשנה א' א.1.
19, תקופת המנדט, החברה הישראלית וגיאוגרפיה פיזית.–הביניים, המאה ה

יילמד שיעור מבוא בתולדות מדינת ישראל.בשנה ב' 
 תקופת המנדט וגיאוגרפיה פיזית, יוצמדו תרגולי חובה.—לשני מבואות א.2.
.הירפסב יסיסב הכרדה רועיש םיטנדוטסה ורבעי 'א הנשבא.3.
עת ומאגרי מידע בספריה.–יעברו הסטודנטים הדרכה בכתביבשנה ב' א.4.

: שו"ת (דרג 2)ב.
 היסטורי או אנ"ת, וילמדו בשנים—יבחרו התלמידים תחום התמחות בשנה ב' ב.1.

1 שו"ת בתחום השני.–ב' וג' 5 שו"ת בתחום התמחותו, ו
.)הינש הרז הפש ללוכ( ,גוחל ץוחמ דחא סרוק  א"ב  ץעוי  םע םואיתב  רוחבל  ןתינב.2.

:סמינריונים (דרג 3)ג.
 2 סמינריונים בתחום ההתמחות.בשנה ג'יילמדו ג.1.
 סיום הדרכות בספריה, שיעור (דרג 1) ושו"ת (דרג 2)— לסמינריונים תנאי קבלהג.2.

בתחום ההתמחות.
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:משנה"ל תשס"גמבנה תכנית הלימודים 

שנה ג'שנה ב'שנה א'

    בחירה        תחום היסטורי+אנ"ת:תחום היסטורי:
    שו"ת 4 שש"ס   4 נ"ז                שיעור תולדות מדינת ישראלשיעור עתיקה

1152 _______    401 שש"ס   4 נ"ז4 שש"ס   3 נ"ז
01_______ 115101_______ 1151
שיעור ביניים

4 שש"ס   3 נ"ז
01_______ 1151

שיעור מאה 19
4 שש"ס   3 נ"ז

01_______ 1151

שיעור מנדט
6 שש"ס   4 נ"ז

01_______ 1151

תחום התמחות:—תחום התמחות אנ"ת:
היסטורי אנ"ת:

4 נ"ז4 שש"סשו"ת4 נ"ז4 שש"סשו"תשיעור פיזית
4 נ"ז6 שש"ס

01_______ 115101_______ 115201_______ 1152

6 נ"ז4 שש"ססמינריון4 נ"ז4 שש"סשו"תשיעור חברה ישראלית
4 שש"ס   3 נ"ז

01_______ 115101_______ 115201_______ 1153

6 נ"ז4 שש"ססמינריון4 נ"ז4 שש"סשו"ת
01_______ 115201_______ 1153

4 נ"ז4 שש"סשו"ת
01_______ 1152

16 שש"ס   20 נ"ז20 נ"ז20 שש"ס20 נ"ז28 שש"ססה"כ
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עד שנה"ל תשס"ב:
: יילמדו 5 שיעורים, הכוללים:שיעורים (דרג 1)א.

4 תחומי הלימוד (עתיקה, ביניים, חדשה, אדם ונוף),–שיעור מבוא בכל אחת מא.1.
ועוד שיעור מבוא מתחום ההתמחות.

: יילמדו 8 שו"ת לפי הפירוט הבא:שו"ת (דרג 2) ב.
4  שו"ת מתחום ההתמחות.ב.1.
,גוחל ץוחמ םיסרוק ינש דע  א"ב  ץעוי  םע םואתב  רוחבל  ןתינ(  הריחבל ת"וש  4ב.2.

כולל שפה זרה שניה).
:סמינריון (דרג 3)ג. 

1 מתחומי הבחירה.–יילמדו שני סמינריונים, 1 מתחום ההתמחות ו    ג.1.

  סיום חובות תרגיל הדרכה, שיעורי בתחום ההתמחות: לסמינריוןתנאי קבלה    ג.2.
מבוא (דרג 1) ושו"ת (דרג 2) באותו תחום.

 סיום חובות תרגיל הדרכה ושיעור מבוא (דרג 1) בחירה:לסמינריוןתנאי קבלה     ג.3.
בתחום הסמינריון.

מבנה תכנית הלימודים (עד שנה"ל תשס"ב):

שנה ג'שנה ב'שנה א'

לימודי יסוד:
הדרכה לשנה א'   2 שש"ס   1 נ"ז

:___________תחום התמחות
4 נ"ז4 שש"סשו"ת4 נ"ז4 שש"סשו"ת3 נ"ז4 שש"סשיעור
6 נ"ז4 שש"ססמינריון4 נ"ז4 שש"סשו"ת3 נ"ז4 שש"סשיעור
4 נ"ז4 שש"סשו"ת

שאר התחומים וקורסי בחירה:
4 נ"ז4 שש"סשו"ת4 נ"ז4 שש"סשו"ת3 נ"ז4 שש"סשיעור
6 נ"ז4 שש"ססמינריון4 נ"ז4 שש"סשו"ת3 נ"ז4 שש"סשיעור
4 נ"ז4 שש"סשו"ת3 נ"ז4 שש"סשיעור

16 שש"ס   20 נ"ז20 נ"ז20 שש"ס20 נ"ז26 שש"ססה"כ

שפה זרה שניה
ללמוד שפה זרה שניה (נוסף לאנגלית) ברמת מתחילים בהיקף של 8 שש"ס (4 נ"ז). ניתן

החוג ממליץ לאלו המתכוונים להמשיך ללימודי התואר השני, ללמוד שפה זרה שניה בשנה
 שפה זרה שניה ברמתחובתב' או ג' ללימודיהם, וזאת משום שללימודי מ"א במסלול א' יש 

.מתקדמים
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סיורים
10 עד 15 ימי סיור, בהתאם לתכנית הלימודים שבחר במשך שלוש–על התלמיד להשתתף ב

 15 ימי סיור. התלמיד יגיש— 10 ימי סיור; בתחום אנ"ת —שנות לימודיו. בתחום היסטורי 
דו"ח על כל סיור והוא יכלל בחישוב הציון של הקורס שבמסגרתו נערך הסיור. סיורים
שנערכו בחוגים אחרים לא יחשבו (אלא במקרים חריגים ולפי אישור מוקדם של יועץ ב"א).

דרישות מעבר
תנאי מעבר לשנה אקדמית ב':

ציון השלים בקורס הדרכה בסיסית בספריה;א.
ציון השלים בקורס מיומנות מחשב;ב.
ממוצע 60 בקורסי שנה א'.ג.

תנאי מעבר לשנה אקדמית ג':
ציון השלים בקורס הדרכת כתבי עת בספריה.א.

הערות
תלמיד אשר חוג לימודיו השני הוא תולדות ישראל, גאוגרפיה או ארכיאולוגיה ושמעא.

רוטפ היהי ,לארשי–ץרא ידומילל גוחב םידמלנה הלאל םיהז םיסרוק  הלא םיגוחב
ותואב םירחא םיסרוק עומשל הבוח וילע לטות ךא ,תינשב הלא םיסרוק תעימשמ

היקף שעות.

פרטים: תלמידי החוג יכולים ללמוד לתעודת הוראה בהיסטוריה ובשל"ח. תעודת הוראהב.
  04-8240890/89.––––– מס. טלפון –––––ניתן לקבל בחוג להוראה 

תלמידים הלומדים בחוג לגאוגרפיה יהיו פטורים משיעור "מבוא לגאוגרפיה פיזיתג.
ישראל". במקום זה יוטל עליהם לקחת שו"ת בהיקף של 4 שש"ס.–רגיונלית של  ארץ

 בוגרי קורס מורי דרך יוכלו לקבל הכרה בקורסים ונקודות זכותקורס מורי דרך:ד.
ידי החוג.–לתואר ראשון על סמך ציונים בקורס של מרצה בקורס מורי דרך המוכר על

בכרות ,ןוחטיבה תוחוכ ןיבל הטיסרבינואה ןיבש דחוימה רדסהה תרגסמב םידמוללה.
תכנית לימודים כדלקמן:

 סמינריוןאו       שנה א' ילמדו על פי מתכונת תלמידי שנה א', ובנוסף לכך  2 שו"ת (8 נ"ז)  
(בסמסטר ב') ושו"ת  (10 נ"ז).

30 נ"ז במהלך השנה הראשונה ללימודים.  יתרת השיעורים–       לא ניתן יהיה לצבור יותר מ
תלמד בשנה ב'.

פורום המצטיינים של החוג פתוח לסטודנטים בלימודים לתואר :םינייטצמ םורופו.
— מסיימי שנה ראשונה, שניה והלומדים בשנה השלישית. תנאי כניסה —הראשון 

ממוצע ציונים סמסטריאלי מעל 90.  הפורום נפתח להצטרפות פעמיים בשנה: בראשית
שנת הלימודים ובראשית סמסטר ב'.  משתתפי הפורום מתחייבים לפגישה חודשית
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(סיור, הרצאה).  לחברי הפורום תינתן עדיפות במתן מילגות החוג וקבלה לסיוע בהוראה
ובמחקר בחוג.  החוג מאפשר למצטיינים, בשנת הלימודים השלישית, להשתתף בקורס

מנת לצבור שעות לקראת התואר השני בחוג.–אחד במסגרת תכנית המ"א של החוג על
מי מקרב חברי הפורום שימצא מתאים ישולב בסיוע במחקר של סגל החוג.

מרכז הפורום: ד"ר ירון פרי.

שקלול  הציונים
משנה"ל  תשס"ג:א.

 4      סה"כ 3X12/60 נ"ז 4 שיעורים, דרג 1
 3      סה"כ 4X12/60 נ"ז 3 שיעורים, דרג 1

 6      סה"כ 4X24/60 נ"ז 6 שיעור ותרגיל  (שו"ת), דרג 2
 2      סה"כ 6X12/60 נ"ז 2 סמינריון, דרג 3

עד שנה"ל  תשס"ב:א.
 1      סה"כ 1X1/60 נ"ז הדרכה לתלמידי שנה א', דרג 1

 5      סה"כ 3X15/60 נ"ז 5 שיעורים, דרג 1
 8      סה"כ 4X32/60 נ"ז 8 שיעור ותרגיל  (שו"ת), דרג 2

 2      סה"כ 6X12/60 נ"ז 2 סמינריון, דרג 3

חוגי–המסלול  החד
מטרת הלימודים

–חוגי מיועד לתלמידים המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בכל הקשור לארץ–המסלול החד
ישראל, וכן לשלב במהלך לימודיהם לתואר הראשון מקבצים הקשורים ללימודים אלה או
המשלימים אותם. כל אלה כדי להגיע, בתום לימודי התואר הראשון, לידע מקיף יותר על

ישראל.–ארץ

תנאי קבלה
חוגי תעשה בשתי דרכים:–הקבלה למסלול החד

ןויצ וגישהו גוחל ומשרנש םידמעומ ישיא ןויארל ןמזי רשא ,גוחה שאר תמזויבא.
במיוחד בבחינת הכניסה הפסיכומטרית. לאחר הראיונות, שיתקיימו בחופשת הובג

הקיץ הקודמת לשנה"ל הראשונה, תפורסם רשימת התלמידים שהתקבלו למסלול זה.

,)הטיסרבינואב ףסונ גוחבו( גוחב םהידומיל לש הנושארה הנשה תא החלצהב ומייסש םידימלתב.
ידי ועדת ההוראה החוגית, יוכלו להצטרף–כניסה, שייקבע מפעם לפעם על–ועברו סף

חוגי. בשנה"ל תשס"ג סף הכניסה הינו 80.–למסלול החד

מבנה הלימודים
חוגי יוטלו החובות הבאים:–על המועמדים שיתקבלו למסלול החד

חוגי (בהיקף 60 נ"ז) ילמד תלמיד המסלול–בנוסף ללימודים הנדרשים במסלול הדוא.
חוגי קורסים בהיקף של 12 נ"ז לפי הפירוט הבא:–החד

שו"ת  (4 נ"ז)
  קריאה מודרכת  (2 נ"ז)   
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  סמינריון (6 נ"ז)  (עבודה בהיקף מצומצם)   
סה"כ  12 + 60 = 72 נ"ז

וא דחא ץבקימ דוע גוחה ידומילל ףסונב ,הטיסרבינואה יללכ יפל ,דימלתה דמלי כןב.
בהיקף כולל של 48 נ"ז. בחירת המיקבצים תעשה בתאום עם הוועדה הממונה שניים

בכל אחד חוגי והיא חייבת באישורו של יועץ המסלול.–מטעם החוג על המסלול החד
מהמיקבצים יהיה התלמיד חייב בסמינריון, לרבות הגשת עבודה סמינריונית.

גוחב ןגועמה ץבקימ תחקל דימלתה לכוי אל .גוחל ץוחמ תויהל םיבייח םיצבקימה
פי אישור מפורש של החוג. ככלל, ישאף החוג להמליץ–אלא במקרים יוצאים מהכלל ועל

ישראל.–על מיקבצים שיסייעו לתלמיד להעמיק את ידיעתו בכל הקשור לארץ

שפה זרה שניה
חוגי.–כמו לתלמידי המסלול הדו

סיורים
חוגי יהיה חייב  בהיקף רחב יותר של סיורים לימודיים: 20-15 ימי–תלמיד המסלול החד

סיור במשך שלוש שנות לימודיו.

 לימודים בערב—לימודי ערב 
ישראל מציע תכנית לימודי ערב לתואר ראשון, המיועדת בעיקר לאוכלוסיה–החוג ללימודי ארץ

העובדת באזור חיפה והצפון, שנבצר ממנה ללמוד במתכונת לימודים רגילה. הלימודים
(יום ב'במסגרת זו נפרסים על פני 4 שנים (3 סמסטרים בשנה) ביום לימודים אחד בשבוע 

.בין השעות 22.00-17.00)

הערה:  פתיחת התכנית מותנית ברישום מספר מינימלי של תלמידים ללימודים בתכנית.

לידיעתכם, בשנה השניה והשלישית מאפשרים ממילא קורסי הבחירה להרכיב תכנית לימודים
לשעות אחר הצהריים והערב.

µ  µ  µ
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הלימודים לתואר השני (מ"א)
ד"ר עוז אלמוגיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

החוג מקיים מספר מסלולי לימוד והתמחות לתואר שני:
 כמפורט בהמשך.— בעת החדשה ובעת העתיקה —מסלול א' 

 כמפורט בהמשך.— בעת החדשה ובעת העתיקה —מסלול ב' 

 כמפורט בהמשך.— מסלול יישומי

מטרת הלימודים
לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד בתחומים האלה:

ישראל ומדינת–היסטוריה, גאוגרפיה היסטורית, אנתרופולוגיה ונושאי חברה ומדינה של ארץ
–ישראל; לבסס, לשפר ולהרחיב את הכלים והשיטות הדרושות למחקר עצמאי של ארץ

ישראל ומדינת ישראל. לימודי המ"א מושתתים על עבודה עצמית ועל לימוד במסגרת שיעורים
וסמינריונים.

תנאי הקבלה
ישראל שציונו המשוקלל 80–מספר המקומות בלימודי מ"א מוגבל. בוגר החוג ללימודי ארץ
76, זכאי להתקבל ללימודים–ושציונו המשוקלל בחוג הלימודים השני לתואר בוגר אינו נופל מ

80 בקשתו–לתואר השני באישורה של ועדת הקבלה. בוגר החוג שציונו המשוקלל בין 76 ל
ידי ועדת הקבלה.–תישקל על

בוגרי חוגים אחרים יתקבלו על בסיס אותם התנאים כמו בוגרי החוג, בתוספת השלמות
פי ייעוץ אישי.–שיחוייבו לעשות על

16 שש"ס השלמה בנוסף לתנאי הקבלה– בציון הנדרש (ראה לעיל) יחוייבו בB.Ed בעלי תואר
לעיל.

 היסטוריה  בציון  הנדרש  (ראה—בוגרי  האוניברסיטה  הפתוחה  במסלול  מדעי  הרוח 
16-12 שש"ס השלמה בנוסף לתנאי הקבלה לעיל.–לעיל), יחוייבו ב

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב
לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה, כתנאי לזכאותו לתואר.

החדשה–מבנה הלימודים בעת
החדשה שני מסלולים: מסלול א' ומסלול ב'.–ללימודים בעת

תלמידי מסלול א' יעמדו בדרישות תכנית הלימודים, ייבחנו בבחינות הנדרשות, יכתבו עבודת
גמר וייבחנו בבחינת גמר. זכאי להימנות על מסלול א' ולהגיש הצעת מחקר לעבודת גמר,

85.–תלמיד שממוצע ציוניו 85 ושכתב 2 עבודות סמינריוניות עליהן קיבל ציון שאינו נמוך מ
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תלמידי מסלול ב' יעמדו בדרישות תכנית הלימודים, ייבחנו בבחינות הנדרשות ובבחינות
הגמר כמפורט בתקנון לימודי תואר שני של הרשות ללימודים מתקדמים

תלמידי מסלול א' חייבים בלימודי שפה זרה (ברמת מתקדמים) חוץ מאנגלית.

לימודי עזר
תלמיד מסלול א' יחוייב בשפה זרה (ברמת מתקדמים) נוסף על האנגלית שלמד בתואר
ראשון: איטלקית, גרמנית, יידיש, לטינית, ערבית ספרותית, צרפתית, רוסית, תורכית. אם
התלמיד למד שפה זרה נוספת במסגרת לימודיו לתואר ראשון (ברמת מתקדמים), יהיה

פטור מלימוד שפה זרה נוספת בלימודי המ"א.

תלמידים שלמדו שפה זרה אחרת, שאינה כלולה במסגרת השפות המומלצות ברמת מתחילים,
יוכלו להמשיך וללמוד שפה זו ברמת מתקדמים, באישור יו"ר ועדת מ"א. במידה ולצורך

 יידרשו להשלים לימודים בשפה זו ברמת—כתיבת עבודת הגמר יהיו זקוקים לשפה נוספת 
מתקדמים, בהמלצת מדריך עבודת הגמר ובאישור יו"ר ועדת מ"א.

תלמיד מסלול ב' לא יחוייב בלימודי שפה זרה נוספת.

תכנית הלימודים בעת החדשה
הלימודים מתקיימים במסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר) מחקרית ובמסלול ב' (ללאא.

כתיבת עבודת גמר).
תלמידי שני המסלולים חייבים בשמיעת הקורס: "הדרכה מתודולוגית והיסטוריוגרפית",

וכן להשתתף בקמפוס מ"א.

מסלול א':
הדרכה מתודולוגית והיסטוריוגרפית (4 שש"ס).

 מתוכם התלמיד יכתוב 2 עבודות סמינריוניות.—8 קורסים (32  שש"ס) 
קמפוס מ"א (בשנה ב').

עבודת גמר מחקרית.
בחינת גמר.

מסלול ב':
הדרכה מתודולוגית והיסטוריוגרפית (4 שש"ס).

 מתוכם יכתוב התלמיד 3 עבודות סמינריוניות.—10 קורסים (40 שש"ס) 
קמפוס מ"א (בשנה ב').

2 בחינות גמר אינטגרטיביות.

–נושא עבודת הגמר המחקרית יוצע על ידי התלמיד והמדריכים מן החוג ללימודי ארץב.
ישראל במהלך שנת הלימודים הראשונה ויובא לאישור בוועדת המ"א של החוג.

הצעת המחקר תוגש לוועדת המ"א של החוג במהלך שנת הלימודים השניה. לפני אישורג.
הצעת המחקר על הסטודנט  להגיש 2 עבודות סמינריוניות, ולקבל עליהן ציון שאינו

85.–נמוך מ
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 הקורס. תלמיד שנעדר מןמחובות הוא מהווה חלק —סיורים: בקורס שבו יערך סיור ד.
הסיור יצטרך להשלימו בתיאום עם המורה, ועד אז ייחשב כמי שלא השלים חובותיו.

פי הנחיותיו של המרצה.–חובה על התלמיד להגיש דו"ח סיור על

ב' יחוייבו במסגרת לימודיהם לקבלת התואר בקמפוס מ"א בן 4-2–תלמידי מסלול א' וה.
 ובלי השתתפות בו ייחשב התלמיד כמי שלא השלים אתחובהימים. הקמפוס הוא 

חובותיו למ"א. קמפוס מ"א הינו חובה בשנה ב' בלימודי המ"א.

עבודת גמר מחקרית*
תלמיד הלומד במסלול א' חייב באישור יו"ר ועדת המ"א לנושא אותו בחר לעבודת גמר, תוך
התייעצות עם אחד המורים אשר ידריכו בעבודתו. בחירת הנושא תיעשה תוך התחשבות

 מיוםמשלוש שניםבלימודים בקורסי הבחירה. התלמיד יוכל למסור את העבודה לא יאוחר 
תחילת לימודיו. העבודה תודפס ותוגש בהתאם לנהלי הכנה והגשה של עבודת גמר של
הרשות ללימודים מתקדמים. העותקים שיוגשו לא יוחזרו למחבר. פרסום חלקי או מלא של
עבודת הגמר לפני הגשתה לשיפוט ייעשה באישור חברי הוועדה המנחה. חברי הוועדה והתלמיד
יקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף לכולם או לחלקם. חובת האישור איננה חלה
לאחר הגשת עבודת הגמר לשיפוט. תלמיד המפרסם את עבודת הגמר או חלק ממנה יציין כי

ישראל באוניברסיטת חיפה כחלק מדרישות לקבלת תואר–המחקר בוצע בחוג ללימודי ארץ
שני.

פי האמור בפרק ו' של תקנון לימודי תואר שני של–* לגבי פירוט הדרישות, יש לפעול על
האוניברסיטה.

בחינות גמר (עת חדשה)
לאחר הגשת עבודת הגמר המחקרית, תלמידי מסלול א' ייבחנו בחינת גמר במתכונתא.

ידי יו"ר–ידי מנחה העבודה ויאושרו על–בחינת בית/ספריה. נושאי הבחינה ייקבעו על
ועדת מ"א. הנושאים לא יחפפו את נושא העבודה.

תלמידי מסלול ב' ייבחנו בשתי בחינות גמר נושאיות. האחת במתכונת רגילה והשניהב.
ןויצה .א"מ תדעו ר"וי ידי–לע ועבקיי תוניחבה יאשונ .הירפס/תיב תניחב תנוכתמב

הסופי יהיה מבוסס על ממוצע שתי הבחינות.
אשונ לע וא לארשי–ץרא לש היפרגואגב אשונ לע ןחביהל ולכוי 'ב לולסמ ידימלתג.

אנתרופולוגי. כל אחד מהנושאים יהיה שקול לבחינה על תקופה–בתחום הסוציולוגי
אחת.

בהתאם לתקנון תואר שני, ציון מעבר מינימלי בכל אחד ממרכיבי בחינת הגמר הוא 70.ד.
יביכרמ לכ לש ללקושמ ןויצכ 67–מ ךומנ ןויצ לביק( רמגה תניחבב לשכנש דימלת

 מרכיבי הבחינהכלהבחינה) יורשה להיבחן פעם אחת נוספת. הבחינה החוזרת תכלול את 
הראשונה. תלמיד יהא חייב להיבחן פעם אחת נוספת על אחד או יותר ממרכיבי בחינת

70.–הגמר, שבהם קיבל ציון נמוך מ
רחאל ,דעומ לכב הניחבל תשגל ןתינ .רמגה תוניחבל םידעומ ינש ומייקתי הנש לכבה.

םישדוחב וכרעיי תוניחבה .תוריכזמב תמדקומ המשרה ךמס לע ,תודובעה לכ תשהג
.ילוי יאמ



ישראל–החוג ללימודי ארץ

228

שקלול ציוני מ"א
50%  עבודת גמר מחקריתמסלול א':

15%בחינת גמר
220% סמינריונים (כולל עבודות)

15%השתתפות פעילה בשאר השיעורים (ללא בחינות או עבודות)
100% סה"כ

250% בחינות גמר אינטגרטיביותמסלול ב':
336% עבודות סמינריוניות

14%                השתתפות פעילה בשאר השיעורים (ללא בחינות או עבודות)
100%   סה"כ

העתיקה–מבנה הלימודים בעת
העתיקה שני מסלולים: מסלול א' ומסלול ב', כפי שיפורט בהמשך.–ללימודים בעת

תלמיד מסלול א' יעמוד בדרישות תכנית הלימודים, ייבחן בבחינות הנדרשות, יכתוב עבודת
גמר וייבחן בבחינת גמר.

תלמיד מסלול ב' יעמוד בדרישות תכנית הלימודים, ייבחן בבחינות הנדרשות ובבחינות
הגמר.

תלמיד מסלול א' חייב בלימודי אכדית, מצרית או יוונית כפי שיפורט בהמשך.

מסלול א':
ישראל (מתוך התכנית המשותפת עם החוג לתולדות ישראל).–24 שש"ס בחוג ללימודי ארץ

12 שש"ס שיעורי בחירה מדרג 3 לפחות, באישור יועץ מ"א.
עבודת גמר מחקרית.

מסלול ב':
ישראל (מתוך התכנית המשותפת עם החוג לתולדות ישראל).–24 שש"ס בחוג ללימודי ארץ

20 שש"ס שיעורי בחירה מדרג 3 לפחות, באישור יועץ מ"א.
בחינות גמר.

לימודי עזר
תלמיד מסלול א' שיבחר להגיש עבודת גמר מחקרית בתקופת המקרא יחוייב ללמוד אכדית

או מצרית בהיקף 8 שש"ס (למתחילים ולמתקדמים).
תלמיד מסלול א' שיבחר להגיש עבודת גמר מחקרית בתקופת הבית שני, המשנה והתלמוד,

יחוייב ללמוד יוונית בהיקף 8 שש"ס.

תנאי מעבר משנה לשנה
בתום כל שנת לימודים ייבחן התלמיד בשפה זרה ובאותם בשיעורים שבהם ידרשו מוריו.
עמידה בבחינות אלו והגשת עבודה סמינריונית באותה שנה הינה תנאי מעבר לשנה הבאה.
על תלמיד המ"א לקבל ציון בכל הקורסים שבהם הוא משתתף, כפוף לתקנון לימודי תואר

שני.
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תכנית הלימודים
תקופת המקרא ותקופת בית שני, המשנההעתיקה מתחלקת לשתי תקופות: –העתא.

 התלמיד יתמחה באחת מהן לפי בחירתו ויחוייב ללמוד גם בקורסים בתקופתוהתלמוד.
המשנה לפי ההתפלגות הבאה:

  8 שש"ס שני סמינריונים—תקופת התמחות (א')1. 
  4 שש"ס שיעור/סמינריון—
 מלאכת היסטוריון/הדרכה מתודולוגית 4 שש"ס—ש"ס  —

8 שש"ס   שני שיעורים/סמינריונים—תחום משנה (ב')2. 
24 שש"ססה"כ

םידמלנה הריחב ירועישב ףתתשהל בייח 'א לולסמב דמולה דימלת — הריחב ירועשיב.
בחוגים אחרים, מדרג 3 לפחות, בהיקף של 12 שש"ס, שיכללו סמינריון, אשר בו יכתוב

ירועיש לכב .א"מ ץעוי לש ורושיא הנועט הריחבה ירועיש תינכת .תינוירנימס הדובע
הבחירה חייב התלמיד לקבל ציון בסוף השנה.

מבין השיעורים/סמינריונים שבהם יבחר התלמיד עליו להגיש עבודה סמינריונית, אחתג.
גמר.–לפחות שתהיה בתחום שבו יבחר להגיש עבודת

ההיסטורית–קורס אחד מבין 4 השיעורים/סמינריונים הנ"ל יהיה בתחום הגאוגרפיה
ו/או תרבות חומרית של א"י. קורס זה מעמדו ככל קורס חובה במ"א והוא נכלל בסך

אלו הללכב הקיתעה–תעה תא ףיקי סרוקהש ץמאמ השעי ללכ ךרדב .הבוחה לימודי
השני בלבד.–יוגבל לתחום תקופת המקרא או הבית

 התלמיד יכול לבחור כתקופת משנה (ב') תקופה בחוגו, שבה למד— תקופת משנה (ב')ד.
פי תכנית הלימודים–בלימודי הב"א או לעשות השלמות במידה ויבחר בתקופה אחרת. על

החדשה בלבד.–הנוכחית מדובר למעשה במדור העת

העתיקה תינתן לו רשות בהסכמת–במקרה והתלמיד מעוניין להגביר את התמחותו בעת
ים/רועיש ינשב ,)'ב( הנשמ תפוקתב ויתובוח יולימ ךרוצל ,ףתתשהל א"מל ץעויה

העתיקה, הכולל במסגרתו הן את תקופת המקרא–סמינריונים (=8 שש"ס) במדור העת
–ץרא ידומילל גוחב םישרדנש ס"שש 42 תרגסמב תאזו ,ינשה–תיבה תפוקת תא ןהו

ישראל.

אלש רחבי הבש הפוקתב הלא םיסרוק תחקל דימלתה תא ץעויה בייחי הז הרקמב
גמר.–להגיש עבודת

היהי ןתינ ,השדחה תעל לבגומ 'ב הפוקתב עציהה י"א ידומילל גוחבו רחאמ  :הרעה
לשקול אף אפשרויות אחרות מזו המוצעת לעיל (תקופה א' ותקופה ב' במסגרת המגמה

 לתלמיד שיבקש כתקופה ב' ללמוד את תקופת—העתיקה), או צירוף הולם, למשל –בעת
הביניים מלימודי המ"א בחוג לתולדות ישראל.–ימי

ידומילל םיגוחה ןמ םיכירדמהו דימלתה ידי לע עצוי תירקחמה רמגה תדובע אשונה.
לתול"י ויובא לאישור בוועדת המ"א של החוג. וא/ו י"א
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עבודת גמר מחקרית*
תלמיד הלומד במסלול א' חייב באישור יו"ר ועדת המ"א לנושא אותו בחר לעבודת גמר, תוך
התייעצות עם אחד המורים אשר ידריכו בעבודתו. בחירת הנושא תיעשה תוך התחשבות

 מיוםמשלוש שניםבלימודים בקורסי הבחירה. התלמיד יוכל למסור את העבודה לא יאוחר 
תחילת לימודיו. העבודה תודפס ותוגש בהתאם לנהלי הכנה והגשה של עבודת גמר של
הרשות ללימודים מתקדמים. העותקים שיוגשו לא יוחזרו למחבר. פרסום חלקי או מלא של
עבודת הגמר לפני הגשתה לשיפוט ייעשה באישור חברי הוועדה המנחה. חברי הוועדה והתלמיד
יקבעו במשותף אם הפירסום יהיה משותף לכולם או לחלקם. חובת האישור איננה חלה
לאחר הגשת עבודת הגמר לשיפוט. תלמיד המפרסם את עבודת הגמר או חלק ממנה יציין כי

ישראל באוניברסיטת חיפה כחלק מדרישות לקבלת תואר–המחקר בוצע בחוג ללימודי ארץ
שני.

פי המפורט בפרק ו' של תקנון לימודי תואר שני של–* לגבי פירוט הדרישות, יש לפעול על
האוניברסיטה.

בחינות גמר (עת עתיקה)
 אחרי שהגיש את עבודת הגמר ולא יאוחר משנה—בתום לימודיו (לגבי הלומד במסלול א' 

לאחר מסירת עבודת הגמר) ייבחן התלמיד בחינת גמר בכתב ובע"פ בחוג הראשי. בחינת גמר
מורכבת מבחינות בשלושה נושאים: שניים מתחום התמחותו הראשית של התלמיד ואחד
מתקופה ב'. הנושאים הללו והביבליוגרפיה שלהם ייקבעו בידי המורה המנחה או המורים

המנחים את התלמיד ויירשמו במזכירות החוג.

שקלול ציוני מ"א
36%עבודת גמר מחקריתמסלול א':

20%בחינת גמר
218% עבודות סמינריוניות

416% שיעורים/סמינריונים
10%שיעורי בחירה (כולל סמינריון)

100%

30%בחינת גמרמסלול ב':
330% עבודות סמינריוניות

310% שיעורים/סמינריונים
30%שיעורי בחירה

100%
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מסלול יישומי לתואר שני

ישראל מציע תוכנית לימודים לתואר שני שתתמקד בהיבטים מעשיים–החוג ללימודי ארץ
ישראל.–של לימוד ההיסטוריה, הגאוגרפיה והאתנוגרפיה של ארץ

מטרת המסלול היישומי
להעמיק את הידע ההיסטורי הכללי של הסטודנט ולהקנות לו מיומנויות וכלים בתחומים

הבאים:
 חשיפת חומר מקורות כתוב, מוקלט ומצולם;א.
פה;– ראיון לצורכי תיעוד בעלב.
 תחקירנות בנושאים היסטוריים;ג.
 מחקר וכתיבה של היסטוריה לוקלית;ד.
 מחקר וכתיבה של היסטוריה מוסדית, ארגונית ורג'ימנטלית (של יחידות צבאיות);ה.
 היסטוריה אישית ומשפחתית.ו.

תנאי הקבלה
התכנית מיועדת לבוגרי החוגים היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון, היסטוריה

ישראל שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 ומעלה.–של עם ישראל ולימודי ארץ
–בוגרי חוגים אחרים שיבקשו להתקבל לתכנית יחוייבו בלימודי השלמה בהיקף שייקבע על

ידי ראש התכנית לאחר דיון בכל מקרה לגופו.

מבנה הלימודים
הלימודים יתקיימו במסלול ב'. במקרים מיוחדים תינתן אפשרות ללימודים במסלול א'

36–פי החלטת החוג. מסגרת הלימודים המלאה בתכנית כוללת 44 שש"ס במסלול ב' ו–על
שש"ס במסלול א', ובנוסף להם לימודי שפה.  הקורסים בתכנית מתחלקים לשלוש קבוצות:

קורסים להקניית כלים ומיומנויות;א.
סמינרים אינטגרטיביים;ב.
לימודי העשרה.ג.

2 קורסים מתוך–  בשנה הראשונה ילמד הסטודנט 4 קורסים מתוך קבוצה א' ו—  מסלול א'
ידומיל .יגולודותמ סרוקו 'ב הצובק ךותמ םיסרוק 2 דמלי אוה הינשה הנשב .'ג הצובק
,רמג תדובע בותכי טנדוטסה 'א לולסמב .םינשה יתש ינפ לע וסרפיי הינש הרז הפש
.'ג הצובקמ סרוקב תחא תינוירנימס הדובעו 'ב הצובקמ סרוקב תינוירנימס הדובע

2 קורסים מתוך– בשנה הראשונה ילמד הסטודנט 4 קורסים מתוך קבוצה א' ו—מסלול ב' 
קבוצה ג'. בשנה השניה הוא ילמד 2 קורסים מתוך קבוצה ב', 2 קורסים מתוך קבוצה ג'

2 בחינות גמר או יכתוב פרוייקט גמר (לפי–וקורס מתודולוגי.  במסלול ב'  הסטודנט ייבחן ב
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המפורסם בפרק הרשות ללימודים מתקדמים בשנתון זה), יכתוב 2 עבודות סמינריוניות
בקורסים מקבוצה ב' ועבודה סמינריונית אחת בקורס מקבוצה ג'. מטבעה של מטרת התכנית
ושל הנושאים הנלמדים בה, ההוראה בחלק מן הקורסים, בעיקר אלה מקבוצה א', לא תהיה
פרונטלית אלא תיערך במתכונת של סדנאות שתשלבנה מפגשי כיתה, עבודה עצמית מודרכת,

ביקורים וסיורים.

שקלול
סמך ציון עבודת הגמר המחקרית והציונים בקורסים– ייקבע על במסלול א'שקלול הציונים

פי המפתח דלקמן:–השונים על

36%עבודת גמר מחקרית
12%עבודה סמינריונית בקורס מקבוצה ב'

 6%)—24% (כל קורס ציוני 4 קורסים מקבוצה א'
12%עבודה סמינריונית בקורס מקבוצה ג'

16% (כל קורס 8%)ציוני 2 קורסים בקבוצה ג'
סה"כ   100%

סמך ציון בחינות הגמר או פרוייקט הגמר והציונים–ייקבע עלבמסלול ב' שקלול הציונים 
פי המפתח דלקמן:–בקורסים השונים על

231% בחינות גמר
220%  עבודות סמינריוניות בקורסים מקבוצה ב'

 6%)—24% (כל קורס ציוני 4 קורסים מקבוצה א'
10%עבודה סמינריונית בקורס מקבוצה ג'

15% (כל קורס 5%)ציוני 3 קורסים מקבוצה ג'
סה"כ   100%

µ  µ  µ
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).Ph.Dלימודים לקראת תואר שלישי (
בעת החדשה

פרופ' גדעון פוקסיו"ר ועדת דוקטורט:  
תנאי הקבלה

ועדת הדוקטורט החוגית תפקח על קבלת התלמידים לתכנית הדוקטורט ותמליץ על קבלתם
בפני הרשות ללימודים מתקדמים.

רשאים להגיש מועמדותם כל מי שסיימו תואר שני בלימודי א"י באוניברסיטת חיפה או
באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ ובחו"ל, אשר למדו במסלול המחקרי (א') לתואר השני,
ואשר השיגו ציון טוב מאוד (86 ומעלה) בעבודת הגמר המחקרית וציון טוב (80 ומעלה)

בשאר לימודיהם.
מוסמכי חוגים אחרים שעומדים בתנאים אלה, יתקבלו לאחר דיון בוועדת הדוקטורט אשר
תתאים חובות השלמה בכל מקרה לגופו, ולאחר שתבחן את מהלך לימודיו ואת מידת

התאמתם לתכני הלימוד בחוג.
מוסמכים במסלול ב' יוכלו להתקבל לתכנית הדוקטורט רק לאחר שישלימו כתיבתה של

פי תקנון לימודי תואר שלישי. על כל המתקבלים לתכנית–עבודת גמר מחקרית, הכל על
הדוקטורט יהיה לעמוד בתנאי השלמת לימודי שפה שניה (לבד מאנגלית) ברמת מתקדמים.
הקבלה לתכנית מותנית בהסכמה בכתב של אחד ממורי החוג המוסמכים להנחות עבודת

דוקטורט, בה יביע נכונותו להדריך את המועמד/ת בנושא המוצע.

מבנה הלימודים
הלימודים נחלקים לשני שלבים:

 שלא יעלה על 12 חודשים.–תלמיד/ת מחקר שלב א' 1.

תלמיד/ת מחקר שלב ב'.2.
שנת הלימודים הראשונה תוקדש בעיקרה להכנת תכנית מחקר מפורטת, שתוגש לוועדת
הדוקטורט החוגית באישורו של מנחה העבודה. עם אישורה יעברו המועמדים למעמד של

תלמידי מחקר שלב ב'.
בכל שלב ישמע התלמיד סמינר מחקר לתלמידי דוקטורט במסגרת ביה"ס להיסטוריה (סה"כ

שני סמינרים).
מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה. ועדת
הד"ר החוגית תאשר את התכנית והיקפה. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה

פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים נדרשת רק חובת–(בכתב או בעל
השתתפות פעילה.

עם סיום חובות הלימוד ובגמר עבודת המחקר, יגישו התלמידים את עבודותיהם בחתימת
המנחים לוועדת הדוקטורט החוגית. לאחר שתבחן את מהלך הלימודים ואת העבודה שבפניה,

תמליץ הוועדה על מינוי השופטים ותעבירה לרשות ללימודים מתקדמים.
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לימודי מזרח אסיה

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו

 ד"ר רותם קובנרראש החוג:

חברי הסגל האקדמי

פרופ' יצחק שיחור (ראש מגמת סין).רופסור מן המניין:פ

ד"ר רותם קובנר (ראש מגמת יפן).מרצה בכיר:

ד"ר נמרוד ברנוביץ.מרצה:

ד"ר ציפי עברי.מדריך:

ד"ר אלה שולגה*.מורה בכיר:

פרופ' קנת גרוסברג, פרופ' אהוד הררי, ד"ר ארנון גולן, ד"ר אילנהעמית הוראה:
זינגר, ד"ר טל טובי, ד"ר גדי ישי, ד"ר כנרת נוי, ד"ר מינה נוסבאום,

םייח רמ ,לואש לחר ר"ד ,דנומיר דרופנר ר"ד ,ינרק הילתע ר"ד
גלנטי, גב' מיכל גרלינג,–רפאל–אידלמן, גב' שלמית בז'רנו, גב' סיגל בן

ארבל, מר אלון לבקוביץ', גב' אדר מרום, מר גיא–גב' עפרה וינשטין
פודולר, מר קזואו אישיאי, מר רן שאולי, גב' סיגל שניידר, מר איתמר

תאודור.

* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
גב' הלמר חגיתמרכזת החוג:  

שעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות 12.00-10.00.
מגדל אשכול קומה 12, חדר 1212
טלפון: 8240943; פקס:  8288539

/http://east-asia.haifa.ac.ilאתר אינטרנט:  
hhelmer@univ.haifa.ac.il דואר אלקטרוני:
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מטרת הלימודים

מטרת החוג להקנות ידע אקדמי מעמיק בלימודי מזרח אסיה, תוך התמקדות בסין או יפן,
היבשת ההודית, קוריאה ואיזורים נוספים במזרח אסיה.  תחומי–ולימודי בחירה בנושא תת

הלימודים כוללים היסטוריה ותרבות, חברה וכלכלה, פוליטיקה ויחסים בינלאומיים, תקשורת
 תוך דגש מפורש על התקופה המודרנית.–ופסיכולוגיה, פילוסופיה ואמנות 

החוג מעוניין להכשיר כוח אדם מיומן ואיכותי לתעסוקה במגזר הציבורי והפרטי בנושא
מזרח אסיה בתחומי הכלכלה והעסקים, בטחון, יחסי חוץ, תקשורת, תיירות, הוראה, מחקר
וכדומה. מורי החוג הם מהאנשים המובילים בישראל בחקר והוראת מזרח אסיה, בעיקר

בנושאים עכשוויים.

תנאי קבלה
ידי החוג. השכלה–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

קודמת תבוא בחשבון בקבלת מועמדים.

תלמיד המבקש להתקבל לשנה מתקדמת יציג את לימודיו הקודמיםקבלה לשנה מתקדמת:  
ויעמוד באנגלית ברמת "מתקדמים 1" לפחות. במידה וקיים ידע קודם בשפות הנלמדות

בחוג יעבור מבחן סיווג לקבוע את רמת השפה (א'/ב'/ג'/ד'/ה') אותה יבחר ללמוד.

תנאי מעבר מחוג אחר
ההכרה בקורסים ממוסד אחר או מחוג אחר תהיה בהתאם למבנה הלימודים בחוג.  ההכרה

בקורסים תהיה בהתאם לרלוונטיות של הקורס והציון שהושג בו, ולא פחות מציון 70.

מסלולים
חוגי–חוגי וחד–הלימודים בחוג הם לתואר ראשון במסלול דו

חוגי–מסלול דו
ניתן לשלב את הלימודים עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלה לשני החוגים).
מומלץ השילוב עם החוגים הבאים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון, מדע
המדינה ויחסים בינלאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, גיאוגרפיה,

תחומיים.  נדרשות 60 נק' זכות לקבלת–תקשורת, אמנות, פילוסופיה, משפטים ולימודים רב
התואר.

חוגי–מסלול חד
במסלול זה יכול התלמיד להתמקד בנושא מזרח אסיה ולשפר את שליטתו בשפה.  תוכניתו

חוגי, תוך תוספת של לימודי שפה וקורסי–העיונית של המסלול זהה לזו של המסלול הדו
בחירה לפי המגמה. נדרשות 120 נק' זכות מהם 80 נק' זכות בחוג.
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מבנה הלימודים
19 ואילך), תוך הצעת מבואות–הלימודים מתמקדים בתקופה המודרנית (מן המאה ה

היסטוריים הכרחיים ולימודי שפה נדרשים. לחוג תוכנית לימודים מובנית אשר מגדירה
מלכתחילה מהם הנושאים שבוגרים בלימודי מזרח אסיה המודרנית חייבים לדעת.

בשנה הראשונה יקבלו הסטודנטים שורה של מבואות המתייחסים למזרח אסיה כולה,
בדגש על התקופה הטרום מודרנית, החל מהסמסטר השני יבחרו הסטודנטים בין שתי מגמות

לימוד עיקריות:
מגמת סין:  מתמקדת בתרבות העתיקה והמרכזית ביותר במזרח אסיה ובמיוחד בהתפתחויות

החלות בה בעת המודרנית.
מגמת יפן: מתמקדת באחת התרבויות המרתקות והמקוריות ביותר ובמיוחד בהישגיה בתקופה
המודרנית, בה הפכה ממדינה פיאודלית וסגורה למעצמה עולמית. השיעורים במגמה יבחנו

את עלייתה המדהימה של יפן, ויתמקדו בחברה ובכלכלה היפנית בהווה.

בשנה שניה ושלישית ישלימו הסטודנטים, לפי מגמת הלימוד שנבחרה בשנה הקודמת, את
מבואות החובה המשלימים למגמת הלימוד, קורסי החובה, פרוס וסמינר וקורסי הבחירה.

שנה א' (דרג 1')
מבואות חובה:

4 שש"ס4 נ"זתולדות סין הטרום מודרנית
4 שש"ס4 נ"זתולדות הודו הטרום מודרנית
4 שש"ס4 נ"זתולדות יפן הטרום מודרנית

שפה-חובה
2 שש"ס1 נ"זשפה וכתב במזרח אסיה

4 שש"ס2 נ"זיפנית א'/סינית א'
18 שש"ס15 נ"זסה"כ קורסי חובה

קורסי בחירה
בחירה מבין מגוון קורסים המיועדים לשנה א'

4-6 נ"זסה"כ בחירה מומלץ
19-21 נ"זסה"כ תוכנית מומלצת שנה א'

שנה ב' (דרג 2)
מגמת סין

קורסי חובה
4 שש"ס4 נ"זתולדות סין המודרנית

4 שש"ס4 נ"זסין בת זמננו
שפה-חובה

4 שש"ס2 נ"זסינית ב'
4 שש"ס2 נ"זסינית ג'
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קורסי בחירה
בחירה מבין מגוון קורסים המיועדים לשנה ב'

(ניתן לבחור גם מרשימת קורסי הבחירה של שנה א')
קורסי בחירה שפה
2 שש"ס2 נ"זטקסטים סינים א'
2 שש"ס2 נ"זטקסטים סינים ב'

8 נ"זסה"כ בחירה מומלץ
20 נ"זסה"כ תוכנית מומלצת סין שנה ב'

מגמת יפן
קורסי חובה

4 שש"ס4 נ"זתולדות יפן המודרנית

בחירת אחד לפחות מתוך שני הקורסים הבאים:
פוליטיקה ומדיניות חוץ ביפן

4 שש"ס4 נ"זבת זמננו
4 שש"ס4 נ"זחברה ומשפחה ביפן בת זמננו

שפה-חובה
4 שש"ס2 נ"זיפנית ב'
4 שש"ס2 נ"זיפנית ג'

קורסי בחירה
בחירה מבין מגוון קורסים המיועדים לשנה ב'

(ניתן גם לבחור מרשימת קורסי הבחירה של שנה א')

קורסי בחירה שפה
2 שש"ס2 נ"זטקסטים יפנים א'
2 שש"ס2 נ"זטקסטים יפנים ב'

8 נ"זסה"כ בחירה מומלץ
20 נ"זסה"כ תוכנית מומלצת יפן שנה ב'

שנה ג' (דרג 3)
מגמת סין

קורסי חובה
4 שש"ס5 נ"זפרוסמינר מתודולוגי

4 שש"ס6 נ"זסמינר
שפה-חובה

4 שש"ס4 נ"זסינית ד'
2 שש"ס2 נ"זסינית ה'
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קורסי בחירה
2 שש"ס2 נ"זתיאוריה ומעשה בעסקים בסין

(ניתן לבחור מרשימת קורסי הבחירה של שנים א'-ב' ומקורסי הבחירה של מגמת יפן באישור
ראש המגמה)

קורסי בחירה שפה
2 שש"ס2 נ"זטקסטים סינים ג'
2 שש"ס2 נ"זטקסטים סינים ד'

2 שש"ס2 נ"זסינית מדוברת א'
2 שש"ס2 נ"זסינית מדוברת ב'

19-21 נ"זסה"כ תוכנית מומלצת סין שנה ג'

מגמת יפן
קורסי חובה

4 שש"ס5 נ"זפרוסמינר מתודולוגי
4 שש"ס6 נ"זסמינר

שפה-חובה
4 שש"ס4 נ"זיפנית ד'
2 שש"ס2 נ"זיפנית ה'

קורסי בחירה
2 שש"ס2 נ"זיזמות עסקית ביפן

(ניתן לבחור מרשימת קורסי הבחירה של שנים א'-ב' ומקורסי הבחירה של מגמת יפן באישור
ראש המגמה)

קורסי בחירה שפה
2 שש"ס2 נ"זטקסטים יפנים ג'
2 שש"ס2 נ"זטקסטים יפנים ד'

2 שש"ס2 נ"זיפנית מדוברת א'
2 שש"ס2 נ"זיפנית מדוברת ב'

19-21 נ"זסה"כ תוכנית מומלצת יפן שנה ג'
60 נ"זחוגי שנים א'-ג'–סה"כ נקודות זכות דו

 תוכנית מוצעת—חוגי –מסלול חד
קורסים תמטיים

חוגי ובנוסף על התלמיד לבחור קורסים נוספים–חובות הלימוד זהים לאלה שבמסלול הדו
מרשימת קורסי בחירה בהיקף של עד 14 נ"ז מקורסי הבחירה.
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קורסי שפה
חוגי ובנוסף על התלמיד לבחור קורסים נוספים–חובות השפה זהים לאלה שבמסלול הדו

בהיקף של לפחות 6 נ"ז מרשימת קורסי הבחירה בשפה.
80 נ"זחוגי שנים א'-ג'–סה"כ נקודות זכות חד

שפות
על כל תלמידי החוג לקחת בשנה א' קורס מבוא לשפות מזרח אסיה, כתנאי לתחילת1.

לימודי השפה.

'א הנש — 'א המר( תומר שמח לש ףקיהב תינפי/תיניס דומלל גוחה ידימלת לכ לע2.
 שנה— שנה ב' סמסטר ב', רמה ד' — שנה ב' סמסטר א', רמה ג' —סמסטר ב', רמה ב' 

 שנה ג' סמסטר ב')—ג' סמסטר א', רמה ה' 

הציון המינימלי הנדרש כתנאי מעבר מרמה לרמה הינו 70.  במקרה של כשלון באחת3.
הרמות, ניתן לחזור שנית על הקורס באותה הרמה. רק אם ממוצע הציונים הכללי של

התלמיד הנו 80 ומעלה.

סף מעבר מדרג אחד למשנהו
תלמיד יעבור מדרג אחד למשנהו אם ממוצע ציוניו הסופיים בשנת הלימודים הוא 165.

לפחות.
 סעיף 3).—על התלמיד לעמוד בתנאי המעבר הנוגעים לקורסי השפה. (ראו שפות 2.
התלמיד לא נכשל ביותר משני קורסים שאינם לימודי שפה.3.
סמינרים וסמינרים רק בשנה ג', ולאחר שהשלים את כל לימודי–תלמיד יוכל לקחת פרו4.

החובה בדרג 2-1.

5. תלמיד צריך לסיים את לימודי האנגלית כשפה זרה לפני לימוד קורסים מדרג 3 וסמינריונים.

6. על התלמיד להשלים את כל לימודי החובה באותו הדרג.
סמינרים וסמינרים כבר בדרג 2 בתנאי–תלמיד עם ממוצע 85 ומעלה יוכל לקחת פרו**

שהשלים את כל לימודי החובה של דרג 1.

זכאות לתואר
תנאי זכאות:

פי דרישת הפקולטה–תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על
והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבויותיו לאוניברסיטה.

ציון סופי לתואר
רושיא לבקל יאכז )תינוירנימס הדובע ללוכ( א"בל ויתובוח לכ תא םייס רשא דימלת1.

זכאות לתואר.

,גוחה תוריכזמ י"ע חלשייש ספוטה תא רורב בתכב אלמל שי ,תואכז רושיאל השקב2.
ולהחזירו בהקדם.  במקרה של קורסי בחירה עודפים, יש לציין במפורש אילו קורסים

ייכללו בציון הסופי.
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באישור הזכאות מפורטים החוגים אותם למד ותאריך הזכאות לתואר.  תאריך זכאותו3.
לתואר ייקבע לפי תאריך המטלה האחרונה לתואר.  בהתאם למאוחר מבין שני החוגים.

דימלתה לכוי אל ראותל תואכזה רושיא תלבק וא/ו בשחמל לולקשה תרבעה רחאל4.
לתקן את ציון הגמר שלו.

שקלול וציונים לב"א
ציון הגמר נקבע כממוצע משוקלל של כל מקצועות הלימוד שנלמדו באוניברסיטת חיפה.—

      משקל המקצוע כמספר נקודות הזכות בתכנית המחייבת את התלמיד.

חוגי), יבחרו הקורסים–חוגי, 120 נ' חד–תלמיד שילמד מעבר לדרישות התואר (62-60 נ' דו—
פי הציון הגבוה ביותר.–      לשקלול הציון הסופי על

בשום מקרה לא יאושרו תיקוני ציונים לאחר שהחוג העביר למינהל התלמידים אישור—
על סיום הלימודים עם ציון משוקלל.

איסור חפיפה
התלמיד אינו רשאי ללמוד מקצוע ששעת הוראתו חופפת באופן מלא או חלקי את שעת1.

הוראה של מקצוע לימוד אחר אותו לומד התלמיד באוניברסיטה.

רחא סרוקל יתועמשמ ןפואב המוד ונכותש הריחב עוצקמ רוחבל יאשר וניא דימלת2.
אותו למד במהלך לימודיו לתואר.  במקרה של אי בהירות חובתו של התלמיד לברר את

זכאותו.

נקודות זכות שלא בגין לימוד מקצוע

עבודת מחקר
ראש החוג, בהמלצת מורה, רשאי לאשר לתלמידים לכתוב עבודת מחקר במקום שיעור1.

בחירה.
העבודה תיכתב בהדרכתו האישית של המורה הממליץ, והיא תקנה לתלמיד עד 2 נקודות2.

זכות לפי החלטת המורה, ועד 4 נקודות זכות לפי החלטת המורה בהיוועצות עם ראש
החוג.

םירקמב .ראותל וידומיל ךלהמב הז ףיעס יפל תוכז תודוקנ 4 דע רובצל לכוי דימלת3.
יוצאים מן הכלל רשאי ראש החוג לאפשר צבירה של מספר רב יותר.

השתתפות במקהלה, בתזמורת ובנבחרות הייצוג של האוניברסיטה
תלמיד, המשתתף במקהלת האוניברסיטה, בתזמורת האוניברסיטה או באחת מנבחרות1.

הספורט הייצוגיות של האוניברסיטה זכאי לפטור בהיקף של 2 נקודות זכות.

ידי הגורם המתאים המוסמך מטעם–אישור על השתתפות לפי סעיף 1 יימסר לחוג על2.
האוניברסיטה.

תלמיד המשתתף בפעילויות התנדבותיות של מעורבות חברתית שאושרה באופן כללי3.
ידי החוג זכאי לפטור בהיקף של 2 נקודות זכות.–או פרטני על
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תלמיד יוכל לקבל עד 2 נקודות זכות, במהלך לימודיו, על השתתפות בכנסים ופעילות4.
8 ימי כנסים שאורגנו–מאושרת אחרת של החוג.  2 נקודות יוענקו על השתתפות מלאה ב

ידי החוג או אושרו על ידו. בסיום כל כנס ידאג התלמיד להחתמת מארגן הכנס על–על
"טופס השתתפות" ובו דו"ח בן עמוד על הכנס ותוכנו, ויגישם למזכירות. רישום התלמידים

באחריות מזכירות החוג.

תוכנית משותפת ללימודי מזרח אסיה ומשפטים
התוכניתא.

הטלוקפלו היסא חרזמ ידומילל גוחל תפתושמה תינכותב דומלל יאשר דימלת1.
לש הלבקה יאנתב דמוע אוה םא ,הנושארה םידומילה תנשמ לחה ,םיטפשמל

הפקולטה למשפטים ושל החוג ללימודי מזרח אסיה ובתנאי שאינו בעל תואר "בוגר"
במשפטים או בלימודי מזרח אסיה.

התלמיד ילמד במקביל את התוכנית ללימודי משפטים ואת תוכנית הלימודים של2.
חוגי לתואר "בוגר" בלימודי מזרח אסיה.–החוג ללימודי מזרח במסלול הדו

תלמיד הלומד בתוכנית המשותפת פטור מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:3.
מקצועות בחירה לא משפטיים (20 נקודות זכות {להלן נ"ז}) וחלק מסדנאות ושיעורי

בחירה משפטיים (10 נ"ז).
תלמיד הלומד בתוכנית המשותפת פטור מחלק משיעורי הבחירה (8 נ"ז) בחוג ללימודי4.

מזרח אסיה.

סיום הלימודים במסגרת התוכניתב.
תלמיד שסיים את לימודיו במסגרת התוכנית המשותפת יקבל תעודת "בוגר"1.

במשפטים ותעודת בוגר בלימודי מזרח אסיה.

תלמיד התוכנית המשותפת יסיים את לימודיו בפקולטה למשפטים, אם עמד בכל2.
הטלוקפב ז"נ 211 רבצו םידומילל רשקב הטלוקפהו הטיסרבינואה לש תושירהד

30 נ"ז בחוג ללימודי מזרח אסיה (סה"כ 142 נ"ז).  הוא יקבל תעודה–למשפטים ו
של "בוגר" במשפטים, ועם השלמת חובותיו בחוג ללימודי מזרח אסיה יקבל תעודה
של "בוגר" בלימודי מזרח אסיה בתוכנית המשותפת למשפטים ולימודי מזרח אסיה.

תלמיד התוכנית המשותפת יסיים את לימודיו בחוג ללימודי מזרח אסיה אם עמד3.
בכל הדרישות של האוניברסיטה ותוכנית הלימודים הנדרשת על ידי החוג וצבר 60
נ"ז בחוג ללימודי מזרח אסיה.  מתוך 60 נקודות הזכות ניתן יהיה ללמוד שיעורי

ריכיםצ הלא םירועיש  .םיטפשמל הטלוקפה תרגסמב ז"נ 8 דע לש ךרעב הרבחי
להיות בעלי עניין משותף לשני התחומים.  נקודות הזכות הללו יוכרו בחוג ללימודי
מזרח אסיה ללא צורך בהשלמתן בשיעורי בחירה חלופיים.  רשימת שיעורי הבחירה
תתואם עם מזכירות החוג ללימודי מזרח אסיה.  לא ינתנו פטורים משיעורי חובה

בחוג ללימודי מזרח אסיה.

סך כל הנקודות לקבלת תעודת "בוגר" במשפטים ובלימודי מזרח אסיה הינו 4164.
נ"ז (112+52 נ"ז).
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אי סיום הלימודים במסגרת התוכניתג.
הפסיק התלמיד את לימודיו בחוג ללימודי מזרח אסיה במסגרת התוכנית המשותפת1.

אל הריחב תועוצקמכ גוחב םינויצ לבק םהב תועוצקמה ובשחי ,םמייסל אלב
משפטיים בפקולטה למשפטים (עד למכסה של 20 נ"ז).

תפתושמה תינכותה תרגסמב םיטפשמל הטלוקפב וידומיל תא דימלתה קיסהפ2.
גרתסמב םיטפשמל הטלוקפב םינויצ לבק םהב תבלא לסיימם, יחשבו המקצועו

דימלתה  .ז"נ 44 לש הסכמל דע היסא חרזמ ידומלב יגוח–דחה לולסמב וידלימו
יחויב להשלים את מכסת הלימודים הרגילה בחוג ללימודי מזרח אסיה בהיקף של
76 נ"ז וסה"כ 120 נ"ז לסיום התואר לשם קבלת התואר "בוגר" בחוג ללימודי מזרח

הריחב יסרוקכ םיטפשמל הטלוקפב ודמלנש םיסרוקב ריכהל ןתינ אל  .היסא
במסגרת החוג ללימודי מזרח אסיה, אלא אם כן הם בעלי זיקה לתוכנית הלימודים

בלימודי מזרח אסיה.

השתתפות בתכניות לימוד בחו"ל
החוג מעודד השתתפות בתוכניות של אוניברסיטאות בחו"ל למשך סמסטר אחד עד שנה
אקדמית מלאה.  תלמיד רשאי להשתתף בתוכניות מיוחדות של אוניברסיטאות בחו"ל אם

ידי ועדת ההוראה של החוג. ההכרה בכל מקצוע, לרבות משקלו של–תכנית זו אושרה על
ידי החוג–מקצוע זה בנקודות זכות, טעונה אישור ראש החוג. מידע על תכניות המאושרות על

יובא לידיעת התלמידים במהלך שנת הלימודים.

נוכחות והשתתפות במפגשים לימודיים
חובת נוכחות ועמידה במטלות לימודיות

קיימת חובת נוכחות ומוכנות לשיעור. כל מורה יחליט על דרכי האכיפה ויודיע על כךא.
פה בשיעור הראשון.–הן בכתב והן בעל

אדוויו קודבי הרומ ,םדוקה ףיעסב רומאה ףא לבדיקת נוכחות בסדנא ובסמינריון: עב.
בשיעורי שפה, בסדנא ובסמינריון.  היעדרות ממפגש םישגפמה לכב םידימלתה תוחכונ

השתתפות בו מסיבה מוצדקת מחייבות מתן הודעה למורה שיעור השפה, הסדנא–או אי
או הסמינריון מראש, אלא אם לא ניתן היה לעשות כן.

הפרת החובה
מורה רשאי למנוע מתלמיד לגשת לבחינה או להגיש עבודה, או להפחית מציון התלמיד,א.

אם הפר התלמיד את חובת הנוכחות או המוכנות, כפי שפורטו בסילבוס, ללא סיבה
מוצדקת. הודעה על איסור הגישה תימסר לתלמיד ולמזכירות.

יפל ותבוח רפה דימלתה םא ,ןוירנימס וא אנדסמ ,הפש רועישמ דימלת קיחרי הרומב.
סעיף א'. הודעה על ההרחקה תימסר לתלמיד ולמזכירות.

תלמיד רשאי לערער בפני ראש החוג על החלטתו של מורה לפי סעיפים א'-ב' לעיל.ג.
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בחינות ועבודות בית
 כללי—בחינות 

תויהל הניחבה לע  .םידימלתה גורדו דמלנה רמוחה לע הרזח  :הלופכ הניחבה תרטמ1.
מהימנה ותקפה.

פה (פרט ללימודי שפה)–ככלל מתקיימות הבחינות בכתב.  אין מתקיימות בחינות בעל2.
וכן אין מתקיימות בחינות  בשיעור האחרון של הקורס, אלא באישור ועדת ההוראה

לבקשת המורה.

 פירוט—בחינות 
בחינות בכתב מתקיימות בעילום שם ותחת השגחה.  תלמיד לא יבצע כל פעולה העלולה3.

לחשוף את זהותו לבודק הבחינה.  על התלמיד לרשום את מספרו האישי על גבי מחברת
הבחינה תלמיד שלא ירשום את מספרו האישי על גבי מחברת הבחינה, לא יכול לקבל

את צילום מחברת הבחינה לאחר בדיקתה ו/או לערער.

מורה רשאי לקבוע שבחינה תתקיים ללא השגחה ("בחינת כבוד"), ובלבד שמסר הודעה4.
ספוט יולימ תבייחמ החגשה אלל הניחבב תופתתשה .גוחה שארל ךכ לע תמדקומ

ידי התלמידים להבטחת הוראות האוניברסיטה בדבר התנהגות בזמן בחינה–מתאים על
("הצהרת כבוד").  לא תתקיים בחינה ללא השגחה אם היא, כולה או חלקה, במתכונת

של בחירה מרובה ("בחינה אמריקנית").
מורה יפרסם את קיומה של הבחינה בספרים פתוחים או בספרים סגורים (להלן:  "מתכונת5.

,הארוהה תדעו רושיאב אלא ,רומאכ הניחבה תנוכתמב יוניש סנכוי אל  .)"הניחבה
דועבמ םידימלתל רסמית יוניש לע העדוה .גוחה שאר רושיאב — םיפוחד םירקמבו

מועד.
הבחינות בכל המועדים ובדיקתן תהיינה במתכונת וברמה דומות ככל שניתן, וכך אף6.

בדיקת הבחינות.
 ולא יאוחר משבועיים לפני השבוע—מורה יודיע לתלמידים במועד מוקדם ככל האפשר 7.

 מה החומר עליו תיערך הבחינה.—האחרון הקודם לבחינה 
המורה יודיע לתלמידים לקראת הבחינה את משך זמן הבחינה ויציין שיקולים מיוחדים8.

לגבי חישוב הציון ופרטים נוספים שיש בהם כדי להדריך את התלמידים לצורך ההכנה
לבחינה.  כמו כן יודיע המורה לתלמידים מה תהיה מתכונת השאלות בבחינה:  ניתוח

אירוע, הרצאת דברים על נושא נתון וכדומה.
ציונים חלקיים  המהווים חלק מן הציון הסופי במקצוע, כגון ציונים עבור עבודות בית9.

ידי המורה למזכירות ויפורסמו לא יאוחר משבוע לפני המועד–ובחינות ביניים, יימסרו על
של בחינת המעבר במקצוע.

העשה ךשמב תוחפל התליחתמ הניחבה םלואב םיחכונ ויהי הארוה רזוע וא הרומ10.
הראשונה לבחינה.  המורה או עוזר ההוראה יהיו זמינים בקרבת אולם הבחינה עד סוף

הבחינה, כדי להשיב לשאלות הבהרה.
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תואכז לולשל יאשר הרומה  .הניחבל תשגל םיאכזה םידימלתל תדעוימ הניחבה(1)11.
להיבחן אם התלמיד לא עמד במהלך הקורס במטלות הנדרשות.

ב' מתקיימות בתאריכים שפורסמו בלוח הבחינות.  בנסיבות–הבחינות במועדים א' ו(2)
מיוחדות ובאישור ראש החוג או ועדת ההוראה, ישונה מועד הבחינה.  הודעה על

ידי מזכירות התלמידים מבעוד מועד.–המועד החדש תימסר על
מורה לא יאריך את משך הבחינה.  המורה יתכנן את השאלון בקפידה בהתאם לכך.12.
םיטנדוטסל .הטיסרבינואה ןונקתב םושרה יפל ןתנית הניחבב תדחוימ ןמז תכראה13.

הזכאים לכך ורק בהצגת אישור מתאים (עולה חדש, התאמות ליקויי למידה ועוד).
(1) מורה רשאי למנות עוזר הוראה לעזרה בבדיקת הבחינות.14.

(2) אחריות על בדיקת הבחינות ומתן ציונים מוטלת על המורה.
אחראי לכך שהבחינה תיבדקהרומ  .ירשפאה םדקהב םייתסת תוניחבה תקידב(1)15.

בייחמ םינויצה תריסמב רוחיא .דעומב ודי תמיתחב תוריכזמל ורסמיי םינויוהצ
אישור ראש החוג.

10 ימי עבודה לכל הקורסים ממועד–משך זמן בדיקת הבחינות יהיה לא יאוחר מ(2)
הבחינה.  באישור ראש החוג יתאפשר משך זמן בדיקת של 15 יום בקורסים הדורשים

זאת, ובתנאי שההודעה על כך נכללה בסילבוס הקורס המופיע בידיעון.
המזכירות תפרסם את הציונים עם קבלת אישורו של המורה לפרסום, ולא יאוחר(3)

מיום עבודה אחד ממועד קבלת האישור.
המזכירות תודיע לתלמידים על איחור במסירת הציונים ועל המועד הצפוי לפרסומם(4)

באיחור.
לש תועדומה חול לע םידימלתה לש יוהיזה ירפסמ יפל םש םהציונים יפורסמו בעילו16.

החוג ובאמצעות שירות המענה הקולי של האוניברסיטה.  המזכירות לא תמסור ציונים
בטלפון.

לא ניתן לשנות ציון סופי שפורסם, אלא רק כתוצאה מערעור, כמפורט להלן.17.

ערעור על בחינה
זכות ערעור

תלמיד רשאי להגיש ערעור על ציון הבחינה בהתאם למפורט להלן:
א.   מטרת הערעור לוודא שלא נפלה טעות מהותית במתן הציון.

לא יוגש ערעור שבו בקשה להערכה מחדש של הבחינה והציון.ב.

הינפב אלו תוריכזמב הגשהל ןתינה ספוט תועצמאב קר השעת ןויצ לע רוערעל הינפג.
ישירה למורה.

תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך עשרה ימים מפרסום הציון.ד.

המערער יפרט את נימוקי הערעור תוך התייחסות נקודתית לתוכן הבחינה.ה.

ידי מורה המקצוע.  במקרה זה עשויה הבחינה–הוגש ערעור על הציון, תיבדק הבחינה עלו.
ידי המורה עלול להיות נמוך מן הציון המקורי.–כולה להיבדק מחדש, והציון שייקבע על

תלמיד לא יוכל להגיש יותר משלושה ערעורים במהלך שנה אקדמית אחת.ז.
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שיפור ציונים
 יש לחזור על הקורס (שיעור וסדנא) כולל כל המטלות (מותנה במספר—בקורסי חובה 1.

המקומות באותו קורס).

 יש לבחור קורס אחר ברמה המקבילה, לא ניתן לחזור על אותו נושא—בקורסי הבחירה 2.
או אצל אותו מורה שנית. (מותנה במספר המקומות באותו קורס).

לא ניתן לחזור על קורס חובה או בחירה יותר מפעם אחת בלבד.3.

רישום לקורס למטרת שיפור ציון אפשרי בקורסי החובה ובאישור החוג בלבד ומחייב4.
השלמתו עד ציון סופי.  במידה ותלמיד לא השלים את הקורס, יופיע ציון ל"ה שמבטל

כל ציון קודם באותו קורס.

חופשה או הפסקת לימודים
סטודנט שקיבל אישור על חופשת לימודים, תישמרנה כל זכויותיו למשך שנתיים מיום

החופשה.
לגבי סטודנטים שהאריכו את חופשתם ליותר משנתיים או הפסיקו לימודיהם ללא אישור,

יקבעו ההנחיות הבאות:

סטודנט ירכיב את מערכת הקורסים שלו בתיאום עם יועץ הב"א של החוג ובאישורו.1.

כל השינויים הנובעים משינוי תוכנית הלימודים יחולו על הסטודנט.2.

ניתן לחייב את הסטודנט ללמוד שנית קורסים שמתכונתם או מרבית תוכנם השתנה3.
באופן משמעותי (זאת יבדוק היועץ עם המורה ספציפי).
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תחומיים–לימודים רב

חוג לימודים לב"א

 ד"ר מנחם מורראש החוג:

חברי הסגל האקדמי
.דגמ סומע ר"ד ,ץיברוה ינ'ג ר"דמרצה בכיר:

מר יצחק שנבל. ,יולה ןורש ר"דמרצה:

,לשא תור 'בג ,ןמגרהשופט מרדכי א ,ןויחוא ירוא מר דן אורי, השופטעמית הוראה:
,ןושרג דדוע טפושההשופט סלים ג'ובראן,  ,גרבדלוג–ןמולב הנרוא ר"ד
המענ ד"וע ,רבה יבא טפושה ,שרד םייח ד"וע ,יקצבורבוד הדא ר"ד
–ןומגב' מיה טל ,לט יבצ ר"ד  ,גורקרסו תימלוש תטפושה ,רנ'ציו

ר"ד ,ישי דג ר“ד ,רועסי תילד ר"ד ,רפמורט ודרקיר ר"ד ,רציווש
,הונ ןרע טפושה ,רסאנ לימ'ג השופט ,ןוזנישומ ןליא רמ ,בלכ םייח
'פורפ ,היקסבונסס הלא ר"ד ,ךמוס םייח טפושה ,ןמיונ לכימ ר"ד
,זיאפ םזאע רמ ,תימע קחצי טפושה ,ויתס הדוהי רמ ,רקוס םעונ
רשא 'פורפ ,חמצ םימחר טפושה ,חאלפ ןאמלס ר"ד ,וריפ סייק 'פורפ
,יקסבווש הצינ ר"ד ,ןיול–רטכיר לג ר"ד ,טור הדוהי ר"ד ,טאירוק
טוליפמן.–שמיר תלייא 'בג ,רימש תור ר"ד ,רמטש הנשוש תטפושה

מזכירות החוג
גב' דניאל פרידלנדרמרכזת החוג: 

 גב' טובה גולןמרכזת תלמידים:
חדר 1202, קומה 12, מגדל אשכול

שעות הקבלה: ימים אי-ה', בין השעות 16:00-09:00
טלפון: 8240359, 04-8240358

פקס: 04-8249155
dfridl1@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 

מטרת הלימודים
תחומיים היא להרחיב את ההשכלה האקדמית–מטרתה של תכנית הלימודים בחוג ללימודים רב

הכללית של התלמיד בתחומים שונים במדעי הרוח, החברה והטבע, ולאפשר צירופי לימודים
פי נטיותיו ושטחי התעניינותו של התלמיד, בהתאם לאפשרויות החוג.–מיוחדים על
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תנאי קבלה
ידי החוג. השכלה–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

קודמת תובא בחשבון בקבלת מועמדים.

תלמיד המבקש להתקבל לשנה מתקדמת יציג את לימודיו הקודמיםקבלה לשנה מתקדמת: 
—ויעמוד באנגלית ברמת "מתקדמים 1" לפחות. במידה והתלמיד מבקש להתקבל לשנה ג' 

עליו להציג "פטור" באנגלית.

תנאי מעבר מחוג אחר:
ההכרה בקורסים ממוסד אחר או מחוג אחר תהיה בהתאם למבנה הלימודים בחוג. ההכרה

בקורסים תהיה בהתאם לציון הקורס, ולא פחות מציון 70.

מסלולים
חוגי בלבד.–הלימודים בחוג הם לתואר ראשון, במסלול דו

קיימים שני מסלולים בחוג: לימודי יום ולימודי ערב.

מבנה הלימודים
על התלמיד לשלב לימודים בחוג ללימודים רב-תחומיים עם לימודים בהיקף שווה בחוג

נוסף. יש לצבור בחוג 60 נקודות זכות מתוך 120 הדרושות לתואר ראשון.
60 נקודות  בחוג מתחלקות לשלושה מקבצים בני 20 נקודות כל אחד:

על הסטודנט ללמוד:
20 נקודותמיקבץ נושאי*   כולל סמינריון1)
20 נקודותמיקבץ נושאי*   כולל סמינריון2)
20 נקודותמיקבץ כללי המורכב מקורסים כלליים באוניברסיטה3)

60 הנקודות
או

40 נקודותמיקבץ נושאי*   מורחב כולל 2 סמינריונים1)
 ראה רשימה)—           (בחוגים המציעים מיקבץ מורחב 

20 נקודותמיקבץ כללי המורכב מקורסים כלליים באוניברסיטה2)
60 הנקודות

20 נ' המרוכזים סביב נושא אחד וכוללים–*מיקבץ הוא קובץ שיעורים בהיקף כולל של כ
שיעורים ו/או תרגילים וסמינריון.

 יהיו מחוג לימודיו הנוסף.לאתחומיים –שיעוריו של התלמיד בחוג ללימודים רב

מעבר משנה לשנה
12 נקודות זכות לפחות. ממוצע הציונים במעבר משנה לשנה–מעבר לשנה ב' מותנית בא)

חייב להיות 65 לפחות. תלמיד רשאי לסיים את לימודיו עם ציון אחד בלבד מתחת
60.–ל

על התלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לפני לימודיו בשנה ג'. לא ניתן ללמוד סמינריונים ב)
ללא פטור זה.
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מיקבצים
להלן רשימת המיקבצים:

מספר מיקבץמעוגן בחוגשם המיקבץ
10101למקראמיקבץ בלימודי המזרח הקדום

10102למקראמיקבץ במקרא

10103מיקבץ במורשת המקרא בעולם היצירה ההומניסטית   למקרא

10301ללשון עבריתמיקבץ בלשון עברית

10401לתולדות ישראלמיקבץ בהיסטוריה של עם ישראל

10402לתולדות ישראלמיקבץ בלימודי השואה

10403לתולדות ישראלמיקבץ במגילות מדבר יהודה

10405לתולדות ישראלמיקבץ ללימודי יהדות ספרד וארצות האיסלאם

10601להיסטוריה של המזה"תמיקבץ בהיסטוריה של המזה"ת (מצומצם) 20 נ‘

10602להיסטוריה של המזה"תמיקבץ בהיסטוריה של המזה"ת (מורחב) 40 נ‘

10603להיסטוריה של המזה"תמיקבץ בלימודי האסלם (טעון אישור) 20 נ‘

10701לפילוסופיהמיקבץ בלימודי פילוסופיה (מצומצם) 20 נ‘

10703לפילוסופיהמיקבץ בלימודי פילוסופיה (מורחב) 40 נקודות

10801להיסטוריה כלליתמיקבץ בהיסטוריה כללית (מצומצם) 20 נקודות

10802להיסטוריה כלליתמיקבץ ללימודים אמריקאיים

10803להיסטוריה כלליתאמריקאיים–מיקבץ ללימודים לאטינו

10804להיסטוריה כלליתמיקבץ בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

10805להיסטוריה כלליתמיקבץ בתרבות ומורשה קלאסית

10806להיסטוריה כלליתמיקבץ בהיסטוריה כללית (מורחב) 40 נקודות

10902לשפה וספרות אנגליתמיקבץ בשפה וספרות אנגלית

11001לשפה וספרות צרפתיתמיקבץ בתרבות צרפת (מצומצם) 20 נקודות

11002לשפה וספרות צרפתיתמיקבץ בתרבות צרפת (מורחב) 40 נקודות

11101לאומנותמיקבץ לתולדות האמנות (מצומצם) 20 נקודות

11102לאומנותמיקבץ לתולדות האמנות (מורחב) 40 נקודות

11103לאומנותמיקבץ בתולדות הארכיטקטורה

11301לאומנותמיקבץ באמנות יצירה (מורחב) 40 נקודות

11502ישראל–ללימודי ארץמיקבץ בלימודי הציונות

11601לתולדות ישראלמיקבץ במחשבת ישראל

11901לארכיאולוגיהמיקבץ בלימודי ארכיאולוגיה

11902לארכיאולוגיהמיקבץ בלימודי מצרים הקדומה

12001לציויליזציות ימיותמיקבץ בציויליזציות ימיות

12202לספרות עברית והשוואתיתמיקבץ בלימודי הדרמה
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מספר מיקבץמעוגן בחוגשם המיקבץ
12203לספרות עברית והשוואתיתמיקבץ לפולקלור

12204לספרות עברית והשוואתיתמיקבץ בלימודי ספרות (מצומצם) 20 נקודות

12205לספרות עברית והשוואתיתמיקבץ בלימודי ספרות (מורחב) 40 נקודות

12401למוסיקהמיקבץ בלימודי מוסיקה

12501ללימודי מזרח אסיהמיקבץ ללימודי מזרח אסיה

13001ללימודי מידענות וספרנותמיקבץ בלימודי ספרנות (מצומצם) 20 נקודות

13002ללימודי מידענות וספרנותמיקבץ בלימודי ספרנות (מורחב) 40 נקודות

20102לגאוגרפיה ולימודי סביבהמיקבץ ללימודי נמלים, ספנות וים

20201לפסיכולוגיהמיקבץ בלימודי פסיכולוגיה

21201תחומיים–ללימודים רבמיקבץ ללימודי האשה

21202תחומיים–ללימודים רבמיקבץ למשפטים

21204תחומיים–ללימודים רבמיקבץ בלימודי קולנוע

21205תחומיים–ללימודים רבמיקבץ בדתות

21210תחומיים–ללימודים רבמיקבץ במדעים

70204היחידה לתלמידי חו"ל*מיקבץ תלמידי חו“ל

70901חטיבה לביולוגיה אבולוציוניתחטיבה לביולוגיה אבולוציונית

* הקורסים מתנהלים בשפה האנגלית

:ןלהלדכ םיקלחתמ םיומיחת–ברה םידומילה
על התלמיד לבחור בקורסים מתוך כלל המיקבצים שהחוג מציע, כולל המיקבץשנה א': 1.

הכללי. על התלמיד לצבור בקורסים הללו 20 נ'.

ץפח אוהש )דחא בחרומ ץבקימ וא( םיצבקימ ינשב דקמתהל דימלתה לע  :'ב הנש2.
חורה יעדמב 'נ 02 כ"הס רובצל דימלתה לע .ל“נה םיצבקימה תמישר ךותמ ,דומלל

במהלך לימודיו לתואר.

  על התלמיד לסיים את כל המיקבצים ולכתוב 2 עבודות סמינריוניות במיקבציםשנה ג':3.
הנושאיים אותם למד.
20 נקודות.– כל שנה ילמד התלמיד כ

הערה
מנת להבטיח שיתמלאו כל הדרישות לפני–בעת בחירת המיקבץ קרא בעיון את מבנהו על

ההרשמה לקורסים מתקדמים ולסמינריון.

תקנון לימודים
כל האמור בתקנון הלימודים לתואר ראשון הכללי חל על תלמידי החוג. תכנית הלימודים1.

המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו בחוג, וכן
בהודעות ובחוזרים המתפרסמים על לוח המודעות במהלך השנה. מחובתו של התלמיד

600.–לעקוב אחר המידע המתפרסם מעל גבי לוח החוג, בקומת ה
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קיימת חובת נוכחות של התלמיד בקורסים. השתתפותו של תלמיד בקורס תבוטל אם2.

נוכחותו לא תהא מספקת (80% לפחות). לא תישלח התראה.

3.   תלמידי החוג חייבים בכתיבת 2 עבודות סמינריוניות.

במסגרת הסמינריון חייב התלמיד:
השתתפות פעילה.א.
ףוריצב גוחה תוריכזמל םיספדומ םיקתוע 2–ב הפיקמ הדובע שגות :הדובע תשגהב.

טופס הגשת עבודה על כל פרטיו.

 תאריך אחרון להגשת עבודה: היום— סמינריון הנלמד בסמסטר א' תאריכי הגשת עבודות:
האחרון ללימודים של חופשת אותו סמסטר, אלא אם הודיע המורה על מועד מוקדם יותר.

ידי החוג.–מסירת עבודה באיחור גוררת חובת תשלום שכר לימוד, גם אם אושרה הדחייה על

נוסף על הדרישות הנ"ל, רשאי כל מורה בכל יחידת לימוד בחוג להטיל חובות נוספות לפי
הבנתו.

על התלמיד לעמוד בכל דרישות הקורס כפי שנדרש ע"י החוג בו הקורס מעוגן. כמו כן עליו
לעמוד בציון העובר הנדרש בקורס.

בקורסים בהם מתקיימת בחינה סופית, אין להמירה בעבודה.

פרסום ציונים
תחומיים, בקומת–הציונים יפורסמו בעילום שם על לוח המודעות של החוג ללימודים רב

600.–ה

על לוח זה מתפרסמות הן רשימות מועדי הבחינות והן רשימות הציונים.

מחובת התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם.

ניתן לבדוק ציונים והיעדרות מורים באמצעות המענה הקולי (טל. 04-8345674)

לא יינתנו ציונים בטלפון.

ערעורים על ציוני הבחינות
תלמיד רשאי לערער על ציונו עד 10 ימים מיום פרסום הציונים. כל הערעורים הם בכתב על
הטופס המיועד לכך. תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תבדק מחדש

והציון הסופי עלול להיות נמוך מהמקורי.
תוצאות הערעורים יפורסמו על הלוח או ידווחו ע"י מזכירות החוג. תוצאות אלה הן סופיות

ומחייבות.
לא ניתן לערער על בחינה אמריקאית.

מחברות הבחינה נשמרות במזכירות החוג חודשיים לאחר מועד מסירת הציון ובתום תקופה
זו הן מושמדות.
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דרישות אוניברסיטאיות:

אנגלית כשפה זרה
כל תלמידי האוניברסיטה חייבים ללמוד אנגלית כשפה זרה. עמידה בחובה זאת היא תנאי

כניסה לסמינריונים.

חינוך גופני
חובת השתתפות בשיעורי החינוך הגופני חלה על כל תלמיד שנה א' לתואר ב"א וכוללת

פעילות בשיעור שבועי אחד של 90 דקות במשך סמסטר אחד (2 שש"ס).

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים
תלמיד המבקש להתקבל לחוג על סמך לימודים קודמים בחוג אחר או במוסד אקדמי אחר
יגיש עם הרשמתו לאוניברסיטה אישור לימודים רשמי ופירוט ציוניו מהמוסד בו למד,

למזכירות החוג.

יועץ החוג ידון בבקשת המועמד ויחליט על סמך מסמכיו על תנאי קבלתו, ועל מידת ההכרה
בלימודיו הקודמים. אין חובה להכיר בלימודים קודמים. היקף הנקודות שיוכר יהיה, בכל

מקרה, לגופו של עניין ובהתאם למבנה הלימודים בחוג.

שקלול וציונים לב"א וזכאות לתואר
פי דרישת הפקולטה–תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על

והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבויותיו לאוניברסיטה.

ציון הגמר נקבע כממוצע משוקלל של כל מקצועות הלימוד שנלמדו באוניברסיטת חיפה.
משקל המקצוע כמספר נקודות הזכות בתכנית המחייבת את התלמיד, ובכל מקרה בהתאם

להיקף הנקודות שהחוג הכיר לכל קורס.

60.–לא ניתן לסיים את התואר בהיקף נקודות נמוך מ

פי הציון–תלמיד שילמד מעבר לדרישות התואר, יבחרו הקורסים לשקלול הציון הסופי על
הגבוה ביותר, בהתאם למבנה הלימודים הנדרש בחוג.

לאחר שישלים חובותיו האקדמיות לתואר ראשון, יפנה התלמיד למרכזת החוג אשר תעביר
את שקלול ציוניו למדור בוגרים בתנאי שהתלמיד אישר בחתימת ידו את ממוצע ציוניו

הסופיים.

תאריך הזכאות לתואר יהיה מיום קבלת הציון האחרון, ולא יאוחר מחודשיים מיום הגשת
העבודה או המטלה האחרונה לתואר.

בשום מקרה לא יאושרו תיקוני ציונים לאחר שהחוג העביר למינהל התלמידים אישור על
סיום הלימודים עם ציון משוקלל.
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שינויים וחריגות
כל בקשה לחריגה מתכנית הלימודים יש להפנות בכתב לראש החוג.

רישום למקצועות בחירה תוך חריגה ללא אישור החוג עלול לגרור ביטול הרישום למקצועות
העודפים גם אם התלמיד למד בינתיים מקצועות אלה. מילוי דרישת הקדם היא באחריותו
של התלמיד. דרישות הקדם מחייבות. החוג בודק את מילוי הדרישות במהלך שנת הלימודים
ולא בתחילתה. תלמיד שנרשם לקורס למרות שאינו רשאי ללמוד בו בגלל אי עמידה בדרישות
הקדם או בתנאי המעבר משנה לשנה, יבוטל רישומו לקורס גם אם נבחן וקיבל ציון. ציון זה

לא יוכר.

תכניות מיוחדות
האוניברסיטה מאפשרת קליטתם של תלמידים בעלי רקע מקצועי במספר תחומים, במסגרת

תחומיים. קיימת אפשרות להכיר בלימודים קודמים, בכל מקרה לגופו–החוג ללימודים רב
של עניין ובאופן פרטני. תכנית הלימודים תבנה בייעוץ עם החוג.

ידי החוג.– על המועמדים לעמוד בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת עלתנאי קבלה:
תלמידים שיבקשו להתקבל לשנה מתקדמת יידרשו באנגלית ברמת "מתקדמים 1".

לימודי ערב
(ראש התכנית: ד"ר זהר שגב)

החוג מקיים תכנית לימודים מיוחדת בשעות הערב, המקבילה לתכנית הרגילה. הלימודים
חוגי ומתקיימים יום אחד בשבוע (יום ב' או ה') במשך 4 שנים (כולל–הם במסלול הדו

לימודי קיץ). בדבר פרטים, נא לפנות למזכירות החוג. מבנה הלימודים זהה לתכנית הרגילה,
ידי החוגים–אולם מבחר הקורסים והמקבצים הוא בהתאם להיצע הקורסים הניתנים על

המקיימים תכנית ערב.
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103
לשון עברית
חוגי)–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

פרופ' יצחק אבישורראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
פרופ' יצחק אבישור, פרופ' משה אזר (אמריטוס), פרופ' אילן אלדר,פרופסור מן המניין:

פרופ' אהרון דולגופולסקי (אמריטוס), פרופ' יעקב מנצור (אמריטוס),
פרופ' יוסף שיטרית.

ד"ר מיכל אפרת, ד"ר יעקב גרונטפסט (אמריטוס), ד"ר יעל משלר,מרצה בכיר:
ד"ר אריה פילובסקי, ד"ר תמר צבי.

ד"ר עירית מאיר, ד"ר משה מורגנשטרן .מרצה:

,ןרב יכדרמ ר"ד ,ןמגרא תנסא ‘בג ,סאיטא–סולאוזא לוסד"ר עמית הוראה:
ד"ר נמרוד ,ןמרשיפהיח ר"ד ,ןיפלוו לייא רמ ,שטיוד טרבור רמ

שתיל.

החוג מזכירות
בטש לאה גב' החוג: מרכזת
השעות 13.00-10.00 ה', בין-א' ימים קבלה: שעות

04-8249281 טלפון:
פקס:   04-8249732

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להעניק ללומדים בסיס עיוני ומתודי לחקירת הלשון העברית ולהכשיר

ידי הקניית–יסודיים. מטרה זו תושג על–הספר העל–מורים להוראת הלשון העברית בבתי
ידיעה ממצה ומקיפה בלשון העברית לתקופותיה בזיקה ללשונות השמיות האחיות ותוך

יישום הישגי הבלשנות הכללית המודרנית.
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תנאי הקבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על1.
עמידה בבחינת ידע בעברית (לתלמידים שלא כתבו את בחינת הכניסה הפסיכומטרית2.

בעברית).

מבנה הלימודים
התלמיד חייב להשתתף במשך שנות לימודיו בלימודי העזר (במידת הצורך), בלימודי דרג 1

2 ובמגמה אחת מתוך לימודי דרג 3, וכן אנגלית כשפה זרה בהיקף של 60 נקודות זכות, לפי–ו
הפירוט הבא:

(דרג מכין)לימודי עזר של החוג 
2 נ'4 שש"ס(מכ')תורת הניקוד1.

2 נ'2 שש"ס(מכ')ניתוח תחבירי מסורתי2.

2 נ'4 שש"ס(מכ') שלב א'—ערבית 3.

 קורסים אלה אינם כלולים במכסת לימודי החובה של החוג והשתתפות בהם היאהערה:
רשות; עם זאת חייבים כל תלמידי שנה א' להצליח בבחינה על חומר הלימוד של הקורסים

הנ"ל. עיין להלן בסעיפים "בדיקות פטור ובחינות", "תנאי מעבר".

דרג 1
2 נ'4 שש"סש"ת שלב ב'—ערבית 

תלמידים הפטורים מן הבדיקה בערבית (עיין להלן בסעיף "בדיקות פטור ובחינות") לא
ישתתפו בקורס זה, ובמקומו יחויבו להשתתף בקורס חליפי בתחום הלשון העברית. הקורס

4 נקודות.–החליפי יהיה בהיקף של 4 שש"ס ויזכה את התלמיד ב

2 נ'2 שש"סת'הדרכה ביבליוגרפית
4 נ'4 שש"סש"תתורת ההגה של העברית

2 נ'2 שש"סש'סמנטיקה של העברית
4 נ'4 שש"סש"תתחביר הלשון העברית

20 נ'       סה"כ
דרג 2

4 נ'4 שש"סש"תתורת הצורות של העברית
4 נ'4 שש"סש"תלשון המקרא

2 נ'2 שש"סש"תארמית מקראית
2 נ'2 שש"סש'ימינו–העברית בת

2 נ'2 שש"סש'מבוא לבלשנות כללית
2 נ'2 שש"סש'מבוא לבלשנות שמית

4 נ'4 שש"סס'סמינריון
20 נ'סה"כ
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דרג 3
2 נ'2 שש"סש"תלשון חכמים

2 נ'4 שש"סש"תמכינה בתלמוד

מגמה היסטורית
2 נ'2 שש"סש'סוגיות בלשון המקרא

2 נ'2 שש"סש'לשונות שמיות צפון מערביות
2 נ'2 שש"סש'לשון ימי הביניים

יהודית,–לשונות היהודים: ערבית
2 נ'2 שש"סש'יידיש, לדינו ועוד

4 נ'4 שש"סש'שיעורי בחירה
4 נ'4 שש"סס'סמינריון

20 נ'סה"כ

מגמה מודרנית: לשון התקשורת
4 נ'4 שש"סש'מבוא לתקשורת

4 נ'4 שש"סש'פרגמטיקה וסוציולינגויסטיקה
4 נ'4 שש"סש'ניתוח השיח

4 נ'4 שש"סס'סמינריון
20 נ'סה"כ

(המכינה לתלמוד ושפות זרות)לימודי עזר מחוץ לחוג 
2 נ'4 שש"סמבוא לספרות התלמודית

עיין בתכנית הלימודים של המכינה לתלמוד במסגרת החוג להיסטוריה של עם ישראל-
מחשבת ישראל.

4 נ'8 שש"סערבית שלב א' ושלב ב'
0 נ'4 שש"סאנגלית כשפה זרה

עיין בתכנית הלימודים של המחלקה ללימודי שפות.

 עיין בשנתון זה בפרק "תקנון הלימודים" בסעיף "אנגלית כשפה—פטור מלימודי אנגלית הערה: 
זרה".

בדיקות פטור, בחינות, עבודות ותרגילים
בתחילת כל סמסטר תיערך בדיקת פטור בחומר הלימודים של תורת הניקוד וניתוח1.

תחבירי מסורתי (עיין בסעיף "תנאי מעבר").

ספר ששפת ההוראה בו היא ערבית, תלמידים שנבחנו בחינת–תלמידים שסיימו בית2.
—בגרות בערבית ותלמידי החוגים: שפה וספרות ערבית והיסטוריה של המזרח התיכון 

פטורים מלימודי ערבית.
פה בחומר הלימודים ובחומר הביבליוגרפי–בתום כל סמסטר תיערך בחינה בכתב או בעל3.

של כל אחת מיחידות הלימוד המוגדרות בתור "שיעור", "שיעור ותרגיל", "תרגיל", "מכינה".
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כן רשאי המורה להטיל עבודות ותרגילים (בנוסף לבחינה) במהלך הסמסטר או בסופו.
אין החוג מתיר להגיש עבודה במקום בחינה סופית.

עבודות סמינריוניות
התלמיד ישתתף השתתפות פעילה בסמינריון (דרג 2) ובסמינריון (דרג 3) אצל שני מורים1.

שונים ובשני תחומי מחקר שונים, ובמסגרתם יחויב בכתיבת עבודה סמינריונית. המורה
רשאי להטיל בחינה על חומר ביבליוגרפי הקשור בנושא הסמינריון. התלמיד חייב לקבל

ציון 60 לפחות בעבודה הסמינריונית כדי שהציון ישוקלל במניין נקודות הזכות.

עבודה סמינריונית תוגש במהלך הקורס. כמו כן, תלמידים אשר למדו בסמסטר א' רשאים2.
להגיש את העבודה הסמינריונית עד סוף סמסטר ב' ואלו שלמדו בסמסטר ב' רשאים

להגיש את העבודה עד תחילת שנת הלימודים העוקבת.

בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המורה ניתן לדחות את מועד הגשת העבודה (ר' בסעיף
להגשת עבודה סמינריונית" בפרק "מידע כללי" שבשנתון זה)."כללים

תנאי מעבר
ציון המעבר הרגיל הנדרש לסיים קורס הוא 51, אך קיימים קורסים שבהם נדרש ציון1.

מעבר גבוה יותר, והם:

75"תורת הניקוד":א)

75"ניתוח תחבירי מסורתי":ב)

60"תורת ההגה של הלשון העברית":ג)

60 עבודות סמינריוניות:ד)

ההשתתפות בקורס "תחביר העברית החדשה" מותנית בקבלת ציון עובר (75) בבחינת2.
הסיום או בבדיקת הפטור של לימוד העזר "ניתוח תחבירי מסורתי".

תלמיד אינו רשאי להשתתף בסמינריון דרג 3 אלא אם כן סיים חובותיו באנגלית כשפה3.
זרה.

שקלול הציונים
%08   הווהמ )"תיברעב הניכמ"ו "דוקינה תרות" טעמל( םיסרוקה ינויצ לש ללקושמ עצוממ
       20%הווהמ תוינוירנימס תודובע יתש לש ןויצה

המיקבץ ללימודי יידיש
מטרות המיקבץ ללמוד, לחקור ולטפח את השפה היידית, את ספרותה ואת התחומים הקשורים
בתרבות ובפולקלור של יהדות אשכנז, ולהכשיר חוקרים בתחומים אלה. לקדם את מחקר

הבלשנות היידית והבלשנות הפנים יהודית, תוך הבלטת הקשר לשפה העברית ולספרותה.

µ  µ  µ
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השני (מ"א) לתואר הלימודים
אפרת מיכל ד"ר שני: לתואר החוגית הוועדה יו"ר

הלימודים מטרת
לימודי התואר השני מהווים המשך ללימודי התואר הראשון בחוג ללשון העברית; תכליתם
להרחיב ולהעמיק את הידיעות בחקר הלשון העברית לתקופותיה, וכן לבסס ולהרחיב את
השימוש בכלי המחקר ובשיטות המחקר הנהוגים בתחומי הפילולוגיה העברית והבלשנות

מנת להכשיר את הלומדים למחקר עצמאי בתחום–העברית למקצועותיהן העיקריים על
הספר התיכון.–הלשון העברית ולהוראה בכיתות הגבוהות של בית

והיקפם הלימוד מסלולי
הבאים: במסלולים מתנהלים השני לתואר הלימודים

שש"ס.  32    של כולל בהיקףא' מסלול
שש"ס.  44    של כולל בהיקףב' מסלול

שש"ס.  44    של כולל בהיקףמסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי
.שש"ס 32    של כולל בהיקףאישי מסלול
.א' מסלול כמו המ"א שעות היקףמשולבים ושלישי שני תואר לימודי

.א' מסלול כמו המ"א שעות היקףמסלול מואץ

.מחקרית גמר עבודת לכתוב התלמיד נדרש זה במסלולא' מסלול
.שש"ס 32 הלימודים של הכולל היקפם

גמר. לכתוב בחינת התלמיד נדרש זה במסלולב' מסלול
.שש"ס 44 הלימודים של הכולל היקפם

.מחקרי גמר לכתוב פרויקט התלמיד נדרש זה במסלולמסלול עם כתיבת
.שש"ס 44 הלימודים של הכולל היקפםפרויקט גמר מחקרי

אחד, שבו מרכזי תחום ללמוד מצטיין לתלמיד לאפשר המסלול של מטרתו  — יאיש מסלול
התלמיד זה שונות. במסלול ופקולטות מחוגים קורסים לימוד והמחייב מעוניין להתמחות הוא

.גמר מחקרית עבודת שש"ס ובכתיבת 32–ב מחוייב

מצטיינים לתלמידים מיועד זה לימודים מסלול — משולבים ושלישי שני תואר לימודי
רואה ושהחוג דוקטורט לימודי לקראת ברצף ודאות, להמשיך של ברצונם, במידה רבה שיש
במכסת לעמוד חייב המשולב במסלול שלישי. תלמיד תואר ללימודי אפשריים מועמדים בהם

גמר עבודת לפחות, הגשת 80 של בציון משוקלל ולסיימם למ"א א' מסלול של הלימודים
86 יהיה הממוצע שציונה מצומצם שתיקרא ותישפט ע"י מנחה וקורא נוסף בהיקף מחקרית

ידי החוג.–לפחות, ועמידה בבחינת מועמדות שמתכונתה תיקבע על
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החוג מאפשר לתלמידים מצטיינים לסיים בתוך ארבע שנים את התואר — מסלול מואץ
הראשון והשני. במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית (ראה פירוט להלן).

הוא הכלל  בכל המסלוליםהחוג: מורי ידי–על הניתנים הקורסים בחירת בדבר הערה
אצל אותו וסמינריון" כ"שיעור שש"ס) המוגדר אחד (4 לא ילמד יותר משיעור שהתלמיד

אצל שונה נוסף בנושא אחד וסמינריון" ב"שיעור לבחור רשאי א' במסלול מורה. תלמיד
 אין הערה זו חלה על תלמידי המסלול האישי..שלו המ"א עבודת מדריך

הלימודים משך
ב' ובמסלול עם האישי הוא שלוש שנים. במסלול א' ובמסלול במסלול  הלימודים משך

כתיבת פרויקט גמר מחקרי הוא שנתיים. בלימודי תואר שני ושלישי משולבים חמש שנים
(בחלק המ"א של המסלול המשולב משך הלימודים הוא שנתיים).

קבלה תנאי
העברית ללשון בחוג ב"א תואר בעלי להתקבל יוכלו העברית בלשון השני התואר ללימודי

לפחות וציונו בחוג השני 76 הוא הזה בחוג המשוקלל הסופי מוכרת, שציונם באוניברסיטה
76.–לב"א אינו נופל מ

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב
ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.–לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על

שבהם החוגים מן אחד בכל המשוקלל הסופי שציונו אחרים בחוגים ב"א תואר בעל תלמיד
שני. לתואר מועמדותו הצגת לקראת השלמה ללימודי להתקבל לפחות, יוכל 80 הוא למד

אקדמית שנה עברית (במשך בלשון הב"א תכנית במסגרת השלמה בקורסי יחוייב התלמיד
יפחת לא ההשלמה בלימודי המשוקלל החוגית. הציון הוועדה ידי–על שייקבע בהיקף אחת)

הלומד לקראת הצגת מועמדות למ"א. תלמיד של זה, הוא במקרה התלמיד של 76. מעמדו–מ
.שני תואר ללימודי מועמדותו ויציג מחדש כנדרש, יירשם ההשלמות סיום עם

.לפחות 80 הוא ראשון לתואר לימודיו בכל המשוקלל שציונו תלמיד יתקבל אישי למסלול
מוכר ממוסד ראשון תואר בעל שהינו תלמיד יתקבל משולבים ושלישי שני תואר ללימודי
לפחות של 90 משוקלל ציון הראשון התואר בלימודי בחו"ל, והשיג או גבוהה בארץ להשכלה

.לימודיו ממשיך אינו שבו בחוג לפחות 80 של וציון משוקלל העברית ללשון בחוג

הלימודים מבנה
א' מסלול

 (28 שש"ס) עיקריים לימודים.א
שש"ס   4למ"א חובה קורס

שש"ס  4מחלקתי מחקר סמינר
שש"ס  4           עתיקה שמית שפה

שש"ס  8סמינריונים  2
שש"ס  8בחירה שיעורי  2

שש"ס)  (4לחוג מחוץ בחירה שיעורי.ב
רמגה תדובע ךירדמ רושיאב  5 דע 3 גרדב ,גוחל ץוחשש"ס מ 4–ב לבחור התלמיד על
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שבחר. הגמר עבודת אשונל הרישי הקיזב תאזו ,ינשה ראותל תיגוחה הדעווה ר"ויו
.הבחירה שיעורי את לשמוע להתחיל ניתן לא ונושא מדריך באין

עזר לימודיג.
תדובע לש םייפיצפסה םיכרצה יפל( דימלתה תא בייחל יאשר רמגה תדובע ךירדמ

זה עניין הבחירה (לצורך משיעורי אחד קורס במקום מודרנית זרה שפה ללמוד הגמר)
.2)-1 בדרגים שש"ס) אחת (1 שעה שווים 5 עד 3 בדרגים שש"ס 2 בלבד

ובחינות עבודות.ד
יסרוק ללוכ( םהב ףתתשמ אוהש םיסרוקה לכב "רבוע" ןויצ לבקל דימלתה לע1.

.השני התואר לימודי לתקנון בהתאם השפות), וזאת

ףקיהב הדובע בותכי וא הפ–לעב וא בתכב ,הצרמה תטלחה יפל ,ןחביי דימלתה.2
.בהם משתתף מהקורסים, שהוא אחד בכל מצומצם (רפראט)

.סמינריוניות עבודות שתי יגיש התלמיד3.

הראשונה הלימודים שנת מסוף יאוחר אחת, ולא סמינריונית עבודה שהוגשה לאחר4.
ירוממ דחא םע תוצעייתהב ,רמגה תדובעל אשונה תא עובקל דימלתה לע ,ראותל

ללימודי החוגית הוועדה של אישורה טעונה העבודה כמדריך. הצעת החוג, שישמש
מ"א.

עבקיי םהלש עצוממה ןויצהו ףסונ ארוקו ךירדמה ידי–לע טפשית רמגה תדובע5.
.הגמר עבודת כציון

הציונים שיקלול.ה
40%הגמר עבודת

20%סמינריוניות עבודות שתי
40%ותרגילים קורסים

 100%     סה"כ       

ב' מסלול
שש"ס)   (32 עיקריים לימודים.א

שש"ס   4למ"א חובה קורס
שש"ס   4מחלקתי מחקר סמינר

שש"ס   4עתיקה שמית שפה
שש"ס 12סמינריונים  3
שש"ס   8בחירה שיעורי  2

לחוג מחוץ בחירה שיעוריב.

שש"ס. 5 בהיקף 12 עד 3 לחוג בדרג מחוץ בחירה שיעורי שלושה

במסלול זה נדרש התלמיד להיבחן בחינת גמר. הבחינה תורכב משני חלקים שיינתנו עלג.
ידי שני מורים שהוגשה להם עבודה סמינריונית. תלמיד רשאי להיבחן רק לאחר שסיים
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את כל חובות הקורסים ובכלל זה הגשת כל העבודות הסמינריוניות. מועד הבחינה
בתקופת בחינות מועדי א‘ (סמסטר חורף או קיץ).

ובחינות עבודותד.
םאתהב תאזו םהב ףתתשמ אוהש םיסרוקה לכב "רבוע" ןויצ לבקל דימלתה לע.1

.השני התואר לימודי לתקנון

בחוג. סמינריוניות עבודות שלוש לכתוב התלמיד על2.

הציונים שיקלול.ה
30%הגמר בחינת

30%סמינריוניות עבודות 3
40%קורסים בחוג ומחוץ לחוג

 100%     סה"כ       

מסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי
 (32 שש"ס) עיקריים לימודים.א

שש"ס   4למ"א חובה קורס
שש"ס  4מחלקתי מחקר סמינר

שש"ס  4           עתיקה שמית שפה
שש"ס  12סמינריונים  3
שש"ס  8בחירה שיעורי  2

לחוג מחוץ בחירה שיעורי.ב
.ס"שש 21 ףקיהב 5 דע 3 גרדב גוחל ץוחמ הריחב ירועיש השולש

התלמיד יקבע את נושא פרויקט הגמר המחקרי בהתייעצות עם אחד ממורי החוג שישמשג.
כמדריך.

היקפו של פרויקט הגמר המחקרי יהיה בין היקפה של עבודה סמינריונית לבין היקפהד.
של עבודת גמר (תיזה).

.’ידי איש סגל מהחוג בדרגת מרצה לפחות במסלול א–הפרויקט יונחה עלה.

פרויקט הגמר המחקרי יכול להתבסס על אחד מהסמינרים הנלמדים בחוג שיורחבו.
לשם מטרה זו, או שייכתב בנושא עצמאי לחלוטין. אם נכתב כהרחבה של עבודה

סמינריונית, יקבל התלמיד ציון נפרד עבור השתתפותו ובצוע המטלות שהוטלו עליו
בקורס, וציון נפרד עבור הפרויקט.

 אשר יהיה לפחות בדרגתקורא נוסףידי –ידי המנחה ועל–הפרויקט ייקרא ויוערך עלז.
.’מרצה במסלול א

הציון המינימלי לפרויקט גמר מחקרי הוא 76 (ממוצע ציוני שני הקוראים).ח.

דימלתה לכוי ךמסומ ראות תלבק רחאל ישילש ראות ידומילל ךישמהל תנמ לע.ט
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 המחקרי (ובתנאי שקיבל ציון 86) להיקף של עבודת תיזהרמגה טקיורפ תא ביחרהל
.’כנהוג במסלול א

ובחינות עבודות
םאתהב תאזו םהב ףתתשמ אוהש םיסרוקה לכב "רבוע" ןויצ לבקל דימלתה לע.1

.השני התואר לימודי לתקנון

בחוג. סמינריוניות עבודות שלוש לכתוב התלמיד על2.

הציונים שיקלול
30%פרויקט גמר מחקרי

30%סמינריוניות עבודות 3
40%לחוג ומחוץ בחוג קורסים

100%סה"כ

אישי — א' מסלול
השונות הפקולטות של השונים בחוגים המוצעים ומתקדמים בסיסיים קורסים תכלול התכנית
בחוג מדריכו אצל אחת סמינריונית עבודה לכתוב התלמיד שש"ס. על 32 של כולל בהיקף
שבחר. לפחות 70% מקורסי החובה והבחירה יהיו הקורסים באחד והשניה העברית ללשון

בדרג 4 ומעלה. יתר הקורסים יהיו בדרג 3 לפחות.

א'. במסלול כמו הציונים שיקלול

—שני  לתואר לימודים בפרק לימודיות ודרישות הרשמה נוהל — אישי לימודים מסלול ראה
.כללי מידע

משולבים ושלישי שני תואר לימודי מסלול
80 של משוקלל בציון לסיים התלמיד א'. על מסלול למבנה זהה בלימודים המ"א חלק מבנה

.לפחות
.מצומצם בהיקף מחקרית גמר עבודת הגשת

.86 לפחות–ל להגיע חייב שלהם הממוצע והציון נוסף וקורא המדריך ידי–על תישפט העבודה

.שנתיים הוא אלה למטלות הלימודים משך

ד"ר". לתואר "לימודים ראה הדוקטורט חלק מבנה

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית.’תוכנית למסלול מואץ לתואר שני -  מסלול א

תיאור התוכנית
החוג מאפשר לתלמידים מצטיינים לסיים בתוך ארבע שנים (8 סמסטרים) את התואר

הראשון והשני.
המסלול מאפשר קבלת תואר "בוגר" עם השלמת לימודי הב"א. הלומדים במסלול חייבים

חוגי (בחוג ללשון העברית–למלא את כל מכסת הלימודים הן לתואר הראשון במסלול הדו
).’ובחוג נוסף) והן לתואר שני (במסלול א
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תוכנית הלימודים
התלמיד ילמד לפי תוכנית הב"א הרגילה;’בשנה א

התלמיד ילמד לפי תוכנית הב"א הרגילה;’בשנה ב

 לימודי הב"א שנותרו למילויכלהשלמת חובות תואר ראשון: התלמיד ישלים את ’בשנה ג
כלל חובותיו לתואר "בוגר" בשני החוגים ובכפוף לתקנון.

התחלת לימודי תואר שני:

):  סמינר מחקר’התלמיד ישתתף בכל קורסי החובה לתואר שני (מסלול א
מחלקתי (4 שש"ס), שפה שמית (4 שש"ס); קורס חובה למ"א (4 שש"ס).

הערות:

קורס הניתן בחוג במסגרת לימודי תואר ראשון וגם תואר שני ייחשב כלימודא.
תואר ראשון אלא אם סיים התלמיד את חובותיו לתואר ראשון.

 באישור המנחה (חבר סגל החוג—ב. חובה על התלמיד להגיש לועדת המ"א 
1 באוגוסט (קיץ תום– הצעת תיזה עד לתאריך ה—הרשאי להדריך לתיזה) 

).’שנה ג

התלמיד רשאי בשנה זו להתחיל בכתיבת התיזה עם קבלת אישור הועדה.ג.
במקרה כזה הוא יורשה ללמוד בשנה זו לימודים צמודים (4 שש"ס) רק אם
יציג לוועדת המ"א אישור בכתב של המנחה המודיע לוועדה את נושא התיזה

וכי הוא מוכן להדריך את התלמיד לתיזה זו.

התלמיד ילמד את שאר הקורסים הנדרשים להשלמת חובותיו לתואר שני (דרג’בשנה ד
4), מהם שתי עבודות סמינריוניות, וישלים את כתיבת עבודת התיזה.

 מותנה באישור הצעת התיזה (על’הערה: המשך לימודי המסלול המואץ בשנה ד
אישורה (למעט–הגשת הצעה או אי–ידי ועדת המ"א) לפני תחילת שנה"ל. אי

 רגיל.’תיקונים מזעריים) יגררו אוטומטית מעבר למסלול א

היקף הלימודים
חוגי)–תוכנית ב"א (דו’שנה א
חוגי)–תוכנית ב"א (דו’שנה ב
סיום תוכנית ב"א (בשני החוגים)’שנה ג

כתיבת הצעת תיזה
4 שש"ססמינר מחקר מ"א
4 שש"סשפה שמית עתיקה
4 שש"סקורס חובה למ"א

8  שש"סשני סמינריונים’שנה ד
8  שש"סשני שיעורי בחירה

4  שש"סשיעורי בחירה מחוץ לחוג
(בדרג 3 עד 5 באישור מדריך עבודת הגמר)

32 שש"ססה"כ לימודי מ"א
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תנאים אקדמיים
לתוכנית יתקבל תלמיד בשנת לימודיו השלישית לתואר הראשון וזאת אם עמד בתנאים

הבאים:
 לתואר ראשון’ב– ללימודיו סיים את כל קורסי החובה של שנים א‘ ו’בסיום שנה בא.

בשני החוגים;

 וב‘ בציון ממוצע של 90 ומעלה;’סיים את הקורסים של החוג בשנים אב.

סיים סמינריון אחד בחוג וציונו 90 ומעלה;ג.

החוג האחר (לא החוג ללשון העברית שבו הוא מבקש להמשיך–המציא אישור מראשד.
הנשה םות דע רגוב ראותל םידומילה תובוח לכ תא םייסל לכוי יכ ןייצמה ,)א"מל

השלישית  ללימודיו.

ידי מורי החוג לועדת המ"א החוגית.–הומלץ עלה.

ועדת המ"א החוגית (באישור הדיקן ללימודים מתקדמים) היא הגוף שיחליט על קבלת
סטודנטים למסלול. היוזמה להתקבל למסלול המואץ יכולה לבוא מצד התלמיד או מצד

מורי החוג.

עם השלמת חובות הב"א יהיה התלמיד זכאי לתואר "בוגר האוניברסיטה" כמקובל
 כולל עבודת המ"א (תיזה) יהיה התלמיד זכאי—באוניברסיטה. עם השלמת חובות המ"א 

לתואר "מוסמך" בחוג ללשון העברית.

תלמיד שלא יסיים את כל חובותיו לתואר בוגר בתום השנה השלישית ואשר לא יגיש הצעת
1 באוגוסט– עד ל—ידי  מדריכו (חבר סגל החוג הרשאי להדריך לתיזה) – מאושרת על—תיזה 

  יורשה להמשיך במסלול המואץ למ"א.לא(קיץ תום השנה השלישית)  

כפיפות
המסלול המואץ והלומדים בו יהיו באחריות הוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

נוהל
תוכנית המסלול, מבנה ותנאיה מותאמים וכפופים לדרישות תקנון לימודי תואר שני

 תקנון לימודי תואר שני).’באוניברסיטה (בכלל זה "זכאות וחובות כספיות", ר

µ  µ  µ
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).Ph.D (לקראת תואר שלישי לימודים
אלדר אילן פרופ' החוגית: הדוקטורט ועדת יו"ר

קבלה תנאי
מוכרת באוניברסיטה עברית בלשון שני תואר בעל כל מחקר כתלמיד מועמדותו להגיש רשאי
סופי ”טוב" ציון לפחות והשיג גמר) עבודת מחקרי (עם מסלול במסגרת שלמד ובחו"ל בארץ
חוגים הגמר המחקרית. מוסמכי בעבודת מאוד" (86) וציון ”טוב לימודיו לתואר השניב (80)

בלימודי יחוייבו להתקבל המבקשים בלשנית) מגמה עם ספרותיים או אחרים (בלשניים
הדוקטורט ועדת ובאישור המועמד נתוני לפי המנחה בהמלצת תיקבענה השלמה. ההשלמות

לא גמר) עבודת ב' (ללא במסלול שלמדו מתקדמים. בעלי תואר שני ללימודים והרשות
הנדרשת. ברמה גמר מחקרית כתיבת עבודת + א' מסלול חובות השלמת לאחר אלא יתקבלו
והיכולים המועמד את בעבר לימדו אשר בכירים אקדמי סגל אנשי של המלצות שתי נדרשות
המועמד המיועד. על המנחה להיות יכול הממליצים המחקריים; אחד כישוריו על להעיד
הוא שעליו המחקר נושא את או להתמחות רוצה הוא שבו המחקר תחום את בבקשה לציין

למ"א (וממאמרים הגמר מעבודת ועותק חיים קורות הדוקטורט, ולצרף את לכתוב מבקש
.המקצועית) בספרות פרסם שכבר

הלימודים מהלך
כל תלמיד יבחר מנחה או מנחה בצירוף מנחה שותף; ועדת הדוקטורט תחליט האם להקים
ועדה מלווה מורחבת לתלמיד. בשלב הלימודים הראשון שיימשך שנה אחת יעסוק התלמיד
בהכנת הצעת מחקר מפורטת שתוגש  בחתימת המנחה ליו"ר ועדת הדוקטורט החוגית. עם

ידי ועדת הדוקטורט החוגית והרשות ללימודים מתקדמים יתקבל המועמד–אישור ההצעה על
.  מנחה עבודת הד"ר או הוועדה המלווה יקבעו לתלמיד המחקר את’כתלמיד מחקר שלב ב

תכנית הלימודים שלו ואת היקפה;  ועדת הדוקטורט החוגית  תאשר את התכנית והיקפה.
פה)  בשיעורים שהתלמיד–הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל

נדרש להשתתף בהם; בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה. עם  סיום עבודת
המחקר יגיש התלמיד את עבודתו באישור המנחה או הוועדה המלווה לוועדת הדוקטורט

פי התקנון, וועדת הדוקטורט–החוגית. עם סיום חובותיו של תלמיד המחקר כנדרש על
החוגית תמליץ על העבודה לשיפוט. בתום הליך השיפוט תמליץ הוועדה בפני הדיקן ללימודים

מתקדמים לאשר את עבודת הד"ר או לדחותה בתום הליך השיפוט.
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124
מוסיקה

חוגי)–חוג לימודים לב"א (דו

 עודד זהבי'פרופראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
פרופ' יוסף שיטרית.פרופסור מן המניין:

פרופ' עודד זהבי, פרופ' אריק שפירא.פרופסור חבר (אמן):

ד"ר אדה דוברובצקי.חוקרת בכירה:

משה.–ד"ר בועז בןמרצה (אמן):

מר יובל שקד. ,*גרבנייטש ןתיא ר"דמרצה:

שחק,–זאב, ד"ר שושנה וייך–מר שמואל אלבז, מר נועם בןעמית הוראה:
.דנלדירפ הנרא 'בגרועה, –מר תייסיר חדאד, ד"ר גליה חנוך

* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
רונה פרקיסמרכזת החוג: 

טלפון: 04-8240754

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
החוג שואף להקנות את הידע האקדמי והמקצועי בדיסציפלינות מוסיקליות רלוונטיות, תוך

גוניותה של המוסיקה ונקודות ההשקה בין סוגי מוסיקה שונים.–שימת דגש על רב



החוג למוסיקה

266

לשם השגת המטרה הזו יוטל על התלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של החוג להכשיר את
עצמם:

במרכיבים הבסיסיים של תורת המוסיקה: הרמוניה, סולפג', קונטרפונקט, תורת הכלים1.
ותורת הצורות (לרבות בדיסציפלינות הפופולריות) ברמה שתאפשר גישה עיונית ומחקרית

לחומרים מוסיקליים נרחבים.
21 תוך שימת דגש על לימוד–במיומנויות טכנולוגיות הנדרשות מהמוסיקאי בן המאה ה2.

השימוש במחשבים לצרכי יצירה, הוראה והפקת מערכות מידע ממוחשבות.
ביכולת לקיים דיאלוג אינטלקטואלי עם מערכות אקדמיות רלוונטיות ומשיקות מתחום3.

מדעי הרוח והחברה.
ךות ךדיאמ תינוכית חרזמהו דחמ תיברעמה הקיסומה תודלותב יתטיש עדי תשיכרב4.

שימת דגש על המוסיקה של עדות ישראל ועמי האזור.

חוגי.– בחוג למוסיקה מסלול דומסלולים ומגמות:

תנאי קבלה
מועמד העומד בתנאי הקבלה של האוניברסיטה יוזמן לראיון אישי. תוצאות ראיון הקבלה

יהוו מרכיב עיקרי בשיקולי קבלת מועמד לחוג.

מבנה הלימודים
לתלמידי החוג יוצע מבחר קורסים וסמינריונים שישקף מגוון לימודי רחב בתחומים
מוסיקליים היסטוריים ואנליטיים בעלי זיקה אינטרדיסציפלינרית לחוגים אחרים במדעי
הרוח וכן בתחום לימודי המוסיקה של המזה"ת, מוסיקה של עדות ישראל , מוסיקה

אלקטרונית ומוסיקה למדיה.

סדר הלימודים
השיעורים המוצעים בחוג מחולקים לשלושה דרגים: מבואות, קורסי ביניים וסמינריונים.
תלמיד הזכאי לפטור משיעורי החובה בדרג 1 יכול להמירם בשיעורי בחירה המוצעים בדרג
זה. לתלמידים בעלי הכשרה מוסיקלית קודמת במוסדות מוכרים, תיבדק האפשרות לאשר

השתתפות בקורסים מדרג גבוה יותר מן הדרג שבו הם לומדים.

שיעורים בדרג 1 (חובה ובחירה)
שיעורים בתורת המוסיקה:

קונטרפונקט א+ב

פיתוח שמיעה א+ב

הרמוניה א+ב

מבוא לשימושי מחשב במוסיקה

מבוא לאתנומוסיקולוגיה
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מוסיקה ישראלית א+ב

מבואות היסטוריים

גישות יסוד למוסיקה יהודית

מבוא למוסיקה ערבית

סדנת מקלדת

מבוא והיסטוריה של הג'אז

שיעורים בדרג 2 (חובה ובחירה)
תזמור ותורת הכלים

אסטרטגיות אנאליטיות

באך וחשיבתו הקונטרפונקטית

מוסיקה של עדות ישראל

מוסיקה ישראלית ג+ד

נושאים בספרות קנונית

סוגיות במוסיקה ממוחשבת

אלתור

סגנונות במוסיקה ערבית

מוסיקה לתיאטרון

הפקה של מוסיקה פופולרית

שיעורים בדרג 3 (חובה ובחירה)
סמינריונים אינטרדיסציפלינריים

סוגיות נבחרות בניתוח מוסיקלי

סוגיות תיאורטיות במוסיקה פופולרית

סוגיות מתקדמות בהלחנה

סוגיות במוסיקה של עדות ישראל

ביבליוגרפיה מתקדמת

סטודיו אלקטרוני, ספריה וחדרי אימון
עם השלמת הערכות האוניברסיטה יעמדו לרשות התלמידים חדרי אימון ובהם פסנתרים.
ניתן יהיה לקבל מפתחות לחדרים כנגד הצגת תעודה מזהה. לתלמידים מתקדמים מתאפשר
(בתיאום עם פרופ' א. שפירא) לקיים תירגול והכנת פרוייקטים לימודיים בחדר המחשב של

החוג. הספריה מעמידה לרשות תלמידי החוג עמדות האזנה לחומרים מוסיקליים.
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101
מקרא
חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו

חוג ראשי למ"א
ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

פרופ' ישעיהו מאוריראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

 מיכאל הלצר (אמריטוס), פרופ' זאב ויסמן'פורפפרופ' דבורה דימנט, פרופסור מן המניין:
(אמריטוס).

,לולמ ריאמ 'פורפ ,ירופרופ' איתן לוין (אמריטוס), פרופ' ישעיהו מאפרופסור חבר:
,)סוטירמא( רדק ןימינב 'פורפ ,)סוטירמא( תילגרמ ךורב 'פורפ

פרופ' נחום רוזל, פרופ' נילי שופק.
 טרי פנטון.ר"דמרצה בכיר:

,בד–ןב ןתנוי רמ  ,רכב המלש ר"ד ,ןמשא הבוהא ר"ד ,דרלגנא הפי 'בגעמית הוראה:
 רות פידלר.ר"ד ,ךורב ילא ר"ד

מזכירות החוג
גב' רונית עבאסמרכזת החוג:  

שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 11.30-10.00
טלפון: 04-8240748

e-mail: rabas@univ.haifa.ac.il

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
החוג שואף להקנות לתלמיד את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של
מחקר המקרא המודרני. בנוסף לכך מבקש החוג לאפשר לתלמיד, לפי בחירתו, להרחיב את
ידיעותיו ברקע התרבותי של עולם המקרא כמו גם בהשפעת ספר המקרא על היצירה היהודית
במרוצת הדורות. הלימודים כוללים: חקר הספרות המקראית בעת החדשה; היסטוריה של
תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום); לשון המקרא ולשונות קרובות;  אמונות ודעות;
נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; מקומו של המקרא בתולדות ישראל

ובתרבותו.
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תנאי קבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

חוגי–המסלול הדו
מבנה הלימודים

 שיעורי דרג 1 וכו'), שלב על גבי’השיעורים ערוכים באופן מדורג לפי שנות הלימוד (בשנה א
  משיעורי’שלב. במשך שלוש שנות לימודיו צובר התלמיד 56 נקודות משיעורי החוג ועוד 2 נ

.’2 נ' מבחינות הבקיאות (ראה להלן, בחינות ותנאי מעבר) ובסה"כ 60 נ–המכינה בתלמוד, ו
אם גם החוג השני של התלמיד הוא ממדעי היהדות, ולפיכך גם הוא דורש מכינה בתלמוד,

הריחב סרוקב דימלתה ףתתשי ינשה גוחב וליאו ,דחא גוחל דומלתב הניכמהמ 'נ 2 ורבעוי
. להסדר זה יידרש התלמיד לאישורם של שני החוגים.’2 נ ןב

סדר הלימודים
התלמיד אינו רשאי להשתתף בקורסים מדרג גבוה יותר קודם שסיים את חובות הדרג בו

הוא נמצא.
במקרים יוצאים מהכלל תאושר השתתפות כזו בהתייעצות עם ראש החוג.

השיעורים בדרג 1
2 נ'2 שש"סמבוא לנוסח המקרא
2 נ'2 שש"סהדרכה ביבליוגרפית
2 נ'2 שש"סחטיבה טקסטואלית

4 נ'4 שש"סקריאה בפרשני ימי הביניים
2 נ'2 שש"סתולדות ע"י מראשיתו

6 נ'6 שש"ס1שיעורים שונים לפי בחירת התלמיד
2 נ'4 שש"סמכינה בתלמוד

20 נ'

הנחיות לתלמידי דרג 1
הקולח ןנכתל ץלמומ .'ב רטסמסב םקלחו 'א רטסמסב םקלח םימייקתמ םיסרוקה1.

של הקורסים בשני הסמסטרים. שיעור שמצורף לו תרגיל מהווה יחידת לימודמאוזנת
אחת, והבוחר בשיעור כזה חייב להשתתף גם בתרגיל באותו סמסטר.

תלמיד החוג לתולדות ישראל, שהתמחותו תקופת המקרא, יהיה פטור מהקורס תולדות2.
עם ישראל מראשיתו.

הניכמ ללוכ ,ארקמל גוחב דומלל וילעש סרוקל ההז סרוק רחא גוחב דמולה דימלת3.
בתלמוד, יביא אישור על לימוד הקורס והציון בו.

במקום הקורסים הנ"ל, יחוייב התלמיד בלימוד קורס אחר בהתייעצות עם ראש החוג.4.

תלמיד דרג 1  רשאי להשתתף במבוא ללשון המקרא וכן (בהתייעצות עם ראש החוג) גם5.
במבוא לספרות המקרא (ראה להלן , דרג 2).

התלמיד רשאי לדחות את לימוד מכינה בתלמוד לשנה ב' או ג'.6.
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השיעורים בדרג 2
נ'4שש"ס4מבוא ללשון המקרא

נ'4שש"ס4מבוא לספרות המקרא
נ'4שש"ס4חטיבה טקסטואלית

נ'4שש"ס4אוגריתית
נ'4 או 6שש"ס2 או 4פרוסמינריון

2 או 0   נ'שש"ס2 או 20שיעורים שונים לפי בחירת התלמיד
22  נ'

הנחיה לתלמידי דרג 2
תלמיד הלומד בחוג ללשון העברית יהיה פטור מלימוד הקורס "מבוא ללשון המקרא" בחוג
למקרא. במקום הקורס הנ"ל, יחויב התלמיד בלימוד קורס אחר בהתייעצות עם ראש החוג.

השיעורים בדרג 3
4 נ'שש"ס4חטיבה טקסטואלית (התמחות)

נ'4 או 6שש"ס2 או 24סמינריון
8 או 6   נ'שש"ס8 או 26שיעורים שונים לפי בחירת התלמיד

16 נ'
הערות:

התלמיד רשאי לבחור, לפי נטיותיו ותחומי התעניינותו, כל שיעור המופיע תחת הכותרת1.
היהי םידחוימ םירקמב .וידומיל תגרדל םיאתמ רועישהש יאנתבו ,"הריחב ירועי"ש

התלמיד רשאי (באישור ראש החוג או יועץ הב"א) לבחור גם בשיעור אחר המופיע בתכנית
דימלת .)ארקמל הקיז ול שיש אשונב ןבומכ( רחא גוחב ןתינה רועישב וא םידומהלי

המבקש ללמוד שיעורי בחירה בהיקף של 8 שש"ס במקום 6 שש"ס בשנה א' יתייעץ עם
המורה בזמן הייעוץ.

4–ו ס"שש 2 לש לקשמב םינוירנימסו םינוירנימסורפ ,הנש ידמ ,עיצהל לדתשי גוחה2.
שש"ס לבחירת התלמיד. בחר התלמיד בפרוסמינריון ו/או סמינריון במשקל של 2 שש"ס
ישלים את מכסת חובותיו בשעורי בחירה נוספים משיעורי החוג ו/או מחוגים קרובים

באישור היועץ.

ימי עיון, מלגות וסיורים
מדי שנה מארגן החוג שני ימי עיון במקרא, יום אחד בחנוכה ויום אחד בל"ג בעומר.1.

ביום העיון בל"ג בעומר מחלק החוג מלגות עידוד והצטיינות לתלמידיו.
מדי שנה יארגן החוג סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב2.

המקראי.
5 פעילויות כנ"ל (ימי עיון ו/או סיורים) במהלך שנות לימודיו–השתתפות התלמיד ב3.

2 נ' בתוכנית הלימודים. פרטים והרשמה אצל–לקראת התואר, תזכה אותו ב
מרכזת החוג.
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חוגי–המסלול החד
חוגי לאפשר לתלמיד להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו במקרא ובתחומים–מטרת המסלול החד

–קרובים לו, בהתאם  לתחומי התעניינותו, מעבר למה שניתן לעשות במסגרת המסלול הדו
חוגי.

ההעמקה וההרחבה בלימודי המקרא תיעשינה תוך הדגשת אחת מהמגמות הבאות:

).ק"מ רוציקב ,תינומדק חרזמ המגמ :ןלהל( םודקה ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהו תוברתא.
מגמה זו מצריכה לימוד השפה האכדית או השפה המצרית.

נוסח המקרא ותרגומיו (להלן: מגמה טקסטואלית, בקיצור מ"ט). מגמה זו מצריכהב.
לימוד השפה היוונית.

מקראית (להלן: מגמה יהודית, בקיצור מ"י).–המקרא בספרות היהודית הבתרג.

המגמה המזרח קדמונית והמגמה הטקסטואלית מבקשות לתת בידי התלמיד כלים נוספים
המשמשים את חוקר המקרא; רכישת שפה עתיקה מאפשרת הבנה עמוקה יותר של הטקסט
המקראי; המגמה היהודית מבקשת להרחיב את השכלת התלמיד ורקעו, כדי יכולת לעמוד

מקראית.–על דרכי הבנת המקרא במסורת היהודית הבתר

ידי מורי החוג למקרא. ההוראה ביוונית תהיה בחוג–ההוראה באכדית ובמצרית תיעשה על
לשפות זרות בתיאום עם החוג למקרא. הקורסים המיוחדים לתלמידי המגמה היהודית

יתקיימו רובם במסגרת חוגים אחרים שעניינם מדעי היהדות.

חוגי–תנאי הקבלה למסלול החד
חוגי רק לאחר שסיים בהצלחה את כל שיעורי דרג 1 בחוג–תלמיד יוכל ללמוד במסלול החד

למקרא. הקבלה למסלול זה תהיה בהתאם להישגי התלמיד במשך לימודי דרג 1 ולאחר
ראיון אישי. תכנית הלימודים האישית של התלמיד  תובא לאישור ועדת ההוראה של החוג.

חוגי–רשימת שיעורי החובה הנוספים לתלמידי המסלול החד
השיעורים בדרג 2

4  נ'4 שש"סחטיבה טקסטואלית
הרקע ההיסטורי והתרבות של המזרח הקדמון

4  נ'4 שש"סבתקופת המקרא
16 נ'16 שש"ס1מיקבצי לימוד

(8 שש"ס)מגמות 
 שפה וקטעי ספרות בכתב יתדות/הירוגליפים (ו/או בתעתיק)— אכדית/מצרית —מ"ק 
 שפה וקטעי ספרות קלאסיים— יוונית —מ"ט 
 קורסי יסוד בתחומים שונים של מדעי היהדות—מ"י 

השיעורים בדרג 3
4 או 6    נ'2 או 4   שש"ססמינריון

18 או 16 נ'18 או 16 שש"ס1מיקבצי לימוד
2 נ'2 שש"סשיעור בתרגומים ארמיים, או בתחום קרוב
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ךותמ )גוחה לש הארוהה תדעו ר"וי וא גוחה שאר םע תוצעייתהב( ורחביי םיסרהקו1)
ידי–מיקבצי לימוד קיימים, או מתוך מיקבץ לימוד קיים ומיקבץ נוסף שיורכב עלניש

דימלתה שיגי דומילה יצבקימ ינשמ דחאב .יגוח–דחה לולסמהראש החוג או מרכז 
דה סמינריונית.ובע

המיקבץ ללימודי המזרח הקדוםהמיקבצים המומלצים:

המיקבץ לתרבות ומורשת קלאסית

ישראל בעת העתיקה–המיקבץ לעם ישראל וארץ

המיקבץ לארכיאולוגיה

ישראל–המיקבץ להיסטוריה של עם

 (4 שש"ס)מגמות
 קריאת טקסטים אכדיים/מצריים המפיצים או על הספרות המקראית—מ"ק 

 קריאה בתרגום השבעים—מ"ט 

 2 קורסים למתקדמים בתחומים שונים של מדעי היהדות (לפחות אחד ממחשבת—מ"י  
ישראל)

בחינות ותנאי מעבר
במשך לימודיו נבחן התלמיד בבקיאות כללית במקרא. מתקיימות 2 בחינות, והודעותא.

על תוכנן ומתכונתן מתפרסמות בלוח המודעות של החוג.

אוניברסיטאיים, לא יורשה תלמיד להמשיך את לימודיו בדרג 2–נוסף על התנאים הכללב.
אם לא השיג ציון מעבר בשלושת המקצועות: הדרכה ביבליוגרפית, מבוא לנוסח המקרא

 לפחות.60וחטיבה טקסטואלית, ואם ציונו הממוצע במקצועות אלה אינו 

תלמיד ימשיך בדרג 3 רק אם קיבל ציון מעבר בכל המקצועות של דרג 2.ג.

התלמיד ישתתף השתתפות פעילה בפרוסמינריון וסמינריון, ובמסגרתם יחוייב בכתיבתד.
 לפחות.60עבודה ובציון 

סמינריוניות–עבודות סמינריוניות / פרו
תלמידים אשר למדו בסמסטר א', רשאים להגיש את העבודות עד סוף סמסטר ב' ואלו

שלמדו בסמסטר ב' רשאים להגיש את העבודות עד תחילת שנת הלימודים העוקבת.

התלמיד רשאי להשתתף בפרוסמינריון רק לאחר שעמד בדרישות דרג 1 ולאחר שסיים את
חובותיו באנגלית שפה זרה.

שיפור ציונים
תלמיד המבקש לשפר ציונו בקורס מסויים יוכל להיבחן שנית במועד ב'. באישור החוג יוכל
התלמיד לחזור על אותו קורס בסמסטר השני או בשנה"ל העוקבת, אך לא יאוחר מכך,
ובתנאי שלא למד בינתיים קורס מתקדם באותו נושא. בכל מקרה הציון האחרון הוא

הקובע.
µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
 דבורה דימנט'פרופיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

ארקמה רקח יכרדב דימלתה לש ויתועידי תא קימעהלו ביחרהל איה םידומילה תרטמ
גוחב ינשה ראותה ידומיל לע ןלהל רומאל ףסונב .רקחמלו תוחמתהל םילכ ול תונקהלו
ים מתקדמים המופיע בחלקו הראשון שלדומיל לע יללכה עדימב םג ןייעל שי ,ארקמל

שנתון זה.

תנאי קבלה
מועמדים לקבלה הם בוגרי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, בחוג למקרא, או בחוג אחר

עם השלמות, שהשיגו ציון סופי משוקלל של 76 לפחות, בכל אחד מחוגי הלימוד.

כל מועמד יוזמן לראיון אישי.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב
ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.–לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על

מבנה הלימודים
קיימים שני מסלולי לימוד. מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית), בהיקף של 34-32
שש"ס. מסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) כולל חוג ראשי בהיקף של 26 שש"ס
ושיעורי בחירה בהיקף של 18 שש"ס (השיעורים יבחרו מרשימת הקורסים של החוג למקרא

מדרג 4 וקורסים מחוגים אחרים מדרג 3 ומעלה, באישור יועץ מ"א).

מסלול א'
שש"ס

2)–4 (או 2 וסדנה טקסטואלית
4-2סמינריון
4-2סמינריון

2)–4 (או 2 וסוגיה מונוגרפית למ"א
12-4שיעורי בחירה (שיעורים בחוג/ בחוגים אחרים)
8-4שפה עתיקה מתחילים (אכדית/מצרית/יוונית)

4שפה עתיקה מתקדמים (אכדית/מצרית/יוונית)
34-32סה"כ

בנוסף לכך על תלמידי מסלול א' ללמוד את השפה הגרמנית (או שפת מחקר לועזית אחרת,
וזאת באישור היועץ) ברמה המאפשרת קריאת ספרות מדעית בתחום חקר המקרא.

התלמיד חייב בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות.
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מסלול ב'
שש"ס

2)–4 (או 2 וסדנה טקסטואלית
4-2סמינריון
4-2סמינריון

2)–4 (או 2 וסוגיה מונוגרפית למ"א
12סוגיות מקראיות

20-16שיעורי בחירה
44סה"כ

התלמיד חייב בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת החוג למקרא ובמילוי כל החובות
במסגרת שיעורי הבחירה, כולל הגשת עבודה סמינריונית נוספת, במסגרת זו. סה"כ 3 עבודות

סמינריוניות לסיום התואר.

סדר הלימודים
הוועדה החוגית לתואר שני תחליט לגבי תלמיד המעוניין בלימודי מסלול א', האם לאפשרא.

לו לימודים במסלול זה לקראת שנת הלימודים השנייה ללימודיו.

רמגה תדובע אשונ תא וידומילל הנושארה הנשה ךשמב עבקי 'א לולסמ דימלתב.
רקחמ תעצה א"מה תדעוול שיגי ריבס ןמז קרפ ךותבו ,ךירדמ רחב י,ולש תירקחמה
תדובע בתוכה דימלתכ םשריי אוה .ורושיאבו ךירדמה  בהתייעצות עםהיפרגוילביבו
הרומגה הדובעה .ךירדמה תאו אשונה תא הדעווה רשאתש רחאל קר תירקחמ רמג
חר אישורו של המדריך.אל א"מה תדעוול שגות

תלמיד מסלול א' יסיים את לימודיו עם הגשת עבודת הגמר המחקרית לשיפוט. תלמידג.
במסלול ב' חייב לעמוד בבחינת גמר.

משך הלימודים:ד.
מסלול א' עד שלוש שנים.

מסלול ב' שנתיים.

שיקלול הציון הסופי לתואר מ"א
מסלול א'

40%עבודת הגמר המחקרית
60%ציוני השיעורים

מסלול ב'
30%מבחן הגמר

40%ציוני השיעורים
30%שיעורי בחירה
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מסלול מואץ לתואר שני בחוג למקרא (מסלול א')
החוג למקרא מציע לתלמידים מצטיינים לסיים בתוך 4 שנים (8 סמסטרים) את התואר
הראשון והשני. המסלול מאפשר קבלת תואר "בוגר" עם השלמת מכסת לימודי הב"א (במסלול

חוגי).–חוגי או הדו–החד
הלומדים במסלול חייבים למלא את כל מכסת הלימודים של התואר הראשון (120 נקודות)

ושל התואר השני (34 שש"ס) בפרק זמן זה.

מבנה הלימודים
ילמד התלמיד לפי תוכנית הב"א הרגילה. ’בשנה א

ילמד התלמיד לפי תוכנית הב"א ובנוסף לכך 2 עד 4 שיעורי בחירה דרג 3 (או ’בשנה ב
 בתנאי שהשלים טקסט שנה ב' או פרוסמינריון’לחלופין טקסט או סמינריון של שנה ג

).’בסמסטר א

ישלים התלמיד את לימודי הב"א ובנוסף לכך ישתתף בסמינר מ"א, שיעור מונוגרפיה, ’בשנה ג
סדנא טקסטואלית; ימלא את מכסת שיעורי הבחירה וכמו כן יתחיל בלימודי שפה עתיקה

ומודרנית.

התלמיד רשאי בשנה זו להתחיל בכתיבת התזה עם קבלת אישור המנחה.

6 שש"ס שיעורי– ילמד התלמיד סדנא טקסטואלית, סמינר מ"א, שיעור מונוגרפיה ו’בשנה ד
בחירה. ישלים את לימודי השפה העתיקה והמודרנית וכן יסיים את כתיבת עבודת התזה

המחקרית.

תנאי קבלה
 לתואר בוגר בחוג, יזוהה כמועמד ללימוד’תלמיד שסיים בציון 90 ומעלה את לימודי שנה א

במסלול מואץ מ"א.

 ללימודי הבוגר יתאפשר לתלמיד ללמוד תוכנית רחבה יותר כפי שפורט לעיל.’בשנה ב
 ללימודי תואר הבוגר, בתנאי שהתלמיד סיים את’הקבלה למסלול תיעשה בתום שנה ב

מכסת הלימודים בהתאם לדרישות, ועמד בראיון שתקיים ועדת מ"א החוגית במהלך הקיץ
 לשנה ג'.’שבין שנה ב

קבלה למסלול מואץ טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

מעמד תלמיד מ"א מן המניין יושג רק על ידי השלמת כל החובות לתואר הראשון ולא יאוחר
חוגי, חייב להציג אישור על סיום– ללימודי תואר בוגר (תלמיד המסלול הדו’מתום שנה ג

חובותיו לתואר ראשון גם מחוגו השני).

תארים
חוגי, יקבל הלומד–חוגי או הדו–עם השלמת מיכסת הלימודים לתואר הראשון במסלול החד

בתוכנית תואר "בוגר" כמקובל באוניברסיטה. עם השלמת החובות לתואר השני, כולל כתיבת
עבודת הגמר המחקרית, יהיה הלומד בתוכנית זכאי לקבלת תואר "מוסמך האוניברסיטה"

בחוג למקרא.
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תוכנית מ"א משותפת לחוגים למקרא ולתולדות ישראל ("המקרא ועולמו")

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים במקרא ובהיסטוריה של
עם ישראל ושל שכניו בתקופת המקרא. התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לענות על הצרכים
של ציבור המורים למקרא בבתי הספר התיכוניים המתמודדים עם הוראת המקרא ותולדות
עם ישראל בתקופת המקרא, אך היא תהא פתוחה גם לסטודנטים אחרים המבקשים להרחיב
את ידיעותיהם בתולדות עם ישראל בעת העתיקה ובתרבויות המזרח הקדום. הקורסים
שיוצעו במסגרת התוכנית יקיפו תחומים שונים בחקר המקרא ועולמו, ויתמקדו בנושאים

המהווים חלק מתוכנית הלימודים בבתי הספר.

סדרי הרשמה
הסטודנט יוכל להירשם לאחד משני החוגים: מקרא או תולדות ישראל.

תעודת הסיום
הסטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל תואר מ"א בחוג שבו הוא נרשם לתוכנית.

סדר הלימודים
 (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית).’התוכנית קיימת במסגרת מסלול ב

התלמיד ישתתף בכל השיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוג לתולדות ישראל.

תוכנית זו מחייבת 44 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לתולדות ישראל.
.’ יום ב—הלימודים יימשכו שנתיים ויתקיימו במשך יום לימודים אחד בשבוע 

תנאי קבלה
יתקבלו בוגרי אוניברסיטה ישראלית בחוגים למקרא או בחוגים ההיסטוריים שהשיגו ציון

BED משוקלל של 76 לפחות בכל אחד משני החוגים. בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר
שהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות, יוכלו  להתקבל לתוכנית רק לאחר שימלאו אחר תנאי

ידי ראש החוג למקרא וראש החוג לתולדות ישראל.–קבלה אישיים שייקבעו על

חובות הלימוד
התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות, אחת בכל חוג ואחת בסמינריון המשותף לשני
החוגים או בסמינריון הניתן בחוג שבוחר התלמיד. התלמיד ייבחן או יגיש רפראט בכתב
בסיום הקורס. כמו כן יחוייב כל תלמיד להבחן בבחינת גמר (שתהיה משותפת לשני החוגים).

שקלול הציונים
שקלול הציונים יעשה כדלהלן:

 סמינריונים (10% לכל אחד).—30% 
 קורסים אחרים.—40% 
 בחינת גמר.—30% 
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תכנית משותפת עם החוג לארכיאולוגיה
 ומסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית).’התכנית קיימת במסגרת מסלול א

תכנית הלימודים תכלול 32 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג: ’מסלול א
לארכיאולוגיה. בנוסף לכך התלמיד ילמד שפה עתיקה ושפה מודרנית (נוסף לאנגלית). התלמיד
יכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת במסגרת סמינריון משותף לשני החוגים ואחת בחוג
שבו נרשם התלמיד לקבלת התואר (ראה להלן). התלמיד יכתוב עבודת גמר מחקרית בנושא

משותף לשני החוגים.

 התלמיד ישתתף בכל השיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוג:’מסלול ב
לארכיאולוגיה. תכנית זו מחייבת 44 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג
לארכיאולוגיה. במסגרת זו התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות, שתיים בחוג שבו

נרשם התלמיד לקבלת התואר ועוד אחת בחוג השני. הלימודים יסתיימו בבחינת גמר.

סדרי הרשמה
הסטודנט יוכל להרשם לאחד משני החוגים: החוג למקרא או ארכיאולוגיה.

תעודת הסיום
הסטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל תואר מ"א בחוג שבו הוא נרשם לתכנית

הלימודים.

תכנית משותפת עם מת"ן (מכון תורני לנשים), ירושלים.
 (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית). פרטים ניתן לקבל’התכנית קיימת במסגרת מסלול ב

במזכירות החוג.

ימי עיון, מלגות וסיורים
מדי שנה מארגן החוג שני ימי עיון במקרא, יום אחד בחנוכה ויום אחד בל"ג בעומר.1.

ביום העיון בל"ג בעומר מחלק החוג מלגות עידוד והצטיינות לתלמידיו.

מדי שנה יארגן החוג סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב2.
המקראי.

5 פעילויות כנ"ל (ימי עיון ו/או סיורים) במהלך שנות לימודיו–השתתפות התלמיד ב3.
2 שש"ס בתוכנית הלימודים.–לקראת התואר, תזכה את התלמיד ב

פרטים והרשמה אצל מרכזת החוג.

µ µ µ
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).Ph.Dלימודים לקראת תואר שלישי (

פרופ' מאיר מלוליו"ר ועדת הדוקטורט החוגית: 

תנאי קבלה
רשאי להגיש את מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) במקרא ממוסד
מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, שהשיג לפחות ציון ”טוב" (80) בלימודיו לתואר שני

וציון "טוב מאוד" (86) בעבודת הגמר.

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

 (לא יעלה על 12 חודשים)’תלמיד מחקר שלב א1)

’תלמיד מחקר שלב ב2)

תלמיד שאושרה לו הרשמה לאחר שעמד בתנאי הקבלה, ואחד ממורי החוג הסכים להנחות
 בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת.’ יעסוק בשלב א—את עבודתו 

הצעת מחקר תוגש בחתימת המנחים לוועדת הדוקטוראט של החוג.

.’אם תאושר ההצעה על ידי כל הגורמים יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב

תוכנית לימודיו של הסטודנט תיבנה באופן אינדיבידואלי, לפי הנחיות המדריך ובאישור
ועדת הד"ר החוגית, בהתאם לנושא המחקר. כל סטודנט יהיה מחויב להשתתף בסמינר
מחקר מתודולוגי. סטודנט אשר עדיין לא השתתף בשיעור "ארמית מקראית" מחויב לעשות

כן במסגרת לימודיו לתואר שלישי.

הוועדה רשאית להטיל על הסטודנט חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים שהסטודנט
נדרש להשתתף בהם.

עם סיום עבודת המחקר, יגיש הסטודנט את עבודתו המודפסת, בחתימת המנחים, לאישור
הועדה המלווה, וליו"ר ועדת הדוקטוראט. לאחר שתערך בדיקה, כי אכן סיים את כל חובותיו

כנדרש על פי התקנון, תמליץ ועדת הד"ר על מינוי שופטים.
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ספרות עברית והשוואתית

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו

חוג ראשי למ"א
ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

פרופ' חיה בר יצחקראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

פרופ' יואל הופמן, פרופ' יוסף טובי, פרופ' א"ב יהושע (אמריטוס),פרופסור מן המניין:
פרופ' צפורה כגן (אמריטוס), פרופ' עליזה שנהר (חל"ת).

,)סוטירמא( ימודה האל 'פורפ ,יצחק–פרופ' חיה בר דב,– ניצה בן'פורפפרופסור חבר:
ךז ןתנ 'פורפ ,)סוטירמא( ידרו טולרש 'פורפ ,ריטלזיו ריאמ 'פורפ
,זוע םהרבא 'פורפ ,)סוטירמא( ריאמ הרפע 'פורפ ,)סוטירמא(
פרופ' ,ןרוצ לאירבג , פרופ')סוטירמא(פינקלשטיין  המולב 'פורפ

ראובן שהם.

רימידלו ר"ד ,יקסבוליפ הירא ר"ד גב' רונית מטלון, ד"ר יוסף מילמן,מרצה בכיר:
ד"ר חיה שחם. ,ינרפפ

"ר אראלה בראון, ד"ר שחר ברם, ד"ר ישראל המאירי, ד"ר ורד לבדמרצה:
כנען, ד"ר פנחס מנדל, ד"ר לריסה פיאלקובה.

–לטנפ תידע ר"ד ,סהויד"ר שולמית בירגר, גב' א. בריפמן, גב' אסתר עמית הוראה:
.טייש ידה 'בג ,ןמפואר תיור 'בג ,גרבסנג

מזכירות החוג
 רבקה קייזרמן’גבמרכזת החוג:  

-ה', בין השעות 12:00-10:00’שעות הקבלה: ימים א
04–טלפון: 8240185
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

כללי
בחוג שתי מגמות לימוד: א. ספרות עברית; ב. ספרות השוואתית.1.
תלמיד יכול ללמוד בכל אחת מן המגמות בנפרד בתוספת חוג נוסף או לשלבם למסגרת2.

.’חוגית משנה ב–חד
 במגמה השניה.’תלמיד במגמה אחת חייב לשמוע 12 נ3.

מטרת הלימודים
להקנות לתלמידים יסודות של ידע הספרות, יכולת ניתוח ודרכי גישה ליוצרים וליצירותא.

המופת בספרות העברית ובספרות העולם לדורותיהן; להורות זיקות גומלין בין יצירות
אלו לבין עצמן ובינן לבין יצירות הספרות בת זמננו, העברית והעולמית; להקנות יסודות

אנרים, זרמים ותקופות בתולדות הספרות.’של תורת הספרות והתרבות, לפתח גישה לז

להקנות לתלמידים כלים נאותים לביקורת ושיפוט של יצירות ותופעות ספרותיות למיניהן;ב.
תורפסה תרוקיב ןיבל תורפסב הבחר הלכשה ןיב היוצרה הקיזה תעדות םהב חפטל

ומחקרה, לעודד את קריאתם העצמית ואת התעניינותם במתרחש בספרות ההווה.

תנאי קבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת עלא.

ספר תיכון עברי.–עמידה בבחינת יע"ל ברמה הנדרשת בחוג לתלמידים שלא סיימו ביתב.

המגמה לספרות עברית
תחומי הלימודים

:ספרות המדרש, האגדה והספרות העממיתא.

תנחבנ .היתורודל תיממעה תורפסה ןמ תוריצי תודמלנ תיממעה תורפסה םוחתב
הפואטיקה של הספרות העממית והסוגות השונות כמו המיתוס, האגדה, המעשיה ועוד.

,תיטסילמרופה השיגה ,תיתאוושהה השיגה ומכ תונוש רכמו כן, נידונות גישות מחק
הגישה הסטרוקטורליסטית ועוד.

תונושארה תואמה ןמ ,ל"זח תפוקת לש תויתורפסה תוריציה תודמלנ הדגאהבמדור 
םילשמ ,םירופיס ןכו ,)שרדמה( ארקמל המודק תונשרפ יעטק תוללוכ הלא :הריפסל

םידומילה תרטמ .שרדמה תיבבו תסנכה תיבודברי חכמה (האגדה) שנדרשו ונלמדו ב
הכרעה ךות ,וז תורפס לש הינכתו היתורוצ תרכה תא םיבמדור היא להקנות לתלמיד

של מקומה בתהליכים היסטוריים, ספרותיים ומחשבתיים של תרבות עם ישראל "בעת
העתיקה".

הביניים:–ספרות ימיב.

מדור ימי הביניים כולל את הספרות העברית שנוצרה בספרד ובארצות המזרח על רקע
התרבויות שבקרבן היא פעלה.
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אנרים השונים, ביוצרים המרכזיים ובזיקות שבין הספרות למציאות’הקורסים עוסקים בז
החברתית וההיסטורית.

:הספרות העברית החדשהג.

–במדור הספרות העברית החדשה נכללות יצירות שנכתבו החל משלהי המאה התשע
כך בארץ, ספרות אשר–עשרה ועד ימינו. מדובר בספרות שנכתבה תחילה באירופה ואחר

מצד אחד ליוותה בשירה, בפרוזה ובדרמה לסוגיהן את תהליך התחייה הלאומית, ומן
הצד האחר נתנה ביטוי ללבטי הנפש של היחיד.

המגמה לספרות השוואתית
עניינה של מגמה זו הוא לעסוק בספרות באשר היא, ולהבין אותה באופן שיטתי, מעבר

לגבולות לשוניים ולאומיים, כתחום שניתן לזהות בו חוקים מובהקים משל עצמו.

אל הספרות מנקודת ראות זו נבקש להיכנס מחמישה פתחים:

 כאן נבקש לחקור פרקים מרכזיים בתולדות ספרות המערב, נכיר—הפתח ההיסטורי: 1.
יצירות ספציפיות בהקשרן ההיסטורי, זרמים מרכזיים בתולדות הספרות, מוקדים של

השפעה חיקוי גומלין בין ספרויות לאומיות, תקופות ויצירות ספציפיות.

יגוסו המרדהו רופיסה ,הרישה ,םייתורפסה םיגוסה תא ןחבנ ןאכ — :יגוסה חתפה2.
, ונבקש להכירם, הן כמערכות שיטתיות,’המשנה שלהם כגון רומן, טרגדיה, אפוס וכו

והן כמערכות היסטוריות, דינאמיות ומתפתחות.

 לאורך כל תולדות הספרות וגילוייה השונים, הלשוניים והסוגיים,—הפתח התיאורטי: 3.
תטיות. תחום זהסאו תויתרוקיב ,תויטאופ תורהצה ,םייתוגה םינויעהיא מלווה גם ב

התפתח לקראת תיאוריה עצמית, המקיפה תחומי עיון שונים ומתפלגת לזרמים ולגישות,
המכוונים, כל אחד על פי דרכו, להציע כלים מחשבתיים תיאורטיים ומחקריים לשם

ניתוח והבנה של תופעות ספרותיות מכל הסוגים.

 הספרות היא תחום תרבותי העומד בזיקה דינאמית לתחומי תרבות—הפתח התרבותי: 4.
אחרים, היא מקיימת יחסים מסועפים עם האומנויות האחרות, כגון ציור, פיסול, מוסיקה;
עם שדות תרבותיים אחרים, כגון פילוסופיה, מדעים, דתות; עם מערכות חברתיות, כגון

פוליטיקה ומשפט; ועם מכלול הפעילות והיצירה בתחומי הפולקלור והתקשורת.

 בהיות המגמה חלק מחוג שעניינו בספרות עברית, בדרך הטבע יוקצה—הפתח העברי: 5.
מקום מיוחד לספרות העברית וללשון העברית במסגרת כלל הדיונים בתולדות הספרות,
סוגיה ומעמדה התרבותי. תשומת לב מיוחדת תוקדש למגעיה של הספרות העברית עם
ספרויות אחרות, וכן לתחומים הגובלים של התרבות והלשון העברית, כגון ספרות יידיש.

ה, ומגמתלאה הסינכה יכרד לכב םיעגונה םיסרוק עיצת ןושארה ראותל םידומתוכנית הלי
הלימודים היא להקנות לתלמיד הכרות בסיסית עם תחומה של הספרות, שתביא בחשבון

את כל הפתחים הללו.
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 ספרות עברית—חוגי –המסלול הדו

משך הלימודים 3 שנים ובמהלכן חייב התלמיד להשלים מכסה של 60 נקודות כדלהלן:
שיעורי חובה
4 נ'4 שש"סמבוא לפרוזה

4 נ'4 שש"סמבוא לשירה

4 נ'4 שש"סמבוא לדרמה ולתיאטרון

4 נ'4 שש"סמבוא לספרות עממית או מבוא למדרש ואגדה

4 נ'4 שש"סמבוא לשירה העברית בימי הביניים

0 נ'2 שש"סהדרכה ביבליוגרפית

4 נ'4 שש"סתחנות בספרות העברית החדשה (בשנה ב')

20–גישות ומושגי יסוד בתיאוריה הספרותית במאה ה

4 נ'4 שש"ס(בשנה ג')

12 נ'12 שש"ס מרשימת הקורסים בדרג 1 או 2שיעורי בחירה

’8 נ8 שש"ס2 סמינריונים במגמה לספרות עברית (אחד בסע"ח ואחד
במדור האגדה והספרות העממית או מדור ימה"ב ).

תנאי לכניסה לסמינריון:  שמיעת קורס מבוא בתחום.

’12 נ12 שש"סשעורי בחירה מהמגמה לספרות השוואתית
(דרג 1 או 2)

יש אפשרות לבחור גם בסמינריון אחד כקורס שמיעה.

חוגי–המסלול החד
חוגי יתקבלו התלמידים בשנה השניה ללימודיהם בחוג לספרות עברית–למסלול החד
והשוואתית.

תלמיד הבוחר במסלול זה יתקבל אך ורק אם הוא עמד בכל תנאי המעבר בסוף שנה א',
ולמד קורסים בהיקף של 8 נ' לפחות בחוג השני (נקודות אלו יאושרו כלימודי מיקבץ).

ממוצע ציוניו במגמה לספרות עברית חייב להיות 80 לפחות.

על התלמיד ללמוד מכסה של 120 נקודות כדלקמן:
60 נ'קורסים במגמה לספרות עברית בהיקף של

40 נ'קורסים במגמה לספרות השוואתית בהיקף של
20 נ'שיעורים מתוך מיקבצים

120 נ'סה"כ
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חוגי מתחלקות לפי הפירוט הבא:–התוספות למסלול החד
 במגמה לספרות עברית—א 

4 נ'4 שש"סכתיבה1 סמינריון 
16 נ'16 שש"ס4 קורסים לפי בחירת התלמיד מתוך תכנית המגמה

20 נ'סה"כ

 במגמה לספרות השוואתית—ב 
4 נ'4 שש"סכתיבה1 סמינריון 

16 נ'16 שש"ס4 קורסים לפי בחירת התלמיד מתוך תכנית המגמה
20 נ'סה"כ

 במיקבצים—ג 
על התלמיד להירשם למיקבץ אחד או שניים בהיקף של 20 נ'. התלמיד רשאי לבחור את
הקורסים מבין החוגים והמיקבצים הבאים: המיקבץ לפולקלור, המיקבץ ליידיש, המיקבץ

לדרמה או מיקבץ אחר שיאושר ע"י יועץ החוג.

חוגי.– כמו במסלול הדו—תנאי המעבר ובחינות 

עבודות סמינריוניות
התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות במגמה לספרות עברית (אחת בכל תחום). בנוסף
לכך יגיש התלמיד עבודה סמינריונית רביעית במגמה לספרות השוואתית. התלמיד לא יכתוב

שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

המגמה לספרות השוואתית
תחומי הלימודים

א. הדרמה;  ב. הפרוזה;  ג. השירה;  ד. לימודים במגמה לספרות עברית.

חוגי–המסלול הדו
משך הלימודים 3 שנים ובמהלכן חייב התלמיד להשלים מכסה של 60 נקודות כדלהלן:

שיעורי חובה
4 נ'4 שש"סמבוא לפרוזה

4 נ'4 שש"סמבוא לדרמה ולתיאטרון
4 נ'4 שש"סמבוא לשירה

4 נ'4 שש"סעיון בזרמים ומגמות בספרות עולם
20–גישות ומושגי יסוד בתיאוריה הספרותית במאה ה

4 נ'4 שש"ס(בשנה ג')

20 נ'20 שש"סמרשימת הקורסים בדרג 1 או 2שיעורי בחירה 
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סמינריונים
8 נ'8 שש"ס2 סמינריונים (במגמה לספרות השוואתית בשני תחומים שונים)

12 נ'12 שש"ס3 שיעורי בחירה (דרג 1 או 2) מהמגמה לספרות עברית
יש אפשרות לבחור גם בסמינריון אחד כקורס שמיעה.

 שמיעת קורס מבוא בתחום.תנאי כניסה לסמינריון:

חוגי–המסלול החד
ראה המגמה לספרות עברית.תנאי הקבלה: 

על התלמיד ללמוד:
60 נ'קורסים במגמה לספרות השוואתית

40 נ'קורסים במגמה לספרות עברית
20 נ'חוגיים)–מיקבצים (חוץ

120 נ'סה"כ

חוגי מתחלקות לפי הפירוט הבא:–התוספות למסלול החד
במגמה לספרות השוואתיתא.

4 נ'4 שש"ס1 סמינריון כתיבה
16 נ'16 שש"ס4 שיעורים לפי בחירת התלמיד מתוך תכנית המגמה

20 נ'סה"כ

במגמה לספרות עבריתב.
4 נ'4 שש"ס1 סמינריון כתיבה

16 נ'16 שש"ס4  שיעורים לפי בחירת התלמיד מתוך תכנית המגמה
20 נ'סה"כ

ראה פירוט במגמה לספרות עברית.מיקבצים: 

תנאי מעבר, עבודות ובחינות (בשתי המגמות).
 נוכחות של 80% לפחות בשיעורים.—תנאי לגשת לבחינה או להגשת עבודה א.

מעבר מדרג 1 לדרג 2ב.
המעבר מדרג 1 לדרג 2 אינו חייב להיות בו זמנית בכל המדורים. התלמידים יתקבלו

ללימודים בדרג 2 לאחר שהשלימו את המבוא (או המבואות) באותו מדור.

כל תלמיד חייב לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. תלמידים במגמה לספרות עברית יכתבוג.
עבודה סמינריונית אחת בתחום סע"ח, והשניה במדור ספרות האגדה והספרות העממית
או במדור ימה"ב. תלמידים במגמה לספרות השוואתית יכתבו שתי עבודות סמינריוניות

חוגי יכתבו 3 עבודות סמינריוניות–מתוך שלושת תחומי המגמה. תלמידים במסלול החד
במגמה הראשית ועבודה סמינריונית אחת במגמה המשנית.
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מועד הגשת עבודות סמינריוניות הוא: תלמידים שלמדו בסמסטר א' יגישו את העבודה
עד סוף סמסטר ב', ואלו שלמדו בסמסטר ב' יגישו את העבודה עד סוף הקיץ.

12 שש"ס–תנאי מעבר משנה א' לשנה ב': עמידה בשני שיעורי חובה לפחות ולא פחות מד.
בסה"כ וממוצע 60 שנתי. ציון המינימום בשיעורי מבוא הוא 60. תלמיד שלא יעמוד

בתנאים הנ"ל לא ימשיך לימודיו בחוג.

תלמיד שיכשל פעמיים בשיעור חובה לא יוכל להמשיך לימודיו בחוג.

שקלול הציון הסופי:
25% ממוצע ציוני הסמינריונים

75% ממוצע ציוני השיעורים

המיקבץ ללימודי הדרמה
מטרות המיקבץ להפגיש את התלמיד עם תולדות הדרמה והתיאטרון, עם מרכיבי המדיום,
אמצעיו ותחומי מפגשיו עם דיסציפלינות אחרות (ויזואליות, אקוסטיות ולשוניות), ולהעניק
לו כלים להתמודדות עם אמנות זו. המיקבץ אינו מיועד להכשרה מעשית במקצועות התיאטרון.

המיקבץ בפולקלור
 להקנות לתלמידים ידיעה והבנה בתחומים השונים של הפולקלור היהודימטרות המיקבץ:

 תרבות עממית, ספרות עממית, אמונות ומנהגים, אתנולוגיה, אתנוגרפיה ועוד.–וההשוואתי 
 ספרות, אמנות, היסטוריה,–ליצור מפגש אינטרדיסציפלינרי בין תחומי הדעת השונים 

אנתרופולוגיה, חינוך ועוד. להכשיר תלמידים לעבודת שדה בתחום.

התלמיד יצבור 20 נקודות זכות כדלקמן:מבנה הלימודים: 
 מבוא לספרות עממית—4 נ"ז 

 שיעורי בחירה—12 נ"ז 
 סמינריון—4 נ"ז 

מידע לתלמידי החוג המועידים עצמם להוראה
יסודי חייבים בשיעורי השלמה.–הספר העל–תלמידים המבקשים להורות ספרות בביתא.

נא ראו הנחיות מפורטות בתכנית הלימודים של החוג להוראה בפרק השלמות לתלמידים
הלומדים לקראת תעודת הוראה בספרות.

תלמידי ספרות מהמגזר הערבי המעוניינים ללמוד לקראת תעודת הוראה בעברית כשפהב.
שניה חייבים בהשלמות. פירוט הקורסים בסעיף "השלמות בספרות ולשון לתלמידים

מהמגזר הערבי" בדפי המידע של החוג להוראה.

µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)

יו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים:
ד"ר חיה שחם

הלימודים בחוג לספרות עברית והשוואתית מתקיימים בשתי מגמות התמחות: בספרות
עברית; בספרות השוואתית.

מטרת הלימודים
לימודי התואר השני מהווים המשך ללימודי התואר הראשון, ומטרתם להרחיב ולהעמיק את

ידיעותיו של התלמיד בחקר הספרות העברית לדורותיה, ובקשרים שבין ספרויות שונות.

מבנה הלימודים
קיימים שני מסלולי לימוד:

 חוג ראשי ושעורי בחירה בהקף של 36 שש"ס; 28 שש"ס בלימודי החוג; 8— ’מסלול א
שש"ס בלימודי בחירה. בנוסף לכך חייב התלמיד 8 שש"ס שפה זרה ולימודי השלמה לפי

הנדרש.

 חוג ראשי ושעורי בחירה בהקף של 48 שש"ס: 28 שש"ס בלימודי החוג, 20— ’מסלול ב
שש"ס שעורי בחירה. בנוסף לכך חייב התלמיד בלימוד השלמה לפי הנדרש.

 מותנית באישור מיוחד של יו"ר הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.’הבחירה במסלול א

שעורי בחירה ניתן לקחת בכל אחד מחוגי האוניברסיטה, כולל בלימודי החוג, שעורי הבחירה
 משעורים בדרג 5-3.רקילקחו 

תנאי הקבלה
לצורך ההרשמה קיימת הבחנה בין: א. קבלה כתלמיד מן המנין. ב. קבלה כתלמיד על תנאי.

תלמיד במעמד "מן המניין":
I:מועמד המבקש להרשם ללימודי התואר השני חייב למלא אחר התנאים הבאים

הינו בעל תואר ראשון בספרות עברית או השוואתית או חוג ספרותי כלשהו, ממוסד
מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר הראשון ציון משוקלל של

76 לפחות, בכל אחד מחוגי הלימוד שלו לתאר ראשון.

הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.

מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.

IIמועמד שברשותו אישור זכאות לתאר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה, ואולם
נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף של עד 8 שש"ס, יוכל להתקבל כתלמיד מן המנין,

אישור הזכאות למ"א של תלמיד זה יותנה במילוי קורסי השלמה.
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תלמיד במעמד "על תנאי":
Iחוגי בחוג לספרות עברית או השוואתית או חוג–חוגי או חד–תלמיד שלמד במסלול דו

ספרותי כלשהו. ולא סיים את כל חובותיו, רשאי להרשם ללימודי תואר שני כתלמיד על
תנאי בתנאים הבאים:

חוגי לתאר בוגר.–התלמיד סיים את את כל חובות השמיעה במסלול הדו/חד

הקף הקורסים בהם אין עדיין ציון סופי, מאפשר, להשלימם במשך סמסטר החורף של
שנת הלימודים הראשונה לתואר שני.

ךישממ אוה ותוא גוחב תחא תינוירנימס הדובע לש השגה רתויה לכל הרתונ דימלתל
ללימודי תואר שני.

התלמיד המציא גליון ציונים מעודכן ומפורט.

התלמיד הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.

ישותרד רחא אלמל בייח םינויצה עצוממ ,רגוב ראותל תובוחה לכ םויס רחאל
האוניברסיטה והחוג לקבלה ללימודי תואר שני.

IIמועמד שברשותו אישור זכאות לתואר ראשון שלא בחוג ספרותי, בציון סופי התואם את
, יוכל להתקבל כתלמיד "על8 שש"סתנאי הקבלה, אך נדרש לקורסי השלמה בהקף עד 

תנאי". תלמיד זה יהא חייב לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה
לתואר על מנת לעבור למעמד של תלמיד מן המנין.

תלמיד השלמות לקראת הצגת מועמדות לקראת תאר שני
מועמד שאינו עומד בקריטריונים החוגיים לקבלת תואר שני, או שנדרש לתכנית השלמות

8 שש"ס יוכל, בהמלצת הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים, להתקבל ללימודי–מעבר ל
השלמה לקראת הצגת מועמדותו לתואר שני. במקרה כזה, מעמדו של התלמיד הוא של

. עם סיום ההשלמות, כנדרש, יירשם מחדש ויציג מועמדותו ללימודיבוגרתלמיד לתואר 
התואר השני. תלמידים אלה אינם מטופלים על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

בדיקה בעברית
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב

ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.–לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על

’התמחות בספרות עברית מסלול א
(כל רשימת הלימודים בחוג מדרג 4 ומעלה).

תכנית הלימודים מורכבת ממדורים, קורס כללי, שעורי בחירה ולימודי עזר.

הביניים;–בתכנית שלושה מדורים: ספרות המדרש, האגדה והספרות העממית; ספרות ימי
הספרות העברית החדשה.

12 שש"ס3 יחידות לימוד של 4 שש"סמדור ראשון1.

8   שש"ס2 יחידות לימוד של 4 שש"סמדור שני
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4   שש"ס1 יחידת לימוד של  4 שש"סמדור שלישי

4   שש"סקורס כללי בביקורת ומתודולוגיה

28 שש"ססה"כ
8   שש"סלימודי בחירה2.

לימודי עזר:3.

8   שש"ס)’שפה זרה שניה (דרג ב

סמינר מחלקתי (חובה בכל שנות הלימוד)

לימודי השפה הזרה אינם נכללים בשקלול הציונים לתואר.

(דרג 4 ומעלה) :’ מסלול ב—התמחות בספרות עברית 
12 שש"סמדור ראשון

8   שש"סמדור שני

4   שש"סמדור שלישי

4   שש"סשיעור מתודולוגי או ביקורת

20 שש"סלימודי בחירה (מדרג 3 ומעלה)

סמינר מחלקתי (חובה בכל השנים).

:’התמחות בספרות השוואתית, מסלול א
(כל הקורסים בלימודי החוג מדרג 4 ומעלה).

התכנית מורכבת מקורסים בספרות עברית, קורס כללי, שיעורי העשרה ולימודי עזר.

16 שש"סקורסים של 4 שש"ס בספרות השוואתית14.

8   שש"סקורסים של 4 שש"ס בספרות עברית2

4   שש"סקורס בביקורת ומתודולוגיה1

8   שש"סקורסים מלימודי בחירה (מדרג 3 ומעלה)2
8   שש"ס)’שפה זרה שניה (דרג ב

סמינר מחלקתי (חובה בכל השנים).
לימודי השפה הזרה אינם נכללים בשקלול הציונים.

:’התמחות בספרות השוואתית, מסלול ב
. בתוספת של עוד 20 שש"ס בלימודי בחירה (במקום’פי המודל של מסלול א–כל הקורסים על

8 שש"ס). באחד מקורסי הבחירה יגיש הסטודנט עבודה סמינריונית. המתמחים במסלול ב'
פטורים מלימודי שפה זרה שניה.

 אינה מאפשרת לימודים ישירים לקראת תואר שלישי.’הזכאות לתואר מוסמך במסלול ב
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שיקלול הציונים
’מסלול א

עבודות גמר35%
3 עבודות סמינריוניות30%
ציונים בקורסים אחרים35%

’מסלול ב
בחינת גמר30%
3 עבודות סמינריוניות30%
ציונים בקורסים אחרים40%

מסלול אישי
מטרתו של מסלול זה לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות
ומחייב לימוד קורסים מחוגים ופקולטות שונות. במסלול זה התלמיד מחוייב במכסת שעות

 למ"א ובכתיבת עבודת גמר. תכנית הלימודים תיבנה ע"י מנחה עבודת הגמר’כמו במסלול א
ותקבל אישור יו"ר הועדה החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים.

שיקלול הציונים
עבודות גמר35%
3 עבודות סמינריוניות30%
ציונים בקורסים האחרים35%

—תכנית לימוד לתואר שני ב"תרבות ישראל 
ספרות, מחשבה והיסטוריה"

של החוגים לספרות עברית והשוואתית ותולדות ישראל

תחומי. ההכרה בצורך ללימוד–התרבות היהודית היא תחום מובהק שבו מתבקש לימוד בין
דיסציפלינרי בלימודי התרבות היהודית הביאה לשיתוף פעולה בין החוג לספרות–אינטר

עברית והשוואתית והחוג לתולדות ישראל במטרה ליצור מגמת לימוד בתרבות ישראל.
במגמה זו יושם דגש על לימוד משולב שענינו חשיפת הקשרים וההשפעות ההדדיים בין
יצירות תרבות מתקופות שונות וממרכזים יהודיים שונים, הדגשת קשרי הגומלין המתקיימים
בין תהליכים חברתיים לבין תרבות וספרות, ושימוש במסורות תיאורטיות מגוונות להבנת

תהליכים אלה.

פי תקופות: הזמן העתיק, ימה"ב והעת החדשה.–הלימודים מאורגנים על

בנוסף לשעורים אלה מוצע קורס חובה "מגמות בחקר תרבות ישראל" וקורס השלמה בקריאת
טקסטים עבריים.
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מסלולי הלימוד
’מסלול א

מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 36 שש"ס, לא כולל לימודי שפות
ולימודי השלמה. במסלול זה נדרש/ת התלמיד/ה לכתוב עבודת גמר מחקרית.

’מסלול ב
מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 44 שש"ס לא כולל לימודי

השלמה.

מסלול זה אינו כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית.

במסלול זה קיימות שתי אפשרויות:
סיום לימודים עם בחינות גמר.1)
סיום לימודים עם פרויקט גמר מחקרי כמפורט בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.2)

תנאי קבלה
תנאי הקבלה כמקובל בחוגים לספרות עברית והשוואתית או בתולדות ישראל. התלמידים

יוכלו להרשם למגמה באחד החוגים עפ"י בחירתם.

חובות הלימוד
’מסלול א

על התלמידים ללמוד שיעורים בהיקף של 24 שש"ס בתכנית, ואת הקורס "מגמות בחקר
תרבות ישראל" (4 שש"ס) סה"כ 28 שש"ס.

במסגרת שעורי הבחירה ילמדו תלמידים הרשומים בחוג לספרות עברית והשוואתית 2 יחידות
של 4 שש"ס (סה"כ 8 שש"ס) מן החוג לתולדות ישראל ותלמידים הרשומים בחוג לתולדות

ישראל מן החוג לספרות עברית והשוואתית.

שפה זרה שנייה עפ"י תחום ההתמחות ובאישור היועץלימודי עזר:

8 שש"ס(ברמת מתחילים + מתקדמים)

4 שש"סקורס בקריאת טקסטים עבריים

במסלול זה יכתבו התלמידים עבודת גמר מחקרית.

’מסלול ב
לימודי מגמה 28 שש"ס. 16 שש"ס לימודים נוספים מן החוג לתולדות ישראל לתלמידים
הרשומים בחוג לספרות עברית והשוואתית ולתלמידי החוג. לספרות עברית והשוואתית

בחוג לתולדות ישראל.

לימודי עזר:
4 שש"סקורס בקריאת טקסטים עבריים

לימודי עזר הינם חובה ואינם נכללים בשקלול הציונים לתואר.
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שיקלול הציונים
’מסלול א

עבודות גמר35%
3 עבודות סמינריוניות30%
ציונים בקורסים אחרים35%

’מסלול ב
בחינת גמר30%
3 עבודות סמינריוניות30%
ציונים בקורסים אחרים40%

תוכנית לתואר שני בכתיבה יוצרת

תאור התוכנית
התוכנית לכתיבה יוצרת נועדה לתלמידים המעונינים להרחיב את השכלתם האקדמית ולשפר
את יכולת הכתיבה היצירתית. מטרת התוכנית להקנות מיומנויות כתיבה ולשפרן, לפתח
חשיבה יצירתית וקריאה ביקורתית, לעורר רגישות כלפי השפה ולסייע ביצירה באמצעות

המדיום הלשוני.

אנרים שונים: שירה, פרוזה, מחזאות, תירגום’המסלול מציע התנסות בסדנאות יצירה בז
וביקורת.

תנאי קבלה
יתקבלו תלמידים העומדים בקריטריון הקבלה לתואר שני. תלמידים שהתואר הראשון שלהם

אינו בספרות יחוייבו בהשלמות כנדרש בחוג.

תלמידים יוכלו להתחיל בלימודיהם בתוכנית, וללמוד בקורסי ההשלמה תוך השנה הראשונה
במקביל ללימודיהם בסדנאות.

יד באחד התחומים שבהם נערכות סדנאות היצירה, שייבחן– הגשת כתב—תנאי להתקבלות  
ידי ועדת קבלה, וראיון קבלה.–על

מבנה הלמודים
). התלמידים יבחרו שלוש סדנאות (12’הלימודים יתקיימו במסלול ללא תיזה (מסלול ב

שש"ס) מתוך הסדנאות הבאות: סדנא בשירה, סדנא בפרוזה, סדנא בביקורת, סדנא בתרגום
וסדנא במחזאות.

 4 שש"ס.—סמינריון חובה לתלמידי המסלול (יינתן ע"י יוצר המלמד בחוג) 

4 שעורים עיוניים מתוכנית לימודי המ"א של החוג במסגרתם ניתן יהיה להגיש עבודה
 16 שש"ס.—סמינריונית 

4 שיעורי בחירה (ניתן לקחת שיעור בחירה מתוך הסדנאות שלא נבחרו או מתוך שיעורי
 16 שש"ס. סה"כ 48 שש"ס.—החוג) 
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חובות התלמידים
במהלך לימודיהם יכתבו התלמידים 2 עבודות סמינריוניות עיוניות ויגישו עבודת יצירה

במסגרת אחת הסדנאות.
התלמידים יגישו פרויקט סיום בתחום היצירה במקום בחינת גמר.

שיקלול הציונים
30%פרויקט סיום בתחום היצירה

25%סדנאות
220% עבודות סמינריוניות

25%ציונים בקורסים אחרים

תוכנית לתואר שני ב"ספרות ופילוסופיה"

העקרונות המנחים בתוכנית:
µ.השיעורים יעסקו במיפגש בין שתי הדיסציפלינות
µזמננו".–קורסי חובה "ביקורת הספרות", ו"בעיות נבחרות באסתטיקה בת
µמורים משתי הדיסציפלינות ישתפו פעולה בהנחיית עבודות גמר ובהוראה. במידת האפשר

ינחו מורים משתי הדיסציפלינות את התלמידים הכותבים עבודת גמר בתוכנית.
µהלימודים יאורגנו במבנה זהה לזה הקיים היום בחוגים לספרות עברית והשוואתית

ולפילוסופיה.

מסלולי הלימוד
’מסלול א

מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 32 שש"ס, לא כולל לימודי שפות
ולימודי השלמה. במסלול זה נדרש/ת התלמיד/ה לכתוב עבודת גמר מחקרית.

’מסלול ב
מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 44 שש"ס לא כולל לימודי

השלמה.

מסלול זה אינו כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית, אך כולל בחינת גמר.

חובות הלימוד
’מסלול א

על התלמידים ללמוד שיעורים בהיקף 20 שש"ס בתוכנית ואת קורסי החובה "ביקורת
זמננו" (4 שש"ס). סה"כ 28 שש"ס.–הספרות" (4 שש"ס) ו"בעיות נבחרות באסתטיקה בת

במסגרת שיעורי הבחירה ילמדו תלמידים קורס אחד מן התוכנית הרגילה של 4 שש"ס
מהחוג לספרות עברית והשוואתית או מן החוג לפילוסופיה בהתאם לחוג האם.
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לימודי עזר
פי תחום ההתמחות ובאישור היועץ (ברמת מתחילים + מתקדמים)–שפה זרה שנייה על

8 שש"ס.
במסלול זה יכתבו התלמידים עבודת גמר מחקרית.

’מסלול ב
לימודי מגמה 28 שש"ס. 8 שש"ס לימודים נוספים מן התוכנית הרגילה של החוג לספרות

8 שש"ס מן התוכנית הרגילה של החוג לפילוסופיה. סה"כ 16 שש"ס.–עברית והשוואתית ו

עבודות ובחינות
התלמידים יגישו שלוש עבודות סמינריוניות. על התלמידים לקבל ציונים בכל הקורסים

שבהם השתתפו.

 יחויבו בפרויקט גמר מחקרי או בבחינת גמר לאחר סיום לימודיהם.’תלמידי מסלול ב

עבודות גמר
על פי הכלול בתקנון הלימודים הכללי של הרשות ללימודים מתקדמים.

התלמיד יקבל את התואר בחוג שאליו נרשם.

שיקלול הציונים
’מסלול א

עבודות גמר35%
3 עבודות סמינריוניות30%
ציונים בקורסים אחרים35%

’מסלול ב
בחינת גמר30%
3 עבודות סמינריוניות30%
ציונים בקורסים אחרים40%

מסלול מואץ למ"א
(הערה: הניסוח בלשון זכר אך כוונתו גם לנקבה)

תנאים אקדמיים
תלמיד לתואר ראשון שיזוהה כמצטיין ע"פ הקריטריונים של החוג יוכל להרשם ללימודי
מסלול מואץ לקראת השנה השלישית ללימודי הב”א שלו. לתכנית יתקבלו תלמידים שסיימו

-ב‘ בציון ממוצע 90 ומעלה, יומלצו על ידי מורי החוג לועדה’את לימודיהם בחוג בשנים א
החוגית ללימודים מתקדמים ויעמדו בראיון קבלה אצל ראש החוג או יו"ר הוועדה החוגית
ללימודים מתקדמים. היוזמה להתקבל למסלול המואץ יכולה לבוא מצד התלמיד או מצד

מורי החוג.
חוגי ימציא אישור מראש החוג, שבו הוא אינו ממשיך למ”א, המציין כי–תלמיד במסלול דו

הוא יוכל לסיים את חובות הלימודים לתואר בוגר עד תום השנה השלישית ללימודיו.
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משך הלימודים לתואר ראשון ושני במסלול המואץ הינו 4 שנים (8 סמסטרים).

 בלבד למ”א (עם עבודת גמר’המסלול יהיה פתוח אך ורק לתלמידים הנרשמים למסלול א
מחקרית).

התלמיד יחויב בכל מכסת הלימודים של התואר הראשון והשני.

קבלתו של תלמיד במסלול המואץ טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

לאחוגי –חוגי או החד– במסלול הדו’תלמיד שלא יסיים כל חובותיו לתואר בוגר בתום שנה ג
יוכל ללמוד במסלול המואץ למ”א

זכאות וחובות כספיות
ידי החוג למסלול המואץ יהיה פטור מדמי הרשמה ומתשלום עבור ערכת–תלמיד שיומלץ על

הרשמה ללימודי המ”א, ויוכל לקבלה ביחידה להרשמה וקבלת תלמידים על סמך מכתב
הפניה מראש החוג או יו"ר הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.

התלמיד ישלם סך של 400% עבור כל לימודיו הנורמטיביים במסלול המואץ (300% עבור
100% עבור המ”א).–הב”א ו

בשנה השלישית ללימודים ישלב התלמיד במסגרת לימודיו לתואר בוגר קורסים לתואר
מוסמך, ויקבל פטור משכר הלימוד עבור מכסת השעות לתואר מ”א שאותן ילמד.

בשנה הרביעית ללימודיו ישלם התלמיד שכר לימוד מלא עבור כל מכסת לימודי המ”א שבה
חייב.

במידה ולא יסיים התלמיד את חובות השמיעה שלו בתום השנה הרביעית ישלם בשנה
החמישית שכר לימוד מלא עבור כל מכסת לימודים נוספת שתשאר לו.

מבנה הלימודים למסלול המואץ
 ללימודיו (האחרונה לתואר בוגר ושנה א‘ לתואר מ"א) ישלים הסטודנט את יתרת’בשנה ג

חובותיו לתואר בוגר, ובנוסף לכך ילמד מתוך הקורסים המוצעים לתואר מוסמך כדלקמן:

 קורס ב"ביקורת ומתודולוגיה".—

3-2 קורסים מתוכנית המ.א. לפי מגמת התמחותו: 1. ספרות השוואתית או 2. ספרות—
עברית, ולפי תחומי לימודיו בספרות עברית: א. ספרות המדרש, האגדה והספרות העממית;

ב. ספרות ימי הבינים; ג. הספרות העברית החדשה, ו/או שעורי בחירה (כולל סמינר
אחד בו יגיש עבודה סמינריונית), סה"כ 8-12 שש"ס.

יתחיל לימודיו בשפה זרה שניה: (4-8 שש"ס, עד לפטור מרמת מתקדמים).—

בשנה זו חייב הסטודנט למצוא לו מנחה לעבודת הגמר מתוך מורי החוג שיהיה גם—
 של לימודיו.’היועץ שלו להכוונת לימודיו לשנה ד

 ללימודיו (השניה ללימודי המ"א) ישלים הסטודנט את חובותיו בלימודי המ"א’בשנה ד
עד לסך של 32-36 שש"ס:

פי המגמה ותחום התמחותו)–בלימודי החוג (על—
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בשעורי בחירה—

בסמינריון המחלקתי ללימודים מתקדמים—

בשפה הזרה (עד לרמת מתקדמים).—

ישלים את הגשת 3 העבודות הסמינריוניות בהן הוא חייב.—

הצעת המחקר חייבת לעבור אישור של הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.—

עד סוף השנה הרביעית ללימודיו חייב התלמיד לסיים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית—
ולהגישה לשיפוט.

מתוך 32-36 השעות ישמע התלמיד 12 שש"ס לימודי בחירה מחוץ לחוג או בתוכו. אם יבחר
הסטודנט לקחת לימודים אלה בתוך החוג, אז: תלמידי המגמה לספרות עברית יקחו את
הקורסים מתחום הספרות השוואתית; תלמידי ספרות השוואתית יקחו את קורסי הבחירה

מתחום הספרות העברית.

(כללי)עבודות ובחינות 
התלמידים צריכים לקבל ציונים על השתתפותם בכל הקורסים.

 התלמיד יכתוב 3 עבודות סמינריוניות. 2 עבודות סמינריוניות בלימודי החוג’מסלול א
בהתאם למגמה בה הוא מתמחה. במגמה לספרות עברית יכתוב את 2 העבודות במסגרת
המגמה לספרות עברית. ועבודה אחת במסגרת לימודי הבחירה. במגמה לספרות השוואתית
יכתוב את 2 העבודות בספרות השוואתית ועבודה אחת בלימודי בחירה, או במגמה לספרות

עברית.
במקרים חריגים ניתן לכתוב עבודה סמינריונית שניה בלימודי בחירה בחוג אחר אך ורק

באישור המנחה או באישור יושב ראש הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.

יכתוב התלמיד 3 עבודות סמינריוניות (שתיים בחוג ואחת בלימודי הבחירה). ’מסלול ב
  יחויבו בבחינות גמר לאחר סיום לימודיהם בחוג. בחינת הגמר תכלול 2’תלמידי מסלול ב

בחינות:
 בכתב—מבחן בתיאוריה וביקורת 1.
פה–  בעל—התמחות ביוצר 2.

החומר ייקבע בתיאום עם יו"ר הועדה החוגית ללימודים מתקדמים.
הבחינות תתקיימנה לאחר סיום חובות השמיעה.

עבודת גמר
 הרשות ללימודים מתקדמים.—ראה בתקנון הלימודים הכללי 
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).Ph.D (הלימודים לקראת תואר ד"ר
בספרות עברית

תנאי קבלה
רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד מחקר כל בעל תואר שני בספרות עברית באוניברסיטה
מוכרת בארץ ובחו"ל שלמד במסגרת מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) והשיג טוב (80) לפחות
במהלך לימודיו וטוב מאוד (86) בעבודת הגמר. כן יתקבלו מוסמכים בספרות השוואתית
ובתורת הספרות בכפוף לשיקול דעתה ודרישותיה של ועדת הדוקטוראט החוגית. מוסמכי

 (ללא’חוגים אחרים המבקשים להתקבל יחוייבו בלימודי השלמה. מוסמכים על פי מסלול ב
עבודת גמר) לא יתקבלו אלא לאחר השלמת עבודת גמר ברמה הנדרשת.

הקבלה לדוקטוראט מותנית בהסכמה בכתב של אחד ממורי החוג המוסמכים לכך להנחות
את התלמיד בעבודתו, ובהצגה ראשונית של תחום המחקר ומטרתו, מאושרת בחתימת ידו

של המנחה המיועד. כמו כן על המועמד להמציא 2 המלצות של אנשי סגל אוניברסיטאי.

 כתיבת הצעת מחקר ואישורה.– ’ שלב מחקר א–משך הלימודים: 3 שנים (שנה ראשונה 
 כתיבת עבודת המחקר).–שנה שניה ושלישית 

מבנה הלימודים
לימודי דוקטוראט בספרות עברית יתקיימו במסגרת שלושה מדורי המגמה: ספרות עברית

חדשה, שירת ימי הביניים ופיוט, מדרש ואגדה וספרות עממית.

בשלב הלימודים הראשון שימשך שנה אחת יעסוק התלמיד בהכנת תוכנית מחקר מפורטת
שתוגש בחתימת המנחה/והועדה הנלוות במידה ותוקם ליו"ר ועדת הדוקטוראט החוגית.

עם אישור ההצעה יתקבל המועמד כתלמיד מחקר מן המניין (השלב השני).

מדריך עבודת הד"ר/והועדה הנלוות במידה ותוקם, יקבעו לתלמיד המחקר את תכנית
הלימודים שלו ואת היקפה; ועדת הד"ר החוגית תאשר את התכנית והיקפה. הועדה רשאית

פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף–להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל
בהם; בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה (לא כולל דרישות השלמה ולימודי
עזר כגון שפות זרות). תכנית הלימודים תיקבע בידי ועדת הדוקטוראט עם קבלת התלמיד
לשלב ראשון של לימודיו. המעבר משלב ראשון לשלב השני מותנה בהשלמה של לפחות

שליש מן התכנית.

עם סיום עבודת במחקר יגיש התלמיד את עבודתו בחתימת המנחים ובאישור והועדה הנלוות
במידה ותוקם לועדת הדוקטוראט החוגית.

פי התקנון,–לאחר שתיערך בדיקה שתאשר כי אמנם סיים התלמיד את כל חובותיו כנדרש על
תמליץ הועדה על העבודה לשיפוט ותעביר אותה לרשות ללימודים מתקדמים.
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פילוסופיה

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

ד"ר יונתן ברגראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
לאינד 'פורפ ,)ןותבש( ןמפוה לאוי 'פורפ ,באז–ןב ןורהא 'פורפפרופסור מן המניין:

.ןמטטס

,דנרול תור 'פורפ ,דעלג דוהימע 'פורפ ,)ןותבש(  ןבלב דדוע 'פורפפרופסור חבר:
.)סוטירמא( רומלת ארזע 'פורפ ,)ןותבש( יקסנלימס לואש 'פורפ

,ואדנל ודע ר"ד ,זול םחנמ ר"ד ,ןוה ארויג ר"ד ,גרב ןתנוי ר"דמרצה בכיר:
, ד"ר יובל שטייניץ (חל"ת).)יאלמג( רשנ ןד ר"ד ,ןובנ םירפא ר"ד

.ומח ריאמ ר"ד ,ינוטנא לקיימ ר"דמרצה:

מזכירות החוג
גזית–גב' רוני רוזנטלמרכזת החוג: 

שעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות: 12.00-10.00
טלפון:  04-8240902/3

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
הלימודים לקראת התואר הראשון מיועדים להקנות לתלמיד ידע בשיטות הפילוסופיות

דעת פילוסופיים.–העיקריות, כושר לקרוא באופן עצמי טקסט פילוסופי ולבחון שיקולי

מסלולי לימודים
חוגי.–חוגי ובמסלול חד–הלימודים בחוג מתנהלים במסלול דו
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חוגי–סדר הלימודים במסלול הדו
על התלמיד להשתתף במשך שלוש שנים בקורסים בהם יצבור 60 נקודות זכות, ולהגיש שתי

עבודות סמינריוניות. משקלן של שתי העבודות יחד הוא 20% מציון הגמר.

תנאי המעבר להמשך הלימודים בחוג משנה לשנה הוא ממוצע ציונים 65 לפחות.

חוגי–תכנית הלימודים במסלול הדו
נ'שש"ס

44פילוסופיה יווניתשנה א'

44אמפריציזם ורציונליזם

22מבוא לפילוסופיה של קאנט

44לוגיקה*

66שיעורי בחירה בדרג 2

* ניתן לבחור אחד משני הקורסים בלוגיקה: "פורמלית" או "יישומית". כל קורס עונה בפני
עצמו על החובה בלוגיקה. מומלץ לקחת לוגיקה פורמלית כהכנה ללימודים בפילוסופיה של
הלשון, של הנפש ושל המדע וללימודים מתקדמים בפילוסופיה בכלל. ניתן ללמוד את הקורס

השני כשיעור בחירה.

שנה ב'
44תורת ההכרה והאונטולוגיה

44מבוא לאתיקה
1212שיעורי בחירה

1010סמינריוניםשנה ג'
1010שיעורי בחירה בדרג 3

חוגי–סדר הלימודים במסלול החד
חוגי משנה ב‘ ואילך בתנאי שממוצע הציונים בשני החוגים הוא–ניתן להתקבל למסלול החד

80 ומעלה.
–במסלול זה הלימודים בשני הסמסטרים הראשונים (שנה א‘) זהים ללימודים במסלול הדו

חוגי.
חוגי החל משנה א‘, באישור מיוחד של החוג.–אפשר להתקבל למסלול החד

התלמיד ישתתף בסמסטרים ג', ד', ה', ו' ללימודיו בקורסים בחוג לפילוסופיה, (כולל חובות
52 נקודות. הוא חייב בלימודי השלמה (לכל היותר שני מיקבצים),–ב'), שיזכו אותו ב שנה

—48 נקודות לכל היותר. התלמיד חייב ללמוד לפחות 16 נקודות בסמינריונים–שיזכו אותו ב
12 בחוג. על התלמיד להגיש ארבע עבודות סמינריוניות: שלוש בחוג–4 נ' בלימודי מקבץ ו

ואחת בלימודי ההשלמה.
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חובות התלמידים
חלה חובת נוכחות בלפחות 80% מהשעורים. כמו כן יש לעמוד בכל חובות השיעורים: עבודות

בכתב, התכוננות לדיון בכיתה, רפרטים ובחינות.
במידה שלקורס מסויים מתלווה תרגיל, אופי הפעילות בתרגילים, היקפם וכן דרך הקריאה

ידי המורה.–יקבעו על

על התלמידים להשלים חובותיהם באנגלית שפה זרה כתנאי כניסה לקורסים בדרג 3.
 דרישות קדם או אישור המורה.—לשיעורים מסוימים ישנם תנאי קבלה 

 קיימים שני מקבצים, אחד רגיל (20 נקודות) והשני— המקבץ ללימודים בפילוסופיה
מורחב (40 נקודות). ראה פרטים בהרחבה ברשימה הכללית של המקבצים באתר האינטרנט.

µ µ µ

הלימודים לתואר שני (מ"א)
פרופ' דניאל סטטמןיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
הלימודים לקראת התואר השני באים להרחיב את ידיעותיו של התלמיד בפילוסופיה, להקנות

לו כושר לפרש באופן עצמאי טקסט פילוסופי וכושר לערוך שיקולי דעת פילוסופיים.

תנאי הקבלה
ב"א בפילוסופיה באוניברסיטה מוכרת, בציון סופי 80 לפחות, ציון סופי של 76 לפחות בחוג
השני ואישור הוועדה החוגית לתואר שני. בעל תואר ראשון, במקצועות אחרים ולא
בפילוסופיה, אשר מבקש להתקבל ללימודי התואר השני בפילוסופיה, יהיה חייב בלימודי

16–השלמה שייקבעו לו ע"י הוועדה החוגית לתואר השני. במידה והיקף ההשלמות גדול מ
שש"ס התלמיד יתקבל למסלול השלמות לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני. עם
סיום ההשלמות כנדרש, בממוצע 80 לפחות, יהיה עליו להרשם מחדש ולהציג מועמדותו

ללימודי תואר שני בחוג.

תלמיד שסיים תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב
בבדיקה בעברית, כתנאי לקבלתו. פטורים מבדיקה זו תלמידים שסיימו בי"ס תיכון בשפה

העברית.
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סדרי לימודים
הלימודים לתואר השני מתקיימים בשני מסלולים: מסלול א' הכולל כתיבת עבודת- גמר
מחקרית ומסלול ב' שכולל עמידה בבחינות גמר. הלימודים במסלול א' מותנים בנכונותו של

מורה להנחות את התלמיד בכתיבת עבודת הגמר המחקרית.

מסלול א'  (32 שש"ס)
התלמיד ילמד סמינריונים לפילוסופיה בדרג 4, בהיקף הכולל 22 שש"ס. בנוסף יכלל סמינר
מ"א לעבודת גמר (2 שש"ס) וסדנא לכתיבה פילוסופית (2 שש"ס). יש אפשרות להשתתף

כשיעור בחירה בקולוקוויום החוגי במשך שנה אחת (2 שש"ס).

6 שש"ס נוספות בדרג 3-4 בלבד בחוג או בחוגים אחרים (באישור–התלמיד חייב בנוסף לכך ב
יועץ המ.א.).

על התלמיד להגיש 2 עבודות סמינריוניות אצל מורים שונים.

הוועדה החוגית לתואר שני יכולה לחייב את התלמיד בשפה זרה שניה בהתאם לנושא עבודת
הגמר.

של התלמיד יחושב לפי השקלול שלהלן:ציון הגמר 
 עבודת גמר מחקרית—50% 
 2 עבודות סמינריוניות (2 מורים)—20% 
 סמינרים ושיעורי בחירה—30% 

מסלול ב' (44 שש"ס)
מסלול ב' כולל את כל החובות של מסלול א' פרט לכתיבת עבודת גמר מחקרית ולסמינר
מ.א. לעבודות גמר. הלומד במסלול זה חייב בעבודה סמינריונית נוספת (סה"כ 3 ע"ס אצל

שלושה מורים שונים).

14 שש"ס בדרג 3 או 4 בחוג לפילוסופיה; וכן ניתן–כמו כן, על התלמיד להשלים חובותיו ב
ללמוד כשעור בחירה את הקולוקוויום החוגי במשך שנה אחת (2 שש"ס).

2 בחינות גמר בכתב מתוך שלושת הנושאים הבאים:–על התלמיד להבחן ב
נושא תחומי (לדוגמא אונטולוגיה, אתיקה, תורת ההכרה, אסתטיקה, פילוסופיה של1.

המדע).
20).–שיטה פילוסופית קלאסית (בת תקופה הקודמת למאה ה2.
שיטה פילוסופית מודרנית (לדוגמא פנומנולוגיה, פוזיטיביזם לוגי, פרגמטיזם, תועלתנות).3.

 של התלמיד יחושב כלהלן:ציון הגמר
 שתי בחינות גמר.—30% 
 סמינרים ושיעורי בחירה.—28% 
 3 עבודות סמינריונית (שלושה מורים)—42% 
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(תוכנית משותפת לחוגתוכנית לתואר שני בספרות ופילוסופיה 
לפילוסופיה ולחוג לספרות עברית השוואתית)

רציונל
מטרת התוכנית לבנות מסגרת לסטודנטים לתואר שני המבקשים לחבר בין לימודי ספרות

ופילוסופיה.

העקרונות המנחים בתוכנית
µ.השעורים יעסקו במיפגש בין שתי הדיסציפלינות

µקורסי חובה "מתודולוגיות ותיאוריות בחקר הספרות", ו"בעיות נבחרות באסתטיקה
זמננו".–בת

µ.מורים משתי הדיסציפלינות ישתפו פעולה בהנחיית עבודות גמר מחקריות ובהוראה
במידת האפשר ינחו מורים משתי הדיסציפלינות את התלמידים הכותבים עבודת גמר

מחקרית  בתוכנית.

µתיתאוושהו תירבע תורפסל םיגוחב םויה םייקה הזל ההז הנבמב ונגרואי םידומילה
ולפילוסופיה.

µהיפוסוליפל גוחב וא תיתאוושהו תירבע תורפסל גוחב ותריחב יפל םשרי דימלת לכ
ויקבל את תעודת המוסמך בהתאם לחוג אליו נרשם.

מסלולי הלימוד

’מסלול א
מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 32 שש"ס, לא כולל לימודי שפות

ולימודי השלמה. במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית.

’מסלול ב
מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 44 שש"ס, לא כולל לימודי שפות

ולימודי השלמה.
מסלול זה אינו כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית, אך כולל בחינת גמר.

חובות הלימוד

’מסלול א
על התלמידים ללמוד שיעורים בהיקף 20 שש"ס בתוכנית ואת קורסי החובה "מתודולוגיות

זמננו" (4 שש"ס).–ותיאוריות בחקר הספרות" (4 שש"ס) ו"בעיות נבחרות באסתטיקה בת
סה"כ 28 שש"ס.

במסגרת שיעורי הבחירה ילמדו תלמידים קורס אחד מן התוכנית הרגילה של 4 שש"ס
מהחוג לספרות עברית והשוואתית או מן החוג לפילוסופיה, בהתאם לחוג האם.

במסלול זה יכתבו התלמידים עבודת גמר מחקרית.
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’מסלול ב
לימודי התמחות בתוכנית 28 שש"ס. 8 שש"ס לימודים נוספים מן התוכנית הרגילה של החוג

8 שש"ס לימודים נוספים מן התוכנית הרגילה של החוג–לספרות עברית והשוואתית ו
לפילוסופיה, סה"כ 16 שש"ס.

עבודות ובחינות
התלמידים יגישו שלוש עבודות סמינריוניות.

על התלמידים לקבל ציונים בכל הקורסים שבהם השתתפו.

 יחוייבו בבחינת גמר לאחר סיום לימודיהם.’תלמידי מסלול ב

עבודת גמר מחקרית
על פי הכלול בתקנון הלימודים הכללי של הרשות ללמודים מתקדמים.

התלמיד יקבל את התואר בחוג שאליו נרשם.

שקלול ציונים
’מסלול א

35%עבודת גמר מחקרית
330% עבודות סמינריוניות

35%ציונים בקורסים אחרים

’מסלול ב
30%בחינת גמר

330% עבודות סמינריוניות
40%ציונים בקורסים אחרים

תוכנית לתואר שני באתיקה יישומית ומקצועית

רציונל
מטרת התוכנית לבנות מסגרת לסטודנטים לתואר שני המבקשים ללמוד את תחום האתיקה

מתוך גישה יישומית.

העקרונות המנחים בתוכנית
µ.השעורים יעסקו במיפגש בין הפילוסופיה, ובמיוחד האתיקה, וחיי המעשה

µ"קורסי חובה "סוגיות באתיקה יישומית ומקצועית", "סמינר מחקר לתלמידי התכנית
ו"סמינר מתקדם באתיקה יישומית".

µ.הלימודים יאורגנו במבנה דומה לזה הקיים היום בחוג לפילוסופיה

µהתלמיד יירשם בחוג לפילוסופיה אך ילמד גם בחוגים אחרים בהתאם לעניין ולתחומי
העיסוק.
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מסלולי הלימוד
מסלול א'

מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 32 שש"ס, לא כולל לימודי שפות
ולימודי השלמה. במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית.

מסלול ב'
מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 44 שש"ס, לא כולל לימודי שפות

ולימודי השלמה.
מסלול זה אינו כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית, אך כולל שתי בחינות גמר.

חובות הלימוד
חובות לשני המסלולים

 חובה שנה א—סוגיות באתיקה יישומית ומקצועית (4 שש"ס) 
 חובה שנה א—סמינר מחקר לתלמידי התוכנית (4 שש"ס) 

 חובה שנה ב—סמינר מתקדם באתיקה יישומית (4 שש"ס) 

קורסי בחירה בהיקף של 6 שש"ס מחוץ לחוג (באישור מרכז התכנית) בדרג 3 ומעלה

2 שש"ס סדנה לכתיבה פילוסופית
סה"כ: 20 שש"ס

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית:—מסלול א' 
20 שש"ס חובות משותפות לשני המסלולים

10 שש"ס שיעורי בחירה במסגרת התוכנית. יש אפשרות להשתתף כשיעור בחירה בקולוקויום
החוגי במשך שנה אחת (2 שש"ס).

2 שש"ס סמינר מ.א. לעבודת גמר מחקרית.

 8 שש"ס מתוך כלל שיעורי הבחירה יהיו בתחום שבו נכתבת עבודת הגמר המחקריתהערה:
(לפי אישור מרכז התכנית).

 עם בחינות גמר:—מסלול ב' 
התלמיד ילמד את מכסת השיעורים של התלמידים במסלול א', פרט לסמינר התזה (סה"כ

30 שש"ס), ובנוסף לכך שיעורי בחירה רלבנטיים נוספים בסך 14 שש"ס.

עבודות ובחינות
התלמידים במסלול א' יגישו 2 עבודות סמינריוניות אצל מורים שונים ועבודת גמר.

התלמידים במסלול ב' יגישו 3 עבודות סמינריוניות ובנוסף לכך ייבחנו בשתי בחינות גמר
בכתב. ייבחרו נושאים לבחינה בשתיים מתוך שלוש הקטגוריות הבאות:

א. תחום יישומי מסויים (לדוגמא אתיקה רפואית, אתיקת עסקים, אתיקה צבאית).
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בעיה יישומית מסויימת (לדוגמא המתת חסד, הפלות, מיסוי צודק, פורנוגרפיה).ב.
יישום של תורה מוסרית מסויימת (לדוגמא גישות חוזיות, גישות תועלתניות).ג.

עבודת גמר מחקרית
על פי הכלול בתקנון לימודי תואר שני של הרשות ללמודים מתקדמים.

שקלול ציונים
ב' בתוכנית הרגילה של החוג.–כמו במסלולי א' ו

(עם כתיבת עבודת תיזה)מסלול מואץ לתואר שני 

תיאור התכנית
החוג מציע לתלמידים מצטיינים לסיים בתוך ארבע שנים (8 סמסטרים) את התואר הראשון
והשני. הלומדים במסלול חייבים למלא את כל מכסת הלימודים לתואר ראשון במסלול

חוגי או החד חוגי ולתואר שני, כמצוין בשנתון בנוהל מסלול מואץ למ"א.–הדו

תנאי הקבלה
לתוכנית יתקבלו תלמידים שסיימו בחוג את השנים א' וב' בציון ממוצע 90 ומעלה. הקבלה
למסלול תיעשה אך ורק על פי שיקולי ועדת המ"א החוגית לאחר ראיון שתקיים הועדה עם

ידי דיקן הרשות ללימודים מתקדמים;–המועמד במהלך הקיץ שבין שנה ב' לשנה ג', ותאושר על
ידי השלמת כל החובות לתואר הראשון ובתום–מעמד תלמיד מ"א מן המניין יושג רק על

שנת הלימודים הראשונה במסלול זה.

תארים
עם השלמת מכסת הלימודים לתואר הראשון יקבל הלומד בתוכנית תואר "בוגר" כמקובל
באוניברסיטה. עם השלמת החובות לתואר שני, כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית וסיום
שיפוטה, יהיה זכאי הלומד בתוכנית לקבל תואר "מוסמך" האוניברסיטה בחוג לפילוסופיה.
תלמיד שלא יהיה זכאי לתואר בוגר, בתום שנה ג' ללימודיו לתואר זה, לא יוכל להמשיך
ללמוד במסלול המואץ, ויחולו עליו תשלומים נוספים של שכ"ל  בהתאם לנוהל מסלול

מואץ. (ראה נוהל מסלול מואץ בשנתון זה, פרק הרשות ללימודים מתקדמים).

µ µ µ



305

החוג לפילוסופיה

).Ph.Dלימודים לקראת תואר שלישי (

 ד"ר עדו לנדאויו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי:

א. המסלול הרגיל
תנאי קבלה

החוג מקבל בקשות ממועמדים אשר קבלו תואר שני בפילוסופיה במוסד מוכר להשכלה
גבוהה בציון סופי של לפחות 85, ובציון עבודת הגמר של לפחות 90.

על המועמד למצוא מנחה לדוקטורט מבין מורי החוג המוסמכים לכך ולבקש מהמנחה
להעביר בכתב לוועדת הדוקטורט את הסכמתו לשמש כמדריכו של המועמד.

על המועמד להגיש
בקשה לקבלה ללימודים ביחידה להרשמה וקבלת תלמידים;א.

למזכירות החוג את המסמכים שלהלן:ב.

טופס בקשה לקבלה ללימודים לדוקטורט בחוג לפילוסופיה;(1)

רקחמ תעצהל הניא הנווכה( עצומה רקחמה אשונ יבגל הרצק תונווכ תרהצה(2)
לדוקטורט, שתוגש רק בסוף שנת הלימודים הראשונה);

תדועת ימוליצו דמעומה לש םיימדקאה םידומילה לכל םירשואמ םינויצ תונוילג(3)
תרגומים במקרה שהמסמכים אינם כתובים בעברית או באנגלית); תפסותב( רמגה

הרקמב( דמעומה לש םיפוסוליפה םימוסרפה לכמו רמגה תודובעמ םיקתעה(4)
לש תרחא אמגוד שיגהל שי ,תילגנאב וא תירבעב ובתכנ אל הלאה תשהעבודו

תינוירנימס הדובע ןוגכ ,תילגנאב וא תירבעב דמעומה לש תיפוסוליפ הביתכ
בפילוסופיה);

קורות חיים, המציגים בקצרה פרטים על חינוכו ונסיונו האקדמי של המועמד ופרטים(5)
רלבנטיים נוספים.

תדעוול תורישי םיינכדע הצלמה יבתכמ חולשל םיצילממ ינשמ שקבל דמעומה לע
הדוקטורט, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה 31905, ישראל. רצוי שאחד הממליצים
יהיה מדריך עבודת הגמר לתואר השני, אבל לא רצוי שההמלצה תהיה רק חוות דעת על

עבודת הגמר.

תכנית הלימודים
התלמיד ישתתף בסדנת מחקר לדוקטורנטים (2 שש"ס).

בתחילת לימודי הדוקטורט יקבע המדריך לתלמיד, באישור ועדת הדוקטורט, תכנית לימודים
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אישית של לפחות 8 שש"ס (עם לפחות שני מורים), בהן על התלמיד למלא חובת נוכחות.
ניתן להשתתף בפגישות הקולוקוויום החוגי במשך שנה אחת (2 שש"ס) כחלק מחובת 8

השש"ס.

מהלך כתיבת העבודה
מהלך כתיבת העבודה נמשך שלוש שנים ומתחלק לשני שלבים.  בשלב א', שאורכו יכול
להיות לכל היותר שנה (אך בהחלט יכול להיות קצר מזה) מכין התלמיד הצעת מחקר

לדוקטורט.  בשלב ב' כותב התלמיד את העבודה עצמה.

שלב א'
מטרת הצעת המחקר לדוקטורט להוכיח שהתלמיד אכן מוכן להתחיל בכתיבת עבודת
הדוקטור.  ההצעה תהיה באורך של כעשרה עד עשרים עמודים ותכלול את הנושאים הבאים:

שם העבודה בעברית ובאנגלית;
הסבר והגדרת הנושא;

פרוט העבודה המחקרית שנעשתה עד כה על הנושא, והסבר מה החידוש והתרומה במחקר
המוצע;

רשימת פרקי העבודה ותוכנם;
ביבליוגרפיה;

לאחר שיאשר המדריך את ההצעה, יגיש אותה הסטודנט לוועדה הד"ר החוגית, וזו תשלח
את ההצעה לשיפוט. לאור חוות הדעת של השופט (או השופטים) תחליט הוועדה אם לאשר
את ההצעה כמות שהיא, לדחות אותה, או לאשר אותה בכפוף לשינויים ותיקונים.  אושרה
ההצעה כמות שהיא, או שתיקן התלמיד את הטעון תיקון לשביעות רצונה של הוועדה, יעבור

התלמיד לשלב ב'.

שלב ב'
בשלב ב' התלמיד יכתוב את עבודת הדוקטור, בהתאם לתקנון ללמודי תואר שלישי.

קצב ההתקדמות ילקח בחשבון בבקשות להמלצות עבור מענקים.

העבודה תוגש לשיפוט תוך שלוש שנים ממועד תחילת שלב א'.  אם כתיבת העבודה לא
תסתיים תוך הזמן המוקצב, על התלמיד להגיש בקשה להארכה, שתידון על ידי ועדת

הדוקטורט החוגית והדיקן ללמודים מתקדמים.

העבודה תישפט בהתאם לתקנון ללימודי תואר שלישי.

ב. המסלול ללימודי תואר שני ושלישי משולבים

המסלול המשולב מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי
דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי.  במסלול זה משולבים
לימודי המ.א. והדוקטורט.  תלמידים יוכלו להתקבל למסלול המשולב לא יאוחר מסוף שנת
הלמודים הראשונה לתואר השני. על המועמדים לבקש משני ממליצים לשלוח מכתבי המלצה
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עדכניים ישירות לוועדת הדוקטורט.  הקבלה למסלול המשולב טעונה אישור ועדת הדוקטורט.

האמור על המסלול הרגיל נכון לגבי המסלול המשולב להוציא הפרטים הבאים:

מועמד למסלול המשולב חייב להיות בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהשיג
בלימודי התואר הראשון בפילוסופיה ציון ממוצע של 92 לפחות ובחוג השני ציון ממוצע של
85 לפחות.  הלימודים במסלול מותנים בנכונותו של מורה בחוג להדריך את התלמיד בכתיבת

עבודת הדוקטורט. על התלמיד יהיה למצוא מדריך לפני כתיבת הצעת המחקר.

על המועמד ללמוד את מכסת השיעורים של לימודי התואר השני במסלול עם תיזה, ולהגיש
עבודה סמינריונית מורחבת. העבודה תישפט ע"י מנחה ושופט נוסף והציון הממצע שלה

יהיה 90 לפחות.  התלמיד יעמוד בבחינת מועמדות על תוכניות הדוקטורט שלו.

ג. מסלול למסיימים תואר שני בפילוסופיה ללא עבודת גמר (תיזה)
האמור על המסלול הרגיל נכון לגבי מסלול זה להוציא הפרטים הבאים:

על המועמד למסלול זה להשלים עבודת גמר, ולהשתתף בסמינר מ.א. לכתיבת עבודות גמר,
תוך תיאום עם ועדת המ.א. של החוג. משך הלימודים במסלול השלמה זה הינו לכל היותר
שנה.  חריגה מכלל זה טעונה המלצות ואישורים של המנחה, הועדה החוגית, והדיקן ללמודים

מתקדמים.

בתום ההשלמות המועמד יגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי, והוועדה החוגית ללמודי
תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי

תואר שלישי.

הלימודים במסלול מותנים בנכונותו של מורה בחוג להדריך את התלמיד בכתיבת עבודת
הדוקטורט.  על התלמיד יהיה למצוא מדריך לפני כתיבת הצעת המחקר לדוקטורט.

ד. מסלול ללמודי דוקטור בפילוסופיה של הפסיכולוגיה

האמור על המסלול הרגיל נכון לגבי מסלול זה להוציא הפרטים הבאים:

מסלול זה מיועד לתלמידים בעלי תואר מ.א. בפסיכולוגיה ממוסד אקדמי מוכר בציון של
לפחות 85, והמעוניינים לכתוב דוקטורט בפילוסופיה תוך שילוב דיון בנושאים פסיכולוגיים.

תוכנית הלמודים תכלול 20 שש"ס למודי השלמה בפילוסופיה.  לקראת סיום למודי ההשלמה
יוכל התלמיד להתחיל את העבודה על שלב א' בתוכנית הדוקטורט. בתום ההשלמות המועמד
יגיש את מועמדותו ללימודי תואר שלישי והועדה החוגית ללמודי תואר שלישי תמליץ בפני
הדיקן ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי.  הלימודים
במסלול מותנים בנכונותו של מורה בחוג להדריך את התלמיד בכתיבת עבודת הדוקטורט.

על התלמיד יהיה למצוא מדריך לפני כתיבת הצעת המחקר לדוקטורט.
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מסלול ללימודי דוקטור לבעלי תואר מ"אה.
בחוג שאינו פילוסופיה או פסיכולוגיה

האמור על המסלול הרגיל נכון לגבי מסלול זה להוציא הפרטים הבאים:

מסלול זה מיועד לתלמידים בעלי תואר מ.א. ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בציון של
לפחות 85 והמעוניינים לכתוב דוקטורט בפילוסופיה.

תוכנית הלמודים תכלול 24 שש"ס למודי השלמה בפילוסופיה. בתום השלמות המועמד יגיש
את מועמדותו ללימודי תואר שלישי והועדה החוגית ללמודי תואר שלישי תמליץ בפני הדיקן
ללימודים מתקדמים האם לקבל את המועמד ללימודי תואר שלישי. הלימודים במסלול
מותנים בנכונותו של מורה בחוג להדריך את התלמיד בכתיבת עבודת הדוקטורט.  על התלמיד

יהיה למצוא מדריך לפני כתיבת הצעת המחקר לדוקטורט.
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120
ציויליזציות ימיות

חוג לימודים ראשי למ"א
ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

פרופ' אהוד שפנירראש החוג: 
פרופ' אהוד שפניריו"ר הוועדה החוגית לתואר שני ושלישי: 

חברי הסגל האקדמי

 אבנר רבן (שבתון), פרופ' אהוד שפניר.’פרופ' יוסי מרט, פרופפרופסור מן המניין:

 מיכל ארצי.'פורפפרופסור חבר:

 שריאל שלו (חל“ת).ר"דמרצה בכיר:

 חסן חליליה, ד"ר יעקב כהנוב, ד"ר עזרא מרכוס,ד"רמרצה:
ד"ר דורית סיון, ד"ר נדב קשטן*.

רלד’יוסף, ד"ר ברק חרות, ד"ר דני כרם, ד"ר ג–ד"ר דניאלה ברעמית הוראה:
פינקלשטיין.

* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
 עדה וולקן’גבמרכזת החוג: 

שעות הקבלה: ימים א-ה, בין השעות 13.00-11.00
טלפון: 04-8240941
פקס: 04-8249011

החוג לציויליזציות ימיות מתמקד בלימודי האדם והים ומשלב לימודים מתקדמים לתארים
שני ושלישי בתחומים: ארכיאולוגיה ימית וחופית, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה חופית וימית,

היסטוריה ימית, ביולוגיה ימית, משאבי ים ומדעי הים.
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מטרת הלימודים
להקנות לתלמידים ידע גיאוגרפי סביבתי, ארכיאולוגי והיסטורי  על התרבויות אשר היםא)

היווה גורם עיקרי בתולדותיהן ובהתפתחותן, תוך הדגשת התרבויות של הים התיכון וים
סוף בעת העתיקה ובימי הביניים.

םייגולוקאה ,םייגולויבה ,םייפרגונאיקואה םיאנתה לע עדי םידימלתל תונקהלב)
והגיאולוגיים בים הפתוח ובחוף, באיזור הים התיכון וים סוף ועל השפעתם של תנאים

אלה על התפתחות התרבויות הימיות באזורי ההתמחות של החוג.

,היגולואיכראה ימוחתב ףוחבו םיב רקחמה תוטישב תואיקב םידימלתל תונקהלג)
הגיאומורפולוגיה והביולוגיה.

מבנה הלימודים
בחוג ארבע התמחויות:

ארכיאולוגיה ימית וחופיתא)
היסטוריה ימיתב)
גיאומורפולוגיה חופית וגיאולוגיה ימיתג)
ביולוגיה ימית, אוקיאנוגרפיה ומשאבי יםד)

תחומי–תכנית הלימודים משלבת את ההתמחות המיוחדת של כל תלמיד עם לימוד בין
בארבעת הנושאים. כל התמחות כוללת:

שיעורי השלמהא.

שיעורים מונוגרפיים כללייםב.

סמינריוניםג.

תחומי (במשך שנתיים)–סמינריון ביןד.

הכשרה מעשית: שיטות מחקר ימיות, סיורים בחופי הארץ, הפלגה אחת לחו"ל (עלה.
חשבון התלמיד) והשתתפות במחקרי שדה (כמפורט להלן).

הערה: חובת נוכחות והשתתפות בשיעורים בקורסים השונים תימסר לתלמידים ע"י המורה
בתחילת כל סמסטר, בכפוף להנחיות הכלליות של הרשות ללימודים מתקדמים. כנ"ל לגבי

חובות משלימות בהכשרה מעשית.

תנאי הקבלה
 בתנאים הבאים:—לחוג יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון (ב"א) 

ציון ממוצע של "טוב" (76) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.1.

ראיון בפני ועדת הקבלה של החוג.2.

השלמות.3.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית,4.
ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו–חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על

לתואר כתנאי לזכאותו לתואר.
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כל תלמיד יידרש בשנה הראשונה ללימודיו ללמוד עד 10 שעות השלמות במידה ולא למד
קורסים אלה בלימודיו לתואר ראשון. לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מ 36 שעות לימודי
החוג עצמם. קורסי ההשלמה ייקבעו בהתיעצות עם ועדת הקבלה של החוג, הקורסים הם

חובה על כל תלמיד מתקבל.

יסודות בגיאולוגיה ובמורפולוגיה חופית—
מבוא להיסטוריה ימית—
מבוא לארכיאולוגיה ימית—
מבוא לציויליזציות ימיות—

שיעורים מתאימים מהחוגים לארכיאולוגיה, היסטוריה כללית וגאוגרפיה.
תנאי מעבר לשנה ב‘ הינו מבחן בית בהכרת מונחי יסוד הקשורים למבואות.

היקף הלימודים
הלימודים בחוג מתקיימים בשני מסלולים: מסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית ("מסלול

א"), מסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית ("מסלול ב").

חובות סיום)’מסלול עם עבודת גמר (מסלול אא)
16 שש"סבחינות ו/או עבודותשיעורים מונוגרפיים כלליים1.
8   שש"סרפרט; בחינה ו/או עבודהפרוסמינריון2.
8   שש"ס2  עבודות סמינריוניותשני סמינריונים3.
4   שש"ס1 עבודה סמינריוניתתחומי (במשך שנתיים)–סמינריון בין4.
כל סטודנט/ית חייב/ת להרצות על ממצאי מחקר עבודת הגמר שלו/ה5.

תחומי–עם סיומו, במסגרת הסמינריון הבין
36  שש"ססה"כ

עבודת גמר מחקרית
ההצעה לעבודת גמר, בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, תובא לאישור מועצת החוג בתנאי
שהתלמיד סיים שמיעת קורסי המבוא בסמסטר א' בציון 80 לפחות בכל אחד מהם. על כל
הצעת מחקר חייבת להיות חתימת כל מנחי העבודה בה הם מביעים את הסכמתם להנחייה,

החתימה תופיע ע"ג העמוד הראשון של הצעת המחקר.

שקלול הציון הסופי
55%שקלול הציונים של הבחינות והעבודות

45%עבודת גמר והגנה על עבודת הגמר

)’מסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית (מסלול בב)
השינויים בין מסלול זה לבין מסלול עם עבודת גמר הם כדלקמן:

התלמיד ילמד 24 שש"ס מלימודי החוג.1.

קורסי בחירה מדרג 3 לפחות בתוך החוג או מחוץ לחוג באישור ועדת המ.א. החוגית2.
בהיקף 20 שש"ס.
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תחומית של החוג,–התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות  בהתאם לגישתו הבין3.
עבודה אחת תיעשה בהדרכתו של מרצה מחוג אחר.

התלמיד ייבחן בחינת גמר בסוף לימודיו במקום לכתוב עבודת גמר.4.

התלמיד יעמוד בדרישות לימודי העזר המפורטים לעיל.5.

שקלול הציון הסופי
30%בחינת גמר
30%סמינריונים

40% כולל קורסי בחירה שיעורים

כל התלמידים מחוייבים בלימודי העזר הבאים:
שפה זרה שניה (בנוסף לאנגלית) ברמת מתקדמים1.

בקיאות בשפה עתיקה למתמחים בהיסטוריה ימית2.

השתתפות בסדנאות הבאות:3.
סוף, או הפלגה לימודית–8 ימי סיור במשך השנתיים בנוסף לסיור ים–השתתפות ב א)

בים התיכון, כולל הגשת דו"חות סיורים.
חפירות חופיות (יבשות):ב)

8 ימי חפירה למתמחים בארכיאולוגיה ימית וחופית;
4 ימי חפירה למתמחים בגיאולוגיה ובהיסטוריה ימית;

מימי או ימי:–ימי ים ועבודת מחקר תת
12 ימי ים למתמחים בארכיאולוגיה ימית וחופית;

6 ימי ים למתמחים בגיאולוגיה ובהיסטוריה ימית;
קמפוס שדה גיאומורפולוגי (לתלמידי מגמת ההתמחות בגיאומורפולוגיה חופית).ג)
השתתפות בהפלגה לימודית אחת לחו"ל (על חשבון התלמיד).ד)
בקיאות בצלילה למתמחים בארכיאולוגיה ובגיאומורפולוגיה ימית.ה)

קורס בשיטות מחקר (נכלל במסגרת השיעורים הכלליים).4.

משך הלימודים
מסלול א' עד שלוש שנים.

מסלול ב' שנתיים.

µ µ µ
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— (.Ph. D)לימודים לקראת תואר שלישי 
האדם בסביבתו הימית והחופית

תנאי קבלה
שאים להגיש מועמדותם ללימודי התואר השלישי תלמידים שסיימו את לימודיהם לתוארר

השני (מסלול א' עם עבודת גמר) בחוג לציויליזציות ימיות או בחוגים מתאימים אחרים
באוניברסיטאות מוכרות אחרות בארץ ובחו"ל בעלי צביון הקרוב לנלמד בחוג לציויליזציות
ימיות. יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר השני בציון ממוצע ”טוב" (80) לפחות
ואשר השיגו ציון ”טוב מאד" (86) לפחות בעבודת הגמר. מוסמכים מחוגים אחרים, העומדים
בדרישות הנ"ל אך חסרים רקע מתאים בנושאי האדם והים, יחוייבו בלימודי השלמה בחוג

12 שש"ס, לפי שיקול דעתה של ועדת–ו/או בחוגים אחרים באוניברסיטה, שלא יפחתו מ
הדוקטורט החוגית.

מבנה הלימודים
עם קבלתו של תלמיד למסלול הדוקטורט בחוג הוא יכין תכנית מחקר מפורטת בהנחיית שני
מדריכים, אחד מכל תחום כאשר תחום אחד לפחות הוא ימי והמדריך הוא איש החוג

ידי מדריך אחד מהתחום הימי–לציוליזציות ימיות. במקרים מיוחדים תותר הנחייה על
באישור ועדת הדוקטורט החוגית והרשות ללימודים מתקדמים. תכנית הדוקטורט תהיה
קשורה בים. תכנית זו יש להגיש לוועדת הדוקטורט תוך השנה הראשונה (שלב א'). לכל
תלמיד מחקר תמונה ועדה מנחה בהתאם לנוהלים. לשני מדריכי העבודה יצורפו שני מומחים
בכירים, אחד מחוג אחר, מתחום קרוב, באוניברסיטה והשני ממוסד אקדמי אחר ואלו יהוו
את הוועדה המנחה. דגש מיוחד יושם על מידת היות העבודה מחקר מעשי בים או הקשור

ידי הוועדה המנחה וועדת הדוקטור החוגית יעבור תלמיד–ישירות לים. עם אישור ההצעה על
המחקר לשלב ב'. הוועדה המנחה תקבע את מכסת הלימודים של תלמיד המחקר וזו תאושר

ידי ועדת הדוקטורט החוגית. זאת בנוסף לדרישות השלמה, שפה זרה ורכישת מיומנויות–על
מתאימות בהתאם להתמחות התלמיד. היקף הלימודים יהיה תלוי בהכשרתו/ה הקודמת

תחומי ימי מתאים יחוייב במכסת לימודים–של תלמיד/ת המחקר. דוקטורנט בעל רקע בין
מצומצמת מסטודנט שיגיע עם רקע תחומי שאינו ימי. על כל סטודנט המצוי בשלב ב' של

ידי הוועדה המנחה לוועדת–לימודי הדוקטורט להגיש דו"ח התקדמות שנתי, שאושר על
הדוקטורט החוגית. עם סיום הלימודים ובגמר הכנת עבודת המחקר, לאחר אישור הוועדה
המנחה, ירצה הסטודנט על מחקרו בפני חברי החוג. לאחר מכן יגיש הסטודנט את עבודתו
המודפסת בחתימת המדריכים לוועדת הדוקטורט החוגית. זו תבחן את מהלך הלימודים

ידי ועדת–ואת עבודת הגמר ותמליץ על העבודה לשיפוט. עם אישורה של עבודת הגמר על
הדוקטורט החוגית היא תוגש לרשות ללימודים מתקדמים.

משך הלימודים לתואר שלישי הוא שלוש שנים.
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פקס: 04-8249711

english@research.haifa.ac.il דואר אלקטרוני:



315

החוג לשפה וספרות אנגלית

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להקנות ידע בסיסי בתולדות הספרות האנגלית והאמריקאית, וכן ידע
בז'אנרים, זרמים ותיאוריות ספרותיות חדשות. כמו כן תינתן לתלמידים אפשרות להעמיק
ביצירותיהם של סופרים ומשוררים מרכזיים בספרות זו. החוג מקנה גם ידע בבלשנות

שימושית, כולל תרגום, ובבלשנות השוואתית ותיאורטית.

תנאי הקבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג.1.
מועמדים בעלי 5 יחידות אנגלית בבגרות נדרשים לציון של מינימום 104 בחלק האנגלי2.

של הפסיכומטרי או מבחן באמי"ר.
מועמדים בעלי 4 יחידות אנגלית בבגרות נדרשים לציון של מינימום 127 בחלק האנגלי3.

של הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר.
מועמדים בעלי תעודת בגרות ממוסד לימודים בחו"ל נדרשים לציון מינימום 104 בחלק4.

האנגלי של הפסיכומטרי או מבחן באמי"ר.
כל המועמדים לחוג לאנגלית חייבים בבחינת כניסה חוגית בכתב.5.
חוגי אפשרית בשנה א', אך מותנית בהמלצה משותפת של בודקי–קבלה למסלול החד6.

בחינת הכניסה.
נדרשת עמידה בבחינת הכניסה החוגית גם מתלמידי חוגים אחרים המבקשים להשתתף7.

בקורס, או בקורסים בחוג כמיקבצים או כבחירה.

תנאי הקבלה לשנה מתקדמת
תלמידים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה המעונינים להמשיך לימודיהם באוניברסיטת
חיפה, מתבקשים להגיש למזכירות החוג את המסמכים הרלוונטיים, לאחר שנרשמו
לאוניברסיטה ולחוג. החוג שומר לעצמו את הזכות לדרוש בחינת כניסה. כמו כן, הכרה

בלימודים קודמים טעונה דיון בועדת ההוראה החוגית.

60 נ'–חוגי (60 נ' בחוג לאנגלית ו–המסלול הדוהלימודים בחוג מתנהלים בשני מסלולים: 
42 נ' במיקבצים).–חוגי (78 נ' בחוג ו–בחוג אחר), והמסלול החד

חוגי (סה"כ 60 נ')–המסלול הדו
מבנה הלימודים

שנה א' (סה"כ 22 נ')
3 נ'4 שש"סחיבור וסגנון א'*

2 נ'2 שש"סמבוא לבלשנות א': פונולוגיה ומורפולוגיה
2 נ'2 שש"סמבוא לבלשנות א': פונטיקה

4 נ'4 שש"סמבוא לניתוח הסיפורת
3 נ'4 שש"סחיבור וסגנון ב'
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4 נ'4 שש"סמבוא לבלשנות ב'
4 נ'4 שש"סמבוא לניתוח הדרמה (שיעור ותרגיל)

22 נ'24 שש"ססה"כ

* תלמידים מסויימים יחוייבו בקורס מקדים בחיבור וסגנון (4 שש"ס, 0 נק') שיינתן בסמסטר
א'. תלמידים אלה ילמדו את הקורס חיבור וסגנון א' בסמסטר ב' וחיבור וסגנון ב' בשנה ב'.

את הקורסים חיבור וסגנוןאת הקורסים מבוא לבלשנות א' וב' לא חובה לקחת בסדר הזה. 
.יש לקחת לפי הסדר הנ"ל בלבד

שנה ב' (סה"כ 20 נ')
4 נ'4 שש"סמבוא לניתוח השירה*

4 נ'4 שש"ס18–סקירת הספרות האנגלית מצ'וסר עד סוף המאה ה
4 נ'4 שש"ססקירת הספרות האנגלית 20-19

8 נ'8 שש"ס2 שיעורי בחירה
20 נ'20 שש"ססה"כ

* הקורס "מבוא לניתוח השירה" הינו קורס חובה של שנה ב' ולא ניתן להמשיך לשנה ג'
מבלי להשיג בו ציון עובר.

התלמיד רשאי ללמוד קורסי בחירה בספרות ו/או בלשון לפי בחירתו.
לא ניתן ללמוד קורס בחירה בבלשנות מבלי לעבור את קורסי המבוא בבלשנות א'+ב'. לא

ניתן ללמוד קורס בחירה בספרות מבלי לעבור את קורסי המבוא בדרמה ובסיפורת.

שנה ג' (סה"כ 18 נ')
סמסטר א'

4 נ'4 שש"ססקירת הספרות האמריקאית
8 נ'8 שש"ס2 שיעורי בחירה

6 נ'4 שש"ס1 סמינריון
18 נ'16 שש"ססה"כ

 (סה"כ 78 נ')חוגי–המסלול החד
מבנה הלימודים

שנה א' (סה"כ 34 נ')

3 נ'4 שש"סחיבור וסגנון א'
2 נ'2 שש"סמבוא לבלשנות א': פונולוגיה ומורפולוגיה

2 נ'2 שש"סמבוא לבלשנות א': פונטיקה
4 נ'4 שש"סמבוא לניתוח הסיפורת (או דרמה)

4 נ'4 שש"ס18–סקירת הספרות מצ'וסר ועד סוף המאה ה
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4 נ'4 שש"סמבוא לניתוח השירה
3 נ'4 שש"סחיבור וסגנון ב'

4 נ'4 שש"סמבוא לבלשנות ב'
4 נ'4 שש"סמבוא לניתוח הדרמה (או סיפורת)

4 נ'4 שש"ססקירת הספרות האנגלית במאות 20-19
34 נ'36 שש"ססה"כ

את הקורסים מבוא לבלשנות א' וב' לא חובה לקחת בסדר הזה. את הקורסים חיבור וסגנון
יש לקחת לפי הסדר.

שנה ב' (סה"כ 24 נ')
4 נ'4 שש"ססקירת הספרות האמריקאית

20 נ'20 שש"ס5 שיעורי בחירה
24 נ'24 שש"ססה"כ

התלמיד רשאי ללמוד קורסי בחירה בספרות ו/או בלשון לפי בחירתו.
לא ניתן ללמוד קורס בחירה בבלשנות מבלי לעבור את קורסי המבוא בבלשנות א'+ב'. לא

ניתן ללמוד קורס בחירה בספרות מבלי לעבור את קורסי המבוא בדרמה וסיפורת.

שנה ג' (סה"כ 20 נ')
8 נ'8 שש"ס2 שיעורי בחירה

12 נ'8 שש"ס2 סמינריון
20 נ'16 שש"ססה"כ

האחריות להרכבת מערכת השיעורים, התאמתה לתקנות ולחובות של תכנית הלימודים,
מוטלת על התלמיד.

חוגי–הערות לתלמידי המסלול החד
42 נ"ז מחוץ לחוג.–חוגי לומדים 78 נ"ז בחוג לאנגלית ו–תלמידי המסלול החד1.

התלמיד רשאי להשלים את כל 42 הנקודות הנדרשות מחוץ לחוג במיקבץ אחד או בשני2.
מיקבצים.

התלמיד חייב ללמוד 20 נ"ז לפחות במיקבץ אחד מוגדר (מתוך רשימת המיקבצים).3.
במיקבץ זה על התלמיד לכתוב עבודה סמינריונית.

את יתרת נקודות הזכות (22 נ"ז) יבחר התלמיד מתוך הקורסים המוצעים בחוגים השונים4.
תוחפל ז"נ 81 .תילגנאל גוחה ץעוי תמכסהבו סרוקה ןתינ וב גוחה תושירדל ףופכב

חייבות להיות בדרג 2 או בדרג 3.

חוגי, הלומד את מרבית קורסי הבחירה בספרות ללמוד–חובה על תלמיד במסלול החד5.
קורס אחד בנושא "שייקספיר" במסגרת שיעורי הבחירה, קורס אחד ברומן וקורס

בהיסטוריה של אנגליה או אמריקה במסגרת המיקבצים.
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חוגי יכול לבחור בשפה זרה נוספת במסגרת לימודיו מחוץ לחוג (עד–תלמיד במסלול החד6.
8 שש"ס).

םיצבקימה ידומילו יפוסה ןויצהמ %08 הווהמ תילגנאל גוחב םיסרוקה לש לולקשה7.
מהווים 20% מהציון הסופי.

בחינות ותנאי מעבר לתלמידי שני המסלולים
ציון סופי בקורס ייקבע על סמך השתתפות פעילה בשיעורים, הישגים בבחינה או בעבודה1.

או שילוב בין שלושת הדרישות הללו.

תלמיד שנכשל בקורס חובה חייב לחזור עליו.2.

תלמיד שנכשל בשיעור בחירה יחזור על אותו הקורס או ילמד קורס אחר במקומו.3.

ןויצ "ןונגסו רוביח" סרוקב .06 אוה םיסרוקה לכב רבעמה ןויצ ד"נשת ל"הנשמ לחה4.
המעבר הוא 65.

75–חוגי ו–תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא ממוצע משוקלל של 65 לפחות למסלול הדו5.
חוגי לשמור על ממוצע ציונים של–חוגי. על תלמידי המסלול החד–לפחות למסלול החד

75 לפחות, במשך לימודיהם בחוג.

'א הנשתלמיד שנה א' שנכשל בשני קורסים, המשך לימודיו בחוג יישקל מחדש. תלמיד 6.
קורסים העבראב לשכנש דימלת .וידומילב ךישמהל לכוי אל םיסרוק השולשב לשכנש

במשך לימודיו לב"א לא יורשה להמשיך בלימודיו.

סרוקב לשכנש דימלת לש גוחב וידומיל ךשמה ןיינעב טילחת תיגוחה הארוהה תדעו7.
"חיבור וסגנון".

החוג ישקול מחדש המשך לימודיו של תלמיד אשר לא יסיים חובות שנה א' תוך שנתיים8.
מיום התחלת הלימודים.

הקורס "מבוא לניתוח השירה" הינו קורס חובה של שנה ב' ולא ניתן להמשיך לשנה ג'9.
מבלי להשיג בו ציון עובר.

2 יסיימו התלמידים את כל חובותיהם (תרגילים, עבודות, בחינות–בקורסים בדרג 1 ו10.
 הבחינה המסכמת של הקורס.לפניאמצע סמסטר) 

 הגשת העבודה הסמינריונית.לפניבקורס דרג 3 (סמינר) יסיימו התלמידים את חובותיהם 11.
תאריך הגשת העבודה בהתאם לתקנון הלימודים.

חיבור וסגנון
כל תלמיד חייב לעבור את הקורסים "חיבור וסגנון א'" ו"חיבור וסגנון ב'" בציון של 65
לפחות. תלמיד שלא עבר את הקורס "חיבור וסגנון א'"  חייב לחזור עליו ולהשיג בו את
הציון הנדרש. דרישה זו חלה גם על "חיבור וסגנון ב'". תלמיד אשר לא עבר בהצלחה את שני
קורסים אלה לא יוכל ללמוד קורסי בחירה בשנה ב'. תלמיד שחויב בתרגיל הכנה בחיבור

וסגנון ונכשל בו, יופסקו לימודיו בחוג.
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אנגלית שפה זרה
תלמיד החוג לשפה וספרות אנגלית חייב לסיים חובותיו באנגלית שפה זרה ולהגיע לרמת
פטור עד סוף שנה א'. חובה זו מהווה תנאי להמשך לימודיו בחוג, ולמעבר לשנה מתקדמת.

הערות כלליות לתכנית הלימודים לתואר הראשון (ב"א)
קורסי הסמינריונים מיועדים לתלמידי שנה ג' בלבד. עבודה סמינריונית תוגש למרכזת1.

החוג בשני עותקים, כאשר עותק אחד יהיה על גבי דיסקט. הדיסקט יישאר בידי המורה
והעותק השני יוחזר לתלמיד.

חוגי ללמוד אצל–במסגרת שיעורי הבחירה והסמינריונים לא יוכל תלמיד במסלול הדו2.
חוגי לא יוכל ללמוד אצל אותו–אותו מרצה יותר משני קורסים ותלמיד במסלול החד

מרצה יותר משלושה קורסים.
1 גרדב סרוק לע רוזחל לכוי אל 3 גרד וא 2 גרדב םדקתמ סרוק דמל רבכש דימלת3.

באותו התחום על מנת לשפר את ממוצע ציוניו בתואר הב"א.
החוג דורש נוכחות חובה של 80% לפחות בקורסים השונים.4.
החוג אינו מאפשר לתלמידים להירשם לקורסים חופפים (מבחינת שעות הוראה).5.

שקלול
לאחר שישלים את חובותיו האקדמיות לתואר ראשון, חייב התלמיד לפנות למרכזת החוג
בבקשה "לסגור את התואר". מרכזת החוג תעביר שקלול ציונים למדור הבוגרים בתנאי

שהתלמיד אישר בחתימתו את ממוצע ציוניו הסופי.

מידע לתלמידי החוג המועידים עצמם להוראה
יסודי) חייבים–הספר העל–תלמידים המבקשים לעשות תעודת הוראה (להורות אנגלית בבית

ללמוד במסגרת לימודיהם בחוג לאנגלית את הקורסים הבאים (דרישה של החוג להוראה):

2 נ'2 שש"סמבוא לבלשנות א': פונולוגיה ומורפולוגיה
2 נ'2 שש"סמבוא לבלשנות א': פונטיקה

4 נ'4 שש"סמבוא לבלשנות ב' (ניתוח דקדוקי)
4 נ'4 שש"סהדקדוק הפדגוגי

8 נ'8 שש"ס2 שיעורי בחירה בבלשנות*

הציון הנדרש בכל אחד משיעורים אלה הוא 75 לפחות.

*את שיעורי הבחירה או הסמינריונים בבלשנות יש לבחור מרשימת הקורסים הבאה: הסטוריה
של השפה  האנגלית, סמנטיקה, מושגי יסוד בבלשנות יישומית, סוגי אנגלית, ניתוח מעמת

של עברית ואנגלית, ניתוח השיח, לקסיקולוגיה.

µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)

ד"ר שרה גלעדיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
להעמיק ולהעשיר את ידיעותיו של התלמיד בספרות אנגלית ובבלשנות אנגלית ולהקנות לו

כלים לחקירת נושאים אלה.

תנאי קבלה
מתקבלים בעלי תואר ב"א בציון סופי משוקלל של 80 לפחות בשפה ו/או בספרות אנגליתא.

מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל ובציון 76 לפחות בחוג השני לתואר בוגר. יתקבלו
גם תלמידים בעלי תואר ב"א בחוגים אחרים, אשר סיימו בציון משוקלל של 80 לפחות.
תלמידים אלו יתקבלו למסלול לימודים לקראת הצגת מועמדות למ"א בהתאם להחלטת

ועדת המ"א של החוג.

ועדת ההוראה של החוג רשאית לדרוש בחינה בבתב ו/או ריאיון אישי.ב.

משך הלימודים
משך הלימודים במסלול א' כולל הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה), הוא עד שלוש שנים.

משך הלימודים במסלול ב' כולל בחינת גמר, הוא עד שנתיים (בהתאם לתקנון לימודי תואר
שני).

התמחויות
תכנית הלימודים מציעה שלוש התמחויות לימוד עיקריות:

 התלמידים יעסקו בספרות אנגלית ואמריקאית מתקופת הרנסנס—התמחות בספרות א.
ועד לספרות מודרנית. כמו כן ילמדו תיאוריות ספרותיות ושיטות מחקר וביקורת.

 התלמידים יעסקו בתחומי הבלשנות השונים ברמה מתקדמת.—התמחות בבלשנות ב.

ספרותית.–התמחות בלשנותג.

קיימת אפשרות לתכנית לימודים אישית, החייבת באישור ראש החוג והדיקן ללימודים
מתקדמים.

מבנה הלימודים
הלימודים בחוג מתנהלים במסלולים הבאים: מסלול א' עם כתיבת עבודת גמר מחקרית

ומסלול ב'.

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית—מסלול א' 
היקף הלימודים במסלול זה הוא 36 שש"ס.
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מבנה הלימודים
על התלמיד ללמוד שבעה קורסים במסגרת החוג (4 שש"ס כל אחד).

µ.שני קורסים מדרג 5 בהם נדרשת כתיבת עבודה סמינריונית

µ.חמישה קורסים מדרג 4 בהם נדרשת כתיבת עבודות ו/או בחינות, לפי החלטת המרצה

µ8 שש"ס קורסי בחירה מחוגים אחרים או מגמה אחרת של החוג, בדרג 3 לפחות (הרכבם
ידי יועץ המ"א של החוג).–יאושר על

µשפה זרה אירופאית מודרנית או קלאסית בהיקף של 2 סמסטרים (לימודים אלה אינם
נחשבים למניין השעות בתואר).

µ.הגשת עבודת גמר מחקרית

תלמידי המגמה הספרותית יחוייבו ללמוד את הקורס: "תיאוריה ספרותית".

עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
על התלמיד להגיש הצעת תיזה לוועדת המ"א של החוג במהלך השנה השנייה, ולאחר סיום
לפחות מחצית הקורסים של התכנית. החוג ידווח על אישור העבודה ומנחיה לרשות ללימודים
מתקדמים. הנחיות לכתיבת הצעת התיזה ניתן לקבל במזכירות החוג. הנחיות לכתיבת עבודת

גמר  מחקרית ניתן לקבל אצל מרכזת לימודי התואר השני ברשות ללימודים מתקדמים.

 עם בחינת גמר—מסלול ב' 
היקף הלימודים במסלול זה הוא 44 שש"ס.

מבנה הלימודים
על התלמיד ללמוד שמונה קורסים במסגרת החוג (4 שש"ס כל אחד).

µ.שלושה  קורסים מדרג 5 בהם נדרשת כתיבת עבודה סמינריונית

µ.חמישה קורסים מדרג 4 בהם נדרשת כתיבת עבודות ו/או בחינות, לפי החלטת המרצה

µ.12 שש"ס קורסי בחירה מחוגים אחרים או מגמה אחרת של החוג, בדרג 3 לפחות
ידי יועץ המ"א של החוג).–(הרכבם יאושר על

µשפה זרה אירופאית: מודרנית או קלאסית בהיקף של 2 סמסטרים (לימודים אלה אינם
נחשבים למניין השעות בתואר).

µ.בחינת גמר

תלמידי המגמה הספרותית יחוייבו ללמוד את הקורס: "תיאוריה ספרותית".

בחינת גמר
התלמיד רשאי להיבחן בבחינת הגמר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו. התלמיד ייבחן
בנושא מסויים על סמך ביבליוגרפיה מוגדרת, שתוכן לפי בקשתו על ידי אחד או שניים

ממורי החוג.
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בחינת הגמר תהיה בכתב, או שילוב של בחינה בכתב ובעל פה.

30 לנובמבר של השנה השנייה ללימודיו.–על התלמיד להבחן עד ה

בחינות ותנאי מעבר בשני המסלולים
ציון מעבר בקורס מ"א הוא 70. זכאי לתואר מ"א הוא תלמיד שהשיג ציון ממוצע של 76

לפחות.

אם התלמיד קבל יותר מציון "נכשל" אחד במשך לימודיו, או במידה והישגיו הלימודיים
נמוכים באופן כללי, ימליץ החוג בפני הרשות ללימודים מתקדמים על הפסקת לימודיו.

הוועדה החוגית לתואר שני של החוג שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול א'
למסלול ב' על סמך הישגיו הלימודיים.

תלמיד הלומד במסלול א' חייב לקבל ציון 76 לפחות בעבודת הגמר המחקרית לתואר שני.

תלמיד הלומד במסלול ב' חייב לעבור את בחינת הגמר בציון 76 לפחות.

אין ללמוד יותר משני קורסים אצל אותו המרצה במסלול א', ולא יותר משלושה קורסים
אצל אותו המרצה במסלול ב'.

שקלול ציונים:
מסלול א'

50%ממוצע ציוני הקורסים בחוג
15%ממוצע ציוני קורסי בחירה

35%ציון עבודת הגמר המחקרית
100%סה"כ

מסלול ב'
50%ממוצע ציוני הקורסים בחוג
20%ממוצע ציוני קורסי בחירה

30%ציון בחינת הגמר
100%סה"כ

µ µ µµ µ µµ µ µµ µ µµ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)

את האנגלית כשפה זרהבהור

ג לשפה וספרות אנגליתתכנית משותפת לחוג להוראה ולחו
 בתיה לאופר וד"ר בילי עילם’פרופיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר שני בהוראת האנגלית כשפה זרה היא להעמיק את ההשכלה של
התלמידים בנושאים הקשורים בתהליכי הוראה ולמידה של הוראת אנגלית כשפה זרה, תוך
התמחות בתיאוריות הפסיכולוגיות, הפדגוגיות, הפילוסופיות והבלשניות המנחות תהליכים
אלו ועל רקע מבנה הדעת של המקצועות. בתכנית ירכשו התלמידים במשולב כלי מחקר
וניתוח, בעזרתם יוכלו לרכוש ולפתח ידע עיוני, מחקרי ויישומי בנושאים השונים ובכך
לקדם את התחום התיאורטי ואת ביטויו בשדה. בכך מכשירה התכנית מנהיגות מדעית

ופדגוגית להוראת האנגלית כשפה זרה ולמחקר של ההיבטים הקשורים בכך.

תנאי הקבלה
תואר בוגר באנגלית בחוג לשפה וספרות אנגלית בציון של 80 לפחות ובחוג להוראה1.

בציון של 80 לפחות או בעלי תעודת הוראה בציון של 80 לפחות.
שנתי שסיימו שנה א' בציון של–יתקבלו  גם תלמידי תעודת הוראה באנגלית במסלול דו2.

80 לפחות, ובעלי ציון ממוצע של 80 לפחות בחוג לאנגלית. מעמדם יהיה "על תנאי" עד
לסיום תעודת ההוראה בציון של 80 לפחות.

רשאים להגיש מועמדותם גם תלמידים בעלי ממוצע 76-79 באנגלית במידה והם בעלי3.
ניסיון בהוראה של 3-5 שנים לפחות בחטיבת ביניים או בחטיבה העליונה.

במקרים מסוימים תשקל מועמדותם של תלמידים שיש להם רישיון הוראה במקום4.
תעודת הוראה בתנאי שיהיו בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראת האנגלית בביה"ס

על יסודי.
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה.5.
במקרים מסוימים יידרשו התלמידים להשלמות.6.
מועמדים שבמהלך לימודי הב"א לא למדו סטטיסטיקה, יחויבו בהשלמה בתחום זה.7.
 חייבים להגיש מסמכים שיש בהם ציון משוקלל לתוארB.Edמועמדים בעלי תואר 8.

ראשון. תכנית ההשלמות שיחויבו בה המועמדים תתבסס על היקף השעות ותכני הלימוד
.B.Ed–בקורסים שהשתתפו בהם במסגרת לימודי ה

המועמדים חייבים לעמוד גם בתנאי הקבלה של החוג להוראה.9.

ועדת המ"א של התכנית רשאית לדרוש בחינת כניסה בכתב ו/או ראיון.
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משך הלימודים
משך הלימודים במסלול א' הוא עד 3 שנים.

משך הלימודים במסלול ב' הוא שנתיים.

מבנה הלימודים
הלימודים יתקיימו בשני מסלולים: מסלול א' המהווה מסלול מחקרי עם כתיבת עבודת גמר
מחקרית ובו צובר התלמיד 36 שש"ס (מתוכם כתיבת שני סמינריונים, אחד בחוג להוראה
ואחד בחוג לאנגלית), ומסלול ב' המהווה מסלול שאינו מחקרי עם בחינת גמר, ובו צובר
התלמיד 44 שש"ס (מתוכם כתיבת שלושה סמינריונים, אחד בחוג להוראה ואחד בחוג

לאנגלית והשלישי לפי בחירת התלמיד).

:’במסלול א
8   שש"סלימודים כלליים בתחום ההוראהא.
8-4 שש"סלימודים מתודולוגיים בנושא המחקר של ההוראהב.

)’(לפי בחירת התלמיד בסעיף ד
4   שש"סלימודים בהוראת תחום הדעת אנגלית כשפה זרהג.
לימודים בתחום הבלשנות האנגלית והיישומיתד.

)’(לפי בחירת התלמיד בסעיף ב
20-16 שש"ס(יינתן בחוג לשפה וספרות אנגלית)

36 שש"ססה"כ

עבודת הגמר המחקרית (תיזה)
על התלמיד להגיש הצעת תיזה לועדת המ"א של החוג, במהלך השנה השנייה, ולאחר סיום
לפחות מחצית הקורסים של התכנית. ההצעה תוגש בשני עותקים למזכירות החוג עם אישור
המנחה.החוג ידווח על אישור העבודה ומנחיה לרשות ללימודים מתקדמים. הנחיות לכתיבת
הצעת תיזה ניתן לקבל במזכירות החוג. הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית ניתן לקבל

אצל מרכזת לימודי התואר השני ברשות ללימודים מתקדמים.

:’מסלול ב
12 שש"סלימודים כלליים בתחום ההוראהא.
8-4 שש"סלימודים מתודולוגיים בנושא המחקר של ההוראהב.

)’(לפי בחירת התלמיד בסעיף ד
4 שש"ס אנגלית כשפה זרה—לימודים בהוראת תחום הדעת ג.
לימודים בתחום הבלשנות האנגלית והיישומיתד.

(יינתן בחוג לשפה וספרות אנגלית)
24-20 שש"ס)’(לפי בחירת התלמיד בסעיף ב

44 שש"ססה"כ
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בחינת גמר
התלמיד רשאי להבחן בבחינת הגמר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו. התלמיד ייבחן לפי

ביבליוגרפיה שיקבל ממרצה אחד בחוג לאנגלית וממרצה אחד בחוג להוראה.

30–פה. על התלמיד להיבחן עד ה–בחינת הגמר תהיה בכתב, או שילוב של בחינה בכתב ובעל
בנובמבר של השנה השנייה ללימודיו.

תעודת המוסמך שתינתן בהוראת האנגלית כשפה זרה תהיה משותפת לפקולטה לחינוך
ולפקולטה למדעי הרוח.

בחינות ותנאי מעבר בשני המסלולים
ציון מעבר בקורס מ"א הוא 70. זכאי לתואר מ"א הוא תלמיד שהשיג ציון ממוצע של 76

לפחות.

הוועדה החוגית לתואר שני של החוג שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול א'
למסלול ב' על סמך הישגיו הלימודיים.

תלמיד הלומד במסלול א' חייב לקבל ציון 76 לפחות בעבודת הגמר המחקרית לתואר שני.

תלמיד הלומד במסלול ב' חייב לעבור את בחינת הגמר בציון 76 לפחות.

אין ללמוד יותר משני קורסים אצל אותו המרצה.

ההרשמה ומידע נוסף
המועמדים מוזמנים לשוחח עם יו"ר הועדה החוגית, פרופ' בתיה לאופר בחוג לשפה וספרות
אנגלית וראש החוג להוראה, ד"ר בילי עילם. פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות החוג

להוראה ובמזכירות החוג לשפה וספרות אנגלית.

התכנית המפורטת תמסר לנרשמים מאוחר יותר.

µ µ µµ µ µµ µ µµ µ µµ µ µ
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).Ph.Dלימודים לקראת תואר שלישי (
 ויליאם פרידמן’פרופיו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: 

תנאי קבלה
רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) בחוג לשפה וספרות
אנגלית מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל, שהשיג ציון סופי של לפחות "טוב מאוד" (86)

בלימודיו לתואר שני, וציון של לפחות "טוב מאוד" (86) בעבודת הגמר המחקרית.

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

שלב א':
מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו וועדת הד"ר החוגית1.

תאשר את התכנית. בקורסי הסמינריונים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם נדרשת חובת
נוכחות והשתתפות פעילה, אך המרצה רשאי להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או

בע"פ).

בהתאם לנושא הדוקטוראט ובאישור ועדת הד"ר יכול התלמיד לבחור קורס מחוץ לחוג2.
בדרג 4 לפחות ובהיקף של 4 שש”ס (במקום אחד מהקורסים בחוג לאנגלית).

ידי המנחה/ים וועדת הדוקטוראט.–התלמיד יכין הצעת מחקר מפורטת, שתאושר על3.

לאחר אישור הצעת המחקר ע"י ועדת הדוקטוראט החוגית והרשות ללימודים מתקדמים4.
יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.

שלב ב':
כתיבת עבודת הדוקטוראט.

הערה:
אם התלמיד לא למד במסגרת לימודי התואר השני את הקורס "תיאוריה ספרותית", יהיה
עליו להשלים קורס זה בשנה הראשונה ללימודי דוקטוראט בספרות אנגלית. כמו כן יהיה על
התלמיד להשלים קורס בשפה זרה אירופאית מודרנית או קלאסית, אם לא עשה זאת במסגרת

התואר השני.

עם סיום עבודת המחקר יגיש התלמיד את עבודתו המודפסת בחתימת המנחים ליו"ר ועדת
פי–הדוקטוראט. לאחר שתיערך בדיקה כי אכן סיים התלמיד את כל חובותיו כנדרש על

התקנון, תמליץ הוועדה על מינוי שופטים.
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105
שפה וספרות ערבית

חוגי)–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה
פרופ' ראובן שנירראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
.עזאנק 'גרו'ג 'פורפפרופסור מן המניין:

. ראובן שנירשמעון בלס (אמריטוס), פרופ' רפי טלמון, פרופ' 'פורפפרופסור חבר:

אבראהים טאהא, ד"ר עפר לבנה, ד"רד"ר  אבראהים ג'רייס, ר"דמרצה בכיר:
חיים.–ורדית ריספלר

 מסעוד חמדאן.ר"ד קלינברגר,– אהֹרן גבער"דמרצה:

.ןיסוח ילע רממדריך:

מר אברהם בוקעי.מורה:

סויליסאב רמ ,ןארדב דמחא רמ ,היראבגא אדר רמ ,הרד'ח–ובא דהפ ר"דעמית הוראה:
,רוהט עבשילא 'בג ,ןמזלג האל 'בג ,רישב ןאמלס ר"ד ,ידראוב
.לגיפש יפיצ 'בג ,יטפוק הללאטע רמ ,םאזע זיאפ רמ ,יואדנס דלא'ח ר"ד

מזכירות החוג:
גב' עדנה קדרוןמרכזת החוג: 
ימים א'-ג' בין השעות 13.00-11.00שעות הקבלה:

ימים ד'-ה' בין השעות 12.00-10.00
מגדל אשכול, קומה 15, חדר 1518

טלפון: 8240061;  פקס: 04-8249710

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מטרת הלימודים

להרחיב  ולהעמיק את  ידע התלמידים בלשון הערבית על תקופותיה ורבדיה, בתולדות  —
הספרות הקלאסית והמודרנית, ובתרבות האיסלאם.

להכשיר את התלמידים להבנת מכלול הגישות המסורתיות והמודרניות לתולדות הלשון—
ודקדוקה. הערבית
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להקנות לתלמידים כלים לניתוח יצירות ותופעות ספרותיות למיניהן ולפתח בהם גישה—
מתודולוגית לז'אנרים ולזרמים בתולדות הספרות היפה והעיונית.

תנאי הקבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על  1.

עמידה בבחינת כניסה חוגית. דרישה זו חלה גם על תלמידי חוגים אחרים המבקשים  2.
להשתתף בקורס או בקורסים בחוג כמיקבצים, או כקורסי בחירה.

תוצאת בחינת הכניסה תקפה רק לאותה השנה שבה נבחן המועמד.

מבנה הלימודים
סמך–עזר במהלך סמסטר א', אלא אם יקבלו פטור על–בוגרי בתי"ס עבריים יחוייבו בקורס

בחינת הכניסה. קורס זה אינו מקנה נקודות זכות.

ספר עבריים–בוגרי בתיספר ערביים–בוגרי בתי

נ'שש"סשש"ס     נ'ה ק ו ר ס

לימודי שנה א'
4342הבנה הנקרא / קריאה מודרכת

42——הבנת הנשמע
4342הבעה ותרגום

1—1—בחינה במבוא לתולדות הספרות הקלאסית
2343דקדוק א' וניקוד

4343האסלאם בהתפתחותו
(בתשס"ד 2 שש"ס)

4343טקסט מודרני / פרוזה מודרנית
4343טקסט קלאסי / פרוזה קלאסית

22192819סה"כ    

לימודי שנה ב'
3—3—בחינה במבוא לתולדות הספרות המודרנית

2343דקדוק ב'
————בדיקה בניקוד

(לתלמידים שהתחילו בתשס"ג ולפניה)
——23תולדות הספרות הקלאסית

4343קוראן ופרשנות
2222מבוא לבלשנות ערבית

2244קורסי בחירה*
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ספר עבריים–בוגרי בתיספר ערביים–בוגרי בתי
4444פרוסמינריון*

16201819סה"כ
לימודי שנה ג'

23——תולדות הספרות הקלאסית
4343שירה קלאסית
12121010קורסי בחירה*

4646סמינריון*
20212022סה"כ    

האחריות להרכבת המערכת והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים וחובותיה מוטלת על
התלמיד.

 הבחירה שבהם חייב התלמיד בדרגים 3-2, כולל פרוסמינריון וסמינריון (סה"כ 22קורסי*מתוך 
24 נ') עליו לבחור לפחות 8 שש"ס מתחום הספרות הקלאסית. על הפרוסמינריון והסמינריון  שש"ס,

 (לא כולל6 שש"ס בחירה אצל אותו מורה–אין לקחת יותר מלהיות משני תחומים שונים. 
ספר עבריים ששפת אמם  אינה  ערבית רשאים ללמוד "ערבית מדוברת",–בוגרי בתי  קורסי חובה).

במסגרת המחלקה ללימודי שפות), בהיקף עד 4 נ' מתוך מכסת תרגילי הבחירה שאינם מהתחום
הקלאסי.

בדיקה בניקוד (לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בשנה"ל תשס"ג ולפניה)
כל תלמידי החוג אשר סיימו בעבר את הקורס "דקדוק א'" (או קיבלו פטור מקורס זה)

חייבים לגשת ל"בדיקה בניקוד" בסמסטר בו הינם רשומים בקורס "דקדוק ב'".
תלמיד אשר נכשל ארבע פעמים בבדיקה יחוייב לחזור על הקורס "דקדוק ב'". כעובר ייחשב

מי שמספר השגיאות שבבחינתו 10 ומטה.

חלוקת הקורסים לפי תחומים
(הכוונה למיספור המופיע לאחר הדרג)

ממספר 002 עד 250קורסי חובה
ממספר 251 עד 450קורסי בחירה בתחום הספרות הקלאסית
ממספר 451 עד 650קורסי בחירה בתחום הספרות המודרנית

ממספר 651 עד 850קורסי בחירה בתחום הלשון
ממספר 851 עד 950קורסי בחירה בתחום התרבות והדת

ממספר 951 עד 999קורסי המדור לערבית שימושית
(אינם מיועדים לתלמידי החוג)

תנאי מעבר
לשנה ב' יעברו תלמידים שעמדו בתנאים הבאים:

ציון ממוצע 60 לפחות בכל קורסי דרג 1.1.

הז סרוקב םיימעפ לשכיי רשא דימלת( "דוקינו 'א קודקד” סרוקב תוחפל 06 ןויצ2.
יופסקו לימודיו בחוג). לא ניתן להירשם לאף קורס בדרג 2 לפני סיום קורס זה.
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ציון 60 לפחות בבחינה ב"מבוא לתולדות הספרות הקלאסית".3.

תלמידים לא יורשו להשתתף בקורסים בדרג 2 לפני שסיימו חובותיהם בכל הקורסים בדרג 1.

לשנה ג' יעברו תלמידים שעמדו בתנאים הבאים:
השלימו את כל קורסי דרג 1.1.
השיגו ציון עובר בקורס "דקדוק ב"', "קוראן ופרשנות" וכן ב"בדיקה בניקוד"*.2.
השיגו ציון 60 לפחות בעבודה הפרוסמינריונית.3.
סיימו לפחות 4 סמסטרים בחוג.4.
השלימו חובותיהם באנגלית כשפה זרה.5.

* רק לתלמידים אשר החלו לימודיהם בחוג בשנה"ל תשס"ג ולפניה ולא למדו את הקורס ”דקדוק
א' וניקוד".

בחינות וציונים
בכל הקורסים כולל בפרוסמינריון ובסמינריון. בכתב בתום כל סמסטר תתקיימנה בחינות

פה או הגשת עבודה במקום בחינה סופית בקורס. ניתן לעיין–החוג אינו מאפשר בחינה בעל
במחברות הבחינות בנוכחות המורה בשעת קבלה שתקבע לשם כך עם פרסום הציונים.

ניתן לעיין במחברת בחינה ו/או לערער על ציון עד 10 ימים מיום פרסומו וזאת על גבי טופס
מיוחד המיועד לכך.

המבקש לשפר ציונו בקורס מסוים יוכל להבחן שנית במועד ב'. באישור החוג יוכל התלמיד
על אותו קורס בסמסטר שלאחריו (אם הקורס מתקיים), או בשנה"ל העוקבת, אך לא לחזור

ניתן לחזור על קורס בתנאי שלא למד בינתיים קורס מתקדם באותו נושא. יאוחר מכך,
חובה פעם אחת בלבד.

עבודות
על כל תלמיד להכין עבודה פרוסמינריונית וסמינריונית נפרדת, אין אפשרות להגיש עבודה

משותפת לשני תלמידים.

את העבודה הפרוסמינריונית והסמינריונית (משני תחומים שונים) יש למסור אך ורק במזכירות
. (עותק אחד יוחזר לתלמיד לאחר בדיקתו).בשני עותקים מודפסיםהחוג, 

להלן המועדים הסופיים להגשת העבודות:

14.3.2004–  פרוסמינריונים מסמסטר א' יוגשו לא יאוחר מיום ראשון, ה— פרוסמינריונים
5.8.2004.–ופרוסמינריונים מסמסטר ב' יוגשו עד ליום חמישי ה

  עבודה סמינריונית תוגש במהלך הקורס. תלמידים אשר למדו את הסמינריון—  סמינריונים 
ואלה שלמדו אותו עד סוף סמסטר ב' בסמסטר א' רשאים להגיש את העבודה הסמינריונית

.סוף חופשת הקיץבסמסטר ב' יוכלו להגיש את העבודה עד 

במקרים מיוחדים יש לבקש דחיה מראש החוג (בכתב), תוך ציון הסיבה ומועד המסירה
המבוקש. מסירת עבודה סמינריונית באיחור גוררת חובת תשלום שכר לימוד (ראה תקנון

ידי החוג.–שכר לימוד), גם אם הדחיה אושרה על
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תלמיד שלא יגיש את  העבודה הסמינריונית במועד יחוייב לחזור על השתתפותו בסמינריון.

לא ניתן לערער על ציוני העבודות הפרוסמינריוניות והסמינריוניות.
תיקון ציון עבודה יתאפשר רק ע"י כתיבת עבודה חדשה בנושא שונה, בהסכמת המורה.

 50% הבחינה 50% העבודה— בפרוסמינריון חישוב הציון הסופי: 
 35% הבחינה 65% העבודה—             בסמינריון 

נוכחות
קיימת חובת נוכחות בכל הקורסים (כולל שיעורים). השתתפותו של תלמיד בקורס

תבוטל אם נוכחותו לא תהיה מספקת (לפחות 80%).
לא תשלח התראה.

סיום חובות לתואר
התלמיד יודיע למזכירות החוג על סיום חובותיו האקדמיות לתואר. מרכזת החוג תעביר

פי בקשת התלמיד ואישורו בכתב. לאחר סגירת התיק אין אפשרות–שקלול למדור בוגרים על
לשפר ציונים.

חידוש לימודים לאחר הפסקה
לימודיו של תלמיד אשר היה בהפסקת לימודים עד 3 שנים יוכרו במלואם ובעת חידושם
יהיה חייב רק בהשלמות שהן תוצאה משינויים בתוכנית הלימודים ויחולו עליו כל חובות

8 שנים, יוכרו רק קורסים בהם קבל–התוכנית החדשה. לאחר הפסקה מעל 3 שנים ועד ל
התלמיד ציון 70 ומעלה (או 65 ומעלה אם למד שנתיים לפני ההפסקה).

לא יוכרו לימודיו של תלמיד שלא למד בחוג תקופה העולה על 8 שנים.

מידע לתלמידי החוג המועידים עצמם להוראה
יסודי חייבים ללמוד במהלך לימודיהם–הספר העל–תלמידים המבקשים להורות ערבית בבית

בחוג לערבית את הקורסים הבאים, בהתאם לחלוקה הר"מ:

 שפה שנייה—1) ערבית 
תלמידים המתעתדים להורות ערבית כשפה שנייה, חייבים בשיעורי השלמה, לפי הפירוט

הבא:
8 שש"ס "ערבית מדוברת" במסגרת המחלקה ללימודי שפות (למתחילים או למתקדמים,—

רמת התלמיד). פי–על
8 שש"ס במיומנויות היסוד של השפה הערבית במסגרת לימודי החוג לערבית ("קריאה—

 4 שש"ס).—4 שש"ס ו"הבעה ותרגום"  —מודרכת" 
הציון הנדרש בכל קורס הוא 75 לפחות.

 אינם חייבים בהשלמות.—אם – שפת—2) ערבית 

המדור לערבית שימושית*
בחוג מעוגן "המדור לערבית שימושית".

* המדור מיועד אך ורק לתלמידים ששפת אמם אינה ערבית.

µ µ µµ µ µµ µ µµ µ µµ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
 פרופ' ג'ורג' קנאזעיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני:

מטרת הלימודים
לימודי התואר השני מהווים המשך ללימודי התואר הראשון, בעיקר בהכשרת התלמידים
למחקר עצמאי בתחומי הלימוד השונים בחוג.  דגש מיוחד מושם על הכרת התיאוריות
ושיטות המחקר בכל תחום והקניית יכולת איסוף נתונים, ניתוחם והכנת חיבור מדעי המיועד

לפרסום באכסניות מדעיות.

תנאי קבלה
ציון סופי משוקלל 76 ומעלה בלימודי התואר הראשון (ב"א) וציון משוקלל 80  ומעלהא.

בלימודי התואר הראשון (ב"א) בחוג לשפה וספרות ערבית.

עמידה בבדיקת יכולת הבנת טכסט מדעי באנגלית.ב.

כל המועמדים שאינם בוגרי החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה חייביםג.
לעמוד בבחינה חוגית שתכלול דקדוק, חיבור ו/או הבנת הנקרא.

כן על תלמידים אלה לעמוד בבחינה בהבנת הנקרא באנגלית.  תלמידים אשר לא–כמו
יעברו את הבחינה באנגלית אך יעמדו בכל יתר התנאים, יהיו חייבים ללמוד את הקורס

"אנגלית מתקדמים 2" (במסגרת המחלקה לשפות) בשנה הראשונה ללימודיהם.

פי שיקול הוועדה החוגית לתואר השני.–ראיון אישי, עלד.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב
לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו לתואר,

כתנאי לזכאותו לתואר.

לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני
בוגרי חוגים אחרים, שציונם הסופי המשוקלל בכל לימודיהם לתואר הראשון (ב"א) הוא 80
לפחות, יוכלו להתקבל לתוכנית השלמות לאחר שעמדו בבחינת הכניסה החוגית המיועדת

לתלמידי תואר שני באחד המועדים המפורטים ב"מדריך לנרשמים".

להלן פירוט ההשלמות:
שש"ס2תולדות הספרות הקלסית/או המודרנית

שש"ס4שירה קלסית
שש"ס4קראן ופרשנות

שש"ס4תרגילי בחירה מתחום הספרות הקלסית
שש"ס4קורס מתחום אחר

שש"ס4סמינריון קלסי (כולל עבודה סמינריונית)
שש"ס4סמינריון לשון (כולל עבודה סמינריונית)

26 שש"ססה"כ
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ציון 85 לפחות בכל אחד מהקורסים הנ"ל, בדיקה באנגלית (או סיום הקורס "אנגלית
מתקדמים 2") וראיון אישי (במידת הצורך) הינם תנאי להרשמה כמועמד ללימודי התואר

השני.

עמידה בתנאי ההשלמות אינה מהווה קבלה אוטומטית לתואר השני.

מבנה הלימודים
הלימודים מתנהלים באחד משני מסלולים:

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית.—מסלול א' 
 ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית. מסלול זה כולל בחינת גמר.—מסלול ב' 

מ"א, ניתן–מ"א ובאישור מוקדם של ועדת  ה–במקרים מיוחדים בלבד, ביוזמת אחד ממורי ה
 למסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי.’יהיה לעבור ממסלול ב

משך הלימודים
 עד 3 שנים.—במסלול א' 
 שנתיים.—במסלול ב' 

 היקף הלימודים במסלול זה הוא 32—(עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) מסלול א' 1.
שש"ס, לפי החלוקה כדלקמן:

 16 שש"ס—קורסי בחירה בדרג 4 לפחות מלימודי החוג 
 4 שש"ס—סמינריון מתודולוגי (חובה בשנה ראשונה) 

 12 שש"ס (בדרג 3 לפחות)—קורסי בחירה מחוגים אחרים באישור החוג 
(רק מחוגי הספרות, לשון והיסטוריה של המזה"ת, בהתאם לנושא התמחותו של

התלמיד). *
אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מורה.

 בנוסף לנ"ל רשאי החוג להטיל על תלמידיו להשתתף בקורסי עזר.**—קורסי עזר 

ץעוי תויחנה יפ–לע תרחא הפש וא ,תינמרג וא תיתפרצ — היינש תיאפוריא הפש
השפה הזרה יש להתחיל בשנת ידומיל תא ."םימדקתמ"ו "םיליחתמ" תמרב ,א"מה

הלימודים הראשונה. לימודי השפה האירופאית השניה לא ייכללו במנין השעות לתואר.

 על התלמיד להגיש למדריך שיאושר ע"י ועדת המ"א החוגית—עבודת גמר מחקרית 
הגמר החל מסמסטר ב' ללימודיו ולא יאוחר מסוף הסמסטר השלישי הצעה לנושא עבודת

ללימודיו.

במזכירות החוג ניתן לקבל מדריך מפורט להכנת הצעה לעבודת הגמר.

ציון המעבר בעבודת הגמר המחקרית הוא  76.

כתיבת העבודה והגשתה לפי הנוהל הקבוע בתקנון לימודי התואר השני. (ראה פרק זה
לימודי תואר שני בשנתון ובאתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים). בתקנון

במקרה הצורך תמליץ ועדת המ"א החוגית בפני תלמידי מסלול זה ללמוד גם שפה מזרחית*)
4 שש"ס מתוך מכסת–נוספת ברמת "מתחילים" ו"מתקדמים".  שתי הרמות תחשבנה כ

קורסי הבחירה.
**) עפ"י קביעת החוג. קורסים אלה לא ייחשבו במנין השעות לתואר השני.
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 היקף הלימודים במסלול זה הוא 44– (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) מסלול ב' 2.
לפי החלוקה כדלקמן: שש"ס,

 24 שש"ס—קורסי בחירה בדרג 4 לפחות מלימודי החוג 
 4 שש"ס—סמינריון מתודולוגי (חובה בשנה ראשונה)   
 16 שש"ס (בדרג 3 לפחות)—קורסי בחירה מחוגים אחרים באישור החוג 

(ראה פירוט במסלול א')
פי הנחיות יועץ המ"א,– צרפתית או גרמנית, או שפה אחרת על—שפה אירופאית שנייה 

הריחב סרוק דומלל ןתינ ,"םימדקתמ" תמר םוקמב ."םימדקתמ"ו "םיליחתמ" תמרב
.ס"שש 4 ףקיהב תוחפל 3 גרדב גוחל ץוחמ ףנוס

בשנת הלימודים הראשונה. לימודי השפה האירופאית ליחתהל שי הרזה הפשה ידומיל תא
לא ייכללו במנין השעות לתואר.

מסלולים א' וב'
נוכחות

קיימת חובת נוכחות בכל הקורסים. השתתפותו של תלמיד תבוטל אם נוכחותו לא תהיה
מספקת (לפחות 80%).

לא תשלח התראה.

עבודות, בחינות וציונים
כולל בקורסים בהם יגישו עבודההתלמידים ייבחנו בכתב בכל אחד מקורסי החוג, 

.  בקורסי הבחירה מחוץ לחוג ייבחנו ו/או יכתבו עבודה, עפ"י דרישות המרצה.סמינריונית
ציון המעבר בכל קורס הנלמד במסגרת לימודי מ"א הוא 60, כולל בקורסים מחוץ לחוג.

80% מהשיעורים ומלא את כל–יורשה להבחן רק תלמיד הרשום לקורס, היה נוכח לפחות ב
החובות האקדמיות של הקורס.

 יגישו במשך לימודיהם שתי עבודות סמינריוניות, בנוסף לסמינריון’תלמידי מסלול א
המתודולוגי. תלמידי מסלול ב' יגישו שלוש עבודות סמינריוניות, בנוסף לסמינריון המתודולוגי.

את העבודות בשני המסלולים יש לכתוב בהדרכת מורים שונים.

אין לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת בסמסטר, כולל הסמינריון המתודולוגי.
ניתן להגיש עבודה סמינריונית רק במסגרת קורס שנלמד ובהסכמת המורה.  על התלמיד
להודיע למורה הקורס לא יאוחר מחודש מתחילת הסמסטר על רצונו לכתוב עבודה סמינריונית

בקורס.

עבודות סמינריוניות יש להגיש במזכירות החוג בשני עותקים מודפסים.

המועד האחרון להגשת העבודות הוא סוף חופשת הסמסטר שבו נלמד הקורס.
לא ניתן לערער על ציון עבודה סמינריונית.  בהסכמת המורה יתאפשר תיקון הציון רק על-

ידי כתיבת עבודה סמינריונית חדשה בנושא שונה.
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סמינרי סגל
החוג מקיים סמינרי סגל שמטרתם להציג את פרי מחקרם של מרצים אורחים, מורי החוג
ותלמידי מחקר. הסמינרים יתקיימו אחת לשלושה שבועות, בימי רביעי בשעות 14.00-12.00.

חובה על כל התלמידים בחוג להשתתף בסמינרי הסגל, כחלק מחובותיהם למ"א.

בחינת גמר (מסלול ב')
’עם סיום לימודיו ולאחר הגשת כל העבודות וקבלת כל הציונים יעמוד תלמיד מסלול ב
בבחינת גמר מסכמת בכתב בהתאם להתמחותו. הבחינה תכלול גם חלק כללי שבו יידרש
התלמיד לנקד קטע ולהסביר מספר בתי שירה קלסית.  ציון המעבר בבחינת הגמר הוא 76.

 באפריל ובאוקטובר. על התלמיד להבחן לא יאוחר—ככלל, תערך הבחינה פעמיים בשנה 
30.11 בשנה בה הוא רשום.–מה

ההרשמה לבחינה תעשה ע"י פנייה בכתב למזכירות החוג, בציון תחום ההתמחות, לא יאוחר
מחודש לפני מועד הבחינה.

מ"א אישרה לו עקרונית לכתוב פרויקט גמר מחקרי, יגיש לאישור הועדה–תלמיד שועדת ה
הצעת פרויקט מפורטת (במתכונת הצעת תיזה) לא יאוחר מתחילת הסמסטר השלישי ללימודיו.
היקף הפרויקט ינוע בין עבודה סמינריונית מורחבת לבין היקף עבודת גמר מחקרית הנהוגה
בחוג.  מועד הגשת פרויקט הגמר המחקרי הוא בתום השנה השניה ללימודי התלמיד, אך לא

30.11.  ציון המעבר בפרויקט הגמר המחקרי הוא 76.–יאוחר מה

סיום חובות לתואר
התלמיד יודיע למזכירות החוג על סיום חובותיו האקדמיות לתואר.  מרכזת החוג תעביר

שקלול לרשות ללימודים מתקדמים רק לאחר אישור התלמיד.

לאחר סגירת התיק אין אפשרות לשינויים או לשיפור ציונים.

שקלול הציונים
220% עבודות סמינריוניות בחוגמסלול א':1.

35%קורסי החוג וקורסי הבחירה מחוץ לחוג
45%עבודת הגמר המחקרית

100%סה"כ

330%  עבודות סמינריוניות בחוגמסלול ב':2.
40%קורסי החוג וקורסי הבחירה מחוץ לחוג

30%בחינת הגמר
סה"כ  100%

יש לעיין בתקנון לימודי תואר שני המופיע בחלקו הראשון של השנתון ובאתר האינטרנט
של הרשות ללימודים מתקדמים.
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(.Ph.D)      לימודים לקראת תואר שלישי 

פרופ' ג'ורג' קנאזעיו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: 

תנאי קבלה
רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר שני (מ"א) בשפה וספרות ערבית מאוניברסיטה
מוכרת בארץ או בחו"ל, שהשיגו ציון 85 ומעלה בלימודיהם לתואר השני, וציון 86 לפחות

מ"א.–בעבודת הגמר ל

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת  התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

 שנה (2 סמסטרים מקבלת התלמיד עד הגשת הצעת המחקר).—תלמיד מחקר שלב א' 
  לא יותר משנתיים (מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה).— תלמיד מחקר שלב ב'

בקשת הקבלה שתופנה לוועדה החוגית תכלול: מהלך חיים, העתקים מתעודת "בוגר"
מ"א, שתי המלצות מאנשי אקדמיה, כאשר–ב"א ול–ו"מוסמך", גליונות ציונים מאושרים ל

מ"א, העתק מעבודת הגמר, אישור בכתב על הסכמת איש סגל–אחת מהן ממדריך התיזה ל
בכיר בחוג להנחות את עבודת  הדוקטור וכן הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר

המוצע מאושרת על-ידי המנחה המיועד.

 יכין התלמיד הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הוועדה החוגית לתואר’בשלב א
שלישי.

ידי הרשות ללימודים מתקדמים.  עם קבלת האישור, יעבור התלמיד–אישור סופי יינתן על
.’למעמד תלמיד מחקר שלב ב

המנחה יקבע לתלמיד את תוכנית הלימודים שלו ואת היקפה.  הוועדה החוגית תאשר את
התוכנית.  הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל-פה) בקורסים

שהתלמיד נדרש להשתתף בהם.  בסמינריונים נדרשת רק השתתפות פעילה.

תלמיד אשר במסגרת לימודי התואר השני שלו לא למד שפת מחקר שניה ברמת מתקדמים,
חייב להשלים חובה זאת.

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה מודפסת ובחתימת המנחה, למזכירות החוג, שתעבירה
לרשות ללימודים מתקדמים.  לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על-פי

התקנון, תשלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים.

יש לעיין בתקנון לימודי תואר שלישי המופיע בחלקו הראשון של השנתון ובאתר האינטרנט
של הרשות ללימודים מתקדמים.
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110
שפה וספרות צרפתית

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 רוברט אלבז'פרופראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
פרופ' אילנה זינגר, פרופ' ג'קלין מישל (אמריטוס), פרופ' יוסף שיטרית.פרופסור מן המניין:

רוברט אלבז. 'פורפפרופסור חבר:

 ז'ני הורוביץ, ד"ר סוזן פייגנבאום.ר"דמרצה בכיר:

 רות עמר.ר"ד סם בלום, ר"ד איזבל מרטין, ר"דמרצה:

 קלודין אלנקווה.ד"רמורה בכיר:

מזכירות החוג
גב' גלית אגיוןמרכזת החוג:  

שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 12.00-10.00
טלפון: 04-8240063

ידיעון החוג כולל עדכונים ומידע נוסף נמצאים באתר החוג באינטרנט:
http://french.haifa.ac.il/.או דרך אתר האוניברסיטה 

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
מטרות החוג הן: הקניית ידיעה מעשית ועיונית של הלשון הכתובה והמדוברת (כולל מיומנות
יישומית, כגון תרגום לצרפתית), הקניית ידיעה נרחבת של הספרות הצרפתית, לימוד דרכי
גישה ליצירות מופת בספרות הצרפתית, הקניית כלים ביקורתיים להערכתן והקניית ידע

נרחב בתרבות הצרפתית על כל זרמיה ותקופותיה.
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תנאי קבלה
הקבלה לחוג מותנית בידע השפה הצרפתית, לתלמידים המיועדים למסלול שפה וספרות,1.

ידי החוג.–ובעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

כל המועמדים לחוג לצרפתית המיועדים למסלול שפה וספרות צרפתית, חייבים בבחינת2.
כניסה חוגית בכתב ובראיון.

תלמידים ללא ידע מוקדם בצרפתית יוכלו להשתתף בקורס קיץ. (במידה וייפתח).3.

חוגי–המסלול הדו
תנשב .בחרומ טארפר וב שיגיו ןוירנימסורפב דימלתה ףתתשי היינשה וידומיל תנשב1)

לימודיו השלישית ישתתף התלמיד בסמינריון ויגיש עבודה סמינריונית*.

שבועיות). אחת בשנה ג' (2 שעות שנה במשך  לטינית     בלימוד  חייבים התלמידים2)

ללוכ תודוקנה ןיינמ ;תוכז תודוקנ 06 רובצל דימלתה לע גוחב וידומיל תונש ךשמב3)
נקודות).  שיזוכה בשתי—לטינית  הקורס ספרות (כולל ולימודי לשון לימודי

בדיקת תתקיים מכן ולאחר ביבליוגרפית רשימה מתוך ספרים לקרוא יחוייבו  התלמידים*
   ידע.

חוגי–החד     המסלול
הקבלה     וסדרי     הלימודים     מטרת
והספרות השפה בלימודי מיוחדת בהתמחות לתלמידים המעוניינים מיועד חוגי–החד המסלול

שיעמוד הראשונה, לאחר לימודיו שנת בתום זה מסלול לבחור יכול הצרפתית. התלמיד
חוגי–החד למסלול הקבלה ממוצע "טוב"). נאים (ציון יהיו והישגיו המעבר תנאי בכל

החוג. אישור טעונות הלימודים ותכנית

הלימודים     היקף
החוג, 18-16 שש"ס במסגרת התלמיד, חוגית,ילמד–הדו הרגילה הלימודים תכנית על נוסף

מיקבצי שני ללמוד התלמיד חייב כן סמינריונית). עבודה נוסף (כולל נוספות, וסמינריון
סמינריונית. עבודה יכתוב המיקבצים אחרים. באחד בחוגים השלמה

צבירה     נקודות
כלהלן: מורכב הנקודות מניין התלמיד 76 נ', יצבור החוג בלימודי

חוגי;–הדו מהמסלול 60 נ'

המיקבצים. נ' בשני נוסף, 44 סמינריון שש"ס, כולל 16–כ נוספים, שהן: 8 קורסים 16 נ'
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 שפה וספרות צרפתית—המסלולים      לתלמידי שני     מעבר     ותנאי     בחינות
והמגמה לתרבות צרפת

או בבחינה הישגים בשיעורים, פעילה השתתפות סמך על ייקבע בקורס סופי ציון1.
הסמסטר. חופשת במשך יתקיימו אלו. הבחינות דרישות שלוש בין שילוב או בעבודה

 ציון סופי—שפה וספרות צרפתית 2.
 שנה א'

65יסודות הדקדוק
65מעבדה לשונית

70חיבור

שנה ב'
מבנה המשפט הפשוט

60ומבנה המשפט המורכב

שנה ג'
60פרקים בבלשנות

 ציון סופי—המגמה לתרבות צרפת 3.

שנה א'
60צרפתית בסיסית א'+ב'

60מעבדה לשונית
60הבעה בכתב ובעל פה א'+ב'

שנה ב'
60צרפתית בינונית א'+ב'

שנה ג'
60איתור מבנים בשפה הצרפתית

דרגים     פי–על     סדר הלימודים
הקורסים ולפי שלהלן הסדר פי–על הלימודים מערכת את לתכנן מתבקש התלמיד

בחוג (****.110). מספריהם ידי–על והמצויינים שנה בכל המתקיימים

החוג     תלמידי     לכל     הערות
האחריות להרכבת מערכת השיעורים, התאמתה לתקנות ולחובות של תכנית הלימודים—

מוטלת על התלמיד.

לאחר שהשלים את חובותיו האקדמיות לתואר ראשון, התלמיד חייב לפנות—
.למרכזת החוג בבקשה לסגור את התיק
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 שפה וספרות צרפתית: מסלול 01—חוגי –תכנית הלימודים במסלול הדו
60 נ"ז בחוג אחר)–(60 נ"ז לצרפתית ו

שנה א' (סה"כ 20 נ"ז)
קורסי שפה חובה
2 נ'2 שש"סיסודות הדקדוק א'
2 נ'2 שש"סיסודות הדקדוק ב'

2 נ'2 שש"סמעבדה לשונית
2 נ'2 שש"סחיבור
2 נ'2 שש"סשיחה

2 נ'2 שש"סקריאה מודרכת א'

קורסי ספרות חובה
2 נ'2 שש"סאסכולות וסופרים א'
2 נ'2 שש"סאסכולות וסופרים ב'

2 נ'2 שש"סהקולנוע הצרפתי
2 נ'2 שש"ס20–טקסטים מהמאה ה
20 שש"ס         20 נ'סה"כ

שנה ב'
קורסי דקדוק חובה

2 נ'2 שש"ס המשפט הפשוט—דקדוק 
2 נ'2 שש"סתרגיל במשפט הפשוט

2 נ'2 שש"סהמשפט המורכב
2 נ'2 שש"סתרגיל במשפט המורכב

קורסי שפה חובה
2 נ'2 שש"סהבעה בכתב ובע"פ

2 נ'2 שש"סדיסרטציה

פרוסמינריון
6 נ'4 שש"ס האקסיסטנציאליזם—פרוסמינריון 

קורסי בחירה (1 מתוך 2)

2 נ'2 שש"סהשירה בת זמננו
2 נ'2 שש"ססדנת כתיבה

20 שש"ס         20 נ'סה"כ
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שנה ג'
קורסי דקדוק חובה

2 נ'2 שש"ספרקים בבלשנות
2 נ'2 שש"סמערכת הפעלים במשפט

קורסי ספרות חובה
6 נ'4 שש"ססמינריון: המסע הספרותי

2 נ'2 שש"סמשורר ואיש פרוזה בתקופת הרנסנס
2 נ'2 שש"סציויליזציות ההומניזם

(2 מתוך 4) קורסי לבחירה

2 נ'2 שש"ססדנת כתיבה
2 נ'2 שש"ססמיוטיקה

2 נ'2 שש"סתרגום, תיאוריה ופרקטיקה
2 נ'2 שש"סדיסרטציה

התלמידים במסלול שפה וספרות צרפתית חייבים בלימוד לטינית במשך שנה אחת. (2 שעות
שבועיות) ניתן לקחת את הקורס בשנה ב' או ג'.

מספרי קורסים אלה מיועדים לתלמידי החוג לצרפתית:

1 נ'2 שש"ס סמסטר א'—לטינית מכינה 
1 נ'2 שש"ס סמסטר ב'—לטינית מכינה 

20 שש"ס         20 נ'סה"כ

המגמה לתרבות צרפת
חוגי)–חוג לימודים לב"א (דו

מטרת הלימודים
המגמה לתרבות צרפת נפתחה במסגרת החוג לשפה וספרות צרפתית עבור כל אותם תלמידים
שהביעו התעניינות בהתפתחות התרבות הצרפתית, ביצירתה ובמוסדותיה, אך לא יכלו לממש
את רצונם בגלל חוסר ידע בסיסי בשפה הצרפתית. אי ידיעת השפה הצרפתית אינה מהווה
מכשול, שכן הלימודים, הבחינות והעבודות מתקיימים במגמה זו בלשון העברית. הלימודים
מתמקדים בתרבות הצרפתית במובנה הרחב. הם כוללים עיונים בהתגבשותה ובהתפתחותה
של תרבות צרפת מאז ימי הביניים ועד לימינו על מוסדותיה ומבניה, פרקים בספרות הצרפתית
הקלאסית והמודרנית, וכן פרקים בתולדות התיאטרון, הקולנוע והאמנות בצרפת. כן מוקדשים
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קורסים להכרת מוקדי יצירה וצריכה של התרבות הצרפתית מחוץ לצרפת ולהכרת רבגוניותו
של העולם הפרנקופוני. פרט למוקדים אלה כוללת תכנית הלימודים גם קורסים בסיסיים

בלשון הצרפתית הבסיסית הכתובה ושבע"פ.

תנאי קבלה
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת

ידי החוג.–על

חוגי–המסלול הדו
התלמיד ישתתף בשנות לימודיו בלימודי לשון ובלימודי ספרות.1.

בשנת לימודיו השנייה ישתתף התלמיד בפרוסמינריון ויגיש בו רפראט מורחב. בשנת2.
לימודיו השלישית ישתתף התלמיד בסמינריון ויגיש בו עבודה סמינריונית.

במשך שנות לימודיו בחוג, על התלמיד לצבור 60 נקודות זכות.3.

ךשמהב ול רשפאתש ,האירק תלוכיל דימלתה תא איבהל הפשה ידומיל תרטמ הערה:
 צרפת. תלמידים עם ידע קודם יכוליםתוברתב םימדקתמ םירועישב ףתתשהל וידומיל

ידי בחינת–להשתתף ישירות בצרפתית בסיסית ב' ואינם חייבים בתרגיל. הרמה תיקבע  על
מיון.

פי דרגים–סדר הלימודים על
פי הסדר שלהלן ולפי הקורסים–התלמיד מתבקש לתכנן את מערכת הלימודים על

המתקיימים בכל שנה.

 שפה וספרות צרפתית: מסלול 13—חוגי –תכנית הלימודים במסלול הדו
60 נ"ז בחוג אחר)–(60 נ"ז לצרפתית ו

שנה א'
קורסי דקדוק חובה
4 נ'4 שש"סצרפתית בסיסית א'
4 נ'4 שש"סצרפתית בסיסית ב'

קורסי ספרות ותרבות חובה
2 נ'2 שש"סזרמים בתרבות צרפת מימי הביניים

2 נ'2 שש"ס18–זרמים בתרבות צרפת מהמאה ה
2 נ'2 שש"סמבוא לתיאטרון צרפתי

2 נ'2 שש"סשירת מאורעות
2 נ'2 שש"סמבחר טקסטים בספרות

2 נ'2 שש"סתולדות צרפת
20 נ'20 שש"ססה"כ
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שנה ב'
קורסי דקדוק חובה
4 נ'4 שש"סצרפתית בינונית א'
4 נ'4 שש"סצרפתית בינונית ב'
2 נ'2 שש"סהבעה בכתב ובע"פ

קורסי ספרות חובה
2 נ'2 שש"ס16–טקסטים מהמאה ה

6 נ'4 שש"ס הספרות הפרנקופונית— פרוסמינריון

קורסים לבחירה (1 מתוך 3)
2 נ'2 שש"ס19–הקריקטורה והסאטירה במאה ה

2 נ'2 שש"סבמאיות צרפתיות, הצד השני
2 נ'2 שש"סצרפת בת זמננו: מוסדות

20 נ'18 שש"ססה"כ

שנה ג'
קורסי שפה חובה

2 נ'2 שש"סאיתור מבנים בשפה
2 נ'4 שש"ס קריאה מודרכת—צרפתית 

קורסי חובה
3 נ'2 שש"ס חלק א'— מלוכה וקדושה —סמינריון 
3 נ'2 שש"ס חלק ב'— מלוכה וקדושה —סמינריון 

2 נ'2 שש"סתמורות בתיאטרון
2 נ'2 שש"ס16–טקסטים מהמאה ה

2 נ'2 שש"סבגדים, בשמים ואמנויות

(2 מתוך 3) קורסים לבחירה

2 נ'2 שש"סהתיאטרון כראי החברה
2 נ'2 שש"סצרפת בת זמננו: מוסדות

2 נ'2 שש"ס20–הפרוזה במאה ה
20 נ'20 שש"ססה"כ

µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
 פרופ' רוברט אלבזיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני:

מטרת הלימודים
מטרת לימודי התואר השני היא העמקה והעשרת לימודי התואר הראשון בספרות או בבלשנות,
הכשרה לפרש ולערוך ביקורת עצמאית של טקסט או קורפוס ספרותי והכשרה למחקר

בנושא התמחותו של התלמיד.

תנאי הקבלה
תלמיד יתקבל ללימודי התואר השני על סמך שני קריטריונים:

ציון סופי משוקלל בלימודי התואר הראשון בחוג של 76 לפחות וציון של 76 לפחות בחוג1.
השני לתואר בוגר, כשבעבודת הסמינריון שנה ג' קיבל את הציון 80 לפחות, וציון סופי

בלימודי לשון 70 לפחות.
ראיון אישי עם הממונה על לימודי התואר השני או עם ועדת קבלה מיוחדת. הממונה או2.

השלמות על התלמיד כתנאי לקבלתו. הוועדה רשאים להטיל

מבנה הלימודים
תלמיד יבחר באחת משתי התמחויות:

התמחות ספרותית.1.

ספרותית.–התמחות בלשנית2.

משך הלימודים
משך הלימודים הנורמטיבי לתואר שני במסלול א' הוא עד 3 שנים, כולל כתיבת עבודת גמר

מחקרית. ובמסלול ב' הוא שנתיים.
הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית—סה"כ 32 שש"ס מסלול א':

 עם בחינת גמר—סה"כ 44 שש"ס מסלול ב':

מסלול א'
בהיקף של 28 שש”ס, כולל 2 סמינריונים וקורס של הדרכה אישית.1.

שיעורי בחירה מחוץ לחוג (דרג 5-3): בהיקף 4 שש”ס. המתמחה במגמה ספרותית יבחר2.
את שיעורי הבחירה מבין החוגים הספרותיים או במדעי הרוח הכלליים, והמתמחה

ספרותית יבחר אותם מבין החוגים הבלשניים.–במגמה הבלשנית
סה”כ: 32 שש”ס במסלול א'.

מסלול ב'
םיסרוק דמלי דימלתה .םינוירנימס 3 תביתכ ללוכ ,תוחפל ס”שש 83 לש ףקיבה1.

מתודולוגיים ומונוגרפיים מבין הקורסים המוצעים בחוג.
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שיעורי בחירה (דרג 5-3) בהיקף 6 שש"ס. המתמחה במגמה ספרותית יבחר את קורסי2.
–הבחירה מבין החוגים הספרותיים או במדעי הרוח הכלליים והמתמחה במגמה הבלשנית

ספרותית יבחר אותם מבין החוגים הבלשניים.
סה"כ: 44 שש"ס במסלול ב'.

לימודי עזר
פי בחירת התלמיד),–תלמידי שני המסלולים ילמדו לימודי שפות: לטינית או שפה אירופית (על

ברמה של מתקדמים.

עבודת גמר מחקרית
תלמיד מסלול א' יגיש עבודת גמר מחקרית בתום לימודיו. נושא העבודה ייקבע באישור

מדריכו של התלמיד בשנת הלימודים השנייה ועל דעת יו"ר ועדת מ"א החוגית.

בחינת גמר
תלמיד מסלול ב' ייבחן בבחינת גמר בתום לימודיו, בסיום חובותיו.

מסלול אישי
המסלול מאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות ומחייב

לימוד קורסים מחוגים ופקולטות שונות.
במסלול זה התלמיד מחוייב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א' למ"א ובכתיבת עבודת

גמר מחקרית.
ידי מנחה עבודת הגמר המחקרית ותקבל את אישור יו"ר הוועדה–תכנית הלימודים תיבנה על

החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים.

שיקלול ציון סופי
מסלול א'

35%קורסים בחוג
215% עבודות סמינריוניות בחוג

10%שיעורי בחירה מחוגים אחרים
40%עבודת גמר מחקרית

100%סה"כ

מסלול ב'
40%קורסים בחוג

10%שיעורי בחירה מחוגים אחרים
320% עבודות סמינריוניות

30%בחינת גמר
100%סה"כ
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(.Ph.D)לימודים לקראת תואר שלישי 

 פרופ' רוברט אלבזיו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי:

תנאי קבלה
כל בעל תואר שני (מ.א.) בשפה וספרות צרפתית או בלשנות צרפתית מאוניברסיטה בארץ או
מכל אוניברסיטה מוכרת בחו"ל רשאי להגיש את מועמדותו בתנאי שהממוצע הכולל בתחום
לימודי הספרות או הבלשנות הצרפתית הוא 82 לפחות ובתנאי שסיים את עבודת הגמר

בציון 86 לפחות.

מבנה הלימודים
ועדת הדוקטורט החוגית תיקבע לכל מועמד את תכנית לימודיו בהתאם להישגיו הקודמים
ולתחומים שהוא כיסה בלימודי המ.א. שלו. כל תלמיד חייב במיכסת לימודים שתקיף עד 16
שש"ס (לא כולל דרישות השלמה), שמהן 8 שש"ס יוקדשו לסמינרים תיאורטיים ומתודולוגיים

שיאפשרו למועמד להתמודד עם כתיבת מחקרו. הקורסים ייבחרו בהסכמת המנחה.

הלימודים  לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:
 שנה (2 סמסטרים מקבלת התלמיד עד הגשת הצעת המחקר)— ’תלמיד מחקר שלב א
 לא יותר משנתיים (מאישור הצעת המחקר עד הגשת העבודה)— ’תלמיד מחקר שלב ב

בקשת הקבלה שתופנה לוועדה החוגית תכלול: מהלך חיים, העתקים מתעודת "בוגר"
ו"מוסמך", גיליונות ציונים מאושרים לב.א ולמ.א, שתי המלצות מאנשי אקדמיה, כאשר
אחת מהן ממדריך התיזה למ.א, העתק מעבודת הגמר, אישור בכתב על הסכמת מנחה
לעבודת הדוקטור וכן הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת על ידי

המנחה המיועד.

 יכין התלמיד הצעת מחקר ויגישה בחתימת המנחה לאישור הוועדה החוגית לתואר’בשלב א
שלישי.

אישור סופי יינתן על ידי הרשות ללימודים מתקדמים. עם קבלת האישור, יעבור התלמיד
.’למעמד תלמיד מחקר שלב ב

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה מודפסת ובחתימת המנחה, למזכירות החוג, שתעבירה
לרשות ללימודים מתקדמים. לאחר שתיערך בדיקה כי אכן מולאו כל החובות כנדרש על פי

התקנון, תשלח העבודה לשיפוט בהתאם לנהלים.

יש לעיין בתקנון לימודי תואר שלישי המופיע בחלקו הראשון של השנתון.
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116 ,104
תולדות ישראל

 מחשבת ישראל—היסטוריה של עם ישראל 
שני החוגים משולבים תוך שמירה על מסגרות נפרדות

של תכניות לימודים והענקת תארים בהתאם

חוגי)–חוגי וחד–וא (דחוג לימודים לב"
חוג ראשי למ"א

ור בפילוסופיהולימודים לתואר דוקט
 יעקב ברנאי’פרופראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
'פורפ ,)סוטירמא( ןייטשדלג–גרבנטסק תור 'פורפ ,יאנרב בקעי 'פורפפרופסור מן המניין:

לאכימ ’פורפ ,)סוטירמא( יקסנליו רלה הרש 'פורפ ,טנמ דיהרובד
יול באז ’פורפ ,)סוטירמא( ליח (אמריטוס), פרופ' לני ירצלה
,)סוטירמא( דדוע יאנתסוב ’פורפ ,ואטס תנק 'פורפ ,)סוטירמא(
הנימ 'פורפ , (אמריטוס)טרופפר לאירוא ’פורפ ,רנלק םחנמ 'פורפ
צקר (אמריטוס).ש םייח ’פורפ ,ןזור

 גדעון’פרופ ,דמלמ םהרבא ’ אהוד לוז, פרופ’פרופ ,לילג ןושרג ’פרופפרופסור חבר:
פוקס, פרופ' מרדכי פכטר.

םדא ר"ד ,סייו תעפי ר"ד ,רלוו תימלוש ר"ד ,ןייוד"ר דניאל גוטומרצה בכיר:
גינת.–ד"ר אסי פרבר ,רומ םחנמ ר"ד ,רלט

 ד"ר דנאל קאהן*,,ןמוינ ללה ר"ד ,תויח ףסוי ר"ד ,רדנב הרש ר"דמרצה:
ד"ר רחל רוז‘נסקי, ד"ר זהר שגב.

ד"ר חיים ליכט.מורה בכיר:

דרור, ד"ר–הלחמי, ד"ר גרסיאלה בן–ד"ר אלה באואר, מר עופר ביתעמית הוראה:
 ליאורה’שלום, ד"ר יהודית ברונשטיין, ד"ר עידן ברייר,   גב–רם בן

גולדמן, ד"ר שמאי גלנדר,  ד"ר אליעזר דומקה, ד"ר גילה הדר, ד"ר
, ד"רןהכ רנבא ר"ד ,ביני סיריא  ’בגאנבל הרצוג, ד"ר סטיב וולד, 

אהוד מנור, ד"ר חיים סעדון, ד"ר אחמד סעדי, ד"ר עמי פדהצור, ד"ר
,ןנור והיבא ר"ד קרייז, ןוימס ר"ד ,םיסינ–יטנק הנפד ר"דאורי צור, 

 אמנון רייכמן.ר"ד
*דרגה מוצעת
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מזכירות החוג
 ורדית גרבר’גבמרכזת החוג:

 פנינית פינטוך’גבמזכירת החוג:
13.00— בין השעות: 10.00’-ה’שעות הקבלה: ימים א

טלפון: 04-8240945; 04-8240560
פקס: 04-8252037

vgarber@univ.haifa.ac.il דואר אלקטרוני:

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

א. היסטוריה של עם ישראל (104)
מטרת הלימודים

להקנות לתלמידי החוג ידיעה והבנה של התהליכים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים
 לתת בידי התלמידים—כן –והפוליטיים בתולדות עם ישראל, מראשיתו ועד ימינו. כמו

כלים, שיאפשרו גישה ביקורתית אל המקורות. הדבר נעשה בעיקר בעזרת תרגילים
וסמינריונים. המשתתפים בסמינריון נדרשים להוכיח את יכולתם ביישום הידע והכלים
הביקורתיים והביבליוגרפיים, העומדים לרשותם (בכלל זאת ספרייה עשירה) לשם כתיבת

עבודה ממצה בנושא הסמינריון.

תנאי הקבלה
–הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

ידי החוג.

חוגי–חוגי, מסלול חד–מסלול דו מסלולים ומגמות:

חוגי–המסלול הדו
לימודי החוג מחולקים לארבע תקופות:

למן ראשיתו של עם ישראל עדתקופת המקרא
שיבת ציון.

למן שיבת ציון עד הכיבוש הערבי.תקופת בית שני, המשנה והתלמוד
למן הכיבוש הערבי עד המשברתקופת ימי הביניים

השבתאי.
17 ועד ימינו.–למן אמצע המאה ההעת החדשה

—5 תרגילים – 2 מכל תקופה, ב—8 שיעורים –התלמיד חייב להשתתף במשך שנות לימודיו ב
2 תקופות שונות, וקורס–אחד מכל תקופה ותרגיל נוסף לפי בחירת התלמיד, 2 סמינריונים מ

במכינה בתלמוד.
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 שעות’מס נקודות’מססוג הקורסתקופה

4 שש"ס כ"א = 8 שעות  כ"א = 6’3 נק2 שיעוריםבית ראשון
4 שש"ס’4 נק1 תרגיל

4 שש"ס כ"א = 8 שעות  כ"א = 6’3 נק2 שיעוריםבית שני
4 שש"ס’4 נק1 תרגיל

4 שש"ס כ"א = 8 שעות  כ"א = 6’3 נק2 שיעוריםימי הביניים
4 שש"ס’4 נק1 תרגיל

4 שש"ס כ"א = 8 שעות  כ"א = 6’3 נק2 שיעוריםעת חדשה
4 שש"ס’4 נק1 תרגיל

4 שש"ס’4 נק1 תרגיללפי בחירת התלמיד

4 שש"ס כ"א = 8 שעות כ"א = 12’6 נק2 סמינריוניםלפי בחירת התלמיד

4 שש"ס’4 נק1 קורס סמסטריאלימכינה בתלמוד

64 שעות’60 נקסה"כ

דרישות מעבר
בתום כל סמסטר תתקיימנה בחינות בשיעורים ובתרגילים. המשך לימודי התלמיד מותנה

.’בציון ממוצע של 60 לפחות בלימודי שנה א

שקלול הציונים
הציון הסופי ייקבע לפי משקל כל קורס בנקודות זכות בסך כל הלימודים של התלמיד בחוג
(לכל נקודה = 1/60 מן הציון הסופי). להלן פירוט נקודות לסוגי הלימוד השונים ומשקלן

24/60בסה"כ כל אחד’    3 נ       8x שיעורים בציון הסופי:
20/60בסה"כ כל אחד’4 נ   5x תרגילים        
12/60בסה"כ כל אחד’  6 נ x 2 סמינריונים     

4/60בסה"כ’   4 נ   x מכינה בתלמוד
60/60סה"כ

חוגי–המסלול החד
חוגי מיועד לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את לימודיהם בתולדות–המסלול החד

ישראל ולשלב במהלך לימודיהם לימודי מיקבצים הקשורים או המשלימים לימודים אלה.

מבנה הלימודים
חוגי–) ילמד תלמיד המסלול החד’חוגי (בהיקף 60 נ–נוסף ללימודים הנדרשים במסלול הדו

.’. סה"כ במסלול זה: 60 + 12 = 72 נ’בחוג קורסים בהיקף של 12 נ
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את יתרת 48 הנקודות ילמד התלמיד מחוץ לחוג וזאת במסגרת של שני מיקבצים מתוך
המיקבצים הקיימים או ירכיב מיקבצים אישיים. כן, ניתן להכיר במסגרת זו בלימודים
קודמים. בכל אחד מן המיקבצים ילמד התלמיד סמינריון ויגיש עבודה סמינריונית. תכנית

הלימודים מחוץ לחוג חייבת באישורו של יועץ החוג.

שפה זרה
.’ רמה א—אנגלית 
מומלץ לתלמידים המתעתדים להמשיך בלימודיהם לקראת התואר השני (מ"א) במסלולהערה: 

 להתחיל ללמוד שפה זרה שנייה כבר בשנה השלישית ללימודיהם ואף קודם לכן.’א

מכינה בתלמוד
תלמיד החוג חייב ללמוד במכינה לתלמוד בהיקף של קורס סמסטריאלי אחד בן 4 שש"ס.

עליו להשלים קורס זה באחד מארבעת הסמסטרים הראשונים ללימודיו בתואר הראשון.

סדר הלימודים
תכנית הלימודים נקבעת בידי התלמיד בהתאם לתקנות ולסדרי הלימוד בחוג ומקבלת תוקף

ידי החוג. הדרכה לצורך זה תינתן במסגרת הליכי הייעוץ, כפי שייקבעו.–עם אישורה על

דרישות מעבר
בתום כל סמסטר תתקיימנה בחינות בשיעורים ובתרגילים. המשך לימודי התלמיד מותנה

.’בציון ממוצע של 60 לפחות בלימודי שנה א

שקלול הציונים
הציון הסופי ייקבע לפי משקל כל קורס בנקודות זכות מסך כל הלימודים של התלמיד בחוג
(כל נקודה = 1/60 מן הציון הסופי). להלן פירוט נקודות לסוגי הלימוד השונים ומשקלן

24/60בסה"כ כל אחד’    3 נ       8 שיעורים בציון הסופי:
32/60בסה"כ כל אחד’4 נ 8 תרגילים

12/60בסה"כ כל אחד’6 נ2 סמינריונים
4/60בסה"כ’4 נמכינה בתלמוד

72/72סה"כ

כמו כן ישוקללו שני המקבצים על פי אותו עיקרון, משקל כל קורס בנקודות זכות מסך כל
הלימודים של התלמיד לתואר.

תנאי זכאות:
פי דרישת הפקולטה–תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על

מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבותיו לאוניברסיטה. והחוג/ים

ציון סופי לתואר
תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לב"א (כולל עבודות סמינריוניות) זכאי לקבל אישורא.

לתואר. זכאות 
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בבקשות לאישור זכאות, יש לפנות למזכירות החוג באופן אישי. על התלמיד לחתום עלב.
טופס השקלול לפני העברתו למדור בוגרים.

באישור הזכאות מפורטים החוגים אותם למד ותאריך הזכאות לתואר. תאריך זכאותוג.
לתואר ייקבע לפי תאריך מילוי המטלה האחרונה לתואר.

ידמלתה לכוי אל ראותל תואכזה רושיא תלבק וא/ו בשחמל לולקשה תרבעה רחאלד.
לתקן את ציון הגמר שלו.

סמינריונים
תלמיד רשאי להשתתף בסמינריון רק לאחר שלמד ועמד בדרישות בשיעורים ובתרגיל מאותה
תקופה. תלמיד אינו רשאי להשתתף ביותר מסמינר אחד בסמסטר. תלמיד אינו רשאי להשתתף

2 סמינריונים מאותה תקופה. כל תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית–ב
— ’באותה שנת לימודים שבה הוא משתתף בסמינריון. אם השתתף בסמינריון בסמסטר א

 תוגש העבודה’תוגש העבודה עד תום סמסטר ב'; ואם השתתף בסמינריון בסמסטר ב
הסמינריונית עד תום חופשת סמסטר ב'.

העבודות תוגשנה בשני עותקים בצירוף למעטפה גדולה מבויילת למזכירות החוג.

תלמידי החוג המועידים עצמם להוראת היסטוריה חייבים בשיעורי השלמה. ההיקףהערה: 
והתוכן של שיעורי ההשלמה תלויים בחוג השני לב"א. נא ראו הנחיות מפורטות בתכנית
הלימודים של החוג להוראה בפרק השלמות לתלמידים הלומדים לקראת תעודת הוראה

בהיסטוריה.

הלימודים לתואר הראשון (ב"א)

ב. מחשבת ישראל (116)
מטרת הלימודים

החוג מבקש להקנות לתלמידים ידיעה רחבה ושיטתית בהגותה של היהדות לדורותיה,
ידי–מתוך זיקה וקשר להשקפות וזרמים פילוסופיים מחוצה לה. הלימודים מתנהלים על

שיטתית ובמסגרת תולדות–הצגת סוגיות מרכזיות במחשבת היהדות, מתוך גישה עיונית
התפתחות הרעיונות של היהדות. בצידם נידונים בפירוט טקסטים מרכזיים של זרמי מחשבה

היסטורית. החוג גם מכשיר את–והגות מרכזיים ביהדות, מתוך גישה עיונית ופילולוגית
תלמידיו למחקר והוראה.

תנאי הקבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה שתספק את דרישות החוג.

חוגי–חוגי, מסלול חד–מסלול דו מסלולים:
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חוגי–המסלול הדו
מבנה הלימודים

הלימודים כוללים שלושה מדורים:
ספרות חז"לא)
פילוסופיה יהודיתב)
קבלה וחסידותג)

µµµµµספרות חז"ל 
’4 נ4 שש"סשיעור מדרש ואגדה
’4 נ4 שש"סתרגיל מדרש ואגדה

’4 נ4 שש"סמכינה בתלמוד*
’4 נ4 שש"סתרגיל בטכסטים תלמודיים

’16 נ16 שש"ססה"כ

µµµµµפילוסופיה יהודית 
’4 נ4 שש"סשיעור ימי הביניים

’4 נ4 שש"סשיעור עת חדשה
’4 נ4 שש"סתרגיל ימי הביניים

’4 נ4 שש"סתרגיל עת חדשה
’16 נ16 שש"ססה"כ

µµµµµקבלה וחסידות 
’4 נ4 שש"סשיעור קבלה קלאסית
’4 נ4 שש"סתרגיל קבלה קלאסית
’4 נ4 שש"סשיעור קבלה מאוחרת
’4 נ4 שש"סתרגיל קבלה מאוחרת

’16 נ16 שש"ססה"כ

µµµµµסמינריונים 
’6 נ4 שש"ססמינריון
’6 נ4 שש"ססמינריון

’12 נ8 שש"ססה"כ
’60 נ56 שש"ססה"כ כללי

* המכינה בתלמוד היא קורס חובה בשנה א'.
אם החוג השני של התלמיד מחייב קורס בתלמוד, יהיה התלמיד חייב בתרגיל נוסף.

שפה זרה
.’ רמה א—אנגלית 

 מומלץ לתלמידים המתעתדים להמשיך בלימודיהם לקראת התואר השני (מ"א) במסלולהערה:
 להתחיל ללמוד שפה זרה שנייה כבר בשנה השלישית ללימודיהם ואף קודם לכן.’א
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בחינות, תנאי מעבר וסמינריונים
בתום כל סמסטר תתקיימנה בחינות בכתב בכל השיעורים והתרגילים. הרשות לגשת1.

80% מהקורסים ובהשתתפות פעילה.–לבחינה מותנית בנוכחות ב

בסמינריון חייב התלמיד בהשתתפות פעילה ובהגשת עבודה סמינריונית.2.

התלמיד חייב להגיש את העבודות הסמינריוניות למזכירות החוג בשני עותקים בצירוף3.
מעטפה גדולה מבויילת.

כל תלמיד המשתתף בסמינריון חייב להגיש עבודה סמינריונית באותה שנת לימודים שבה
 תוגש העבודה עד תום— ’הוא משתתף בסמינריון. אם השתתף בסמינריון בסמסטר א

 תוגש העבודה הסמינריונית עד תום— ’סמסטר ב'; ואם השתתף בסמינריון בסמסטר ב
חופשת סמסטר ב'.

שיקלול הציונים
הציון הסופי ייקבע לפי משקל כל קורס בנקודות זכות בסך כל הלימודים של התלמיד בחוג

(כל נקודה = 1/60 מן הציון הסופי).

תנאי זכאות:
פי דרישת הפקולטה–תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על

והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבותיו לאוניברסיטה.

ציון סופי לתואר
תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לב"א (כולל עבודה סמינריונית) זכאי לקבל אישורא.

לתואר. זכאות 

בבקשות לאישור זכאות, יש לפנות למזכירות החוג באופן אישי. על התלמיד לחתום עלב.
טופס השקלול לפני העברתו למדור בוגרים.

באישור הזכאות מפורטים החוגים אותם למד ותאריך הזכאות לתואר. תאריך זכאותוג.
לתואר ייקבע לפי תאריך מילוי המטלה האחרונה לתואר.

דימלתה לכוי אל ראותל תואכזה רושיא תלבק וא/ו בשחמל לולקשה תרבעה רחאלד.
לתקן את ציון הגמר שלו.

חוגי–המסלול החד
מבנה הלימודים

’60 נחוגי–מכסת הלימודים במסלול הדו

’12 נהוספות בחוג (3 תרגילים במדורים שונים)

’48 נ2 מיקבצים בחוגים אחרים
’120 נסה"כ

* החוג ממליץ לקחת בחוג לפילוסופיה את אחד המיקבצים ואת המיקבץ השני באחד
.’החוגים במדעי היהדות. בסה"כ על התלמיד ללמוד 48 נ
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במסגרת המיקבצים יחוייב התלמיד ללמוד שיעורים, תרגילים וסמינריונים לפי הנחיית יועץ
החוג.

בחירת המיקבצים תעשה באישור יועץ החוג.

שיקלול הציונים
הציון הסופי ייקבע לפי משקל כל קורס בנקודות זכות בסך כל הלימודים של התלמיד בחוג.

מיקבצים
 ראה פרטים באינטרנט.—מידע על מיקבצי החוג 

µ µ µ

הלימודים לתואר שני (מ"א)
 מרדכי פכטר’פרופיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 
 פרופ' מרדכי פכטריו"ר ועדת הדוקטוראט החוגית:

א. היסטוריה של עם ישראל
המועמדים ייבחרו בידי ועדת קבלה מבין התלמידים שסיימו לימודי ב"א בהיסטוריה ובמדעי
היהדות בציון סופי משוקלל 76 לפחות, בכל אחד מחוגי הלימוד. באישור ועדת הקבלה
החוגית יתקבלו בוגרים של חוגים אחרים. תלמיד שסיים תואר ראשון במוסד להשכלה
גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעבור מבחן ידע בעברית. מלוי תנאי זה הכרחי

לקבלת זכאות לתואר.

מבנה הלימודים
מסלולי לימוד:

 מתקבלים למסלול(מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית - 32 שש"ס): ’מסלול א
זה מועמדים שסיימו לימודי ב"א בציון סופי "טוב מאוד" (86) לפחות. תלמידים אחרים

 בתחילת שנת הלימודים השנייה, או לאחר שהגישו’יכולים לפנות בבקשה לעבור למסלול א
עבודה סמינריונית אחת לכל הפחות. את בקשתם יגישו בכתב למזכירות החוג.

בתקופה הראשית ילמד הסטודנט 12 שש"ס; בתקופה המשנית 4 שש"ס; (או 16 שש"ס
 וב‘.’בתקופה אחת) כמו כן ישתתף בקורס היסטוריוגרפי 4 שש"ס, וילמד שפה זרה ברמה א

בנוסף ילמד התלמיד 3 קורסים  בחוגים  אחרים בהיקף של 12 שש"ס. קורסים אלה יבחרו
מהקורסים הנלמדים בחוגים אחרים מדרג 3 ומעלה או מקורסים מדרג 4 בחוג.

הסטודנט חייב להגיש שתי עבודות סמינריוניות ולקבל ציונים בכל הקורסים בהם השתתף.
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16 שש"ס 4x= 4 שש"ס סמינריון בשניים מהם4 קורסים  בדרג 4

4  שש"ס     =4 שש"סבחינה או רפראט1 קורס היסטוריוגרפי

12 שש"ס 4x= 4 שש"ס רפראטים3 קורסים בחוגים אחרים

בדרג 3 לפחות

’ ורמה ב’רמה אשפה זרה

(נוסף על האנגלית שלמד בלימודי התואר הראשון) ’שפה זרה לתלמידי מסלול א
סטודנט שבחר את תקופת המקרא כתקופת התמחות, חייב ללמוד אכדית או מצרית
למתחילים ולמתקדמים. סטודנט שבחר את תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד כתקופת
התמחות, חייב ללמוד יוונית למתחילים ולמתקדמים. סטודנט שבחר את ימי הביניים, או

 או’העת החדשה כתקופת התמחות, יכול לבחור באישור החוג את השפה הזרה (ברמה ב
מקבילה) בהתאם לתחום התמחותו. סטודנט שמוכיח ידיעה על-ידי בדיקה בשפה זרה פטור
מלימודי שפה זרה. לימודי שפה זרה הם חובה אך לא נחשבים בשקלול הציונים. ניתן להכיר
במחצית מלמודי השפה הזרה כקורסי בחירה בתוכנית הלימודים של התלמיד, וזאת בתאום

בין מנחה העבודה והתלמיד.

עבודת גמר מחקרית
 יבחר נושא לעבודת גמר מחקרית, תוך התייעצות עם המרצה’תלמיד שהתקבל למסלול א

אשר ידריכו  בעבודתו. העבודה תודפס ותוגש בהתאם לנהלי הכנה והגשה של עבודת גמר
של הרשות ללימודים מתקדמים. העותקים שיוגשו לא יוחזרו למחבר. פרסום חלקי או מלא

של עבודת הגמר לפני הגשתה יעשה באישור חברי ועדת המ.א. החוגית והמנחה.

’ מסלול א—שקלול הציונים 
50%עבודת גמר מחקרית

30%סמינריונים
20%קורסים

100%סה"כ

מסלול אישי
מטרתו של המסלול לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות
והמחייב לימוד קורסים מחוגים ופקולטות שונות. במסלול זה התלמיד מחויב במכסת שעות

 למ"א ובכתיבת עבודת גמר מחקרית. תוכנית הלימודים תיבנה ע"י’לימוד כמו במסלול א
מנחה עבודת הגמר ותקבל אישור יו"ר הוועדה החוגית והדיקן ללימודים מתקדמים.

 במסגרת לימודי המ"א, יתמחה (מסלול עם בחינת גמר - 44 שש"ס): ’מסלול ב
התלמיד בתקופה היסטורית אחת או שתיים (24 שש"ס), כמו כן ישתתף בקורס היסטוריוגרפי
(4 שש"ס) וקורסים בחוגים אחרים בהיקף של 16 שש"ס. קורסים אלה ייבחרו מהקורסים

הנלמדים בחוגים אחרים מדרג 3 ומעלה או מקורסים מדרג 4 בחוג.
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4 שש"ססמינריוןקורס בדרג 4
4 שש"ססמינריוןקורס בדרג 4
4 שש"ססמינריוןקורס בדרג 4

4 שש"סרפראטקורס בדרג 4
4 שש"סרפראטקורס בדרג 4
4 שש"סרפראטקורס בדרג 4

4 שש"סבחינה/רפראטקורס היסטוריוגרפי

4 שש"סרפראטקורס בדרג 3 עד 5
4 שש"סרפראטקורס בדרג 3 עד 5
4 שש"סרפראטקורס בדרג 3 עד 5
4 שש"סרפראטקורס בדרג 3 עד 5

44 שש"ס11 קורסים

עבודות ובחינות
הסטודנט חייב לקבל ציון בכל אחד מהקורסים בהם השתתף.

 הסטודנט חייב בהשתתפות פעילה ובהגשת עבודה סמינריונית. הציון העובר—בסמינריון 
הוא 60. במהלך לימודיו יכתוב התלמיד 3 עבודות סמינריוניות.

2 נושאים בתקופת התמחותו. הבחינות–עם תום לימודיו ייבחן התלמיד בבחינת גמר ב
פי ביבליוגרפיות שיוכנו בחוג. ציון מעבר– בסתיו ובאביב על—תתקיימנה בשני מועדים 

בבחינה הוא 76.

’ מסלול ב—שקלול הציונים 
30%בחינות גמר

330% סמינריונים
40%קורסים

100%סה"כ

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)’(מסלול א מסלול מואץ לתואר השני
החוג מאפשר לתלמידים מצטיינים לסיים בתוך ארבע שנים (8 סמסטרים) את לימודי התואר
הראשון והשני. התלמיד יקבל תואר "בוגר" עם השלמת מכסת לימודי הב"א בתום השנה

השלישית ללמודיו ותואר מוסמך בתום השנה הרביעית ללמודיו.

מבנה הלימודים
חוגי–הלומדים במסלול המואץ יחוייבו בכל מכסת הלימודים של התואר הראשון במסלול דו

חוגי ושל התואר השני (32 שש"ס, שפה זרה וכתיבת עבודת גמר מחקרית). הלימודים–או חד
 וב‘ ילמדו לפי תכנית הב"א הרגילה,’לשני התארים יימשכו ברציפות 8 סמסטרים: בשנים א

 ילמדו במקביל את יתרת המכסה לתכנית הב"א ומספר קורסים מתכנית המ"א,’בשנה ג
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. בשנה זו תושלם כתיבת עבודת’ ילמדו את יתרת המכסה לתכנית המ"א במסלול א’בשנה ד
פי השלבים והכללים המקובלים.–הגמר, על

חלוקת המכסה תעשה כדלקמן:
 לתואר ראשון (שנה א‘ למ"א) ישתתפו הלומדים במסלול בארבעה קורסי מ"א.’בשנה ג
 (שנה ב‘ למ"א) ישתתפו בשאר הקורסים הדרושים להשלמת מכסת הלימודים’בשנה ד
לתואר.

 ללימודי הב"א’התלמיד יתחיל את לימודי השפה השניה על-פי מסלול התמחותו בשנה ג
(לפחות).

תנאי קבלה
ידי החוג עד–יתקבלו לתכנית תלמידים שסיימו בהצטיינות את כל החובות המומלצות על

80 בחוג השני. הקבלה–. ממוצע ציוניהם בחוג בשלב זה חייב להיות 86 לפחות, ו’תום שנה ב
ג‘– ל’ידי ועדת המ"א החוגית במהלך הקיץ שבין שנה ב–למסלול המואץ תומלץ כמקובל על

ידי הרשות ללימודים מתקדמים. מעמד תלמיד מ"א מן המניין יושג רק עם–ותאושר על
השלמת החובות לתואר הראשון.

תארים
עם השלמת מכסת הלימודים לתואר הראשון, יקבלו התלמידים תעודת בוגר האוניברסיטה
כמקובל. עם השלמת חובות התואר השני, כולל הגשת עבודת הגמר המחקרית ושיפוטה,

יהיו זכאים לקבלת תואר "מוסמך האוניברסיטה" בחוג לתולדות ישראל.

תוכנית מ"א משותפת לחוגים לתולדות ישראל ולמקרא
("המקרא ועולמו")

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים במקרא ובהיסטוריה של
עם ישראל ושל שכניו בתקופת המקרא. התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לענות על הצרכים
של ציבור המורים למקרא בבתי הספר התיכוניים המתמודדים עם הוראת המקרא ותולדות
עם ישראל בתקופת המקרא, אך היא תהא פתוחה גם לסטודנטים אחרים המבקשים להרחיב
את ידיעותיהם בתולדות עם ישראל בעת העתיקה ובתרבויות המזרח הקדום. הקורסים
שיוצעו במסגרת התוכנית יקיפו תחומים שונים בחקר המקרא ועולמו, ויתמקדו בנושאים

המהווים חלק מתוכנית הלימודים בבתי הספר.

סדרי הרשמה
הסטודנטים יוכלו להרשם לאחד משני החוגים: תולדות ישראל או מקרא.

תעודת הסיום
הסטודנטים שיסיימו בהצלחה את לימודיהם יקבלו תואר מ“א בחוג שבו הם נרשמו לתוכנית.
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סדר הלימודים
 בלבד. התלמיד ישתתף בשיעורים המוצעים ע"י החוג’התוכנית מתקיימת במסגרת מסלול ב

לתולדות ישראל והחוג למקרא. תוכנית זו מחייבת 44 שש"ס, מחציתם מהחוג לתולדות
ישראל ומחציתם מהחוג למקרא. הלימודים ימשכו שנתיים ויתקיימו במשך יום לימודים

.’ יום ב—אחד בשבוע  

מדי שנה יתקיימו שני ימי עיון במקרא, יום אחד בחנוכה ויום אחד בל"ג בעומר, ויאורגן
5–סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי. השתתפות ב

פעילויות כנ"ל (ימי עיון ו/או סיורים) תהא שקולה כנגד קורס בן 2 שש"ס. ההשתתפות
בסיורים ובימי העיון תהא זכות ולא חובה.

תנאי קבלה
יתקבלו בוגרי אוניברסיטה ישראלית בחוגים למקרא או בחוגים ההיסטוריים או בחוגים של
מדעי היהדות שהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות בכל אחד משני החוגים. בוגרי חוגים

 שהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות, יוכלו  להתקבל לתוכנית BEDאחרים או בעלי תואר
רק לאחר שימלאו אחר תנאי קבלה אישיים שייקבעו על-ידי ראש החוג לתולדות ישראל

וראש החוג למקרא.

חובות הלימוד
התלמידים יכתבו שלוש עבודות סמינריוניות, אחת בכל חוג ואחת בחוג שיבחר התלמיד.
בקורסים הנותרים התלמידים ייבחנו בסוף שנת הלימודים או יגישו רפראט בכתב. כמו כן

יחוייבו כל התלמידים להבחן בבחינת גמר (שתהיה משותפת לשני החוגים).

שקלול הציונים
שקלול הציונים יעשה כדלהלן:

סמינריונים (10% לכל אחד).30%
קורסים אחרים.40%
בחינת גמר.30%

תכנית מ"א למורים בתולדות ישראל וספרות חז"ל
פה–התכנית נועדה, בראש ובראשונה, לענות על צרכיהם של מורים ומנחים בתורה שבעל

במערכת החינוך, אך היא תהא פתוחה גם לסטודנטים שאינם מורים.

תנאי קבלה
לתכנית יתקבלו סטודנטים אשר סיימו את לימודי הב"א באחד החוגים ממדעי היהדות

בציון 76 לפחות, והשיגו בחוג הלימוד השני לתואר בוגר 76 לפחות.

סדר הלימודים
 בלימודי המ"א. הסטודנט ילמד 32 שש"ס בחוג הראשי,’התכנית היא מובנית ובמסלול ב

המתחלקות על פני שתי התקופות: בית שני ותקופת המשנה והתלמוד ולימודים משיקים
בהיקף של 12 שש"ס.
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8 שש"סקריאה בטקסטים תלמודיים
4 שש"ססמינריון בהיסטוריה בתקופת בית שני

4 שש"ססמינריון בלימודי ספרות חז"ל
4 שש"ססמינריון בלימודים בתחום משיק*

8 שש"ס2 קורסים בהיסטוריה בתקופת בית שני
8 שש"ס2 קורסים  בלימודים ספרות חז"ל

8 שש"ס2 קורסים בלימודים בתחום משיק*
44 שש"ס11 קורסים

*הלימודים בתחומים משיקים הם : 1) פרשנות מסורתית למקרא  2) מחשבת יהודית בימי
הביניים והעת החדשה 3) הספרות העברית החדשה ומקורותיה הקדומים.

בחינות גמר
בתום לימודיו ייבחן הסטודנט בחינת גמר בכתב. בחינת הגמר מורכבת משני נושאים:

היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד וספרות חז"ל.

שקלול
שקלול הציונים יעשה עפ"י החלוקה הבאה:

30%בחינות גמר
30%סמינריונים

40%קורסים
100%סה"כ

 למורים בהיסטוריה’תכנית מ"א במסלול ב
תכנית משותפת לחוגים לתולדות ישראל ולהיסטוריה כללית

הספר התיכוניים,–התכנית מיועדת לענות על הצרכים של ציבור המורים להיסטוריה בבתי
המתמודד עם שילוב לימודי ההיסטוריה היהודית והכללית. קורסים המוצעים במסגרת
התוכנית יקיפו נושאים מתולדות ישראל והעמים ויתמקדו בנושאים המהווים חלק מתוכנית

הספר התיכוניים. במסגרת התוכנית יתקיימו קורסים משותפים לשני–הלימודים של בתי
). להשלמת’החוגים. התוכנית הינה במסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית (מסלול ב

חובות הלימודים לתואר המ"א, יוכל התלמיד לבחור קורסי בחירה בחוגים אחרים
באוניברסיטה בדרג 3 לפחות בהיקף הנדרש ובאישור ועדת המ.א.

תנאי קבלה
התכנית מיועדת למורים להיסטוריה בבתי-הספר התיכוניים שסיימו את לימודי הב"א באחד
החוגים להיסטוריה בציון 76 לפחות, בעלי תעודת הוראה וותק של חמש שנות הוראה

וציונם המשוקלל בחוג השני לתואר בוגר הוא 76 לפחות.
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סדר הלימודים
בתכנית המשולבת ילמד התלמיד 44 שש"ס, על פי הפירוט הבא:

8 שש"סשני סמינריוני התמחות, אחד בכל חוג1.

4 שש"ססמינר מתודולוגי באחד משני החוגים2.

8 שש"סשני קורסים בנושאים משותפים3.

8 שש"סשני קורסים על פי בחירת התלמיד אחד בכל חוג4.

16 שש"סארבעה קורסים בחוגים אחרים בדרג 3 לפחות5.

התלמיד ייבחן בבחינת גמר בחוג לתולדות ישראל או בחוג להיסטוריה כללית בחינת גמר:
פי בחירתו.–על

שקלול הציונים
שקלול הציונים יעשה עפ"י החלוקה הבאה:

30%בחינות גמר
210% קורסי בחירה בחוגים

330% סמינריונים
420% קורסים בחוגים אחרים

210% קורסים בנושאים משותפים
100%סה"כ

תכנית לימודים בתולדות עם ישראל בעת החדשה
ניתן להרכיב תכנית לימודים המתמקדת בתולדות ישראל בעת החדשה וביהדות זמננו.

תנאי קבלה
קבלה לתכנית זו מותנית באישור ועדת המ"א החוגית ומסלול הלימודים זהה לתכנית הרגילה

. ניתן יהיה ללמוד יום בשבוע במשך שנתיים.’במסלול ב

הסטודנט במהלך לימודיו חייב בהגשת 3 עבודות סמינריוניות. בשאר הקורסים הסטודנט
חייב לכתוב עבודת רפראט. הסטודנט חייב לקבל ציון בכל הקורסים בהם השתתף. עם סיום

הלימודים, לאחר הגשת כל העבודות ייבחן הסטודנט בבחינות גמר.

תכנית לימודים בתולדות עם ישראל בעת החדשה ואזרחות
התוכנית מיועדת לענות על הצרכים של ציבור המורים לאזרחות ולהיסטוריה בבתי הספר
התיכוניים. התוכנית משלבת היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה וקורסים מתחום

האזרחות בהתאם לתוכנית הלימודים בחטיבה העליונה.

תנאי קבלה
קבלה לתכנית זו מותנית באישור ועדת המ"א החוגית ומסלול הלימודים זהה לתכנית הרגילה

. ניתן יהיה ללמוד יום בשבוע במשך שנתיים.’במסלול ב
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הסטודנט במהלך לימודיו חייב בהגשת 3 עבודות סמינריוניות. בשאר הקורסים הסטודנט
חייב לכתוב עבודת רפראט. הסטודנט חייב לקבל ציון בכל הקורסים בהם השתתף. עם סיום

הלימודים, לאחר הגשת כל העבודות ייבחן הסטודנט בבחינות גמר.

 ספרות, מחשבה והיסטוריה—תכנית לימודים בתרבות ישראל 
(בשיתוף החוג לספרות עברית והשוואתית)

תחומי. ההכרה בצורך ללימוד–התרבות היהודית היא תחום מובהק שבו מתבקש לימוד בין
דיסציפלינרי בלימודי התרבות היהודית הביאה לשיתוף פעולה בין החוג לספרות–אינטר

עברית והשוואתית והחוג לתולדות ישראל במטרה ליצור מגמת לימוד בתרבות ישראל.
במגמה זו יושם דגש על לימוד משולב שענינו חשיפת הקשרים וההשפעות ההדדיים בין
יצירות תרבות מתקופות שונות וממרכזים יהודיים שונים, הדגשת קשרי הגומלין המתקיימים
בין תהליכים חברתיים לבין תרבות וספרות, ושימוש במסורות תיאורטיות מגוונות להבנת

תהליכים אלה.

פי תקופות: הזמן העתיק, ימה"ב והעת החדשה.–הלימודים מאורגנים על

בנוסף לשיעורי הבחירה מוצע קורס חובה "מגמות בחקר תרבות ישראל" וקורס השלמה
בקריאת טקסטים עבריים, שבו ייחשפו הסטודנטים לטקסטים מן הספרות היהודית

לדורותיה.

מסלולי הלימוד
’מסלול א

מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 36 שש"ס, לא כולל לימודי
שפות. במסלול זה נדרש/ת התלמיד/ה לכתוב עבודת גמר מחקרית.

’מסלול ב
מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 44 שש"ס.

מסלול זה אינו כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית, אך כולל בחינת גמר.

מסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי
מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף של 44 שש"ס.

המסלול כולל כתיבת פרוייקט גמר מחקרי כמפורט בתקנון לימודי תואר שני של האוניברסיטה.

תנאי קבלה
תנאי הקבלה כמקובל בחוגים לספרות עברית והשוואתית או בתולדות ישראל. התלמידים

יוכלו להרשם למגמה באחד החוגים עפ"י בחירתם.

חובות הלימוד
’מסלול א

על התלמידים ללמוד שיעורים בהיקף של 24 שש"ס בתכנית, ואת הקורס "מגמות בחקר
תרבות ישראל" (4 שש"ס) סה"כ 28 שש”ס.
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במסגרת שיעורי הבחירה ילמדו התלמידים הרשומים בחוג לספרות עברית והשוואתית קורס
של 4 שש"ס מן החוג לתולדות ישראל ותלמידים הרשומים בחוג לתולדות ישראל קורס מן

החוג לספרות עברית והשוואתית.

 כמו כן יחוייבו התלמידים ללמוד קורס בקריאת טקסטים עבריים בהיקףלימודי עזר:
של 4 שש”ס.

שפה זרה שנייה עפ"י תחום ההתמחות ובאישור היועץ
 2 (סה"כ 16 שש"ס)8X שש"ס (ברמת מתחילים + מתקדמים)

במסלול זה יכתבו התלמידים עבודת גמר מחקרית.

 ומסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי’מסלול ב
לימודי מגמה 28 שש"ס. 12 שש"ס לימודים נוספים מן החוג לתולדות ישראל לתלמידים
הרשומים בחוג לספרות עברית והשוואתית ולתלמידי החוג לספרות עברית והשוואתית 12
שש"ס בחוג לתולדות ישראל. כמו כן יחוייבו התלמידים בקורס בקריאת טקסטים עבריים

בהיקף של 4 שש"ס

עבודות ובחינות
התלמיד חייב להגיש שלוש עבודות סמינריוניות. על התלמידים לקבל ציונים בכל הקורסים

 יחוייבו בבחינת גמר לאחר סיום לימודיהם.’שבהם השתתפו. תלמידי מסלול ב

עבודות גמר מחקרית
 הרשות ללימודים מתקדמים.—פי הכלול בתקנון הלימודים הכללי –על

שקלול הציונים
’מסלול א

שקלול הציונים יעשה עפ"י החלוקה הבאה:
35%עבודת גמר מחקרית

330% עבודות סמינריוניות
35%ציונים בקורסים אחרים

100%סה"כ

 ומסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי’מסלול ב
שקלול הציונים יעשה עפ"י החלוקה הבאה:

30%בחינות גמר/פרויקט גמר מחקרי
330% עבודות סמינריוניות

40%ציונים בקורסים אחרים
100%סה"כ
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ב. מחשבת ישראל

מטרת הלימודים
העמקת הידיעה השיטתית והקניית דרכי מחקר בהתפתחותם של הרעיונות העיוניים,
התאולוגיים, החברתיים והלאומיים ביהדות, בכווניהם הפילוסופיים וההיסטוריים, ובזיקתם

אל ההשקפות הפילוסופיות, התאולוגיות והחברתיות הכלליות.

הלימודים לתואר השני (מ"א)
ידי ועדת הקבלה מבין הסטודנטים שסיימו את לימודי ב"א בחוג–המועמדים ייבחרו על

למחשבת ישראל בציון משוקלל 76 לפחות והשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות בחוג השני
בלימודי בוגר. באישור ועדת הקבלה החוגית יתקבלו בוגרים של חוגים אחרים.

קיימים שני מסלולי לימוד:

 (מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)’1. מסלול א
20   שש"סחוג ראשי (5 קורסים)

4    שש"סמכינה בתלמוד
8    שש"ס(2 קורסים)לימודים בחוגים אחרים בדרג 3 עד 5

32  שש"ססה"כ
 וב'.’כמו כן ילמד התלמיד שפה זרה ברמה א

ידי בדיקה בשפה זרה פטור מלימודי שפה זרה. לימודי שפה זרה–סטודנט שמוכיח ידיעה על
הם חובה אך לא נחשבים בשקלול הציונים. ניתן להכיר במחצית מלמודי השפה הזרה
כקורסי בחירה בתוכנית הלימודים של התלמיד, וזאת בתאום בין מנחה העבודה והתלמיד.

הסטודנט חייב להגיש שתי עבודות סמינריוניות ולקבל ציונים בכל הקורסים בהם השתתף.

’שקלול הציונים - מסלול א
50%עבודת גמר מחקרית

230% סמינריונים
20%קורסים

100%סה"כ

 (עם בחינת גמר)’2. מסלול ב
28   שש"סחוג ראשי (7 קורסים)

4    שש"סמכינה בתלמוד
12  שש"סלימודים בחוגים אחרים (3 קורסים) בדרג 3 לפחות

44  שש"ססה"ב
הסטודנט חייב להגיש שלוש עבודות סמינריוניות ולקבל ציונים בכל הקורסים בהם השתתף.
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בחינות גמר
בתום לימודיו ייבחן הסטודנט בבחינת גמר בכתב בחוגו הראשי. בחינת גמר מורכבת מבחינה

בתחומי הלימוד שבהם כתב עבודה סמינריונית. ציון מעבר 76.

’שקלול הציונים - מסלול ב
30%בחינות גמר
30%סמינריונים

40%קורסים
100%סה"כ

µ µ µ

).Ph.Dלימודים לקראת תואר שלישי (
תנאי קבלה

רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) בהיסטוריה או
במחשבת ישראל או באחד ממקצועות מדעי היהדות מאוניברסיטה (מוכרת) בארץ או בחוץ
לארץ, שהשיג לפחות ציון סופי "טוב" (80) בלימודיו לתואר שני וציון "טוב מאוד" (86)

בעבודת הגמר.

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

, שלא יעלה על 12 חודשים.’תלמיד מחקר שלב אא)

.’תלמיד מחקר שלב בב)

מועמד שאושרה לו ההרשמה לאחר שעמד בתנאי הקבלה, ואחד המרצים בחוג המוסמכים
 בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת.’ יעסוק בשלב א—לכך הסכים להנחות את עבודתו 

הצעת המחקר תוגש בחתימת המנחה/ים ליו"ר ועדת הדוקטוראט של החוג. אם תאושר
.’ההצעה ע"י כל הגורמים יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב

מדריך עבודת הדוקטור יקבע לתלמיד המחקר את תוכנית הלימודים שלו ואת היקפה. ועדת
הד"ר החוגית תאשר את התוכנית והיקפה. הועדה רשאית להטיל על הסטודנט חובת בחינה
(בכתב או בעל פה) בשיעורים שהסטודנט נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים נדרשת רק

חובת השתתפות פעילה.

עם סיום עבודת המחקר, יגיש הסטודנט את עבודתו המודפסת, בחתימת המנחים, לאישור
ליו"ר ועדת הדוקטוראט. לאחר שתערך בדיקה, כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש על פי

התקנון, תמליץ ועדת הד"ר על מינוי שופטים.
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המכינה לתלמוד - ב"א ומ"א

מטרת הלימודים
המכינה נועדה לשרת את החוגים למדעי היהדות. תפקידה להקנות לתלמידים את הידע

והכלים הבסיסיים הנחוצים כדי להתמודד עם מקורות תלמודיים.

הלימודים במכינה עוסקים בהתפתחותה של הספרות התלמודית על מרכיביה ורבדיה השונים.
התלמיד לומד לקרוא טכסטים יצוגיים מן הספרות התלמודית ולהשתמש בספרי העזר

העומדים לרשותו.

מבנה הלימודים
פי דרישות החוג.–ברמת ב"א ילמד התלמיד על

התלמיד יבחר אחד מארבעת הקורסים המוצעים בחוג.
בסוף כל סמסטר תתקיים בחינה.

ברמת מ"א התלמיד ילמד את הקורס:  טקסטים התלמודיים של מ"א (ראהברמת מ"א: 
).http://www.haifa.ac.il באתר האוניברסיטה: —רשימת הקורסים באינטרנט 
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תיאטרון

חוגי)–חוגי, חד–חוג לימודים לב"א (דו

פרופ' מרטין אורקיןראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

פרופ' א"ב יהושע, פרופ' ארתור סג"ל.פרופסור מן המניין:

פרופ' גבריאל צורן. ,זוע םהרבא פרופ' מרטין אורקין, פרופ'פרופסור חבר:

,היקסבונסוס הלא ר"ד ,)ןמא( יקחצי לט 'בג ,)ןמא( תיזג תימע רממרצה בכיר:
ד"ר ראובן שניר. ,ןמנייש הרפש ר"ד ,ינרפפ רימידלו ר"ד

,)ןמא( יול ןתיא רמ ,בגוי לאכימ ר”ד ,רפוס–ןוארב הלארא ר"דמרצה:
גב' אתי רזניק (אמן).

קלודין אלנקווה."ר דמרצה בכיר:

"ר מסעוד חמדאן.דמדריך דוקטור:

 אסי אשד,’ ילנה אוסטרובסקי (אמן), מר יחיאל אורגל (אמן), גב’גבעמית הוראה:
 אביבה’מר גיל בכר (אמן), מר סלים דאו (אמן), מר עזרא דגן (אמן), גב

,)ןמא( ןורעי רדמס ’בג )ןמא( ידרו ינח 'בגהבר (אמן), מר ניל הריס,  
 כנרתד"ר ,)ןמא( ןייעמ דוד רמ ,)ןמא( טהל ה גיל’ גב,ירעי תיגח 'בג
ןונמא רמ ,)ןמא( רתפ יניס רמ ,רקסיפ ינור רמ ,סקאס רידנלג 'בג ,יונ
–יחרזמ תרשוא 'בג ,בוט–םש ילתפנ רמ ,ךייר לאכימ רמ ,)ןמא( ביבר
.אריפש

מזכירות החוג
מיכל ליבסטר  גב'מרכזת החוג:

שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 13.00-10.00.
טלפון: 8240715, פקס: 8249714

http:// theatre.haifa.ac.ilאתר אינטרנט: 
mliebst1:// univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
החוג לתיאטרון מבקש להקנות לתלמידיו ידע, הבנה והתנסות בכל תחומי אמנות התיאטרון.
החוג מיועד לתלמידים המבקשים להתמחות בצדדיה העיוניים והמחקריים של אמנות
התיאטרון, למעונינים לפתח את כשרונם במקצועות התיאטרון (משחק, בימוי, עיצוב
תיאטרוני ותיאטרון בובות) וכן לאלה המעונינים לרכוש מיומנויות של עבודת התיאטרון
בתוך הקהילה (תיאטרון חברתי). במהלך שלוש שנות לימודיהם יתוודעו התלמידים אל

קהילתי, אומנות–יסודות השפה התיאטרונית, תולדות התיאטרון והדרמה, תיאטרון חברתי
המופע, מקומו של התיאטרון במערכות החברה והאמנות ושימוש בתיאטרון להעצמת הקול

החברתי.

סטודנטים המתמחים במקצועות התיאטרון יתנסו בשיעורים מקצועיים, סדנאות, פרוייקטים
והפקות. סטודנטים המתמחים בתיאטרון חברתי ישתתפו בסדנאות כתיבה ובימוי, פרוייקטים

חברתיים ועבודת שטח בקהילות נבחרות.

מבנה הלימודים
חוגי.–חוגי ומסלול חג–בחוג לתיאטרון קיימים שני מסלולים: מסלול דו

הלימודים בחוג כוללים לימודים עיונים אקדמיים בצד לימודי התנסות מעשיים יצירתיים.
במסגרת החוג מתקיימים לימודים עיוניים באמנות התיאטרון וכן לימודים מתוגברים
במשחק, בעיצוב תיאטרוני (בשילוב עם החוג לאמנות יצירה) ותיאטרון בובות (תכנית אישית),
בבימוי (תכנית אישית) ובתיאטרון חברתי. תלמידי התיאטרון החברתי ישתתפו בשיעורים
עיוניים ובסדנאות ויקבלו הזדמנות לעבודה מעשית בשטח בקהילות נבחרות. העבודה

הקהילתית תלווה ותונחה ע"י מורי המגמה.

הערות:
חוגי.–החוג ממליץ לתלמידי מגמות משחק ובימוי ללמוד במסלול החד1.

–חוגי יבחר מקבץ או שני מקבצים מהחוג ללימודים רב–תלמיד הלומד במסלול חד
תחומיים עד לצבירת מלוא נקודות הזכות.

 בהשתתפות בפעילויות החוג השונות,כל התלמידים יחויבובמהלך שנות הלימודים 2.
לשנה מתקדמת.כתנאי מעבר בהפקות החוג ובפרוייקטים מעשיים לפי מגמת הלימוד 

3. מערכת הלימודים נקבעת בתקופת הייעוץ והרישום, לפי המגמה.

4. החל מהשנה השלישית ניתן לשלב לימודי תעודת הוראה בחוג להוראה.

חובות החוג
בתחילת כל שנת לימודים מתפרסם תקנון התנהגות ומשמעת בשיעורים המעשיים ובחזרות.

דגש מיוחד מושם על נוכחות בשיעורים מעשיים.

כל פעילות מקצועית של החוג (תרגילים, הפקות, חזרות וכיו"ב) מתקיימים לפי נוהל התנהגות
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ומשמעת מקצועיים בכפוף לתקנון החוג והחלטות ראש החוג, ראשי מסלולים מוגברים, מורי
החוג, מנהלת ההפקות ומרכזת החוג.

 (תרגילים, הפקות, חזרות וכיו"ב) מתקיימות מעבר לשעות הלימודים, לעיתיםפעילויות החוג
עד השעה 22:00, כולל ימי חופשה, חופשת הסמסטר וחופשת הקיץ. ההתנסות בזמן זה
מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית ההתמחות המעשית של התלמיד בעבודת התיאטרון וחיונית

ללימודיו.

תלמידי החוג אינם רשאים לעסוק במקצוע התיאטרון בכל עבודה מקצועית או לקבל על
עצמם התחייבות מקצועית מלבד במסגרת הלימודים. במקרים חריגים יוכל התלמיד

לבקש אישור בכתב מראש החוג.
לתלמידי החוג יוצעו כרטיסי תיאטרון להצגות תיאטרון נבחרות מתוך הרפרטואר השוטף של

 חלקם חינם וחלקם בהנחות גדולות. מספר מצומצם של הצגות—כל תיאטראות ישראל 
 במסגרת תכנית הלימודים. שאר ההצגות תוצענה לתלמידים כצפייתצפייה חובהאלה הינו 

רשות מומלצת.

הצפייה בהצגות שמעלה החוג היא חובה לכל תלמידי החוג בכל המגמות.

שעות קבלה ראש החוג
ראש החוג פנוי לקבלת תלמידים בתאום מראש בימי שני בין השעות 10-11 וברוב ימי חמישי

בין השעות 10-11. ניתן לקבוע פגישות בזמנים מיוחדים רק בתיאום מראש.

תנאי הקבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על1.

תלמידים המבקשים ללמוד במגמות המקצועיות: משחק, בימוי, עיצוב תיאטרון, תיאטרון2.
בובות ותיאטרון חברתי יידרשו לעמוד בבחינה המשולבת בראיון אישי, בהתאם לדרישות

המגמה אליה הם מעונינים להתקבל.

תנאי קבלה נוספים למגמת עיצוב תיאטרון: עמידה בתנאי הקבלה של החוג לאמנות3.
יצירה, הצגת תיק עבודות הכולל 7 עבודות מתחומים שונים מהתקופה האחרונה, בחינת

בית מעשית.

תכנית הלימודים
להלן מסגרת כללית של תכניות הלימודים לפי המגמות השונות: עיונית, משחק, עיצוב תיאטרון
ותיאטרון בובות, בימוי ותיאטרון חברתי. רישום למגמה מקצועית ייעשה רק לאחר עמידה

רישום לקורסים ייעשה באופן אישי במזכירות החוג.בתנאי הקבלה. 

חוגי–תכנית הלימודים במסלול הדו
עיוני

שיעורי חובה שנה א' (חובה בכל המגמות)
נ'4שש"ס4מבוא לדרמה ותיאטרון

נ'2שש"ס4ניתוח טקסטים ומופעים
נ'2שש"ס2הפקה בתיאטרון + צוות טכני
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נ'4שש"ס4תולדות התיאטרון והדרמה
פרוייקטים והפקות

8   נ'8-6 שש"סשיעורי בחירה עיוניים *
שיעורים מקצועיים וסדנאות *

20 נ'22-20 שש"ססה"כ

שיעורי חובה שנה ב'
נ'4שש"ס4פרוסמינריון

16 נ'18-16 שש"סשיעורי בחירה עיוניים *
שיעורים מקצועיים וסדנאות *

20 נ'22-20 שש"ססה"כ

שיעורי חובה שנה ג'
נ'6שש"ס4סמינריון

14 נ'18-16 שש"סשיעורי בחירה עיוניים*
שיעורים מקצועיים וסדנאות*

20 נ'22-20 שש"ססה"כ
60 נ"ז62-60 שש"ססה"כ לתואר

*התלמיד יהיה רשאי לבחור בין שיעור עיוני למקצועי לפי ייעוץ בלבד, בהתאם לתכנית
הלימודים אליה הוא רשום.

משחק מוגבר
שיעורי חובה שנה א'

נ'12שש"ס14שיעורי חובה עיוניים (ראה לעיל)
נ'2שש"ס2יסודות המופע

נ'9שש"ס17שיעורי חובה מעשיים
נ'2שש"ס2שיעורי בחירה עיוניים/מעשיים

פרוייקטים והפקות

שיעורי חובה שנה ב'
נ'4שש"ס4פרוסמינריון

נ'14שש"ס17שיעורי חובה מעשיים
נ'1שש"ס2סדנה מעשית

פרוייקטים והפקות
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שיעורי חובה שנה ג'
נ'6שש"ס4סמינריון

נ'4שש"ס14שיעורי חובה מעשיים
נ'2שש"ס4שיעורי בחירה עיוניים

נ'4שש"ס4פרוייקטים והפקות
60 נ"ז שש"ס87סה"כ

עיצוב תפאורה ותלבושות
שיעורי חובה שנה א'

נ'12שש"ס14שיעורי בחירה עיוניים (ראה לעיל)
נ'11שש"ס14שיעורי חובה מעשיים

נ'2שש"ס4סדנאות בחירה
פרוייקטים והפקות

שיעורי חובה שנה ב'
נ'4שש"ס4פרוסמינריון

נ'12שש"ס23שיעורי חובה מעשיים
נ'3שש"ס6סדנאות בחירה

פרוייקטים והפקות

שיעורי חובה שנה ג'
נ'6שש"ס4סמינריון

נ'10שש"ס18שיעורי חובה מעשיים
פרוייקטים והפקות

נ'60שש"ס87סה"כ

תיאטרון חברתי
שיעורי חובה שנה א'

נ'12שש"ס14שיעורי חובה עיוניים (ראה לעיל)
נ'4שש"ס4מבוא לתיאטרון חברתי

נ'5שש"ס10שיעורי חובה מעשיים
נ'4שש"ס4שיעורי בחירה עיוניים
נ'3שש"ס4שיעורי בחירה מעשיים

שיעורי חובה שנה ב'
נ'4שש"ס4פרוסמינריון

נ'4שש"ס8שיעורי חובה מעשיים
נ'4שש"ס4שיעורי בחירה עיוניים
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שיעורי חובה שנה ג'
נ'6שש"ס4סמינריון

נ'6שש"ס8שיעורי חובה מעשיים
נ'4שש"ס4שיעורי בחירה עיוניים

נ'4שש"ס4פרוייקט סיום
60 נ' שש"ס72סה"כ

חוגי–תכנית הלימודים במסלול החד

משחק מוגבר
’שעורי חובה שנה א
’4 נ4 שש"סמבוא לדרמה ותיאטרון

’2 נ4 שש"סניתוח טקסטים ומופעים
’2 נ2 שש"סהפקה בתיאטרון

’4 נ4 שש"סתולדות התיאטרון והדרמה
’2 נ2 שש"סיסודות המופע

’11 נ19 שש"סשעורי חובה מעשיים
’6 נ12 שש"סשעורי בחירה מעשיים

פרוייקטים והפקות
’16 נ16 שש"סמיקבצים לפי בחירה

’47 נ63 שש"ססה"כ

’שעורי חובה שנה ב
’4 נק4  שש"ספרוסמנריון

’4 נ4  שש"סשעורי חובה עיוניים
’15 נ31 שש"סשעורי חובה מעשיים

’4  נ8   שש"סשעורי בחירה מעשיים
פרוייקטים והפקות

’16 נ16 שש"סבחירה מקבצים לפי
’43 נ63 שש"ססה"כ

’שיעורי חובה שנה ג
’6 נ4  שש"ססמינריון

’8 נ12 שש"סשעורי חובה מעשיים
’4 נ4  שש"ספרוייקטים והפקות
’12 נ10 שש"סמקבצים לפי בחירה

’30 נ30 שש"ססה"כ
156 שש"ס       120 נ'סה"כ
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בימוי
פירוט הקורסים נקבע לאחר ייעוץ עם תחילת שנת הלימודים.

תנאי מעבר, עבודות, בחינות וציונים
במסלולים המתוגברים יידרש ציון 280 מותנה בציון מינימלי של 60. –המעבר מדרג 1 ל1.

לפחות בשיעורים המקצועיים של המסלול.
המעבר מדרג לדרג במסלולים המוגברים (עיצוב, משחק, בימוי, תיאטרון חברתי)2.

נתון לשיקולי ועדת ההוראה של החוג: יילקחו בחשבון נוכחות, משמעת, התקדמות
התלמיד, ציונים ועוד.

התלמיד ימשיך בדרג 3 רק לאחר שקיבל ציון מעבר בכל המקצועות של דרג 2 וסיים3.
באנגלית כשפה זרה כנדרש מתקנון האוניברסיטה.

התלמיד חייב בעבודת פרוסמינריון בשנה ב' ללימודיו ועבודה סמינריונית בשנה ג'.4.

!! השתתפותו של תלמידקיימת חובת נוכחות של התלמיד בכל הקורסים והסדנאות5.
הקפדה מיוחדת תיעשה אם נוכחותו לא תהיה מספקת (80% לפחות!). תבוטלבקורס 

בשיעורים המעשיים ובסדנאות במסלולים המוגברים, בהם הנוכחות חייבת להיות
מלאה.

ההרשמה לכל שיעורי המסלולים המעשיים במזכירות החוג בלבד.6.
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חוגי)–(דו

ד"ר יוסי ציגלרראש התכנית: 

א. כללי
התכנית לב"א מצטיינים מאפשרת לתלמידים בעלי פוטנציאל אישי גבוה לפתח חשיבה
אינטרדסיפלינרית, לחוות ולהתמודד עם מגוון גדול של תפיסות עולם אקדמיות. לשם כך

תכנית של קורסים מובנים האמורים לעודד חשיבה ביקורתית, כתיבה מדעית, אנו מציעים
הנהוגים בערב רב של תחומים ממדעי הרוח והחברה. והכרת כלי המחקר

כמו כן, התכנית מאפשרת חופש בבחירת קורסים מכל החוגים ובכל הדרגים.

התלמידים בתכנית זוכים ליחס אישי, לווי והדרכה צמודים לאורך שלוש שנות לימודיהם.

בחירת המועמדים נעשית על סמך חתך פסיכומטרי גבוה וראיון אישי הנועד לבדוק סקרנות
אינטרדסיפלינרית. הראיון נועד לבדוק גם כישורים חברתיים, כיוון שאנו מאמינים שתנאי

להצלחה בעולם האקדמי החדש הוא היכולת לעבוד בצוותא. יסוד

כל תלמידי שנה א' נהנים ממלגה עד גובה 100% שכ"ל. הזכאות למלגה לתלמידי השנים ב'
ידי הנהלת האוניברסיטה וראש החוג.–בעמידה בקריטריונים הנקבעים על ג' מותנית–ו

ב. תנאי הקבלה
לתכנית זו מתקבלים מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי גבוה ולאחר ראיון אישי.1.

תלמידים ותיקים (מחוגים אחרים) אשר סיימו את לימודי שנה א' בציון ממוצע של 290.
בשני החוגים יוכלו להציג את מועמדותם לשנה ב'. לגבי תלמידים אלה, ייבדק ומעלה

הפסיכומטרי והם יוזמנו לראיון אישי. לתלמידים ותיקים שיתקבלו לחוג, ציונם במבחן
שצברו בחוג לימודיהם הקודם בהיקף של עד 20 נ'. ייחשבו נקודות הזכות

ג. תכנית הלימודים
היקף הלימודים בתכנית הוא 60 נ'.   1.

לתלמידים ניתן חופש בחירה מכסימלי ממירב הקורסים הנלמדים באוניברסיטה בכל2.
הדרגים. בכל מקרה תלמיד לא יצבור מעל 20 נ' בחוג אחד ולא יוכל לקחת קורסי

הוא לומד. בחירה מהחוג השני בו
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ב' בשני קורסי חובה וקורס בחירה אחד לפחות, בכל–על התלמידים להשתתף בשנים א' ו3.
שנת לימוד, מתוך הקורסים של התכנית.

בשנה ג' על התלמידים לבחור שלושה קורסי בחירה מתוך התכנית.

על התלמידים ללמוד במהלך לימודיהם שפה זרה שנייה עד רמה של מתקדמים (כולל).4.

התלמידים רשאים ללמוד גם קורסים בטכניון בהיקף של עד 12 נ' במשך שלוש שנות  5.
וזאת באישור ראש החוג. לימודיהם,

ג') במסגרת אחד הקורסים–על התלמידים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות (בשנים ב' ו6.
המוצעים בתכנית.

על התלמידים לסיים לימודיהם בתכנית בציון סופי משוקלל של 90 ומעלה.  7.

מזכירות החוג
גב' שרה מרדכימרכזת התכנית: 

שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 12.00-10.00
טלפון: 04-8240909
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הפקולטה למדעי החברה
פרופ' אריה רטנרדיקן הפקולטה: 

שושנה לנדמן גב'ראש מינהל הפקולטה: 
תוכניות הלימוד המגוונות במדעי החברה מעמידות במרכז את האדם והחברה ומקנות לסטודנט
ידע וכלים להבנת התופעות השונות הקשורות הן להתנהגות של האדם הבודד והן לחברה בה
הוא חי ולארגונים השונים הפועלים במסגרות החברתיות והתרבותיות בהם חיים  ופועלים
בני אדם. הלימודים בחוגים השונים משלבים ידע תיאורטי ומעשי ומיועדים להקנות לסטודנט
כלים ליישום הידע במגוון רחב של מקצועות ועיסוקים. לימודים בתחומי כלכלה, פסיכולוגיה,
תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, ניהול משאבי
טבע וסביבה ומינהל עסקים מיועדים להקנות לסטודנטים ידע בסיסי רחב ביותר בתחומים
אלה. בנוסף לכך גם כלים להבנה וביצוע עצמאי של מחקר. הלימודים בתחומי סטטיסטיקה,
מערכות מידע ניהוליות ומדעי המחשב מקנים ידע וכלים המיושמים כיום בתחומי תעשיית

—טק, ובתחומים בהם נעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לצרכי מחקר–ההיי
חברתי, רפואי, אפידמיולוגי ובקרת איכות.

הלימודים בפקולטה למדעי החברה מתבצעים על ידי מרצים וחוקרים, העוסקים באופן שוטף
 אשר באמצעותן— כמותיות ואיכותיות —במחקר אמפירי, תוך שימוש במיגון של שיטות מחקר 

נוצר, מצטבר ומתגבש הידע המדעי המוקנה לסטודנטים. הלימודים מתבצעים בכיתות
פרונטליות ובמעבדות בהם  מתרגל הסטודנט את החומר הנלמד ולומד לעשות בו שימוש

תחומי ומאפשרת–באופן עצמאי לצורכי מחקר. הפקולטה למדעי החברה שמה דגש על שילוב בין
חוגיים, שבהם קיימים–חוגיים והן במסלולים דו–לסטודנטים לימודים, הן במסלולים חד

שילובים שונים בין תחומי הלימוד. במסגרת הלימודים לתארים המתקדמים מושם דגש על
מחקר עצמאי, המשלב את הידע התיאורטי עם כלי המחקר השונים לצורך בדיקת תופעות

והסקת מסקנות.
בפקולטה למדעי החברה קיימים אחד עשר חוגים:

החוג לפסיכולוגיההחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה
הפקולטה

למדעי
החברה

 ביה"ס למינהל עסקים

 החוג לסטטיסטיקה

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולגיה

החוג לתקשורת

החוג לכלכלה

החוג למדעי המחשב

החוג למדע המדינה

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

החוג למערכות מידע ניהוליות



376

הספר למינהל עסקים–בית

209
הספר למוסמכים במינהל עסקים–בית

.M.B.A חוג לימודים לתואר שני במינהל עסקים

פרופ' אילן משולםהספר: –ראש בית

חברי הסגל האקדמי

 נחום ביגר, פרופ' יצחק הרפז, פרופ' אילן משולם (מומחה),'פורפפרופסור מן המניין:
פרופ' אליעזר שליפר (אמריטוס).

פרופ' יוסף יגיל, פרופ' סטיבן פלאוט, פרופ' שיזף רפאלי.פרופסור חבר:

 אביב שהם.ר"דמרצה בכיר:

.*ילארה המלש ר“ד משה דוידוב, ד"ר בנסון הוניג, ד"רמרצה:

יאנליו סיריא ר"ד ,ןוסק'ג םהרג ר"ד ,ץיבורדנסכלא ףסוי ר"דעמית הוראה:
'פורפ ,קינלמ הירא 'פורפ ,טהל ןליא ח"ור ,דנו ריאי 'פורפ ,ץבעי
 דורון קליגר.ר"ד ,סקלס לואפ 'פורפ ,ינמחנ בקעי רמ  ,בוקמ דוהא

*דרגה מוצעת

הספר–מזכירות בית
גב' ירדנה אילתמינהלנית: 

גב' שולה ליבנהמרכזת החוג: 
שרון–גב' דניאלה שגבמזכירת ביה“ס: 

שעות הקבלה: ימים ב'-ד', בין השעות 13:00-11:00, יום ה' 18:00-15:00, יום ו' 11:00-9:00
טלפון: 04-8249193
פקס: 04-8249194

D2מיקום מזכירות החוג: בניין ג‘יקובס, קומה 6 חדר 
http://mba.haifa.ac.ilאתר האינטרנט: 
mba@mba.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 
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פרופ' יצחק הרפזיו"ר הוועדה החוגית: 
מטרת הלימודים

התכנית מכוונת למנהלים בעלי רקע אקדמי וניסיון ניהולי הרוצים לפתח ולקדם את יכולתם
הניהולית.

מטרת התכנית להקנות כלים לשיפור החלטות ניהוליות. התכנית מרחיבה ומעמיקה את
הידע הדרוש לפעילות מוצלחת בסביבה תחרותית ומהירת שינוי.

במהלך הלימודים מוצגות גישות עדכניות לניהול, מודלים תאורטיים ושיטות בנות יישום.

כללי
התכנית מאופיינת באינטנסיביות רבה, במגוון רחב של קורסים וסדנאות ובכך שהלימודים

18 חודשים.–נמשכים ברצף, במהלך כ

מאפיינים ייחודיים של התכנית:
לימודים ועבודה במקביל: הקורסים מרוכזים בשני ימי לימוד: יום חמישי אחרי הצהרים,1.

ויום שישי. סידור זה מאפשר למנהל הלומד לרכוש תואר שני מבלי לקטוע את מסלול
קידומו.

לכ תוכשמנה ,תופוצר תופוקת 8–כ ינפ לע םיסרפנ םידומילה :רצק םידומיל ךשמ2.
אחת תשעה שבועות. כן מקיים בית הספר סדנאות קצרות וסמינרים. משך הזמן הקלנדרי

של הלימודים קצר מתכניות לימוד מקבילות בארץ.

כתת לימוד נפרדת: תלמידי התכנית לומדים את כל הקורסים בקבוצה נפרדת ומגובשת.3.
רמוחו םידחוימ הארוה ירזע ראשה ןיב םיללוכה ,םירפושמ דומיל יאנתל םיכוז םה

לימודי ייחודי.

חוויית לימודים איכותית: הלימודים בקבוצה מגובשת, הרקע האקדמי ההטרוגני של4.
 מאפשרים חילופי רעיונות בין המשתתפים.—הלומדים והניסיון הניהולי הרב גוני שלהם 

הירואיתה בולישו דומילה רמוח לש תימושייה היצטניירואה תא םישיגדמ םירומה
והמעשה תורמים לאיכות הניסיון ולחוויית הלמידה בתכנית.

פורום עסקים: הלומדים בתכנית משתתפים במפגשים עם בכירים במגזרי עסקים שונים5.
תופתתשהב ןויד םויקו יקסע אשונ תגצה לש תנוכתמ םישגפמל .ל“וחמו לארשימ

הלומדים. גם מוסמכי התכנית ממחזורים קודמים נוטלים חלק פעיל במפגשים אלה.

פיתוח קשרים עסקיים באמצעות מוסמכי התכנית: המפגשים השונים עם תלמידי המחזור6.
ויהיז ,םייקסעו םייתרבח םירשק תריציב םיעייסמ םימדוק םירוזחממ םיכמסומהו

הזדמנויות תעסוקה ואיתור הזדמנויות עסקיות.

תנאי הקבלה
יכולים להגיש בקשות לקבלה ללימודים מועמדים העונים על כל התנאים הבאים:

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו“ל, בציון גמר—
של 80 ומעלה.
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בעלי 3 שנות ניסיון ניהולי לפחות לאחר סיום התואר הראשון.—
וקיבלו ציון מינימלי שייקבע.GMAT  –עמדו בבחינת ה—
בעלי ידיעה ושליטה בשפה האנגלית ברמה נאותה.—

ההחלטה על קבלה תתקבל לאחר ראיון.

המתקבלים, בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית,
חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה, במהלך לימודיהם

כתנאי לזכאותם לתואר מוסמך.

מבנה הלימודים
הלימודים מתקיימים במסלול ב' בלבד (ללא עבודת גמר).

24 קורסים וסדנאות.–התכנית כוללת כ

פני 8 תקופות רצופות, שכל אחת מהן נמשכת בד"כ תשעה שבועות–הלימודים נפרסים על
(שמונה שבועות לימודים ושבוע אחד המיועד לבחינות).

 יום חמישי ויום שישי.— הקורסים מרוכזים בשני ימי לימוד "פרונטלי" בשבוע 

חלק מן הקורסים ניתן בשפה האנגלית ע“י מרצים אורחים מאוניברסיטאות בחו“ל ומישראל.

הלימודים מתחילים לאחר חג הפסח.

תחומי הלימוד
כלכלה ושיטות כמותיות≤
התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש≤
מימון, ניהול פיננסי ושוקי הון≤
שיווק≤
מידע עסקי ובקרה≤
ניהול ואסטרטגיה≤

שקלול הציון הסופי
תלמיד חייב להשיג ממוצע משוקלל סופי של 76 לפחות לקבלת תואר מוסמך במינהל עסקים.

הזכאות לתואר מוסמך
למסיימים יוענק התואר "מוסמך האוניברסיטה במינהל עסקים". תואר זה יוענק בתנאים

הבאים:
הספר והרשות ללימודים מתקדמים,–פי דרישות בית–התלמיד השלים את לימודיו על1.

הן מבחינת המכסה הנדרשת של הקורסים והן מבחינת הרכב הקורסים.

התלמיד השיג ציון מעבר בכל אחד מהקורסים (65 לפחות).2.

התלמיד השיג ממוצע משוקלל סופי של 76 לפחות.3.

התלמיד הסדיר את כל חובותיו לאוניברסיטה.4.
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חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

 ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

גל–פרופ' יורם ברראש החוג: 
חברי הסגל האקדמי

אישנ דיקפתב( תויח הדוהי 'פורפ ,)ת"לח( ןמרטוו ילנטס 'פורפפרופסור מן המניין:
'פורפ ,טרמ יסוי 'פורפהאוניברסיטה), פרופ' יעקב מעוז (אמריטוס), 

פרופ' ברוך קיפניס ,)סוטירמא( רבנע השמ 'פורפ ,רפוס ןונרא
(בתפקיד מנהל הספריה), פרופ' נורית קליאוט, פרופ' אהרן קלרמן

(בתפקיד סגן הנשיא).

גל, פרופ' חיים קותיאל.–פרופ' יורם ברפרופסור חבר:

 ראסם חמאייסי, ד"ר יואל מנספלד, ד"ר מעוזר"ד ארנון גולן, ר"דמרצה בכיר:
עזריהו, ד"ר אמציה פלד, ד"ר מיכה קליין, ד"ר דברה שמואלי.

ד"ר נועם גרינבאום, ד"ר יגאל צ'רני.מרצה:

ד"ר לאה ויטנברג.דרגה מוצעת מרצה:

קריינר.–ד"ר שלומית פז, ד"ר נגה קולינסר:"מדריך ד

תלמידי מחקר
גב' דלית גסול, מר בשיר חאג' יחיא, גב' ירדנה שאול, גב' נורית שטובר.המועסקים בהוראה:

ןד ר"ד ,ןהכ סומע רמ ,ילארי ישזח ר"ד ,לט םחנמ רמ ,רוא ןליא רמעמיתי הוראה:
.הידפצ והילא רמ ,רלדנ

מזכירות החוג
)imines@univ.haifa.ac.il(דוא"ל:  גב' ישראלה מינס מרכזת החוג:

גב' ברכה גרשוןמזכירות:
)iazulay@univ.haifa.ac.il(דוא"ל:  גב' איריס אזולאי 

בניין רבין, קומה 8 חדר 8007מיקום:
ימים א'-ה', בין השעות 13.00-10.00שעות הקבלה:

04-8240020טלפון:
/http://geo.haifa.ac.il./~geowebאתר האינטרנט:



החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

380

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מטרת הלימודים

–לימוד וחקר עקרונות הארגון המרחבי של תופעות על פני כדור הארץ ושל נופים שעוצבו על
ידי האדם. במסגרת מטרה זו פועל החוג בכיוונים הבאים:–ידי הטבע ועל

הרחבת בסיס הידע העובדתי, מיונו וארגונו.א.
הקניית הידע התיאורטי ומערכת המושגים בו.ב.
פיתוח כלים ומיומנויות למחקר גאוגרפי בסיסי ויישומי בתחומי הגאוגרפי ולימודיג.

הסביבה.
לימוד מגמות המחשבה הגאוגרפית והסביבתית.ד.

שימו לב: בשנה"ל תשס"ג נערכה רפורמה בתוכנית הלימודים ובעקבות כך שונה גם
שמו של החוג. תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנה"ל תשס"ד מתבקשים לבדוק את

 (ראו סעיף הערות).ההערות הקשורות לתוכנית הלימודים של תלמידים ותיקים.

הערות לתלמידים ותיקים
תלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשס"ג:

 ישתתפו בשנה ב' בקורסי בחירה בלבד.—חוגי –מסלול דו
 ישתתפו בקורס חובה ”איסוף ועיבוד נתונים", קורסי בחירה בחוג וקורסים—חוגי –מסלול חד

מחוץ לחוג. (ראו פירוט בתכנית הלימודים).

תלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשס"ב:
 ישתתפו בקורסי בחירה בלבד וסמינריון.—חוגי –מסלול דו
2 סמינריונים.– ישתתפו בקורסי בחירה ו—חוגי –מסלול חד

תנאי קבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

מסלולי הלימוד
חוגי, שניהם–חוגי ומסלול חד–בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה שני מסלולי לימוד: מסלול דו

ניתן ללמוד משנה א'.

מבנה הלימודים
מבנה הלימודים בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה הינו פועל יוצא ממטרות הלימודים.  החוג

מאפשר לתלמידיו להתמחות בתחומים מסוימים.

הקורסים בתכנית הלימודים של החוג מתחלקים לשיעורי חובה, שהם רוב השיעורים בשנה
א', ומיעוטם בדרגים הגבוהים יותר.

חוגי–מבנה הלימודים במסלול דו
חוגי חייבים ללמוד 120 נקודות, מתוכן 60 נקודות בגאוגרפיה–התלמידים במסלול הדו

ולימודי סביבה על מנת לסיים את החובות לתואר הראשון.
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שיעורי חובה
סוגנקודותשש"סנושא הקורס

שו"ת44מבוא לגאוגרפיה של אדם, חברה ומרחבשנה א'
שו"ת44מבוא לסובב הפיזי

שו"ת44מבוא ליחסי אדם סובב
שו"ת22מבוא למיפוי

שו"ת22מבוא לאקלים
תרגיל מתוקשב22מערכים גאוגרפיים עולמיים*

שו"ת22מבוא ל"ארץ ישראל" היסטורי ופוליטי*

הערה: את שני הקורסים: מערכים גאוגרפיים עולמיים ומבוא ל"ארץ ישראל" היסטורי*
ופוליטי יכול הסטודנט ללמוד גם בשנת הלימודים השניה ולהוסיף בתוכנית של שנה א'
קורסי בחירה משנה ב' (בהיקף כולל של עד 24 נקודות) וזאת  בתנאי שהשלים את המבוא

המתאים (קורס קדם).
24-16 נקודותסה"כ

שו"ת44שיטות מחקר בגאוגרפיה ולימודי סביבהשנה ב'
שו"ת22כרטוגרפיה למתקדמים

שעור1414קורסי בחירה
16-14  נקודות בחירה (כולל השלמות של הקורסים של–סה"כ שנה ב': 6 נקודות חובה ו

שנה א).

שעור14-1614-16קורסי בחירהשנה ג'
סמינר46סמינריון מחקרי

סה"כ     22-20 נקודות

חוגי–תוכנית הלימודים במסלול החד
נקודות בגאוגרפיהלפחות  90 חוגי חייבים ללמוד 120 נקודות מתוכן –התלמידים במסלול החד

ולימודי הסביבה.

שיעורי חובה
סוגנקודותשש"סנושא הקורס

שו"ת44מבוא לגאוגרפיה של אדם, חברה ומרחבשנה א'
שו"ת44מבוא ליחסי אדם סובב

שו"ת44מבוא לסובב הפיזי
שו"ת22מבוא למיפוי

שו"ת22מבוא לאקלים
תרגיל מתוקשב22מערכים גאוגרפיים עולמיים*

שו"ת22מבוא ל"ארץ ישראל" היסטורי ופוליטי*
      20 נקודותסה"כ
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שו"ת44שיטות מחקר בגאוגרפיה ולימודי סביבהשנה ב'
שו"ת44כרטוגרפיה למתקדמים

שו"ת44איסוף ועיבוד נתונים
שו"ת1616קורסי בחירה בחוג

שו"ת1212קורסי בחירה מחוץ לחוג
      סה"כ    40 נקודות

שעור1616קורסי בחירה בחוגשנה ג'
שו"ת1212קורסי בחירה מחוץ לחוג

סמינר21212 סמינרים מחקריים
סה"כ   40 נקודות

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' (בשני  המסלולים)
התלמיד נדרש להשיג ציון עובר בכל אחד מהקורסים בהם השתתף וכן ממוצע ציונים של1.

65 לפחות. תנאי זה מהווה אישור להשתתף בקורסי חובה שנה ב'.
תלמיד שנה א' אשר עם סיום הסמסטר השני ללימודיו בחוג, לא יגיע לממוצע של 2,65.

לפחות בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה או נכשל בשני קורסים משנה א', רשאי החוג
להפסיק את לימודיו לצמיתות.

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' (בשני המסלולים)
סיום שיעורי חובה של שנים א' וב' הוא דרישת קדם לשיעורי החובה של שנה ג'.

חידוש לימודים
תלמיד אשר הפסיק לימודיו בחוג למשך למעלה משנתיים ומבקש לחדשם, תובא בקשתו

לדיון בפני ועדת ההוראה של החוג, ויהיה חייב בכל ההשלמות שתקבע הוועדה.

הפסקת לימודים לצמיתות
החוג רשאי להפסיק לצמיתות את לימודיו של התלמיד אשר:

65.–נכשל בשני קורסים בשנה א' ו/או שציונו הממוצע בכל קורסי שנה א' היה נמוך מא.
נכשל פעמיים בנסיון לעבור לשנה ב'.ב.
נכשל במשך שנתיים בשני קורסים שאינם מבואות.ג.
נכשל במשך שנתיים בעבודה סמינריונית.ד.

שינויים וחריגות
כל בקשה לחריגה מתכנית הלימודים יש להפנות בכתב לראש החוג.—
מילוי דרישות הקדם הוא באחריותו של התלמיד.—

דרישות הקדם מפורטות ברשימות השנתון והן מחייבות.
תלמיד אשר נרשם לקורס למרות שלא עמד בדרישות הקדם או בתנאי המעבר משנה—

ציון זה לא יוכר.לשנה, יבוטל רישומו לקורס גם אם נבחן וקיבל ציון.
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פרסום ציונים וערעורים על הציונים
ידי המענה–ציוני בחינות וציונים סופיים יפורסמו ע"ג לוח המודעות של החוג ועל—

הקולי של האוניברסיטה. לא יימסרו ציונים באמצעות הטלפון!

תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך 10 ימים מיום פרסום הציונים. הערעור יוגש ע"ג—
הטופס המתאים, אותו ניתן לקבל במזכירות החוג.

ערעור על ציון בחינה עשוי לגרום להורדת הציון המקורי. הציון האחרון הוא הקובע.—

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים
תלמיד המבקש להתקבל לחוג על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, יגיש עם—

הרשמתו לאוניברסיטה אישור לימודים רשמי ופירוט כל הציונים מהמוסד בו למד,
למזכירות החוג.

ועדת הקבלה החוגית תדון בבקשת התלמיד ותחליט על קבלתו ועל מידת ההכרה—
בלימודיו.

תלמיד יהא זכאי לקבלת תואר רק במידה וצבר 80 נקודות זכות במוסדנו.—

עצוממל וסנכוי אלו "רוטפ"כ וחוודי םיסרוק וליא טילחהל תיאשר הלבקה תדעו—
המשוקלל ואילו קורסים ידווחו עם ציון וישוקללו.

ציון סופי בחוג
הציון הסופי של התלמיד בחוג ישוקלל מציוני הקורסים שלמד.—

65 לא יהא זכאי לתואר ב"א בגאוגרפיה.–התלמיד אשר ציונו הסופי יהא נמוך מ—

 קבלת הציוןרק לאחרבקשות לאישור זכאות לתואר ניתן לקבל במזכירות החוג וזאת —
האחרון.

יש לצרף לבקשה גליון ציונים עם סימון של כוכבית (*) לצד קורסים עודפים ו/או—
.ואשר אינם קורסי חובה לתוארקורסים עם ציון נמוך 

על התלמיד לשים לב שכל הציונים נקלטו ולא, עליו לסמנם בעפרון.—

עם קבלת הבקשה תבדק זכאותו לתואר, יחושב ציון הגמר וידווח למדור בוגרים.—

אישור הזכאות יישלח לביתו לאחר סיום כל חובותיו באוניברסיטה כחודש מיום הגשת—
הבקשה למזכירות החוג.

תאריך זכאותו לתואר ייקבע לפי תאריך הגשת העבודה האחרונה.—

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לתקן את ציון הגמר שלו.—

מיקבץ ללימודי נמלים, ספנות וים
המיקבץ מעוגן בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה  ומטרתו לתרום להרחבת ההוראה, להעמקת

הידע ולפיתוח המודעות בנושאי הנמלים, הספנות ומגוון של נושאים הקשורים לים.
תחומית המשלבת היבטים גיאוגרפיים, כלכליים,–המיקבץ במהותו הוא תכנית לימודים בין

היסטוריים, משפטים ופוליטיים של פעילויות בתחום הים ואזורי החפיפה בין הים והיבשה.
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המיקבץ מיועד להוות מסגרת לימודים משלימה (מיקבץ השלמה) לתלמידי המסלולים החד-
חוגיים לתואר ב"א באוניברסיטה.  היקף הלימודים במיקבץ הוא מינימום 16 נקודות.

הערות כלליות
.Power Point– וWord ,Excelרצוי מאד ידע בהפעלת תוכנות מחשב 1.
החוג שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בהיצע הקורסים ובתכנית לימודים, ויודיע2.

על כך לתלמידים.
תלמיד המבקש תנאים מיוחדים בלימודיו באוניברסיטה בגין לקות למידה, יגיש בקשה,3.

בצירוף אישור על איבחון לקויות למידה.
תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את4.

לימודיו בחוג, אלא אם מצוין אחרת.
הוא 51. ציון מעבר בסמינריון ובקורסי דרג 4-3 הוא 61, ציון המעבר בכל יתר השיעורים5.
יסודיים, יבדקו את דרישות–ספר על–תלמידים המייעדים עצמם להוראת הגאוגרפיה  בבתי6.

המעבר המינימליים בקורסי שנה א' בדפי המידע של החוג להוראה.

 לימודים לתואר הראשון (ב"א)—מסלול לימודי ערב 

החוג לגאוגרפיה וללימודי סביבה מקיים מסלול לימודי ערב. הלימודים במסלול זה נמשכים
ארבע שנים ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) יום אחד בשבוע.
מטרת הלימודים במסלול זה היא לאפשר לאנשים העובדים בעיקר בשעות היום ללמוד

בשעות הערב.
תכנית הלימודים זהה למתכונת לימודי היום על כל דרישותיה כמפורסם בשנתון. הסיורים

במסגרת הקורסים השונים יתקיימו בהתאם לדרישות הקורס.

להלן מבנה תכנית הלימודים:
שש"ס       נקודות     סוג

שנה א'
שו"ת44מבוא לגאוגרפיה של אדם, חברה ומרחב

שו"ת44מבוא ליחסי אדם סובב
שו"ת44מבוא לסובב הפיזי

שו"ת22מבוא למיפוי
שו"ת22מבוא לאקלים

תרגיל22מערכים גאוגרפיים עולמיים
מתוקשב
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שש"ס       נקודות         סוג
שנה ב'

שו"ת22מבוא ל"ארץ ישראל" היסטורי ופוליטי
שו"ת44שיטות מחקר גאוגרפי

שו"ת22כרטוגרפיה למתקדמים
שיעור1010קורסי בחירה

שנה ג'
שיעור18 נק'18 שש"סקורסי בחירה

שנה ד'
סמינר6 נק'4 שש"ססמינריון

סה"כ ישלים התלמיד לתואר 60 נק'

. 51ציון מעבר בשיעורי החובה בכל השנים הואהערה:  
.61ציון מעבר בסמינריון הוא 

פרטים בדבר תנאי קבלה ניתן לקבל במזכירות הרשמה ובמזכירות החוג.

µµµ

לימודים לתואר שני (מ"א)

 ד"ר מיכה קלייןיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני:

מטרת הלימודים
לימודי התואר השני בגאוגרפיה ובלימודי הסביבה יתמקדו בתחומי המחקר של חברי הסגל
כגון: גאוגרפיה ואיכות הסביבה, גיאומורפולוגיה, אקלים, גאוגרפיה פוליטית תרבותית
וחברתית, גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה של תיירות ופנאי, גאוגרפיה יישומית
ותכנון. תכנית הלימודים מכוונת לפיתוח החשיבה הגאוגרפית, לגיבוש הידע התיאורטי בתחומי

מקצועיים. לימודי המ"א מתנהלים בשני–ההתמחות, להקניית שיטות מחקר וכלים יישומיים
מסלולים ובכמה תוכניות:

 חוג ראשי, שיעורי בחירה וכתיבת תיזה.מסלול א': 
 חוג ראשי, שיעורי בחירה וכתיבת פרויקט גמרמסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי: 

מחקרי.
  ראה פירוט בהמשך.—תוכנית למורים 

  ראה פירוט בהמשך.—א: תכנון ופיתוח משאבי תיירות "תוכנית מ
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תנאי הקבלה
למסלול א' יתקבלו תלמידים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון בגאוגרפיה בציון ממוצע של

87 לפחות והשיגו ציון של 80 לפחות בשני החוגים לתואר בוגר.
למסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי יתקבלו תלמידים אשר סיימו תואר ראשון בגאוגרפיה
בציון ממוצע של 82 (טוב) לפחות, ובציון ממוצע כללי בלימודי התואר הראשון של 80 לפחות

בשני החוגים לתואר בוגר.

לתכנית המורים יתקבלו מורים לגאוגרפיה, של"ח, או מקצועות קרובים בעלי תואר
ראשון העומדים בתנאי הקבלה של האוניברסיטה.

במקרים גבוליים יזומנו התלמידים לועדת קבלה.  החלטה על קבלתם ללימודים תתקבל גם
פי שיקוליה להחמיר או להקל מתנאי הקבלה–ע"ס ראיון אישי.  ועדת הקבלה רשאית, על

הנ"ל, ובתנאי שאלה לא יעמדו בסתירה לתנאי הקבלה לאוניברסיטה.
יתקבלו ללימודים גם תלמידים שלא סיימו תואר ראשון בגאוגרפיה.  תלמידים אלה יתקבלו
אם סיימו תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיגו ציון ממוצע של

76 בכל חוג.  במידת הצורך, רשאית–80 לפחות בכל לימודיהם לתואר ראשון ולא פחות מ
ועדת הקבלה החוגית לדרוש לימודי השלמה עד 16 שש"ס. מועמד בעל תואר ראשון במוסד
מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית

ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.
ועדת הקבלה החוגית ממליצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על הקבלה ללימודים.
ההחלטה הסופית על קבלה ללימודים היא בידי הדיקן ללימודים מתקדמים, שהחלטתו

סופית.
תלמיד אשר יתקבל ללימודי מסלול כתיבת פרויקט גמר מחקרי יוכל להגיש, בתום שנת
לימודיו הראשונה, בקשה לעבור למסלול א'. הבקשה תוגש ליו"ר ועדת המ"א החוגית.  זכאי(ת)
להגיש בקשה לעבור למסלול א' הוא סטודנט(ית) שסיימ(ה) בממוצע של 87 לפחות את כל
לימודי החובה המוטלים בשנת הלימודים הראשונה, ובתנאי שיגדיר נושא לעבודת המחקר

לתיזה, ושיהא מדריך אשר יהא מוכן להדריכו(ה) בנושא המוגדר.

משך הלימודים
 עד 3 שנים.–––––במסלול א' 

 עד שנתיים.–במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית ובתכנית מורים 

תכנית הלימודים
1)  מסלול א'

קורסי חובה
4 שש"ספילוסופיה ומחשבה גאוגרפית

2 שש"סארגון מחקר בגאוגרפיה
8 שש"ססמינרי מ"א ומחקר

4 שש"סגיאוסטטיסטיקה ושיטות מחקר ב
2 שש"ססמינר מחלקתי ומגמות בגאוגרפיה

20 שש"ססה"כ קורסי חובה
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קורסי בחירה
8-4 שש"סניתן לשמוע קורסים בדרג 3 הפתוחים גם ללימודי מ"א

קורסי בחירה מחוץ לחוג
8-4 שש"סקורסים מחוץ לחוג מדרג 3 ומעלה

באישור יו"ר ועדת מ"א
32 שש"סבמסלול א' התלמיד ילמד בסה"כ

ניתן לבחור בקורס קריאה מודרכת אחד בלבד בהיקף של 2 שש"ס במסלול א' בלבד.—

התלמידים במסלול א' חייבים להרצות בסמינר המחלקתי על עבודת התיזה שלהם.—

שקלול ציונים במסלול א'
50%ציוני הקורסים

50%ציון על עבודת התיזה
100%סה"כ

מסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי2)
קורסי חובה

4 שש"ספילוסופיה ומחשבה גאוגרפית
2 שש"סארגון מחקר בגאוגרפיה

8 שש"ססמינר מ"א ומחקר (3 עבודות סמינריוניות)
2 שש"ססמינר מחלקתי ומגמות בגאוגרפיה

16 שש"ססה"כ קורסי חובה

קורסי בחירה
 12 שש"ס בחוג לגאוגרפיהלפחותקורסים מדרג 3 ומעלה בהיקף של 28 שש"ס מתוכם 

ולימודי סביבה.

44 שש"ססה"כ
התלמיד במסלול זה יחוייב בכתיבת פרוייקט גמר מחקרי. (ראה פירוט בתקנון ”הרשות—

ללימודים מתקדמים").

שקלול ציונים למסלול עם פרויקט גמר מחקרי
30%פרוייקט גמר מחקרי

70%קורסים בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה
100%סה"כ
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התמחות מ"א:
תכנון ופיתוח משאבי תיירות

מטרת התוכנית להכשיר את מוסמכיה בהבטים רחביים תיאורתיים ויישומיים של תכנון
ופיתוח משאבי תיירות, נופש ופנאי. תוכנית הלימודים מבוססת על גרעין לימודי החובה של
מ"א בגיאוגרפיה ולימודי סביבה, וכן מקורסי התמחות. במרכז ההתמחות מצויים הסמינרים,
הסדנאות והקמפוסים שבהם יתורגלו בעיות בתכנון ופיתוח משאבים אלה. ניתן ללמוד

תוכנית זאת בשני המסלולים המקובלים בתואר השני.

קהל היעד להתמחות זו:
µ.מתכננים וגאוגרפים המעוניינים להשתלב בתחום עיסוק ממוקד

µ,בוגרי החוגים לגאוגרפיה, כלכלה, סוציולוגיה, לימודי ארץ ישראל, ארכיאולוגיה, היסטוריה
תכנון עיר ואזור, לימודי סביבה ועוד.

µעובדי גופים ציבוריים כגון: משרד התיירות, החברה הממשלתית לתיירות, קק"ל, הסוכנות
היהודית, מנהל מקרקעי ישראל, המשרד לאיכות הסביבה, רשות שמורות הטבע, החברה
להגנת הטבע, עובדי עמותות תיירות עירוניות ואזוריות, עובדי רשויות מקומיות (תכנון

ת.וריית ןונכתו חותיפב תרחא וא וז הרוצב םויכ םיקסוע םלוכ רשא ,דועו )עדימו יגטרטאס

תנאי קבלה לתוכנית
על פי המקובל בלימודי המ"א בחוג לגאוגרפיה. המועמדים יעברו ועדת קבלה, ובמידת

הצורך היא תמליץ על השלמות בתחומים רלוונטיים.

תוכנית הלימודים

מסלול  במסלול   א
חובה, 4 שש"סחובה, 4 שש"ספילוסופיה של הגאוגרפיה

חובה 2 שש"סחובה 2 שש"סארגון מחקר בגאוגרפיה
(בחירה), 4 שש"סחובה, 4 שש"סגיאוסטטיסטיקה

חובה, 4 שש"סחובה, 4 שש"סמבוא אינטגרטיבי לניהול משאבי תיירות
16-12 שש"ס4 שש"סקורסי בחירה  בגאוגרפיה

חובה, 4 שש"סחובה, 4 שש"ססוגיות עכשוויות בחקר מערכות תיירות
סמינר בין תחומי בתכנון וניהול בר

חובה, 4 שש"סחובה, 4 שש"סקיימא של משאבי תיירות
קמפוס פיתוח וניהול תיירות

חובה, 6 שש"סחובה, 6 שש"סעירונית ואזורית
4 שש"ס—       קריאה מודרכת

סה"כ 44 שש"ססה"כ 32 שש"ס
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תכנית מ"א למורים לגאוגרפיה, ידיעת הארץ ומקצועות קרובים
התכנית זהה לתכנית הלימודים לתואר שני שנלמד בגאוגרפיה ולימודי סביבה ומרוכזת1.

.ביום לימודים אחד בשבוע

התכנית מיועדת למורים לגאוגרפיה בעלי תואר ראשון, המעוניינים להרחיב את השכלתם2.
במקצוע ונבנתה בהתייחס לצרכי המקצוע בבתי הספר ובנסיונם בהוראה.

הקבלה לתכנית הלימודים בהתאם לדרישות האוניברסיטה. ועדת קבלה חוגית תראיין3.
פי הצורך ותאשר את זכאותם ללימודים בתכנית.–את המועמדים על

טקייורפ תביתכבו םיסרוקה תושירד לכב דומעיו ס"שש 44 תסכמ תא םילשיש דימלת4.
היפרגואגל גוחב הרבחה יעדמב הטיסרבינואה מוסמךלתואר  יאכז היהי ,ירקחמ רמג

.ולימודי סביבה

.בימי ב' בשבועהלימודים יתקיימו 5.

להלן המבנה הכללי של תכנית הלימודים המחולקת לשנתיים:

שנה ראשונה
4 שש"סתולדות המחשבה והחינוך הגאוגרפיים

4 שש"סמאגרי מידע ואינטרנט
4 שש"ס וחישה מרחוק(GIS)יסודות מערכות מידע גאוגרפיות 
4 שש"ססוגיות עכשויות במחקר גאוגרפי

4 שש"סישן וחדש: סוגיות במחקרים תרבותיים והיסטוריים

שנה שניה
4 שש"ססוגיות באיכות הסביבה

4 שש"ספני הארץ: סוגיות עכשויות בגאוגרפיה פיסית
4 שש"סישראל–בעיות נבחרות בגאוגרפיה של ארץ

4 שש"ס פרוייקט גמר—עולם ומלואו: גאוגרפיה ואקטואליה 
2 שש"סקריאה מודרכת

6 שש"סקורסי בחירה

44 שש"ססה"כ

שקלול ציונים למסלול מורים
30%פרוייקט גמר

70%קורסים בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה
100%סה"כ

µ µ µ
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(.Ph.D)לימודים לקראת תואר שלישי 

  פרופ' נורית קליאוטיו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי:

תכנית הדוקטורט בחוג לגאוגרפיה היא בכל תחומי הגאוגרפיה.

רשאי להגיש מועמדות כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) מאוניברסיטה
לארץ אשר סיים במסלול עם תיזה בציון כללי של 87 לפחות כאשר–מוכרת בארץ או בחוץ

הציון בתיזה יהיה 86 לפחות. תלמידים שסיימו לימודיהם במסלול ב' (ללא עבודת גמר)
יוכלו לפנות לוועדת הדוקטורט החוגית הרשאית להטיל על התלמיד הכנת עבודת גמר או
עמידה בתנאים שקולים, ולאשר את בקשתו לאחר שעמד בתנאים אלה.  בזמן ביניים זה לא

ייחשב התלמיד כתלמיד דוקטורט*.

עבור תלמידים שלא סיימו לימודי גאוגרפיה לתואר ראשון או שני תקבע ועדת הדוקטורט
החוגית את תכנית ההשלמות הרצויה.

(כללי לכל לימודי הדוקטורט באוניברסיטת חיפה) מבנה לימודי דוקטורט
בלימודי הדוקטורט מצויים שני שלבים:  תלמיד מחקר שלב א' ותלמיד מחקר שלב ב'.

תנאי קבלה לתלמיד מחקר שלב א'
–בקשת הקבלה לשלב זה תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף המסמכים הדרושים על

פי תקנון לימודי תואר שלישי לאחר ביצוע ההרשמה לאוניברסיטה.  ועדת הדוקטורט החוגית
קבלתו של המועמד.–תדון במסמכים ותמליץ על קבלתו או אי

משך תקופת שלב מחקר א' לא יעלה על שנה מיום תחילת הלימודים. במהלך תקופת שלב
מחקר א' יידרש המועמד להכין הצעת מחקר, לקבל אישור מהמנחים וועדת הדוקטורט
להצעה ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. תלמיד המתקבל ללימודים ולמחקר לשם
קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ייקרא תלמיד מחקר שלב א' עד לאישור הצעת המחקר

ע"י הרשויות המוסמכות באוניברסיטה, ותלמיד מחקר שלב ב' לאחר אישורה.

* כל המועמדים יוזמנו לראיון בוועדת קבלה.

תנאי קבלה לשלב המחקר
על מנת לעבור מתלמיד מחקר שלב א' לתלמיד מחקר שלב ב' על התלמיד להגיש הצעת
מחקר הכוללת את נושא העבודה ותכנית מפורטת של המחקר המתוכנן. ההצעה תישלח
לשיפוט לשני קוראים שלפחות האחד מהם יהיה חבר סגל מחוץ לחוג לגאוגרפיה ולפחות
קורא אחד מחוץ לאוניברסיטה. במידה ויתקבלו הערות תיקון יתקן התלמיד בסיוע המנחים
את ההצעה ויגיש הצעה מתוקנת בלווית מכתב קצר המצביע על התיקונים לוועדת הדוקטורט.
ועדת הדוקטורט החוגית, תדחה או תאשר את הצעת המחקר המתוקנת, מתוארכת, ותעבירה
לרשות ללימודים מתקדמים.  במקרים מסויימים, רשאית וועדת הדוקטורט החוגית לזמן

את התלמיד ואת  המנחה או המנחים לדיון.
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לאחר אישור ההצעה יעבור המועמד לשלב מחקר ב'.  פרק הזמן המקובל להשלמת מכסת
הלימודים ולביצוע המחקר לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" (לא כולל את תקופת הכנת
הצעת המחקר) הוא שנתיים.  הארכה לשנה נוספת טעונה המלצת ועדת הדוקטורט החוגית,

ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

תכנית לימודי דוקטורט
מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים ואת היקפה. ועדתא.

הדוקטורט החוגית תאשר את התכנית ואת היקפה. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד
חובת בחינה (בכתב או בע"פ) בשיעורים, שהתלמיד נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים

נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.

מומלץ כי מחצית לימודי הדוקטורט (כולל לימודי השלמה) יסתיימו בשלב המועמדות.ב.

התלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט לפני סיימו את לימודי הדוקטורט.ג.

הרשמה ללימודי הדוקטורט
המועמדים ללימודי דוקטורט מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים לערכת ההרשמה:

קורות חיים.1.

 כולל ציונים.A.M.תעודת 2.

 כולל ציונים.A.B.תעודת 3.

הצהרת כוונות לעבודת דוקטורט מאושרת וחתומה ע"י המנחה המיועד.4.

כתב הסכמת המנחים להנחייה.5.

2 מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי אחד מהם יהיה מנחה עבודת התיזה.6.

פרסומים (במידה ויש)7.
בקשות קבלה והחומר הנלווה אליהם יש להפנות אל: ועדת הדוקטורט של החוג.
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206
כלכלה
חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו

חוג ראשי למ"א
ולימודים לתואר דוקטור למדעים

פרופ' בנימין בנטלראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
 בנימין אדן, פרופ' מיכאל לנדסברגר (אמריטוס), פרופ' אריה 'פורפפרופסור מן המניין:

מלניק, פרופ' בנימין שיטוביץ, פרופ' מרדכי שכטר.

,קינטובוס םהרבא 'פורפ ,ןליא–רב רנבא 'פורפ ,לטנב ןימינב  'פורפפרופסור חבר:
פרופ' דן פלד, פרופ' משה קים.

 דן אלדור, ד"ר עוז שי, ד"ר מנחם שפיגל.ר"דמרצה בכיר:

גד, ד"ר אורי לוי, ד"ר ישי מעוז,–ד"ר אייל בהרד, ד"ר מיכאל בןמרצה:
דורון קליגר.ד"ר 

שניר.–ד"ר שלומית הוןמדריך דוקטור:

מזכירות החוג
גב' רחל גולןמרכזת החוג:

גב' נורית כהנאלימודי מוסמכים:
גב' כנרת חלוץ, גב' נטלי לנדרמזכירות תלמידים:

מיקום: בניין מדעי החברה, קומה 7
שעות קבלה: ימים א'-ה', בין השעות 13:00-10:00

 בניין מדעי החברה, קומה 5—לוח החוג 
טלפון: 04-8240085-7

http://hevra.haifa.ac.il/econ/index.html אתר האינטרנט:
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
מטרת החוג לכלכלה להקנות לתלמידיו ידע עיוני וכלים מתאימים לניתוח והבנה של בעיות
כלכליות ברמת הפירמה הבודדה וברמת המשק הלאומי על קשריו הבינלאומיים. במסגרת
החוג אפשר לשלב התמחות משנית בשטחים ספציפיים, כמפורט בהמשך.  סיום מוצלח של
תכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג יכשיר את התלמיד לעבודה מקצועית בסקטור הפרטי
והציבורי וכן להמשך הלימודים לתואר מתקדם בכלכלה, או במינהל עסקים.  במסגרת

–חוגי. במסגרת המסלול החד–חוגי והמסלול החד–לימודי הב"א שני מסלולים: המסלול הדו
חוגי קיימות שלוש מגמות לימודים: כלכלה מורחבת, מינהל עסקים וחשבונאות. בחירת

המגמה תיעשה עם ההרשמה לאוניברסיטה.

תנאי קבלה
ידי החוג. כמוגדר–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

במדריך לנרשמים, סטודנטים במסלול חשבונאות נדרשים לעמוד בבחינה ב“רישום מידע
חשבונאי“ לפני תחילת לימודיהם. קורס הכנה לבחינה זאת מתקיים בקיץ (פרטים במזכירות

החוג לכלכלה).

מבנה הלימודים
חוגי–מסלול דוא.

במסלול זה משלב התלמיד לימודים בחוג לכלכלה עם לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף.
הלימודים כוללים קורסי חובה ובחירה בכלכלה, וכן לימודי יסוד כמותיים.

תכנית לימודים משותפת לכלכלה ומשפטיםב.
תכנית זו הינה יחודית ומשלבת בתוכה לימודי כלכלה ומשפטים.

תחא הדועת ולבקי םיטפשמל הטלוקפבו הלכלכל גוחב םהידומיל תא ומייסש םידימלת
.םיראתה ינש ומשריי הבו

חוגי–מסלול חדג.
תחאב ,גוחה תויורשפאל םאתהב ,רוחבל ולכוי יגוח–דח לולסמל םימשרנה םידמועמ

ימודיםלה תינכת  .תואנובשח וא םיקסע להנימ ,תבחרומ הלכלכ  :תוחמתה תומגמ שולשמ
תינויע הלכלכב תועוצקמ  :דומילה תועוצקמ לשמבוססת על ארבע קבוצות בסיסיות 

המלשה ידומילו ,תוחמתהה תמגמ םוחתב םידומיל ,םייתומכ דוסיושימושית, לימודי 
ההתמחות המוצעות במסלול תומגמ לש רצק רואית ןלהל  .הרבחה יעדמ םוחתמ עקרו

חוגי.–החד

מגמת כלכלה מורחבת:
מסלול זה מומלץ לתלמידים המעוניינים להמשיך לימודיהם לתואר גבוה בכלכלה.  מטרת
הלימודים להרחיב ולהעמיק את ההכשרה העיונית והיישומית בתחום הכלכלה. הדגש

הוא על קורסים מתקדמים בכלכלה ובנושאים משלימים.  במסגרת מגמה זו יבחר התלמיד
גם בקורסי בחירה ממקצועות אחרים.
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מגמת מינהל עסקים:
מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב את הכשרתם המקצועית בנושאי כלכלת עסקים

חוגי, כוללים הלימודים–וניהול.  בנוסף על הקורסים המשותפים לכל תלמידי המסלול החד
במגמה נושאים כגון חשבונאות, תמחיר, שיווק ומימון.

מגמת חשבונאות:
מטרת הלימודים במגמה זו לשלב לימודי חשבונאות בלימודי כלכלה. הלימודים במסגרת

ךא ,ןובשח יאור תצעומ לש תויעוצקזו כוללים גם נושאים החופפים את הבחינות המ
ורך יהיו תלמידי המגמה חייביםצה יפל  .הלכלכב א"ב לע ףסונ ראות םינקמ םניא

בהשלמות בנושאי החשבונאות.   תלמידי המגמה שישלימו שנת לימודים נוספת בנושאי
תוניחבמ רוטפ הנקמה ,םידומילה רמג לע רושיאל םיאכז ויהי ,םיטפשמו תואנובשח

סופיות א' של מועצת רואי החשבון.  מתן פטור מבחינות מועצת רואי החשבון על סמך
הלימודים במסלול זה הוא בסמכותה של המועצה.

תכנית הלימודים
 שנה ד' (שנת השלמה),—מתכונת הלימודים בחוג היא סמסטריאלית, פרט לחשבונאות 

כלומר כל מקצוע מהווה יחידת לימוד נפרדת המקנה נקודות זכות במידה שהתלמיד עמד
בדרישות המפורטות בהמשך.

תכנית הלימודים המפורטות להלן מסודרות לפי מסלולי הלימוד ומגמת ההתמחות.  בכל
תכנית לימודים מסווגים מקצועות הלימוד לפי שטחי לימוד: מקצועות הכלכלה, עיונית
ושימושית; לימודי יסוד כמותיים; לימודים בתחום מגמת ההתמחות ולימודי השלמה ורקע

מתחום מדעי החברה. רשימת מקצועות הבחירה מופיעה במרוכז בסוף תכנית הלימודים.

חוגי–תכנית הלימודים במסלול דו
דרישות קדם1)  לימודי חובה בסיסיים:

4 נ'5 שש"סש"תמבוא לכלכלה א'
מבוא לכלכלה א'—4 נ' 5 שש"סש"תמבוא לכלכלה ב'

3 נ'4 שש"סש"תיסודות החשבונאות
מבוא לכלכלה ב', אינפי  ב'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה א'
מיקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה ב'

מבוא לכלכלה ב', אינפי  ב'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה א'
מאקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"תמאקרו כלכלה ב' *

מיקרו א'—3 נ' 4 שש"סש'יסודות המימון
מיקרו ב' , מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סש'כלכלת ישראל

מיקרו ב' , מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סס'סמינריון א'
סמינריון א'—3 נ' 3 שש"סס'סמינריון ב'

* עד וכולל שנת תשס“ד, משקל מקצועות אלה הוא 4 נ‘.
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דרישות קדם2)  לימודי יסוד כמותיים:
4 נ'5 שש"סש"תחשבון אינפיניטיסמלי א'
חשבון אינפי א'—4 נ' 5 שש"סש"תחשבון אינפיניטיסמלי ב'

3 נ'5 שש"סש"תמבוא לסטטיסטיקה והסתברות

3)  קורסי בחירה ממקצועות החוג:*
3 נ'3 שש"סש'קורסי בחירה מקבוצה א'/ 1
3 נ'2 שש"סש'קורסי בחירה מקבוצה א'/ 2

60 נ'סה"כ כללי

*בקורסי הבחירה יש לשים לב לקדם בשנתון.

הערות:
תלמידים שחוגם השני הוא מתמטיקה יקחו במקום חשבון אינפיניטיסימלי א' + ב'1)

2 הקיימים בתכנית הרגילה.  מקבוצה א' בהיקף של 9 נ'–קורסי בחירה נוספים מעבר ל
3 מקבוצה א'/ 2, כך שסה"כ היקף קורסי הבחירה מקבוצה א' של–(6 נ' מקבוצה א'/ 1 ו

תלמידים אלה יהיה 15 נ'.  (סה"כ כללי 60 נ').
תלמידים שחוגם השני הוא סטטיסטיקה יקחו במקום חשבון אינפיניטיסימלי א' + ב'2)

ומבוא לסטטיסטיקה את הקורסים הבאים: מבוא למודלים לינארים בסטטיסטיקה,
3 נ'–מבוא לאקונומטריקה ושני קורסי בחירה נוספים מקבוצה א'.  (3 נ' מקבוצה א'/ 1 ו

מקבוצה א'/ 2).  (סה"כ כללי 60 נ').
תלמידים שחוגם השני הוא מדעי המחשב ילמדו את הקורסים אינפי  א' + ב' בחוג למדעי3)

המחשב.

תכנית הלימודים בתכנית המשותפת לכלכלה ומשפטים

דרישות קדם1)  לימודי חובה בסיסיים:
4 נ'5 שש"סש"תמבוא לכלכלה א'
מבוא לכלכלה א'—4 נ' 5 שש"סש"תמבוא לכלכלה ב'

3 נ'   (נלמד בחוג למשפטים)4 שש"סש"תיסודות החשבונאות למשפטים
מבוא לכלכלה ב', אינפי ב'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה א'
מיקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה ב'

מבוא לכלכלה ב', אינפי ב'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה א'
מאקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה ב'

מיקרו א'—3 נ' 4 שש"סש'יסודות המימון
מיקרו ב', מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סש'כלכלת ישראל

* עד וכולל שנת תשס“ד, משקל מקצועות אלה הוא 4 נ‘.
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דרישות קדם
מיקרו ב', מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סס'סמינריון א'
סמינריון א'—3 נ' 3 שש"סס'סמינריון ב'

לימודי יסוד כמותיים: 2) 
4 נ'5 שש"סש"תחשבון אינפי ניטיסמלי א'
אינפי א'—4 נ' 5 שש"סש"תחשבון אינפי ניטיסמלי ב'

3)  קורסי בחירה ממקצועות החוג:
3 נ'3 שש"סקורסי בחירה מקבוצה א'/ 1

52 נ'סה"כ כללי

 כלכלה מורחבת—חוגי –תכנית הלימודים במסלול חד
דרישות קדם1)  לימודי חובה בסיסיים:

4 נ'5 שש"סש"תמבוא לכלכלה א'
מבוא לכלכלה א'—4 נ' 5 שש"סש"תמבוא לכלכלה ב'

3 נ'4 שש"סש"תיסודות החשבונאות
3 נ'4 שש"סש"תמבוא לחשבונאות ניהולית

מבוא לכלכלה ב' , אינפי—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה א'
ב'

מיקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה ב'
מבוא לכלכלה ב', אינפי ב'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה א'
מאקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה ב'

 ליניאריםמבוא למודלים—3 נ' 4 שש"סש"תמבוא לאקונומטריקה
מיקרו ב' , מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סש'כלכלת ישראל

מיקרו ב' , מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סס'סמינריון א'
3 נ'3 שש"סס'סמינריון ב'

2)  לימודי יסוד כמותיים:
4 נ'5 שש"סש"תחשבון אינפיניטיסמלי א'
אינפי א'—4 נ' 5 שש"סש"תחשבון אינפי ניטיסמלי ב'

3 נ'5 שש"סש"תמבוא להסתברות
 מבוא להסתברות—3 נ' 5 שש"סש"תמבוא לסטטיסטיקה

מבוא להסתברות,—3 נ' 5 שש"סש"תמבוא למודלים לינארים
מבוא לכלכלה ב'

* עד וכולל שנת תשס“ד, משקל מקצועות אלה הוא 4 נ‘.
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דרישות קדם3)  לימודי חובה במגמת ההתמחות:
3 נ'3 שש"סש"שמימון ציבורי או מסחר בינלאומי

מיקרו א'—3 נ' 5 שש"סש"תמבוא לחקר ביצועים
מיקרו א'—3 נ' 4 שש"סש'יסודות המימון

4)  קורסי בחירה ממקצועות החוג:
15 נ'9 שש"סש'מקצועות בחירה מקבוצה א'/ 1
15 נ'9 שש"סש'מקצועות בחירה מקבוצה א'/ 2

18 נ'5)  קורסי בחירה מחוגים אחרים*
120 נ' סה"כ כללי

 מינהל עסקים—חוגי –תכנית הלימודים במסלול חד
דרישות קדם1)  לימודי חובה בסיסיים:

4 נ'5 שש"סש"תמבוא לכלכלה א
מבוא לכלכלה א'—4 נ' 5 שש"סש"תמבוא לכלכלה ב'

3 נ'4 שש"סש"תיסודות החשבונאות
3 נ'4 שש"סש"תמבוא לחשבונאות ניהולית

מבוא לכלכלה ב', אינפי ב'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה א'
מיקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה ב'

מבוא לכלכלה ב', אינפי ב'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה א'
מאקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה ב'

מבוא למודלים לינאריים—3 נ' 4 שש"סש"תמבוא לאקונומטריקה
מיקרו ב', מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סש'כלכלת ישראל

מיקרו ב', מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סס'סמינריון א'
3 נ'3 שש"סס'סמינריון ב'

2)  לימודי יסוד כמותיים:
4 נ'5 שש"סש"תחשבון אינפיניטיסמלי א'
אינפי א'—4 נ' 5 שש"סש"תחשבון אינפיניטיסמלי ב'

מבוא להסתברות —3 נ' 5 שש"סש"תמבוא לסטטיסטיקה
3 נ'5 שש"סש"תמבוא להסתברות

מבוא להסתברות,—3 נ' 5 שש"סש"תמבוא למודלים לינארים
מבוא לכלכלה ב'

* עד וכולל שנת תשס“ד, משקל מקצועות אלה הוא 4 נ'.
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דרישות קדם3)  לימודי חובה במגמת ההתמחות:
3 נ'3 שש"סש'מבוא לניהול
מבוא לכלכלה ב',—3 נ' 3 שש"סש'מבוא לשיווק

מבוא לניהול
מבוא לכלכלה ב'—3 נ' 3 שש"סש'משפט עסקי

3 נ'4 שש"סש'יסודות המימון
מיקרו א'—3 נ' 5 שש"סש"תמבוא לחקר ביצועים

מיקרו ב', יסודות המימון—3 נ' 3 שש"סש'שוק ההון וניתוח ני"ע

4)  קורסי בחירה ממקצועות החוג:
6   נ'6 שש"סש'2 מקצועות בחירה מקבוצה א'/ 1
9   נ'9 שש"סש'3 מקצועות בחירה מקבוצה א'/ 2

12 נ'12 שש"סש'4 מקבוצות בחירה מקבוצה ב'

12 נ'5)  קורסי בחירה מחוגים אחרים*
120 נ'סה"כ כללי

'* מטרת קורסי הבחירה מחוגים אחרים הינה השכלה כללית בתחומים שונים מקסימום 6 נ
מחוג אחד ולכן אין לקחת קורסים מתחומי הכלכלה. כמו כן ניתן ללמוד קורס אחד בלבד

בעל הכרה אקדמית מהיחידה לחינוך גופני.

 חשבונאות—חוגי –תכנית הלימודים במסלול חד

דרישות קדם1)  לימודי חובה בסיסיים:
4 נ'5 שש"סש"תמבוא לכלכלה א'
מבוא לכלכלה א'—4 נ' 5 שש"סש"תמבוא לכלכלה ב'
מבוא לכלכלה ב', אינפי ב'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה א'
מיקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"תמיקרו כלכלה ב'

מבוא לכלכלה ב', אינפי ב'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה א'
מאקרו א'—5 נ' 5 שש"סש"ת* מאקרו כלכלה ב'

 מבוא למודלים לינאריים—3 נ' 4 שש"סש"תמבוא לאקונומטריקה
מיקרו ב', מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סש'כלכלת ישראל

מיקרו ב', מאקרו ב'—3 נ' 3 שש"סס'סמינריון א'
3 נ'3 שש"סס'סמינריון ב'

* עד וכולל שנת תשס“ד, משקל מקצועות אלה הוא 4 נ‘.
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דרישות קדם2)  לימודי יסוד כמותיים:
4 נ'5 שש"סש"תחשבון אינפיטיסמלי א'
אינפי א'—4 נ' 5 שש"סש"תחשבון אינפיטיסמלי ב'

3 נ'5 שש"סש"תמבוא להסתברות
 מבוא להסתברות—3 נ' 5 שש"סש"תמבוא לסטטיסטיקה

3 נ'3 שש"סש"תמערכות מידע ניהוליות
מבוא להסתברות,—3 נ' 5 שש"סש"תמבוא למודלים לינאריים

מבוא לכלכלה ב'

3) לימודי חובה במגמת ההתמחות:
3 נ'3 שש"סש'יסודות המשפט

יסודות המשפט—3 נ' 3 שש"סש'דיני מסחר א'
דיני מסחר א',—2 נ' 2 שש"סש'מבוא לדיני מיסים

פיננסית א'
מבוא לחשבונאות פיננסית א'
 שנתי}

2 נ'5 שש"סש"ת
2 נ'5 שש"סש"תמבוא לחשבונאות פיננסית ב'

דיני מסחר א'—3 נ' 4 שש"סש'דיני מסחר ב'
  חשבונאות פיננסית ב'—3 נ' 4 שש"סש"תדוחות מאוחדים

דוחות מאוחדים—3 נ' 4 שש"סש"תדוחות מאוחדים הרחבה
יסודות בקורת חשבונות א'
שנתי} 

דוחות מאוחדים—2 נ' 5 שש"סש"ת
בקורת חשבונאות א'—2 נ' 5 שש"סש"תיסודות בקורת חשבונות ב'

 דוחות מאוחדים—3 נ' 5 שש"סש"תחשבונאות ניהולית לחשבונאים
מבוא לדיני מיסים—2 נ' 3 שש"סש"תדיני מיסים א'
דיני מיסים א'—2 נ' 2 שש"סש"תדיני מיסים ב'

יסודות המשפט,—2 נ' 3 שש"סש'סוגיות במיסים א'
מבוא לדיני מיסים

סוגיות במיסים א'—1 נ' 3 שש"סש'סוגיות במיסים ב'
3 נ'2 שש"סש‘תאוריה חשבונאית

מאוחדים הרחבה—3 נ' 5 שש"סש"תדוחות מתואמים
מבוא לחשבונאות—4 נ' 5 שש"סש"תחשבונאות ניהולית מתקדמת

ניהולית לחשבונאים
3 נ'2 שש"סש'סוגיות במדידה
0 נ'3 שש"סש'מיסוי בינלאומי

0 נ'ש'מיסוי ניירות ערך
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דרישות קדם4) מקצועות רקע בניהול:
מיקרו א'—3 נ' 4 שש"סש'יסודות המימון

מיקרו ב', יסודות המימון—3 נ' 3 שש"סש'ניהול פיננסי

5) קורסי בחירה:
3 נ'ש'מקצועות בחירה מקבוצה א'/ 1

3 נ'ש'מקצועות בחירה מקבוצה ב'
120 נ'סה"כ כללי:

הערות:
מטרת קורסי הבחירה מחוגים אחרים הינה השכלה כללית בתחומים שונים ולכן אין*

לקחת קורסים מתחומי הכלכלה.  קורסים של החוג לכלכלה לא יוכרו בזכאות לתואר.
ציון המעבר בקורסי חשבונאות שנה ג' הוא 60.**

 שנה ד' (שנת השלמה)*–––––לימודי חשבונאות 
לקבלת פטור מבחינות מועצת רואי חשבון**

2 נ'4 שש"סש'בקורת חשבונות מתקדמת
3 נ'5 שש"סש'תאגידים ובעיות מיסוי

4 נ'9 שש"סש"תדוחות מאוחדים ובעיות בחשבונאות
2 נ'3 שש"סש"תסוגיות בחשבונאות ודווח ענפי

2 נ'2 שש"סש"תישומי ע.נ.א. חשבונאיים
2 נ'4 שש"סש'בעיות מיוחדות בבקורת חשבונות
2 נ'3 שש"סש'ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

3 נ'5 שש"סש'דיני מיסים וחוקים נלווים
2 נ'2 שש"סש'חוקים אחרים

4 נ'9 שש"סש"תהצגת דוחות כספיים
2 נ'3 שש"סש"תתיאוריה פיננסית

2 נ'5 שש"סש'דוחות כספיים המתפרסמים לציבור
5 נ'4 שש"סש'ביקורת ענפית א+ב

35 נ'סה"כ
 שנה ד' (שנת השלמה) מותנים בעמידה בכל החובות–––––לימודי מקצועות חשבונאות *

הנדרשים לקבלת תואר בכלכלה וחשבונאות.
תא ךישמהל ולכוי 'א רטסמסב םילשכנה  .06 אוה 'ד הנש לש עוצקמ לכב רבוע ןויצ

אי השגתלימודיהם באותו נושא בסמסטר ב' והציון הסופי יקבע כממוצע של הציונים.  
ציון ממוצע של 60, יחייב חזרה על כל השנה.
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פטור מבחינות מועצת רואי החשבון**
תינתומ תוחמתה תלחתהל תוכז הנקמה 'בו 'א קלח םייניבה תוניחבמ רוטפ תלבק
שנתית וקבלת תואר בוגר בכלכלה. לבוגרים–ום מוצלח של תכנית הלימודים התלתיסב

בהצלחה חשבונאות שנה ד' (שנת השלמה) תעניק המועצה פטור מבחינות סופיותשיסיימו
א'.  בכפוף לתקנון מועצת רואי חשבון.

לימודי השלמה בנושאים חשבונאיים לבעלי תואר ראשון בכלכלה
להשלים נושאים חשבונאיים שיזכו אותם בקבלתחוגי – במסלול חדהחוג מאפשר לבוגריו

חוגי יידרשו–פטור מבחינות ביניים א' + ב' של מועצת רואי חשבון. בוגרי החוג במסלול דו
להשלים את המקצועות הרלונטיים לחוג לכלכלה.

פי הישגיהם בלימודים לתואר ראשון.–מספר המקומות מוגבל. יתקבלו תלמידים על

תכנית הלימודים
1) חשבונאות ומשפט עסקי:

2 נ'5 שש"סש"תמבוא לחשבונאות פיננסית א'
2 נ'5 שש"סש"תמבוא לחשבונאות פיננסית ב'

3 נ'3 שש"סש"תמערכות מידע ניהוליות
3 נ'5 שש"סש"תמבוא לחשבונאות ניהולית

3 נ'3 שש"סש'יסודות המשפט
3 נ'3 שש"סש'דיני מסחר א'

2 נ'2 שש"סש'מבוא לדיני מיסים
3 נ'4 שש"סש'דיני מסחר ב'

3 נ'4 שש"סש‘דוחות מאוחדים
2 נ'5 שש"סש"תיסודות בקורת חשבונות א'
2 נ'5 שש"סש"תיסודות בקורת חשבונות ב'

2 נ'3 שש"סש"תדיני מיסים א'
2 נ'2 שש"סש"תדיני מיסים  ב'

2 נ'3 שש"סש'סוגיות במיסים  א'
2 נ'3 שש"סש'סוגיות במיסים  ב'
3 נ'3 שש"סש‘תאוריה חשבונאית

3 נ'5 שש"סש"תדוחות מתואמים
3 נ'4 שש"סש"ת הרחבה–דוחות מאוחדים 

4 נ'5 שש"סש"תחשבונאית ניהולית מתקדמת
2) מקצועות רקע בניהול:

3 נ'4 שש"סש'יסודות המימון
3 נ'3 שש"סש'ניהול פיננסי

3 נ'3 שש"סש'סוגיות במדידה
0 נ'2 שש"סש'מיסוי בינלאומי

0 נ'2 שש"סש'מיסוי ניירות ערך
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תלמידים שיסיימו את המקצועות: מבוא לחשבונאות פיננסית א'+ב', מבוא לחשבונאות
ניהולית, רישום מידע חשבונאי, יסודות המשפט, דיני מסחר א' וביקורת חשבונות א' וב',

יהיו זכאים לקבלת פטור מבחינות הביניים חלק א' וב' המקנה זכות להתחלת התמחות.

בוגרי תכנית זו יוכלו להשתלב בתכנית חשבונאות שנה ד'.  סיום תכנית זו מקנה פטור
מבחינות סופיות א' של מועצת רואי החשבון.

מקצועות בחירה בחוג לכלכלה
מקצועות הבחירה מחולקים כדלקמן:

קבוצה ב' (מימון ניהול ושיווק)    קבוצה א' (כלכלה)
2 שש"ס3 נ'3 שש"ס3 נ'א'/1  מקצועות ליבה בכלכלה

2 או 3 שש"ס3 נ'א'/2  מקצועות הרחבה בכלכלה

 על התלמיד לבחור בהיקף ובהתאם לדרישות המסלול ומגמת ההתמחות המפורטים בתכנית
הלימודים של כל מגמה.

3 נקודות זכות.  מקצועות הבחירה מקבוצה א'/ 1–כל מקצוע בחירה מזכה את התלמיד ב
ינתנו בהיקף של 3 שש"ס ומיתר הקבוצות בהיקף של 2 או 3 שש"ס.  רשימת מקצועות
הבחירה איננה סופית וסגורה. מקצועות נוספים עשויים להתווסף לתכנית, ומקצועות
המופיעים ברשימה יושמטו מסיבות שונות. התלמיד יוכל להרכיב את רשימת המקצועות
בהתייעצות עם יועצי החוג. ניתן להמיר קורס בחירה אחד מקבוצה ב' בקורס בחירה מקבוצה
א'.  תלמיד שנכשל במקצוע בחירה, לא יחויב לחזור על המקצוע ויוכל לבחור מקצוע אחר

מהרשימה המתאימה.

לימודי בחירה לתואר ראשון בחוג לכלכלה
דרישות קדםניקוד

קבוצה א'/1 מקצועות ליבה בכלכלה
+ מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקארגון תעשייתי

+ מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקמסחר בינלאומי
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקשיטות מתמטיות בכלכלה

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקכלכלת עבודה
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקכלכלת אי וודאות
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקתורת המשחקים

’מבוא לאקונומטריקה + מיקרו ב’3 נקאקונומטריקה יישומית
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקמימון ציבורי

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקשיווי משקל כללי
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקנושאים נבחרים במאקרו

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקתורת המכרזים
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקפיזור סיכונים בשיווי משקל
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קבוצה א'/2  מקצועות הרחבה בכלכלה
דרישות קדםניקוד

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקיבהכלכלת סב
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקניתוח עלות תועלת

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקתולדות המחשבה הכלכלית
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקמודלים סטוכסטים במימון

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקמדיניות מאקרו כלכלה
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקכלכלת אנרגיה (שוק הנפט)

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקכלכלת אינפורמציה
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקכלכלת משאבי טבע

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקכלכלת רשתות
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקכלכלת מזרח תיכון

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקתורת ההחלטות
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקהכלכלה השיתופית

—התנהגות במצבים אסטרטגיים 
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקתגישה ניסויי

קבוצה ב' מקצועות במנהע"ס:  תורת המימון, ניהול ושיווק
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקהכרת דוחות כספיים
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקניהול הלכה למעשה

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקמימון וניתוח השקעות
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקייזום מפעלים
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקמבוא לביטוח

 + יסודות המימון’מיקרו ב’3 נק** שוק ההון וניתוח ני"ע
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקניתוח מערכות מידע לכלכלנים

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקמבוא למשפט מסחרי לכלכלנים
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקניהול מחקר ופיתוח

 + מבוא לשיווק’מיקרו ב’3 נקפרסום, קידום מכירות
 + יסודות המימון’מיקרו ב’3 נק*** ניהול פיננסי

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקשיקולי מיקום: לקחים
 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקניתוח מערכות מידע לכלכלנים

 + מאקרו ב' + יסודות המימון’מיקרו ב’3 נק כלים עתידיים ופיננסיים—מעו"ף 
 + מאקרו ב' + יסודות המימון’מיקרו ב’3 נקבניית תיק השקעות

 + מאקרו ב'’מיקרו ב’3 נקמבוא לשיווק בינלאומי
’ + מאקרו ב’מיקרו ב’3 נק* דיני ניירות ערך

’ + מאקרו ב’מיקרו ב’3 נק* אופציות וחוזים פיננסיים
’ + מאקרו ב’מיקרו ב’3 נק* כלכלנים במיגזר המוניציפלי

’ + מאקרו ב’מיקרו ב’ק3 נ* בנקאות

הקורסים ניתנים במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ ויוכרו כקורסים אקדמיים*
. מקצועות אלה רלוונטיים למעוניינים ברישיון לייעוץ השקעות.’השייכים לקבוצה ב

קורס חובה למינהל עסקים ובחירה מקבוצה ב' לחשבונאים.**
צה ב' למינהל עסקים.קורס חובה לחשבונאות וקורס בחירה מקבו***
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קבוצה א'/1 כוללת גם כמה מקצועות הניתנים בתואר שני. המקצועות הבאים מתכנית
–הלימודים לתואר שני פתוחים לתלמידי הב"א באישור המורים המלמדים אותם: כלכלת אי

ודאות, שיטות מתמטיות, תורת המשחקים א', תורת המשחקים ב', תאוריה של התנהגות
רציונלית בכלכלה. מקצועות אלה מומלצים לתלמידים המתכוננים להמשיך לתואר שני

בכלכלה.

תכניות לימודים ותנאי מעבר
תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו
בחוג, וכן שינויים המתפרסמים בהודעות ובחוזרים על לוח המודעות של החוג במהלך השנה.
החוג אינו מאפשר לימוד של קורסים הניתנים באותו יום ובאותה שעה, אם על ידי החוג

ואם ביחידה אחרת.
סטודנט שירשם לקורסים הניתנים בשעות חופפות צפוי לביטול ההרשמה לאחד מהקורסים,

פי בחירת החוג.–על

שינוי מסלולים/מגמות
תלמיד יוכל לשנות מסלול/מגמה בהתאם לתנאים להלן:

ידי פניה בכתב לוועדת ב"א של החוג ובאישורה.–מעבר ממגמה למגמה יעשה רק על◆
ניתן לעבור ממגמה למגמה רק בתום שנת לימודים ראשונה.◆
תלמידים העוברים ממגמת התמחות אחת לשנייה יחוייבו ללמוד לפי תכנית הלימודים◆

התקפה של המגמה הקולטת בעת המעבר (ולא בתחילת לימודיהם באוניברסיטה).
תלמיד העובר ממגמת התמחות אחת לשניה חייב לסיים את לימודי התואר הראשון תוך◆

5 שנים ממועד תחילת לימודיו באוניברסיטה.

חוגי–מעבר בין מגמות במסלול החד1)
  בתנאיתאזו 'א הנש םותב תואנובשח תמגמל רובעל היהי ןתינ :תואנובשח תמגמל רבעמ

 (ראה פירוט להלן) וציונו הממוצע בתום שנה זולמד שנה אקדמית מלאהשהתלמיד 
. הממוצע המשוקלל (עפ"י הניקוד) יחושב עפ"י המקצועות להלן ובכל 91 לפחותיהיה

25 נקודות זכות. תינתן עדיפות למועמדים בעלי ההישגים–מקרה על מכסה שלא תפחת מ
הגבוהים.

4 נ'מבוא לכלכלה א'
4 נ'מבוא לכלכלה ב'

4 נ'חשבון אינפיניטיסימלי א'
4 נ'חשבון אינפיניטיסימלי ב'

3 נ'מבוא לסטטיסטיקה
3 נ'יסודות החשבונאות

פי מספר המקומות הפנויים–מספר המתקבלים בפועל למגמת החשבונאות, ייקבע על
בכל שנה אקדמית.
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חוגי–חוגי למסלול חד–מעבר ממסלול דו2)
 ניתן יהיה לעבור למגמת חשבונאות בתום שנה א' בלבד, וזאתמעבר למגמת חשבונאות:

לאחר השלמתה של שנה אקדמית מלאה (ראה פירוט להלן) בציון ממוצע של 91 לפחות.
הממוצע המשוקלל (עפ"י הניקוד) יחושב עפ"י ציוני הגמר בקורסים להלן:

4 נ'מבוא לכלכלה א'
4 נ'מבוא לכלכלה ב'

4 נ'חשבון אינפיניטיסימלי א'
4 נ'חשבון אינפיניטיסימלי ב'

3 נ'מבוא לסטטיסטיקה
3 נ'יסודות החשבונאות

םייונפה תומוקמה רפסמ יפ–לע עבקיי ,תואנובשחה תמגמל לעופב םילבקתמה רפסמ
בכל שנה אקדמית.

רפסמו דימלתה לש וינויצל םאתהב עבקיי :יגוח–דחה לולסמב תורחא תומגמל רבעהמ
המקומות הנותרים.

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים
תלמיד המבקש להתקבל לחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה על סמך לימודים קודמיםא.

ותמשרה םע שיגי , באוניברסיטת חיפה) רחא גוח ללוכ( ההובגבמוסד להשכלה 
 לימודיו וציוניו.וטרופי רושיאב .דמל ובש דסומהמ ימשר םידומיל רושיא

,ותלבק יאנת לע ,איצמהש םידומילה רושיא ךמס לע ,טילחת ,גוחה לש הלבקה תדועב.
כולל הצורך בחיובו בעמידה בבחינת הכניסה הפסיכומטרית. כמו כן תחליט הוועדה על

 ההכרה בלימודיו הקודמים ותקבע את תכנית לימודיו בחוג לכלכלה.היקף

םידומיל ךשמה ךרוצל גוחה ידי–לע ורכוהש ההובג הלכשהל תודסוממ םידומילג.
באוניברסיטת חיפה ידווחו ללא ציון ולא יכללו בחישוב הציון הסופי המשוקלל.

ןויצ דימלתה גישה אל םהבש םיסרוקב ריכת אל גוחה לש הלבקה תדעו הרקמ לכבד.
"עובר" לפחות במוסד שבו למד.

החוג יעביר סיכום החלטותיו בכתב לאגף מינהל התלמידים ולידיעת התלמיד. הסיכוםה.
יכלול את תנאי הקבלה וכן את פירוט הקורסים שהוכרו, חישוב נקודות הזכות עבורם

ומכסת הלימודים הנדרשת לקבלת התואר.

תלמיד יהיה זכאי לקבלת תואר מאוניברסיטת חיפה רק אם צבר בה שני שליש מלימודיוו.
80 נקודות במסלול–חוגי, ו–באוניברסיטה, כלומר לפחות 40 נקודות זכות במסלול דו

חוגי.–חד

קבלה על סמך הישגים בלימודים אקדמיים בחוגים אחרים:
תלמיד יוכל להתקבל על סמך לימודים אקדמיים קודמים רק אם למד באחד החוגים בפקולטה

 הינו 91 לפחות. המעבר יהיה למסלולים כלכלהבתום שנה א'למדעי החברה וציונו הממוצע 
 מינהל עסקים.—חוגי, כלכלה –מורחבת, כלכלה דו

הממוצע יחושב על סמך כל המקצועות הרלונטים ללימודים בחוג לכלכלה, שיכללו בכל
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מקרה את המקצועות הבאים: אינפי א', אינפי ב', מבוא להסתברות ומבוא לסטטיסטיקה.
תינתן עדיפות למועמדים בעלי ההישגים הגבוהים.

שינויים וחריגות
כל בקשה לחריגה מתכנית הלימודים יש להפנות לוועדת ב"א.

מילוי דרישת הקדם היא באחריותו של התלמיד. דרישות הקדם מפורטות בשנתון והן מחייבות.
החוג בודק את מילוי הדרישות במהלך שנת הלימודים ולא בתחילתה.

תלמיד שנרשם לקורס למרות שאינו רשאי ללמוד בו בגלל אי עמידה בדרישות הקדם או
בתנאי המעבר משנה לשנה, יבוטל רישומו לקורס גם אם נבחן וקיבל ציון. ציון זה לא יוכר.

הארכת זמן
לא תינתן הארכת זמן על פי סעיף 1.7 של תקנות לימודים לתואר ראשון במקצועות הבאים:

מבוא לסטטיסטיקה

מבוא להסתברות

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות

אינפיניטיסימלי א'

אינפיניטיסימלי ב'
במקצועות החובה הנותרים של השנה הראשונה הארכת זמן על פי אותו סעיף תהיה בת

חצי שעה בלבד.

ציוני המעבר
ציון המעבר בכל מקצועות החוג הינו 51, בהתאם לתקנון האוניברסיטה, פרט למקצועות

הבאים:
70ציון מעבר:מבוא לכלכלה א'1.

70מבוא לכלכלה ב'2.

70  40%—מבוא לחשבונאות פיננסית א' 3.
{
 

קורס שנתי

70 60%—מבוא לחשבונאות  פיננסית ב' 4.

60סמינריון ב"א בכלכלה א'5.

60סמינריון ב"א בכלכלה ב'6.

ציון המעבר בקורסי חשבונאות שנה ג' עומד על 60.

שיפור ציון
ניתן לתקן ציון על ידי רישום חוזר למקצוע מסויים רק במידה שלא נלמד קורס מתקדם

מאותו מקצוע.
 הוא זה שיחשב לצורך חישוב הממוצע.האחרוןבכל מקרה הציון 
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פרסום ציונים
µ.הציונים יפורסמו בעילום שם על לוח המודעות של החוג לכלכלה
µ.על לוח זה מתפרסמת הן רשימת מועדי הבחינות והן רשימת מועדי פרסום הציונים
µ.מחובת התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם
µ.אין קבלת ציונים בטלפון

ערעורים על ציוני הבחינות
µתלמיד רשאי לערער על ציונו עד המועד שיפורסם ע"י מזכירות החוג. כל הערעורים הם

בכתב על הטופס המיועד לכך.
µתלמיד זכאי לערער על תוצאות הבחינה, ובלבד שציונו 41 לפחות. (פרט למבוא לכלכלה

א' וב'. שם הציון המזכה לצורך הגשת ערעור הוא 51 לפחות).
µתלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תבדק מחדש והציון הסופי

עלול להיות נמוך מהמקורי.
µ.תוצאות הערעורים יפורסמו על הלוח או ידווחו ע"י מזכירות החוג
µ.תוצאות אלה הן סופיות ומחייבות

הפסקות לימודים
µ.שני כשלונות במקצוע חובה אחד גוררים הפסקת לימודים בחוג
µ.החוג לא יחזיר ללימודים תלמידים שלימודיהם הופסקו ביוזמת החוג
µתלמיד שהפסיק לימודיו באוניברסיטה מסיבות אישיות לתקופה העולה על שנתיים

פי שיקול דעתה של ועדת ב"א–והרוצה לחזור ללימודים יפנה לועדת ב"א של החוג. על
ייחשב תלמיד זה כממשיך לימודיו, יחוייב להבחן בבחינת הכניסה הפסיכומטרית ככל

מועמד אחר או  שיחוייב לחזור על מקצועות חסרים גם אם משמעות הדבר שידרש
120 נקודות זכות.–לצבור יותר מ

* הארכת לימודים מעבר לשנה השלישית תעשה באישור ראש החוג בלבד. בכל מקרה,
לימודים יופסקו אוטומטית בתום חמש שנות לימוד בחוג. רק שנה לאחר שהופסקו לימודיו
של תלמיד יוכל התלמיד לפנות לדיקן הפקולטה בבקשה לחדש את לימודיו. דיקן הפקולטה
יחליט אם התלמיד ראוי להמשיך את לימודיו ורק לאחר ההחלטה יוכל להירשם מחדש

ללימודים.

סמינריון ב"א בכלכלה
םידימלתה םיבייח )תויטנוולרה םדקה תושירד יולימ רחאלו( 3 גרד ידומיל ךלהמב.א

להשתתף בסמינריון ב"א ולהגיש עבודה סמינריונית במסגרת זו.

תלמיד יוכל להירשם לקבוצה סמינריונית רק לאחר שסיים בהצלחה את המקצועות:.ב
מיקרו כלכלה ב' ומאקרו כלכלה ב'.

פי ההנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית שיחולקו לתלמידים בסמסטר–העבודה תוגש על.ג
א'. ניתן להגיש עבודה סמינריונית משותפת באישור המרצה בלבד.

הנוסח הסופי המודפס של העבודה חייב להיות מוגש למזכירות החוג עד 31 לאוגוסט של.ד
שנה"ל השוטפת, אלא אם כן קבע המרצה מועד מוקדם יותר.
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אי עמידה בתנאי זה תגרור מתן ציון ל"ה ותחייב את התלמיד ברישום מחדש לסמינריון
ובתשלום שכ"ל.

לצורך שקלול ציון הב"א ייחשב הציון הסופי של העבודה במשקל 6 נ'..ה

ציון מעבר בסמינריון הוא 60..ו

זכאות לתואר
µ:תנאי זכאות

תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על-פי דרישת הפקולטה
והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבותיו לאוניברסיטה.

סיום לימודים וקבלת זכאות לתואר
חוגי או בחוג–תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר (בשני חוגי הלימוד במסלול הדוא.

חוגי) זכאי לקבל אישור זכאות לתואר.–אחד במסלול החד

על התלמיד לפנות למזכירות החוג/חוגי לימודיו לא יאוחר מתאריך 1 במרץ בשנה בהב.
מתקיים הטקס.

התלמיד יבדוק ויאשר את ציוניו הסופיים, ציון הגמר שלו, תאריך הגשת עבודה, תאריך
סדר הרישום של חוגי הלימוד שלוזכאות לתואר ופרטיו האישיים. כמו כן יקבע את 

בתעודת הגמר.
האוניברסיטה תיזום סגירת זכאות לתואר לסטודנט שסיים את כל חובותיו לתואר ולאג.

פנה להסדרת אישור הזכאות (או לא הודיע על רצונו לעכב את סגירת התיק).

לתלמיד זה תינתן אפשרות ערעור תוך 30 יום מקבלת ההודעה בדואר. תלמיד שיממש
את אפשרות הערעור יהיה חייב להשלים את כל חובותיו לתואר בתוך שנה מיום הערעור.

צדדי.–לאחר מכן יסגר אישור הזכאות באופן חד

קבלת זכאות לתואר מותנית בסידורים הבאים:ד.
בדיקת מילוי החובות הכלליות (אנגלית, חינוך גופני ועברית).1.
אישור מן המחלקה לשירותי תלמיד ושכ"ל על כך שהתלמיד הסדיר את כל תשלומיו2.

לאוניברסיטה.
אישור מן הספריה על כך שהתלמיד אינו חייב ספרים או תשלומים לספרייה.3.

רחאל םייעובש דע ,םירגוב רודמ ידי–לע וחלשי יפוס םינויצ רושיאו תואכזה רושיאה.
קבלת האישור ממרכזות החוג/ים ולאחר מילוי התנאים לעיל.

באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים שאותו סיים התלמיד, ציון הגמר ומועד הזכאותו.
לתואר.

מועד הזכאות לתואר יהיה התאריך שבו השלים התלמיד את חובתו האחרונה (בחינה,ז.
הגשת עבודה וכו' ) ובתנאי שאינו מתכוון לתקן, לשפר או לחזור על קורס כלשהו.

 יהיה לעדכן או לשנות את אישורלא ניתן לאחר חתימת התלמיד על סגירת התואר
הזכאות.
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סטודנט שלא יגיש בקשה לסיום לימודים עד 1 במרץ בשנה בה מתקיים הטקס לא יוכלח.
להשתתף בטקס בשנה זו, ולא יוכל לקבל אישור זכאות עד 1 ביוני של אותה שנה.

שקלול וציונים לב"א
µ.ציון הגמר נקבע כממוצע משוקלל של כל מקצועות הלימוד שנלמדו באוניברסיטת חיפה

משקל המקצוע כמספר נקודות הזכות בתכנית המחייבת את התלמיד.

µמקצועות הנלמדים בחוגים אחרים באוניברסיטת חיפה (לדוגמא: סטטיסטיקה, מתמטיקה
פי הניקוד הקיים בחוג לכלכלה. (כלל זה אינו חל על מקצועות הנלמדים–וכו') ישוקללו על

במסגרת מיקבצים מחוגים אחרים).

µ59) חוגי), יבחרו הקורסים–חוגי, 120 נ' חד–62 נ' דו—תלמיד שילמד מעבר לדרישות התואר
פי הציון הגבוה ביותר.–לשקלול הציון הסופי על

µבשום מקרה לא יאושרו תיקוני ציונים לאחר שהחוג העביר למדור בוגרים במינהל
התלמידים אישור על סיום הלימודים עם ציון משוקלל.

תעודת הוראה במדעי החברה
תלמידי החוג לכלכלה המעונינים ללמוד לתעודת הוראה במדעי החברה ישלימו בחוג

לסוציולוגיה את הקורסים הבאים:
6 שש"ס חובה—מבוא לסוציולוגיה 

4 שש"סהמבנה החברתי של ישראל
6 שש"סתאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיותאו: 
 שני שיעורים של 4 שש"ס כל אחד בנושאים: משפחה, אירגונים, ריבוד, קומוניקציהאו:

וסטיה.

פרטים נוספים יינתנו במזכירות החוג להוראה.

ובחוג למדע המדינה את הקורסים הבאים:
6 שש"ס חובה—מבוא למימשל ופוליטיקה 

6 שש"סמבוא לתולדות הרעיון המדיני
6 שש"סאו: המערכת הפוליטית הישראלית

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ
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הלימודים לתואר שני בכלכלה
(לתואר מגיסטר למדעים בכלכלה, מגיססטר בכלכלה,

ודוקטור למדעים בכלכלה)

תכנית לימודים משותפת בכלכלה לאוניברסיטת חיפה
 מכון טכנולוגי לישראל–––––ולטכניון 

אילן–פרופ' אבנר בריושב ראש הוועדה החוגית לתארים מתקדמים: 

מטרת הלימודים1.
מטרת תכנית המגיסטר בכלכלה היא להעמיק ולהרחיב את הידע העיוני בכלכלה, תוך

םדקתמה רקחמל םימלתשמה תא תפשוח תינכתה .םידחוימ םיאשונב תוחמתה ידכ
בכלכלה, ובוגריה משתלבים במערכות מחקר במשק ובאקדמיה. ייחודה של התכנית הוא

הריחבה תועוצקמ תשק תבחרהו תודסומ ינש לש רקחמהו הארוהה יבאשמ בולישב
ותחומי ההתמחות המוצעים למשתלמים.

סגל ההוראה2.
הטיסרבינואב הלכלכב הארוהה לגסל תפתושמ תימדקא הדעו י“ע תלהונמ תינכתה

ובטכניון, בכפוף לאשורי הוועדה האירגונית של התכנית, המורכבת מדיקן ביה“ס ללמודי
הארוהה לגס  .הפיח תטיסרבינואב םימדקתמ םידומלל  ןקידהו ,ןוינכטב םיכמסומ

בתכנית כולל את חברי הסגל האקדמי בחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה, ובשטח הכלכלה
בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון.

חברי הועדה האקדמית:
אילן, אונ' חיפה, יו"ר;–פרופ' אבנר בר

ד“ר מיכאל בן גד, אונ' חיפה;
פרופ' עופר ליברמן, הטכניון;

ד"ר רן סמורדינסקי, הטכניון.

תנאי קבלה3.
המועמדים נרשמים באחד המוסדות, לפי בחירתם. ועדת קבלה משותפת ממליצה בפני

תורסמנ היחד וא הלבק תועדוה .תינכתב םידומלל םידמעומה תלבק לע תודסומה ינש
למועמדים ע"י מזכירות ביה"ס ללמודי מוסמכים בטכניון ומחלקת הרשמה באונ' חיפה.
המתקבלים לתכנית יסדירו את שכה"ל במוסד בו נרשמו, אך יהיו זכאים ללמוד מקצועות

בשני המוסדות. ניתן להגיש בקשות למלגות רק במוסד בו נרשם/מה המועמד/ת.
תנאי קבלה לתכנית:3.1

יכולים לבקש להתקבל לתכנית בעלי תואר ראשון בכלכלה ממוסד מוכר, שממוצע ציוניהם
הוא לפחות 80. תנאי הקבלה בפועל נקבעים מידי שנה ע"י הוועדה האקדמית, ומביאים

ראות ילעב .םינושה תועוצקמב דמעומה לש םיימדקאה ויגשה תא ,רתיה ןיב ,ןובשחב
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שקבל םילוכי הלכלכב ונניאש רחא יטנוולר םוחתמ הובג עצוממ םע ןושאר
לתכנית, אך יחויבו בלימודי השלמה מתוך תכניות הלימוד בתואר ראשוןלבקתהל

במידה ויתקבלו.בכלכלה 

בחינת ידע בעברית:3.2
הניא וב הארוהה תפשש ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ןושאר ראות לעב דמעומ

עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה והטכניון
כתנאי לקבלתו ללימודים.

לימודי השלמה: 3.3
מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בכלכלה חייבים להשלים את מקצועות היסוד
הבאים: מבוא לכלכלה, מבוא להסתברות, מבוא לסטטיסטיקה, חשבון דיפרנציאלי
ואינטגרלי, מיקרו כלכלה, מאקרו כלכלה, אקונומטריקה. הוועדה האקדמית יכולה

לפטור את התלמיד ממקצועות מסויימים מרשימה זו, או להוסיף עליה, בהתאם
לנסיבות.

תכניות הלימוד לתואר שני: 4. 
 מסלולי לימוד לתואר מגיסטר בכלכלה:4.1

קיימים שלושה מסלולים בלימודי תואר מגיסטר בכלכלה. מסלולים א' וב' להלן
מקנים לבוגריהם תואר "מגיסטר למדעים בכלכלה". בוגרי מסלול ג' זכאים לתואר

"מגיסטר בכלכלה".

I20 שש"ס),–:  מסלול זה המחייב כתיבת תיזת מחקר, (בהיקף שקול ל. מסלול תיזה
שנתי–ולימוד מקצועות בהיקף של 30 שש"ס, (18 שש"ס לבוגרי תואר ראשון ארבע

בכלכלה).

II .21–ל לוקש ףקיהב( ,רמג תדובע תביתכ בייחמ הז לולסמ :רמג תדובע לולסמ
ןושאר ראות ירגובל ס"שש 02( ,ס"שש 83 לש ףקיהב תועוצקמ דומילו ,)ס"שש

שנתי בכלכלה).–ארבע

III:מסלול המחייב לימוד מקצועות בהיקף 54 שש"ס, (40. מסלול ללא תיזה 
שנתי בכלכלה), כולל שני סמינריוני מחקר יעודיים.–שש"ס לבוגרי תואר ראשון ארבע

ב' לעיל מאפשרים למשתלמים בעלי השגים מתאימים להמשיך–נתיבי המחקר א' ו
ללימודי דוקטורט. המסלול ללא תיזה מחייב כתיבת מחקר ובחינה עליו לפני קבלה

ללימודי דוקטורט.

מקצועות חובה: 4.2
מקצועות החובה זהים בכל המסלולים בתכנית המסטר בכלכלה, וכוללים:

תאוריה מיקרו כלכלית 1, (4 שש"ס);
תאוריה מיקרו כלכלית 2, (4 שש"ס);
תאוריה מאקרו כלכלית 1, (3 שש"ס);
תאוריה מאקרו כלכלית 2, (3 שש"ס);
אקונומטריקה מתקדמת, (4 שש"ס);

שיטות מתמטיות (3 שש"ס).
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רקחמ רנימס :םיסרוקה ,ףסונב ,םישרדנ ,)"הזית אלל"( ,'ג לולסמב םיטנדוטסמ
מתקדם 1, סמינר מחקר מתקדם 2, (3 שש"ס כ"א). כלכלת שוק ההון (3 שש“ס) או

קורס חלופי באישור הוועדה.

מקצועות בחירה:4.3
שאר חובות הלימוד הנדרשות מהמשתלם ילקחו מתוך רשימת קורסי מוסמכים

בכלכלה, או ממקצועות לימודים מתקדמים, (לימודי מוסמכים), בתחומים אחרים
באישור המנחה.

תנאי הלימוד5.
 הלימודים יתנהלו בקמפוס הטכניון ובקמפוס האוניברסיטה, לפי מורה המקצוע.5.1

'ב םוי ,עובשב הארוה ימי ינשב תינכתב תועוצקמה תא זכרל ץמאמ השענ
באוניברסיטה, ויום ד' בטכניון. עם זאת, מקצועות בחירה מסויימים  יינתנו בימים

אחרים.

ציון סף המעבר בכל מקצוע בתכנית הוא 65. תלמיד נחשב במעמד "תקין" כל עוד5.2
ממוצע ציוניו במקצועות התכנית הוא לפחות 75.

הפסקת לימודים אוטומטית תחול על סטודנט שאינו שומר על מעמד "תקין" במשך5.3
שני סימסטרים רצופים, או שנכשל פעמיים במקצוע כל שהוא אליו נרשם במסגרת

התכנית.

כל משתלם חייב להרשם בתחילת כל סימסטר, (במשך תקופת הרישום), למקצועות5.4
הן במזכירות החוג לכלכלה באוניברסיטהאותם הוא מתכוון ללמוד באותו סימסטר 

ספוט יבג לע השעי דסומ לכב םושירה .ןוינכטב םיכמסומ ידומיל תוריכזמב ןהו
ותואב םלתשמה םשרנ םהילא תועוצקמה לכ םושיר ךות ,דסומ ותוא לש םושיר

סימסטר, בלי קשר אם הם מועברים באוניברסיטה או בטכניון. טופס הרישום בכל
סימסטר חייב באישור המנחה הארעי, או המנחה הקבוע באם נתמנה כזה למשתלם,

 קורס שלא יהיה רשום בשני המוסדות לא יוכר למשתלם.(ראה הנחייה להלן).
רישום למקצוע כלשהו מחייב את המשתלם לעמוד בכל דרישות אותו מקצוע. רק

דעומב םושיר לוטיב יא .תועוצקמל םושיר לטבל ןתינ םושירה תפוקת ךשמב
 במקצוע בו לא השתתף המשתלם.עם ציון 0יגרור כישלון אוטומטי 

אין מועדי ב' במקצועות לימוד בתכניות המ"א. כשלון במקצוע מחייב רישום חוזר5.5
לאותו מקצוע.

םילולסמב( ,םירחא םיגוחב א"מל דומיל תוינכתמ הריחב תועוצקמל םושיר5.6
 של המנחה הארעי ויו"ר הוועדה מראשהמאפשרים "בחירה חפשית"), חייבים באישור

האקדמית.

בעת הקבלה לתכנית מתמנה למשתלם מנחה ארעי, המאשר את תכנית הלימוד בכל5.7
סימסטר. עד מחצית משך הלימוד שאושר למשתלם בעת קבלתו, עליו להגיש הצעת

תאו ,עצובי הב הטישהו רקחמה תורטמ ,עצומה ורקחמ אשונ תא תללוכה רקחמ
םע .)רמג תדובעו הזית ילולסמב( ,וז הדובעב ותוחנהל םיכסהש לגסה רבח םש

אישור הצעת המחקר יתמנה אותו חבר סגל למנחה הקבוע של המשתלם.
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דרישות שפה זרה ועברית: משתלם בתכנית חייב לעבור תוך שני סימסטרים מתחילת5.8
לימודיו בחינה מצומצמת באנגלית ובעברית, ותוך שלושה סימסטרים בחינה מורחבת

תוצראמ םימלתשמל םינתינ תירבעב וא תילגנאב הניחבמ םירוטפ .הלא תופשב
בהן שפה זו היתה שפת הלימוד. כשלון בבחינות הנדרשות מחייב רישום למקצוע

הקספהל םורגת בוקנה דעומב תופשה תשירדב הדימע יא .ןוינכטבםיאתמ
–אוטומטית בלימודים. פירוט מלא של הדרישה לידיעת השפות בלימודי תואר שני 

בסעיף 26.06 בתקנות ביה"ס ללמודי מוסמכים של הטכניון.

לימודים לתואר דוקטור במדעים (בכלכלה):6.
תנאי קבלה6.1

שקבל םילוכי רכומ דסוממ רקחמ ביתנב הלכלכב רטסיגמ ראות ילעב םידמעמו
,הלכלכב תפתושמה תינכתב םיעדמב רוטקוד ראות תארקל םידומילל להתקבל

 ציוניהם בלימודי המגיסטר הוא לפחות 80, והציון על עבודת המחקר,עצוממ םאב
(תיזה או עבודת גמר), הוא לפחות 86. כל בקשה תדון לגופה, על סמך החומר שיוגש

ההרשמה, הכולל גם את עבודת המחקר שנעשתה במסגרת התוארע"י המועמד בעת
השני.

לבקתי םאב קוסעי הב תירקחמה היעבה רואת המשרהה תעב שיגהל דמעומה לע
ללימודים, ולציין את שמו של חבר הסגל בהנחייתו תכתוב עבודת הדוקטורט.
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205
מדע המדינה

המחלקה ליחסים בינלאומיים

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 אברהם בריכטה' פרופראש החוג:
ר עמי פדהצור" דא:"יועץ לתלמידי ב

חברי הסגל האקדמי
לאירבג 'פורפ ,)סוטירמא( אשטב יבצ 'פורפ ,ןאירא רשא 'פורפפרופסור מן המניין:

דור, פרופ' יעל ישי (אמריטוס), פרופ' דן סגרה (אמריטוס), פרופ'–ןב
, פרופ' יצחק שיחור.)סוטירמא( דן פלזנטל

(אמריטוס), פרופ' יאני ןתנ 'פורפ ,)ןותבש( הטכירב םהרבא 'פורפפרופסור חבר:
אברהם יסעור (אמריטוס), פרופ' אהרון כהן, פרופ' אהרון כפיר

(אמריטוס), פרופ' אשר פרידברג (מומחה).

),ןותבש(  סורג לאכימ ר"ד ,םנאג דעסא ר"ד ,ףסוי–רב ירוא ר"דמרצה בכיר:
ד"ר ערן ויגודה, ד"ר יאיר זלמנוביץ, ד"ר מיכאל יזהר (אמריטוס), ד"ר

פאור, ד"ר בן מור, ד"ר אילן פפה, ד"ר עמי פדהצור.–דוד לוי

,ןמרפוק ןנר ר"ד ,תשע ירדנא ר"דד"ר גל גרזון, ד"ר אנבל הרצוג,מרצה:
ד"ר ראובן שורץ.

נסים.–, ד"ר דפנה קנטי)ןותבש( ד"ר פאני יובלדוקטור:–מדריך

מר ניסים מזרחי, ד"ר ניצה נחמיאס, ד"ר משה עמירב, השופט רוןעמית הוראה בכיר:
שפירא.

מזכירות החוג
04-8249082; פקס 04-8249397 טל'גב' מאירה יורקביץמרכזת חוג:

04-8240082 טל'מזכירות החוג:
04-8240561 טל'גב' ענת דוידימרכזת ב"א:

04-8249089 טל'גב' דבי  מישורמרכזת מ"א ותכניות מיוחדות:
04-8249081 טל'גב' ענבל אבוטבולמזכירות מ"א ותכניות מיוחדות:
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04-8240152 טל'אל שטיין–גב' בתמרכזת לימודי כוחות הביטחון:
טל‘ 04-8240599גב' מיה שפיראמרכזת דוקטורט:

שעות קבלה: ימים א'-ה', בין השעות 11:00-13:00, קומה 4, בנין מדרגה
לוח החוג: בניין המדרגה, קומה 4

משיבון חוגי 04-8240704; פקס: 04-8257785

http://poli.haifa.ac.il/~poliwebאתר החוג באינטרנט: 
באתר זה מופיע מידע אודות תחומי המחקר וסגל המרצים בחוג, מידע הנוגע לקבלה למסלולים

השונים בחוג ולוח מודעות המתעדכן באופן שוטף.

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג היא להקנות לתלמידים ידע שיטתי על העולם המדיני, המבנים
והמוסדות המרכיבים אותו והתהליכים הפוליטיים, הפועלים בו. יילמדו ארבע הדיסציפלינות

הבאות:

ירוזאב תויטילופ תוכרעמ חותינ ,םייטילופ םיכילהתו תודסומ לש הוושמ רקחמימשל: א.
,הקיטילופו היגולוכיספ ,)תומילאו האחמ ,העבצה( תיטילופ תוגהנתה ,םינוש םלוע
.תילארשי הקיטילופו סרטניא תוצובק ,תויטילופ תוגלפמ

 תורת המינהל, ניהול משאבי אנוש, בירוקרטיה ופוליטיקה,מינהל ומדיניות ציבורית: ב.
תרוקיב ,לארשיב להנימה תכרעמ הנבמ ,תיטילופ הלכלכ ,תירוביצ תוינידמ תעיבק

ציבורית והתנהגות ארגונית.

תוטלחה תלבק ,ל"בחיה לש הירואיתו הירוטסיה :ץוח תוינידמו םיימואלניב םיסחיג.
ל"ניב קדצ ,ןתמו אשמו היטמולפיד ,היגטרטסאו ימואל ןוחטב ,ץוח תוינידמ בוציעו

ופתרון קונפליקטים, כלכלה פוליטית בינ"ל.

רסומ ,תילאוטקלטניא הירוטסיה ,תיטילופה היפוסוליפה תודוסי :תינידמ הבשחמד.
ופוליטיקה, תיאוריה דמוקרטית, מחשבה פוליטית יהודית וישראלית.

תנאי קבלה
–הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

ידי החוג.
–חוגי מפורטים בסעיף "תוכנית לימודים במסלול חד–הערה: תנאי הקבלה למסלול החד

חוגי" להלן.

מבנה הלימודים
–חוגי והמסלול החד–הלימודים בחוג למדע המדינה מתקיימים בשני מסלולים: המסלול הדו

חוגי.
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 במסלול זה משלב התלמיד לימודים בחוג למדע המדינה יחד עם—חוגי –המסלול הדו
לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף: 60 נקודות זכות בכל אחד מהחוגים.

 במסלול זה משלב התלמיד לימודים בחוג למדע המדינה יחד עם—חוגי –המסלול החד
45–לימודי קטגוריות מחוץ לחוג. לימודים אלה כוללים: 75 נקודות בחוג למדע המדינה ו

נקודות לימודי קטגוריות בחוגים אחרים מחוץ למדע המדינה (למסלול זה ניתן להתקבל
בהתאם לתנאי הקבלה, משנת הלימודים השניה בלבד).

תכנית הלימודים
הלימודים בחוג למדע המדינה כוללים בתוכם שלושה סוגי קורסים.

קורס מבוא הניתן במתכונת של 6 שש"ס (4 שעות שיעור ושעתיים תרגיל).א.
חובות קורסי המבוא הן כתיבת תרגיל (ים) ועמידה בבחינה (ות).

כתיבה מדעית ושימושי מחשב.ב.

שיעור מתקדם במתכונת של 4 שש"ס. חובות השיעור נקבעות ע"י המורה.ג.

סמינריון, במתכונת של 4 שש"ס.ד.
     חובות הסמינריון כוללות כתיבת עבודה סמינריונית ו/או  כל חובה אחרת שתוטל ע"י

המורה.

חוגי–מסלול דו
שנה א'

5 נ'ש'(סמסטר א')מבוא למימשל ופוליטיקה1.
0 נ'ת'(סמסטר א') תרגיל—מבוא למימשל ופוליטיקה 

5 נ'ש'(סמסטר א')מבוא למחשבה פוליטית2.
0 נ'ת'(סמסטר א')תרגיל–מבוא למחשבה פוליטית 

5 נ'ש'(סמסטר ב')מבוא למינהל ציבורי3.
0 'נת'(סמסטר ב') תרגיל— מבוא למינהל ציבורי     

5 נ'ש'(סמסטר ב')מבוא ליחסים בינלאומיים4.
0 נ'ת'(סמסטר ב') תרגיל—מבוא ליחסים בינלאומיים 

0 נ'ת'(סמסטר א')כתיבה מדעית ושימושי מחשב5.

שנה ב'
5 נ'ש'(סמסטר א')מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית1.

0 נ'ת'(סמסטר א') תרגיל—מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית 

5 נ'ש'(סמסטר ב')המערכת הפוליטית הישראלית2.
0 נ'ת'(סמסטר ב') תרגיל—המערכת הפוליטית הישראלית 

5 נ'ש'(סמסטר ב')שיטות מחקר ועיבוד נתונים3.
0 נ'ת'(סמסטר ב') תרגיל—שיטות מחקר ועיבוד נתונים 

5 נ'ש"מ4.  שיעור מתקדם
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שנה ג'
10 נ'ש"מ2 שיעורים מתקדמים1.
10 נ'ס'2 סמינריונים2.

60 נ'סה"כ

חוגי (החל משנה ב')–מסלול חד
שנה ב'

5 נ'ש'(סמסטר א')מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית1.
0 נ'ת'(סמסטר א') תרגיל—מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית 

5 נ'ש'(סמסטר ב')המערכת הפוליטית הישראלית2.
0 נ'ת'(סמסטר ב')תרגיל–המערכת הפוליטית הישראלית

5 נ'ש'(סמסטר ב')שיטות מחקר  ועיבוד נתונים3 .
0 נ'ת'(סמסטר ב') תרגיל—שיטות מחקר  ועיבוד נתונים 

  10 נ'ש"משני שיעורים מתקדמים4.

שנה ג'
15 נ'ש"משלושה שיעורים מתקדמים1.
15 נ'ס'שלושה סמינריונים2.
45 נ'לימודי קטגוריות מחוץ לחוג3.

120 נ'סה"כ

חוגי קורסים בהיקף כללי של 45 נק'–במסגרת חוגים אחרים ילמד התלמיד במסלול החד
שלפחות 25 מהן יקובצו סביב לא פחות משתיים ולא יותר משלוש מתוך ששת הקטגוריות

הבאות:
ידי–מינהל ציבורי וקביעת מדיניות הציבור (קורסים מתאימים מבין אלה המוצעים על1)

החוגים לגיאוגרפיה, חינוך, כלכלה, סוציולוגיה ועבודה סוציאלית).

ידי החוגים–סוגיות נבחרות בתורת המשטרים. (קורסים מתאימים מבין המוצעים על2)
ישראל והיסטוריה של המזרח התיכון).–לסוציולוגיה, להיסטוריה כללית, היסטוריה של עם

םיגוחה ידי–לע םיעצומה הלא ןיבמ םימיאתמ םיסרוק( .ינידמה ןויערה תודלות3)
–ידי המיקבץ ללימודי הציונות בחוג ללימודי ארץ–להיסטוריה כללית ופילוסופיה ועל

ישראל).

ידי–מדיניות חוץ ודרכי טיפול בסיכסוכים (קורסים מתאימים מבין אלה המוצעים על4)
החוגים להיסטוריה כללית, פסיכולוגיה וכלכלה).

סוגיות נבחרות בנושאים מתודולוגיים (קורסים מתאימים מבין אלה המוצעים בחוגים5)
סטטיסטיקה, כלכלה ופסיכולוגיה).

ידי המיקבץ למשפטים–סוגיות במשפטים (קורסים מתאימים במסגרת אלה המוצעים על6)
תחומיים).–של החוג ללימודים רב
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הקורסים שילמד התלמיד בלימודי החוגים האחרים יכללו לפחות שני קורסים בדרג 1 לפחות
סמינריונים) בדרג 3 בהם יגיש התלמיד עבודה סמינריונית.–ולפחות שני סמינריונים (ולא פרו

תלמיד שלמד בשנתו הראשונה בחוג אחר בשיעורי דרג 1 הרלוונטיים לנושאי הלימוד הנ"ל,
ייחשבו לו אלה כמילוי חלקי או שלם של הדרישה לקורסים בדרג 1 כנ"ל. כל תלמיד שהתקבל

חוגי יכין הצעת תכנית לימודים, בהתאם להנחיות דלעיל, לגבי הקורסים–למסלול החד
שברצונו ללמוד בחוגים אחרים ויביאנה לאישור היועץ לתלמידי ב"א. השתתפותו של התלמיד
בקורסים אלה תהיה טעונה את אישורם של אותם חוגים שבמסגרתם הם מתקיימים. שאר

חוגי.–חוגי זהים לאלה שבמסלול הדו–התנאים והדרישות במסלול החד

תנאי מעבר
משנה א' לשנה ב'

כדי לעבור לשנה ב' על התלמיד להשיג ציון סופי 70 לפחות בקורס "מבוא למימשל1.
ופוליטיקה", כן יהיה  על התלמיד להשיג ציון מינימלי של 51 בכל אחד משלושת המבואות

האחרים של שנה א' וציון ממוצע מינימלי של 70 בכל ארבעת המבואות גם יחד.

2.  עמד בהצלחה בכתיבה מדעית ושימושי מחשב.

שנה ב'
תלמיד שלא עמד בדרישות הקורס: "מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית" לא יורשה1.

ללמוד את הקורס "שיטות מחקר ועיבוד נתונים".

השתתפות בשיעורים מתקדמים מותנית בעמידה בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב'.2.

שנה ג'
השתתפות בסמינריונים מותנית בעמידה בדרישות שנה ב' והשגת ציון 51 לפחות בקורסים1.

בשנה זו וכן השגת פטור באנגלית. בכדי לעמוד בדרישות הסמינריונים יהיה על התלמיד
להשיג ציון 60 לפחות בכל אחד מהם.

לא ילמד תלמיד יותר מסמינריון אחד אצל אותו מורה: חריגה מהנחיה זו טעונה אישורו2.
המפורש של יועץ הב"א של החוג.

חוגי–תנאי הקבלה למסלול החד
מתקבלים לתכנית תלמידים החל משנה ב' אשר:

השיגו ציון ממוצע של 82 לפחות בכל שיעורי המבוא של שנה א' וציון 80 לפחות בקורס1.
"מבוא  למימשל  ופוליטיקה".

עמדו בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בחוג השני.2.

ידי ועדת הב"א של החוג.–קבלתם אושרה על3.

חוגי יגיש בקשה בכתב לוועדת הב"א של החוג מיד–תלמיד המעוניין להתקבל למסלול החד
עם פרסום תוצאות מועד ב' של בחינות הסמסטר השני.
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תקנון לימודים
תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל לימודיו

בחוג וכן בהודעות ובחוזרים המופיעים בלוח החוג במהלך השנה.

החוג רשאי לשנות תכנית לימודים המופיעה בשנתון ללא הודעה מוקדמת.

שינויים וחריגות
בכל בקשה לחריגה מתכנית הלימודים יש לפנות ליועץ הב"א.1.

. דרישות הקדם מפורטות בשנתון והןמילוי דרישות קדם היא באחריותו של התלמיד2.
מחייבות.

מזכירות החוג בודקת את מילוי הדרישות במהלך שנת הלימודים ולא בתחילתה.

תלמיד שנרשם לקורס שאינו רשאי ללמוד אותו עקב אי עמידה בדרישות המוקדמות או
אל הז ונויצ ,ןויצ לביקו ןחבנ םא םג סרוקל ומושיר לטובי הנשל הנשמ רבעמ יאנתב

יוכר.

ערעורים ופרסום ציונים
הציונים מתפרסמים בלוח המודעות של החוג. ציונים סופיים בקורסים ניתן לברר גם—

באמצעות המענה הקולי בטלפון 04-8249301 או בטלפון 04-8345674.

מחובת התלמיד לבדוק ציוניו סמוך למועד פרסומם.—

תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך 10 ימים מפרסומו. כל הערעורים הם בכתב ע"ג טופס—
מיוחד המיועד לכך.

תלמיד המערער על הציון מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש והציון הסופי עלול—
להיות נמוך מהמקורי.

תוסחייתהה היהת ,הניחבה לש אבה דעומל דע רוערעה תא קודבל ןתינ אלש הדימב—
ןויצה ותוכזל בשחיי ,אבה דעומל דימלתה שגנ םא ,הז הרקמב .ןקות אל וליאכ ןויצל

הגבוה מבין השניים.

 במחברת הבחינה יהיה זכאי לכך רק אם קיבל ציון נכשל ובלבדלעייןתלמיד המבקש —
שציונו מעל 41. כלל זה חל על כל מקצועות הלימוד פרט ל"מבוא לממשל ופוליטיקה"

שבו הציון המזכה לצורך עיון במחברת הבחינה הינו 60 לפחות.

ןייוצמכ דבלב םירוערעה דעומב תאז תושעל ולכוי הניחבה תרבחמב ןייעל םיאכזה—
לעיל.

לא יוכל להגישתלמיד יכול לערער על ציונו בעבודה סמינריונית, אך באם נדחה ערעורו —
עבודה מתוקנת מכל סוג שהוא לצורך תיקון הציון.

תוצאות הערעורים הן סופיות ומחייבות.—

תוצאות הערעורים יפורסמו על לוח המודעות או ידווחו ע"י מזכירות החוג לתלמיד.—
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הכרה בלימודים אקדמיים קודמים או מקבילים
,רחא רכומ ימדקא דסוממ םימדוק םידומיל ךמס לע גוחל לבקתהל שקבמה דימלת1.

יגיש עם הרשמתו לאוניברסיטה אישור לימודים רשמי ופירוט ציוניו מהמוסד בו למד,
למזכירות החוג.

ועדת הקבלה של החוג תדון בבקשת המועמד ותחליט על סמך מסמכיו על תנאי קבלתו2.
ועל מידת ההכרה בלימודיו הקודמים.

04 תוחפל הפיח תטיסרבינואב רבצ ןכ םא אלא ראות תלבקל יאכז היהי אל דימלת3.
נקודות.

תלמידים שחוגם האחר הוא פסיכולוגיה או סוציולוגיה יהיו פטורים מן הקורסים מבוא4.
הז רוטפל הרומתב .ועיבוד נתונים רקחמ תוטישו תיאורית והסקתית הקיטסיטטסל

הם יחוייבו בשני שיעורים מתקדמים.
סרוקה ןמ םירוטפ ויהי  הקיטסיטטס וא הלכלכ ,ךוניח אוה רחאה םגוחש םידימלת

תיאורית והסקתית. בתמורה לפטור זה יהיו חייבים הם בשיעור מבוא לסטטיסטיקה 
 נוסף.מתקדם

ועיבוד תלמידים שחוגם האחר הוא תקשורת יהיו פטורים מהקורס מבוא לשיטות מחקר 
נתונים ובתמורה לפטור זה יחויבו בשיעור מתקדם נוסף.

אובמ הקיטסיטטסל גוחב דמולה דימלת ,רמולכ ,ףפוח סרוק דומלל לכוי אל דימלת5.
תיתקסהו תירואית הקיטסיטטסל אובמ סרוקה תא דומלל לכוי אל הקיטסיטטסל

בחוג למדע המדינה.

הפסקת לימודים
תלמיד שקיבל אישור על הפסקת לימודים, תשמרנה כל זכויותיו במשך שנתיים מיום ההפסקה.

חידוש לימודים
לש א“ב–ה תדעוול בתכב השקב שיגי ,הקספה רחאל וידומיל שדחל שקבמה דימלת1.

החוג.
, יחוייב התלמיד במספר ההשלמות לפימחמש שנים עד עשר שניםבחידוש לימודים 2.

שיקול דעתו של יועץ ב“א.
, יחוייב התלמיד  לחזור על מבוא לממשל ופוליטיקה,מעל עשר שניםבחידוש לימודים 3.

או מבוא למחשבה מדינית. כמו כן במנהל ציבורי או יחסים בינלאומיים וזאת בנוסף
למערכת הפוליטית הישראלית.

זכאות לתואר

תנאי זכאות
תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים עפ"י דרישות הפקולטה

והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחיבויותיו לאוניברסיטה.
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ציון סופי לתואר
 באחריותו לדווח למזכירות החוג—תלמיד יודיע למזכירות החוג על סיום לימודיו לתואר 

מועד הגשת עבודה סמינריונית אחרונה לתואר.
עם קבלת הציון האחרון תיבדק זכאותו ויחושב ציון הגמר.

התלמיד יבדוק ויאשר ציוניו במזכירות החוג לפני קבלת אישור הזכאות.  הציון לתואר הוא
סופי. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לתקן את ציון הגמר שלו.

לימודי ערב
החוג למדע המדינה מקיים מסגרת לימודי ערב: תכנית הלימודים במסגרת זו נפרסת על פני
ארבע שנים, ביום לימודים אחד בשבוע. בכל שנת לימודים ילמד התלמיד שלושה סמסטרים

פי תכנית הלימודים הבאה:–על

שנה א'
5 נ'ש'(סמסטר א')מבוא לממשל ופוליטיקה1.

0 נ'ת'(סמסטר א') תרגיל—מבוא לממשל ופוליטיקה 

5 נ'ש'(סמסטר ב')מבוא למחשבה מדינית2.
0 נ'ת'(סמסטר ב') תרגיל—מבוא למחשבה מדינית 

5 נ'ש'(סמסטר ק')מבוא ליחסים בינלאומיים3.
0 נ'ת'(סמסטר ק') תרגיל—מבוא ליחסים בינלאומיים 

0 נ'ת'(סמסטר א')כתיבה מדעית ושימושי מחשב4.

שנה ב'
5 נ'ש'(סמסטר א')מבוא למינהל ציבורי1.

0 נ'ת'(סמסטר א') תרגיל—מבוא למינהל ציבורי 

5 נ'ש'(סמסטר ב')מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית2.
0 נ'ת'(סמסטר ב') תרגיל—מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והסקתית 

5 נ'ש'(סמסטר ק')מבוא לשיטות מחקר ועיבוד נתונים3.
0 נ'ת'(סמסטר ק') תרגיל—מבוא לשיטות מחקר ועיבוד נתונים 

שנה ג'
5 נ'ש'(סמסטר א')המערכת הפוליטית הישראלית1.

0 נ'ת'(סמסטר א') תרגיל—המערכת הפוליטית הישראלית 

5 נ'ש"מ(סמסטר ב')שיעור מתקדם2.

5 נ'ש"מ(סמסטר ק')שיעור מתקדם3.

שנה ד'
5 נ'ש"מ(סמסטר א')שיעור מתקדם1.
5 נ'ס'(סמסטר ב')סמינריון2.
5 נ'ס'(סמסטר ק')סמינריון3.

60 נ'סה"כ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
ד"ר יאיר זלמנוביץעדה החוגית לתואר שני: יו"ר הוו

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק את ההשכלה של התלמידים למדע המדינה ולהקנות
להם כלי מחקר וניתוח ברמה מתקדמת בתחומי התמקדותם. תלמידי החוג יוכלו להתמקד

באחד מארבעת הנושאים הבאים:

מחשבה מדיניתא.
עוסקת בהתפתחות הרעיון המדיני, פילוסופיה, מדיניות מודרנית, מושגי יסוד פוליטיים.

הנידמה תוהמ ,ןויווש ,תורח ,קדצ :ןוגכ םיאשונב םידקמתמ הז םוחת תרגסמב
והמחוייבות המדינית.

מימשלב.
מתמקד בפוליטיקה השוואתית (כולל התנהגות פוליטית, כלכלה פוליטית, תורת הבחירה
החברתית). בנוסף לכך כולל התחום שורה רחבה של תחומי משנה של פוליטיקה רגיונאלית

תיכונית, פוליטיקה אירופית, מזרח אסיה, אפריקה,–(פוליטיקה ישראלית, פוליטיקה מזרח
תוצובק ,תוגלפמ :ןוגכ םייפיצפס םיאשונב תוחמתה ןכו )םירחא םירוזאו ט"למא
םירטשמ ,תוריחב תוטיש ,תוריחב ,יטילופ סויג ,תיטילופ היצזילאיצוס ,םיסרטניא

דמוקרטים, נשיאותיים ופרלמנטרים.

תעודת הוראה באזרחות ובמדע המדינה
תלמידי החוג למדע המדינה יכולים ללמוד לתעודת הוראה "באזרחות ובמדע המדינה".

הסטודנטים יחוייבו ללמוד במסגרת לימודי ההשלמה קורס העוסק במיעוט הערבי בישראל.

 ”משפט קונסטיטוציוני"אובנוסף יחויבו בקורס במשפטים: ”יסודות המשפט בישראל" 
תחומיים).–(קורסים הניתנים בחוג ללימודים רב

תלמידים שלמדו קורסים אלה במסגרת לימודי הב"א, יהיו פטורים מהשלמות (בתאום עם
מזכירות החוג).

70 בכל קורס.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

µ µ µ
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יחסים בינלאומיים ומדיניות חוץג.
תודקמתה ךות ,הווהבו רבעב ל"ניבה תכרעמב תונידמה ןיבש םיסחיה ךרעמב קסעו

 מדיניות חוץ, בטחון לאומי;בארבעה תחומים עיקריים: תיאוריה של היחסים הבינ"ל
 ויחב"ל של המזרח התיכון. תחומים אלו;דיפלומטיה ופתרון קונפליקטים ואסטרטגיה;

ונושאים ספציפיים אחרים (צדק בינ"ל, כלכלה פוליטית בינ"ל, מדיניות חוץ אמריקאית,
ות,נווגמ רקחמ תויגולודותמ בולישב םידמלנ )דועו ל"בחיב תויתוברת–ברו תוימולא

 היסטוריות וטקסטואליות, שיטות כמותיות, בניית מודלים—הכוללות שיטות איכותיות 
וסימולציות מחשב.

מינהל ומדיניות ציבוריתד.
ציבורית–מתמקד במימשק שבין פוליטיקה, קביעה ועיצוב מדיניות והמערכת הארגונית

,תירוביצ תוינידמ תעיבקו בוציע תויגוס רקחל ףסונב .תינרדומה הנידמב — תיטופר
םייטילופ תודסומו םיכילהת ןיב םירשקה תשגדה ךות לוהינה יעדמב םוחתה קסוע

לבין פעילות ארגונית.
תוינידמ ,הדובע יסחי ,שונא יבאשמ לוהינ ,תינוגרא תוגהנתה :ודמלייש םיאשונהבין 

ציבורית, תיאוריה מינהלית.

תנאי הקבלה לתוכניות מ"א (לא כולל תוכניות מיוחדות)
יהיו מועמדים לקבלה כתלמידים מן המניין בעלי תואר ראשון אשר:

ציונם הממוצע הסופי במדע המדינה בלימודי התואר הראשון היה 80 לפחות וציונםא.
76.–בחוג השני לתואר בוגר לא יפחת מ

הוועדה החוגית לתואר שני המליצה לקבלם.ב.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבג.

לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה, כתנאי לקבלתו.

כמו כן יהיו מועמדים לקבלה בעלי תואר ראשון שלא למדו מדע המדינה בלימודי התואר
הראשון ואשר:

76 בכל חוג.–ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה 80 לפחות ולא פחות מא.

למדו קורסי השלמה בהיקף של 30 נק' מתוך לימודי תואר ראשון, סיימו לימודי השלמהב.
אלה תוך שנה אחת, והשיגו בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות. קורסי ההשלמה

אוהם: * מבוא לממשל ופוליטיקה, * מערכת פוליטית ישראלית, * מבוא למנהל ציבורי 
 שעוראו מבוא ליחסים בינלאומיים ,  * קורס ברמת סמינר אומבוא למחשבה מדינית 

מתקדם מתכנית הב"א,  * שיטות מחקר, * סטיסטיקה הסקתית ותיאורית.

םידימלתכ לבקתהל ולכוי ,ס"שש 61 דע לש ףקיהב גוחב המלשה יסרוקל םישרדנג.
"על תנאי".  עליהם לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר

תויגוח תושירד וא המלשהה ידומיל .ןיינמה ןמ דימלת לש דמעמל רובעל  תנמ לע
למעבר לתלמיד מן המניין לא ייכללו במסגרת השעות ללימודי תואר שני.

הוועדה החוגית לתואר שני המליצה לקבלם.ד.
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מסלולי לימוד
בלימודי המ"א בחוג קיימים שני מסלולים עיקריים:

באחדבמסלול זה חייב התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית ולהתמקד :'א לולסמ1.
הנושאים: מחשבה מדינית, ממשל, יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה או מינהל ומדיניות

משך הלימודים שלוש שנים.ציבורית. תלמיד במסלול זה פטור מבחינת הגמר. 
םיניוצמש םיאשונהמ דחאב דקמתהל דימלתה לע הז לולסמב  :רמג תניחב - 'ב לולסמ2.

משך הלימודיםלעיל. במסלול זה התלמיד יעמוד בסיום חובותיו בבחינת גמר.  )1(–ב
שנתיים.

 במסלול זה על התלמיד להתמקד באחדמסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי :3.
(1) לעיל.  התלמיד  פטור מבחינת גמר אך יחוייב לכתוב פרוייקט–מהנושאים המצוינים ב

משך הלימודים שנתיים.גמר מחקרי. 
כללי הכתיבה ונוהלי הגשת פרוייקט גמר מחקרי מפורטים בפרק הרשות ללימודים*

מתקדמים בשנתון זה.

מסלול א'
בסך הכל ישתתף התלמיד הלומד במסלול זה בקורסים בהיקף כללי של 36 שש"ס, כדלקמן:

קורסי חובה בשנה א' (סה"כ 8 שש"ס):1.
גישות ואסכולות במדה"מ (שנה א', 4 שש"ס).א.
סדנת מחקר (שנה א', 4 שש"ס).ב.

קורסי בחירה בשנים א'-ב' (סה"כ 28 שש"ס):2.
התלמיד ישתתף בסה"כ בשבעה קורסי בחירה מלימודי המ"א בחוג בהיקף כולל של 28

שש"ס כדלקמן:

ארבעה קורסים בתחום ההתמקדות.א.
קורס אחד בכל אחד משלושת הנושאים האחרים.ב.

מתכונת הלימודים
תלמיד במסלול א' חייב בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות לפחות במסגרת קורסי הבחירה.
התלמיד רשאי לבחור באיזה מבין שיעורי הבחירה יכתוב עבודה, למעט אותם קורסים

שנקבעו מראש כקורסים שבהם מוטלת חובת בחינה או חובת הגשת עבודה.

תנאי הקבלה למסלול א'
למסלול א' יוכל להתקבל תלמיד עם תחילת לימודיו. המשך לימודיו לשנה ב' במסלול זה

מותנה ב:
סיים את קורס החובה "גישות ואסכולות במדה"מ" בציון 86 לפחות.1.
סיים את קורס החובה "סדנת מחקר" בציון 80 לפחות.2.
סיים לפחות שני  קורסי בחירה והשיג בהם ציון ממוצע של 80 לפחות.3.
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עבודת גמר מחקרית
מעבר לחובת השתתפות בקורסים הנ"ל, חיב תלמיד במסלול א'  בכתיבת עבודת גמר מחקרית.
בעניין עבודת הגמר המחקרית על התלמיד לנהוג ע"פ נהלי הרשות ללימודים מתקדמים.
תלמיד לא יוכל להגיש הצעה לכתיבת עבודת גמר מחקרית בטרם למד לפחות שני קורסי
בחירה בנושא שברצונו לכתוב בו את העבודה . כללים מנחים מפורטים בכל הקשור למבנה
הצעת עבודת הגמר המחקרית, סעיפיה, היקפה ונוהל אישורה בחוג, ניתן לקבל במזכירות

החוג.

קביעת הציון הסופי במסלול א'
בקביעת הציון הסופי יהיה משקל כלל הקורסים 60% ומשקלה של עבודת הגמר המחקרית

40%. ציון המעבר המינימלי לעבודת גמר מחקרית הוא 76 (ממוצע ציוני השופטים).

הציון הסופי לא יתוקן לאחר שנקלט במדור בוגרים ולתלמיד נשלח אישור זכאות לתואר
מוסמך.

מסלול ב' - בחינת גמר (אינטגרטיבית)
במסגרת מסלול זה ילמד התלמיד קורסים בהיקף של 48 שש"ס כדלקמן:

קורסי חובה בשנה א' (סה"כ 8 שש"ס):1.
גישות ואסכולות במדע המדינה (שנה א', 4 שש"ס).א.

סדנת מחקר (שנה א', 4 שש"ס).ב.

קורסי בחירה בשנים א-ב (סה"כ 40 שש"ס):2.
10 קורסי בחירה בהיקף של 40 שש"ס מתוך קורסי המ"א–התלמיד ישתתף בסה"כ ב
המוצעים בחוג, כדלקמן:

בחמישה קורסי בחירה בתחום ההתמקדות המתוכנן. (סה"כ 20 שש"ס)א.
בחמישה קורסי בחירה נוספים בשלושת הנושאים האחרים: לפחות קורס אחד בכלב.

נושא  ולא יותר משני קורסים.

מתכונת הלימודים
תלמיד במסלול ב' חייב בכתיבת שלוש עבודות סמינריוניות לפחות במסגרת קורסי הבחירה.
התלמיד רשאי לבחור באיזה מבין שעורי הבחירה יכתוב עבודה, למעט אותם קורסים שנקבעו

מראש כקורסים שבהם מוטלת חובת בחינה או חובת הגשת עבודה.

בחינת גמר
מעבר לחובת השתתפות בקורסים כנ"ל, יהיה כל תלמיד במסלול ב' חייב בבחינת גמר.
לבחינת הגמר יוכל לגשת רק תלמיד שהשלים את כל חובותיו בקורסים. בחינת הגמר תתקיים

פעמיים בשנה בחודשים מאי ונובמבר.

פרטים נוספים על בחינת הגמר ניתן לקבל במזכירות החוג.
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קביעת הציון הסופי במסלול ב'
בקביעת הציון הסופי יהיה משקל כלל הקורסים 70% ומשקל בחינת הגמר 30%. ציון המעבר

המינימלי לבחינת גמר הוא 76.
הציון הסופי לא יתוקן לאחר שנקלט במדור בוגרים ולתלמיד נשלח אישור זכאות לתואר

מוסמך.

מסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי
במסגרת מסלול זה ילמד התלמיד קורסים בהיקף של 44  שש"ס כדלקמן:

קורסי חובה בשנה א' (סה"כ 8 שש"ס):1.
גישות ואסכולות במדע המדינה (שנה א', 4 שש"ס).א.
 סדנת מחקר (שנה א', 4 שש"ס).ב.

קורסי בחירה בשנים א-ב (סה"כ 36 שש"ס):2.
9 קורסי בחירה בהיקף של 36 שש"ס מתוך קורסי המ"א–התלמיד ישתתף בסה"כ ב
המוצעים בחוג, כדלקמן:

בחמישה קורסי בחירה בתחום ההתמקדות המתוכנן. (סה"כ 20 שש"ס)א.
בארבעה קורסי בחירה נוספים בשלושת הנושאים האחרים: לפחות קורס אחד בכלב.

 נושא  ולא יותר משני קורסים.

מתכונת הלימודים
תלמיד במסלול זה חייב בכתיבת שלוש עבודות סמינריוניות לפחות במסגרת קורסי הבחירה.
התלמיד רשאי לבחור באיזה מבין שעורי הבחירה יכתוב עבודה, למעט אותם קורסים שנקבעו

מראש כקורסים שבהם מוטלת חובת בחינה או חובת הגשת עבודה.

פרוייקט גמר מחקרי
מעבר לחובת השתתפות בקורסים כנ"ל יהיה חייב התלמיד  בהגשת פרוייקט גמר מחקרי.
למסלול זה יוכל להתקבל תלמיד שסיים חובותיו בשנה א' (קורסי חובה + שלשה קורסי
בחירה) בציון 76 לפחות בכל קורס חובה. עליו להגיש בקשה ליו"ר הוועדה החוגית למ"א עד

תחילת שנה"ל העוקבת.

פרוייקט גמר מחקרי ייכתב בתחום ההתמחות שהתלמיד יבחר. נושא פרוייקט הגמר המחקרי

ייקבע בתאום עם המנחה. היקפו יהיה בין 10,000-15,000 מילים (40-60 עמודים).

פרטים על נוהל כתיבת פרוייקט גמר מחקרי ראה בתקנון לימודי תואר שני.

קביעת הציון הסופי במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי
בקביעת הציון הסופי יהיה משקל כלל הקורסים 70% ומשקל פרוייקט הגמר המחקרי 30%.
ציון המעבר המינימלי לבחינת גמר הוא 76. הציון הסופי לא יתוקן לאחר שנקלט במדור

בוגרים ולתלמיד נשלח אישור זכאות לתואר מוסמך.

מסלול אישי, מסלול מואץ ולימודי תואר שני ושלישי משולבים
קיימת אפשרות לקביעת תכנית לימודים במסלול אישי, מואץ או בלימודי תואר שני ושלישי
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משולבים. מידע כללי על מסלולים אלה מצוי בפרק "לימודים לתואר שני ולתואר שלישי"
בשנתון זה.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' בכל המסלולים
ב' על התלמיד לעמוד בתנאים הבאים:–בכדי לעבור משנה א' ל

לעמוד בכל אחד משני קורסי החובה "גישות ואסכולות במדע המדינה" ו"סדנת מחקר",1.
בציון 70 לפחות.

להשתתף במהלך שנה א' בשלושה קורסי בחירה לפחות ולעמוד בציון 61 לפחות בכל2.
אחד מהם.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא עמידה בממוצע ציונים של כל הקורסים בשנה א'3.
בציון 65 לפחות.

מעבר בין מסלולים
תלמיד המבקש לעבור ממסלול ב' למסלול א'  צריך להגיש בקשה ליו"ר הוועדה החוגית
למ"א יחד עם גליון ציוניו של שנה א' , בתום סמסטר ב' של אותה שנה. לאחר אישור הוועדה
החוגית למ"א יחויב בכל דרישות המסלול החדש תוך התאמה והתחשבות בדרישות המסלול

הישן אותן מילא כבר.

הפסקת לימודים
תלמיד שנקלע למצב לימודים לא תקין, על פי נהלי הרשות ללימודים מתקדמים (פרק

הרשות ללימודים מתקדמים), יופסקו לימודיו.

לימודי התמחות בביקורת ציבורית ופנימית
פרופ' אשר פרידברגמנהל התכנית ויועץ אקדמי: 

מטרת הלימודים
לימודי התמחות בביקורת ציבורית ופנימית מתקיימים במסגרת החוג למדע המדינה במסלול
ב' בלבד. מטרת הלימודים הנה הרחבת והעמקת הידע וההשכלה של התלמידים בתחומי
הביקורת הציבורית והפנימית, בתחומים משיקים ובנושאי רקע. הלימודים ייחשבו
כקרדיטוריים לתואר מוסמך, לאחר שהתלמיד יעמוד במכלול התנאים הנדרשים לקבלת

התואר.

תכנית זו הוכרה ע"פ חוק הביקורת הפנימית, סעיף 3 (א) (5).

תנאי קבלה
ללימודים אלו רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון במדע המדינה או במקצועות

קרובים העונים לדרישות הבאות:

בעלי ניסיון בתחומי המינהל ו/או הביקורת המקצועית;א.

ציונם הסופי לתואר הראשון הוא 76 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד;ב.
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עמדו בראיון אישי;ג.

אושרו ע"י ועדת קבלה.ד.

מועמדים שהתקבלו לתכנית ואינם בוגרי החוג למדע המדינה, חייבים בשלשה קורסי השלמה,
המתקיימים בקיץ לפני תחילת שנת הלימודים.  קורסי ההשלמה הם:  מבוא למנהל ציבורי,
מבוא לממשל ופוליטיקה, מערכת פוליטית ישראלית. עליהם לעמוד בממוצע של 76 לפחות

כתנאי קבלתם.

משך הלימודים שנתיים.

תנאים מיוחדים
תכנית הלימודים בנויה במתכונת קורסים סמסטריאליים. הקורסים מרוכזים ביוםא.

 בהיקף כולל של 48— במהלך השנתיים הראשונות —ויינתנו מדי שנה אחד בשבוע
שעות סמסטריאליות.

ההשתתפות בקורסים אלו היא חובה;ב.

בקורסים בתחומים משיקים ובתחומי רקע, יודגשו ההקשרים ויילמדו נושאים השזוריםג.
בתחומי הביקורת המקצועית.

וא רמג תניחב םע ינש ראותב םהידומיל םייסל םידימלתל הריחב תורשפא תמייד.   ק
במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי, באישורו של מנהל התכנית.

תלמיד שלומד בתכנית זו (לאחר שעמד בדרישות לצורך לימודים במסלול), ישתתף בסה"כ
בקורסים בהיקף של 48 שש"ס כדלקמן:

שנה א'1.
ביקורת המדינה בישראל (4 שש"ס).א.

יסודות הביקורת א' (4 שש"ס).ב.

ביקורת מערכות ממוחשבות (4 שש"ס).ג.

 בקרה, ביקורת ופיקוח כספי (4 שש"ס).—השלטון המקומי בישראל ד.

סדנת מחקר (4 שש"ס).ה.

שנה ב'2.
גישות ואסכולות במינהל הציבורי (4 שש"ס).א.

יסודות הביקורת ב' (4 שש"ס).ב.

 היבטים השוואתיים (4 שש"ס).—ביקורת המדינה בעולם ג.

חשבונאות ניהולית (4 שש"ס).ד.

סוגיות ביישומי ביקורת (4 שש"ס).ה.

בסמסטר השני של השנה השניה יבצע התלמיד, במקביל ללימודיו, מטלה מונחית של ביקורת
ידי מנהל התכנית.–אמת (8 שש"ס). נושא המטלה יאושר על
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בחינת גמר או כתיבת פרויקט גמר מחקרי
מעבר לחובת השתתפות בקורסים כנ"ל יהיה כל תלמיד במסלול ב' חייב בבחינת גמר או
כתיבת עבודת גמר מחקרית. לבחינת הגמר יוכל לגשת רק תלמיד שהשלים את כל חובותיו
בקורסים. בחינת הגמר מתקיימת פעמיים בשנה, בחודשים מאי ונובמבר. פרטים נוספים על
בחינת הגמר ניתן לקבל במזכירות החוג.  לפרטים על כתיבת עבודת גמר מחקרית ראה

בשנתון לימודי תואר שני.

קביעת הציון הסופי
בקביעת הציון הסופי במסלול זה, יהיה משקל כלל הציונים בקורסים שאותם למד התלמיד

— 70% ומשקל בחינת הגמר המסכמת או כתיבת עבודת גמר מחקרית —במסגרת לימודיו 
.30%

(ציון המעבר המינימלי לבחינת גמר או פרוייקט גמר מחקרי הוא 76) לא יתבצע תיקון
שקלול למ"א לאחר שהשקלול הסופי נקלט במדור בוגרים.

הפסקת הלימודים
כפי שנקבע בתקנון לימודי התואר השני, ימליץ החוג בפני הדיקן ללימודים מתקדמים

להפסיק את לימודיו של תלמיד שנקלע למצב לימודים לא תיקון.

לימודי התמחות במנהל השלטון המקומי

 ד"ר ערן ויגודה  מנהל התכנית ויועץ אקדמי:

מטרת הלימודים
תכנית לימודי ההתמחות לתואר שני במנהל השלטון המקומי מכוונת להקנות לתלמידים
ידע רחב בנושאי ניהול ומנהל השלטון המקומי בישראל תוך הבנת מאפייניו, מרכיביו,
תפוקותיו, והסביבה בה הוא פועל. התכנית תשלב ידע תיאורטי בנושאי ממשל ומנהל עם
בסיס מתודולוגי ואמפירי המהווה חלק בלתי נפרד מהמחקר והידע בתחום. התכנית הינה
בין-דיסציפלינארית ומשלבת קורסים בפוליטיקה עירונית, מנהל ציבורי, ניהול והתנהגות
ארגונית, משאבי אנוש, תכנון ארגוני וניהול כספי, גאוגרפיה עירונית, ניהול משאבי טבע
וסביבה, חוק ומשפט עירוני, ביקורת ציבורית, וכיו"ב. התכנית מיועדת לקבוצה מצומצמת
של ראשי עיריות, ראשי רשויות מקומיות, ובכירים הנושאים בתפקידים מנהליים שונים
בגופים אלה. כמו כן תקלוט התכנית מדי שנה מספר מצומצם של סטודנטים צעירים בעלי
כישורים גבוהים שאינם עובדים במערכות ממשל מקומי אך רואים בו פוטנציאל תעסוקתי
והתמחותי בעתיד. בכך מתכוונת התכנית לפתח עתודה רעננה, משכילה ואיכותית שתתרום
לשיפור השלטון המקומי בשנים הבאות. התכנית מוצעת במסלול ב' בלבד ונבנתה בשיתוף

מרכז השלטון המקומי.מלא עם 

תנאי קבלה
ציון של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון, ולא פחות מציון 76 בכל אחד מחוגי הלימוד.1.
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עמידה בהצלחה בלימודי השלמה לאלו שאינם בוגרי חוג למדע המדינה.2.

ראיון אישי על ידי ועדה אקדמית מטעם החוג ונציג המרכז לשלטון מקומי.3.

מסמכים המעידים על נסיון או רקע ניהולי הולם בתחום מנהל השלטון המקומי (למעט4.
לסטודנטים צעירים).

למועמדים לתכנית יחושב ציון סכם קובע על פי מכלול נתוניהם והוא זה שיקבע באם
יתקבלו לתכנית.

לימודי השלמה
 לקבלתםכתנאיתלמידים שחסרי רקע במדע המדינה יחויבו בהשלמת הקורסים הבאים 

לתכנית:
מבוא למנהל ציבורי1.
המערכת הפוליטית בישראל2.
מבוא לממשל ופוליטיקה3.

לימודי ההשלמה יתקיימו במרוכז בסמסטר הקיץ הקודם לפתיחת שנת הלימודים (בחודשים
יולי-ספטמבר) וכרוכים בתשלום נפרד.

משך הלימודים שנתיים.

תכנית הלימודים
התכנית תמשך ארבעה סמסטרים שהם שתי שנות לימוד אקדמיות. התכנית מועברת במסלול
לימודים  עם פרוייקט גמר מחקרי ותכלול 12 קורסים בני 4 שעות כל אחד (48 שש"ס) על פי

הפירוט הבא:

שנה א'
 2 קורסי  חובה וקורס בחירה אחד—סמסטר א' 
 קורס חובה אחד ו- 2 קורסי בחירה— סמסטר ב'

שנה ב'
 3 קורסי בחירה—סמסטר א' 
 3 קורסי בחירה ( מתוכם קורס הכולל הנחיה לפרויקט גמר מחקרי)—סמסטר ב' 

פרויקט גמר מחקרי
בתום הלימודים ידרשו התלמידים להגיש פרויקט גמר מחקרי מסכם על פי הנוהלים. עמידה

בהצלחה  בפרויקט הגמר המחקרי  בציון 76 לפחות הנה תנאי לזכאות לתואר.

ציון סופי וזכאות לתעודה
הציון הסופי יקבע באופן הבא:

ממוצע הציונים בשלושת קורסי היסוד (30%).1.

ממוצע הציונים ב 9 הקורסים האחרים (40%).2.

ציון פרויקט גמר מחקרי (30%).3.
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ת ציבורית למנהליםת במינהל ומדיניולימודי התמחו

פרופ' אהרון כהןמנהל התכנית ויועץ אקדמי: 

מטרת הלימודים
החוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה מציע תכנית לימודים לתואר שני במדעי המדינה -

התמחות במינהל ומדיניות ציבורית המתוכננת ומותאמת באופן מיוחד למנהלים.
מטרת מסגרת לימודים זו להרחיב ולהעמיק את הידע של המנהל על מופעי המינהל הציבורי
ועל פעילותם של ארגונים ציבוריים, ולהקנות למשתתפים כלי חשיבה וניתוח בתחום המינהל

והמדיניות הציבורית.

התכנית מכוונת למנהלים, בעלי תואר אקדמי וניסיון ניהולי מעשי, הרוצים בהעמקה ובפיתוח
הידע ובהגברת המיומנות הניהולית שלהם.

הידע שיירכש יאפשר למנהל הבנה טובה יותר של הכוחות הפנימיים הפועלים בארגונו
וההיבטים החיצוניים של סביבת הארגון, המשפיעים על תפקודו בסביבה המודרנית מהירת

השינויים.

תכנית המוסמך למינהל ומדיניות ציבורית למנהלים, מהווה הזדמנות עבור המנהל וארגונו
לרתום לצדם את יתרונותיו של החוג למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, את הידע והתנאים
בהם מצוייד החוג, לשם השבחתם של כישורי הניהול והחדרתם של ידע ורעיונות חדשים

לארגון.

תנאי קבלה
רשאי להגיש מועמדותו מי שעומד בתנאים הבאים:

בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" (ב"א) בציון 76 ומעלה בכל אחד מחוגי הלימוד (עם1.
אישור זכאות לתואר רשמי).

עדיפות לבעלי ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות.2.

ממלא תפקיד ניהולי בכיר.3.

אישור היועץ האקדמי.4.

מועמדים שיתקבלו, והם בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בתחום שאינו מדע המדינה, יהיו
תנאי ויחוייבו במספר קורסי השלמה, שאותם יתחייבו להשלים עד–במעמד של תלמידים על

סוף שנת הלימודים הראשונה.

 יתקיים במרוכז בסמסטר הקיץ הקודם לפתיחת שנת הלימודים.—מבוא למינהל ציבורי —
(בחודשים יולי-ספטמבר)

 יתקיים במהלך שנת הלימודים.—מבוא לממשל ופוליטיקה —

 יתקיים במהלך שנת הלימודים.—המערכת הפוליטית הישראלית —
בתוכנית לימודים זו, הלימודים מתקיימים במסלול ללא תיזה בלבד (מסלול ב'). התלמיד
ילמד את מסגרת הלימודים המלאה המפורטת להלן הכוללת 48 שעות סמסטריאליות, ובנוסף

לכך יבצע פרקטיקום מחקרי .
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המעבר משנת הלימודים הראשונה לשנת הלימודים השניה מותנה בהשגת ציון ממוצע של
65  לפחות בכל קורסי שנה א'.

משך הלימודים שנתיים.

נושאי הלימוד בחלוקה לשנים וסמסטרים
שנה א'

סמסטר א'
4 שש"סגישות ואסכולות במינהל הציבורי1.
4 שש"סשיטות מחקר במינהל2.
4 שש"סקביעת מדיניות ציבורית3.

סמסטר ב'
4 שש"סהתנהגות ארגונית במינהל הציבורי1.
4 שש"סתכנון ותקצוב במינהל הציבורי2.
4 שש"סביקורת ואתיקה ציבורית3.

שנה ב'
סמסטר א'

4 שש"סניהול ופיתוח משאבי אנוש במגזר הציבורי1.

4 שש"סרפורמות ושינוי במנהל הציבורי בישראל2.

4 שש"סתכנון אסטרטגי/ או קבלת החלטות3.

סמסטר ב'
4 שש"סהערכת מדיניות ציבורית ויישומה1.
4 שש"ספיתוח מנהיגות ניהולית ו/או ניהול קונפליקטים2.
4 שש"סמשפט מינהלי3.

פרקטיקום ניהולי
 עבודה—כל תלמיד יחויב להשתתף בפרקטיקום ניהולי ולבצע פרויקט לימודי יישומי 

מעשית בארגון ציבורי. מטרת הפרקטיקום לסייע ביישום מסגרות ניתוחיות תיאורטיות
לקטע של מציאות ניהולית מורכבת. לכל תלמיד ייקבעו המסגרת הניתוחית והארגון הציבורי,

בו יעסוק בסמסטר האחרון של השנה השניה ובסמסטר הקיץ.

הפרקטיקום הניהולי מהווה את פרוייקט הסיכום למסלול לימודי זה.

קביעת הציון הסופי
הציון הסופי יהיה מורכב מכלל הציונים בקורסים שלמד במסגרת התכנית במשקל של 70%

 30%.—וציון הפרקטיקום 
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תכנית מ"א לתלמידי המכללה לביטחון לאומי
דור–פרופ' גבריאל בןיועץ אקדמי: 

מטרת הלימודים
תכנית זו מיועדת לתלמידי המכללה לביטחון לאומי של צה"ל ולממלאי תפקידים בכירים

בכוחות הביטחון.

תנאי הקבלה
 קורסי מב"ל) שיעמדו בתנאי—לתכנית יתקבלו תלמידי המכללה לביטחון לאומי (להלן 

אוניברסיטאים לתואר השני. כמו כן, יתקבלו תלמידים מקרב כוחות הביטחון–הקבלה הכלל
 הקורס המקביל) בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" (ב"א) בציון 76 לפחות בכל אחד—(להלן 

מהחוגים ואשר עברו ראיון אישי.

מסלולי לימוד
 ללא עבודת גמר: חוגבמסלול ב'(קורס מב"ל) ילמדו תלמידי המכללה לביטחון לאומי 1)

ראשי (במסגרת האוניברסיטה) ושיעורי בחירה הניתנים במסגרת תכנית הלימודים של
המכללה לביטחון לאומי. במקרים מיוחדים כאשר הסטודנט השיג ציון משוקלל של 90
לפחות ובהמלצת ועדת הדוקטורט החוגית, יורשה לכתוב תיזה. תלמיד כזה יחוייב בשני

הקורסים הבאים:
גישות ואסכולות במדע המדינה1.

סדנת מחקר2.

תלמידי הקורס המקביל ישתתפו בקורסים בהיקף כללי של עד 48 שש"ס כדלקמן:

ארבעה קורסי חובה בנושאים מתודולוגיים ובסוגיות מרכזיות הנוגעות לנושא של ביטחון1.
לאומי.

קורסי החובה כוללים:

4 שש"סשיטות מחקרא.

4 שש"סתיאוריות ביחסים בינלאומייםב.

4 שש"ססוגיות בביטחון הלאומי של ישראלג.

4 שש"סגיאופוליטיקה של המזה"תד.

4 שש"ס כל אחדשלושה קורסי בחירה בביטחון לאומי ובינלאומי2.

שיעורי בחירה במסגרת המכללה לביטחון לאומי לתלמידי קורס מב"ל או במסגרת3.
האוניברסיטה לתלמידי הקורס המקביל בדרג 3 לפחות.

תלמידי תכנית המב"ל ידרשו לכתוב עבודה שנתית.

קורסי בחירה לתלמידי קורס מב"ל
לימודי המכללה לביטחון לאומי מחולקים למספר פרקים נושאיים. לכל אחד מן הפרקים

הללו נקבע יועץ אקדמי. היועצים האקדמיים לשנת תשס"ב הם:
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לפרק תשתית: פרופ' ארנון סופר

לפרק חברה ומשטר: פרופ' סמי סמוחה

דור–לפרק המזרח התיכון: פרופ' גבריאל בן

לפרק ישראל והמערכת הבינלאומית: פרופ' בני מילר

דור–לפרק צה"ל ומערכת הביטחון: פרופ' גבריאל בן

החובות המוטלות על התלמידים במסגרת פרקי הלימודים במב"ל ייקבעו בתיאום בין מדריכי
המכללה לביטחון לאומי והיועצים האקדמיים. לתלמידים יימסר בתחילת כל פרק, חוזר

המפרט את המטלות הכלולות בפרק זה.

 במסלול זה עלהתלמיד להתמקד באחד— מסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי2)
(1) לעיל. התלמיד פטור מבחינת גמר אך יחוייב לכתוב פרויקט גמר–מהנושאים המצויינים ב

מחקרי. משך הלימודים שנתיים.
כללי הכתיבה ונוהלי הגשת פרויקט גמר מחקרי מפורטים בפרק הרשות ללימודים מתקדמים

בשנתון זה.

שקלול הציון הסופי
בקביעת הציון הסופי יהיה משקל כלל הציונים בקורסים אותם למד התלמידלתלמידי מב"ל: 

 17%.— 83% ומשקל העבודה השנתית —במהלך לימודי התואר השני 
 הציון הסופי יהיה מורכב מכלל הציונים שהתלמיד למד במשקללתלמידי הקורס המקביל:

של 70% ומשקל בחינת הגמר 30%. תינתן אפשרות בחירה בין בחינת גמר לבין פרוייקט גמר
מחקרי. (פרטים על פרוייקט גמר מחקרי ניתן לקבל במזכירות החוג).

µ µ µ

).Ph.D (לימודים לקראת תואר שלישי

דור–פרופ' גבריאל בןיו"ר ועדת הדוקטורט החוגית: 

תנאי קבלה לשלב מועמדות (שלב מחקר א')
רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) במדע המדינה
מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחוץ לארץ, שהשיג לפחות ציון טוב (80) בלימודיו לתואר
שני וציון "טוב מאוד" (86) בעבודת גמר, או בעבודה שקולה לעבודת גמר (לתלמיד מסלול ב'

בתואר מוסמך).
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בקשת הקבלה לשלב המועמדות תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצירוף:
קורות חיים קצרות.1.
תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גליונות ציונים.2.
שתי המלצות של מרצים שיכולים להעיד על הפוטנציאל של המועמד/ת למחקר אקדמי.3.
העתק אחד מעבודת הגמר.4.
הצעת נושא לעבודת דוקטורט, שתכלול:5.

נושא העבודה.א.
שאלת המחקר המרכזית.ב.
שנים-שלושה פרטי ביבליוגרפיה מרכזיים לנושא.ג.
השיטות המיועדות של החקירה (ארכיונים, ראיון וכיו"ב).ד.

350 מילים).–היקף פירוט ההצעה: מקסימום עמוד מודפס (כ

מכתב מחבר סגל בחוג המאשר את הסכמתו להדריך את המועמד בנושא הנידון.6.

תנאי קבלה לשלב מחקר ב'
כדי לעבור משלב מחקר א' לשלב ב' , יגיש התלמיד הצעת מחקר שתכלול תכנית מפורטתא.

המחקר. ועדת הדוקטורט תזמן את התלמיד להגן על הצעת המחקר שלו ולהשיבשל
על שאלות המתייחסות לרקע התיאורטי שלה.

הוועדה רשאית לקבל את ההצעה, לדחותה או לדרוש תיקונים ושינויים, תוך התחשבותב.
בחוות דעתה של הוועדה המנחה.

לאחר אישור ההצעה, יעבור המועמד לשלב מחקר ב'. פרק הזמן הרגיל להשלמת החובותג.
ולביצוע עבודת המחקר הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

משך הלימודים
משך הלימודים לתואר שלישי הוא שלוש שנים. שנה א' מיועדת לכתיבת הצעת המחקר. שנה
ב' וג' מיועדות לכתיבת עבודת המחקר. לצורך הארכה מעבר לתקופה זו נדרשת המלצת יו"ר

ועדת הד"ר החוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

לימודי דוקטורט
מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה; ועדת
הד"ר החוגית תאשר את התכנית והיקפה. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת בחינה

פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם; בסמינריונים נדרשת רק חובת–(בכתב או בעל
השתתפות פעילה.

דרישות אקדמיות נוספות (כגון שפה זרה) תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים
מתקדמים.

מועדי קבלה
15 בספטמבר–15 בינואר עד 15 בפברואר ומ–לתואר שלישי אפשר להתקבל פעמיים בשנה: מ

עד 15 בנובמבר.
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203
מדעי המחשב

חוגי)–חוגי ודו– חד.B.Scחוג לימודים לתואר ראשון (
(.M.Sc)חוג ראשי לתואר שני 

פרופ' דן גורדוןראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
מרטין גולומביק, פרופ' אלק ויינשטיין. 'פורפפרופסור מן המניין:

פרופ' דן גורדון, פרופ' מנחם גד לנדאו.פרופסור חבר:

אור, ד"ר לרי מנביץ, ד"ר אילן נוימן,–אשר, ד"ר חגית הל–יוסי בן ר"דמרצה בכיר:
ד"ר דניאל קרן, ד"ר אורי רבינוביץ.

ד"ר שולי וינטנר.מרצה:

ןולא רמ ,ןמטורב והילא רמ ,יקסנישוב יש רמ ,רוא לאומש ר"דעמית הוראה:
,לטספלוו ןורי ר"ד ,ןמטרה תיריא ר"ד ,רבה ידג ר"ד ,אקסולג
,יעטיק–ונדלוט הרובד ר"ד ,יכאלמ–ץיבוקפז לעי ר"ד ,ןמרגניז ילע ר"ד
,ןוסלדנמ ההלב ר"ד ,למרכ דוד ר"ד ,ןהכ דדוע רמ ,יאדוהי יבצ רמ
,ןרטס ןאילוי רמ ,רפוס היא ר"ד ,יונ יבא רמ ,גרברמ ןנחוי ר"ד
,רנלפ לאירא ר"ד ,גלפ דורמנ רמ ,רטניפ תימולש ר"ד ,ןויס ינור ר"ד
ית רוקנשטיין, מר הישאםתיג ר"ד ,טהר רימע רמ ,יחרפ ןתיא ר"ד

שאפי, ד"ר דפנה שינולד.

מזכירות החוג
גב' דפנה שטרןמרכזת החוג:  
גב' נועה גורמזכירת החוג: 
גב' קרן אילוזמזכירת החוג: 

38, קומה 4, בניין ג'ייקובסDמיקום: חדר 
04–04  פקס:  8249331–טלפון:  8240259
info@cs.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 

http://cs.haifa.ac.il כתובתנו באינטרנט: 
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(.B.Sc)הלימודים לתואר ראשון 

חוגי)–חוגי  ודו–(חד
מטרת הלימודים

מטרת תכנית הלימוד המוצעת היא הכשרת הסטודנטים למגוון אפשרויות העומדות בפני
הבוגרים:

µ.(תוכנה, מערכות מידע, מערכות מחשבים, תקשורת וחמרה) עבודה בתחום המחשבים
µ.לימודים מתקדמים במדעי המחשב או בנושאים המשלבים מחשבים עם תחום אחר
µתחומיים המשלבים מחשבים עם תחומים אחרים.–עבודה בנושאים בין

מסלולי הלימוד
 מכילה לימודים במדעי המחשב בהיקף נרחב. היא מיועדתחוגית–התכנית החדא.

לסטודנטים הרואים את עתידם בחזית המחקר והפיתוח של תחום המחשבים. בוגרי
חוגי יוכלו להשתלב בקבוצות מחקר ופיתוח בתעשייה, או להמשיך את–המסלול החד

לימודיהם לתארים מתקדמים במדעי המחשב.
 מיועדת להקנות לסטודנט את יסודות מדעי המחשב בשילוב עםחוגית–התכנית הדוב.

תחום אקדמי נוסף באוניברסיטת חיפה.

 מיועדת להכשיר למגוון אפשרויות אשרהתכנית המשותפת משפטים ומדעי המחשבג.
תעמודנה בפני הבוגרים והבוגרות של התכנית, כגון ייעוץ משפטי בתחום המחשבים,

תחומיים, וכן התמחות או לימודים מתקדמים המשלבים משפטים–עבודה בנושאים בין
עם מדעי המחשב.

תנאי הקבלה
תנאי הקבלה לכל מסלולי הלימוד זהים.

הקבלה לשנה הראשונה מותנית בתנאים הבאים:
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על1.
עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:2.

 בציון 70 ומעלה.—ברמה של 5 יחידות —
 בציון 90 ומעלה.—ברמה של 4 יחידות —

כדי להתקבל לתכנית המשותפת משפטים-מדעי המחשב, על התלמיד לעמוד בתנאי הקבלה
של הפקולטה למשפטים ובתנאי הקבלה של החוג למדעי המחשב. לא יתקבלו סטודנטים

בעלי תואר במשפטים או במדעי המחשב.

הקבלה לשנה מתקדמת מותנית בתנאים הבאים:
עמידה בתנאי הקבלה לשנה א', כמפורט לעיל.1.
ידי החוג על סמך מכתב בקשה לפטורים ותדפיס ציונים רשמי–זכאות לפטור תיקבע על2.

ומקורי, בצרוף סילבוסים של הקורסים שנלמדו. החלטת החוג לגבי זכאות לפטור הינה
סופית ואינה ניתנת לערעור.
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חוגי–תכנית הלימודים במסלול החד
הלימודים כוללים מקצועות חובה ובחירה במדעי המחשב, מקצועות חובה במתמטיקה וכן

קורסי בחירה חופשיים (מכל חוג באוניברסיטה, כולל החוג למדעי המחשב).

µמקצועות חובה במדעי המחשב 
5 נ"זמבוא למדעי המחשב

5 נ"זמבוא לחמרה
4 נ"זתכנות מונחה עצמים

4 נ"זארגון המחשב ושפות סף
5 נ"זמבני נתונים

4 נ"זמערכות הפעלה
5 נ"זתכנון וניתוח אלגוריתמים

5 נ"זשיטות הסתברותיות
5 נ"זמבנה מהדרים

5 נ"זמודלים חישוביים
4 נ"ז  (או 5 נ"ז))Webרשתות תקשורת (או תכנות 

4 נ"זפרויקט במדעי המחשב
2 נ"זסמינריון

57 נ"ז (או 58 נ"ז)סה"כ חובה במדעי המחשב:

µמקצועות חובה במתמטיקה 
4 נ"זאלגברה לינארית

5 נ"זחדו"א 1
4 נ"זאלגברה ב'

2 נ"זחדו"א 2
4 נ"זמתמטיקה דיסקרטית

5 נ"זמבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

24 נ"זסה"כ במתמטיקה:

27 נ"ז (או 26 נ"ז)מקצועות בחירה במדעי המחשב:

12 נ"זמקצועות בחירה חופשיים:

120 נ"זסה"כ לתואר:
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חוגי–תכנית הלימודים במסלול הדו
הלימודים כוללים מקצועות חובה ובחירה במדעי המחשב, וכן מקצועות חובה במתמטיקה.

µ מקצועות חובה במדעי המחשב
5 נ"זמבוא למדעי המחשב

5 נ"זמבוא לחמרה
4 נ"זתכנות מונחה עצמים

4 נ"זארגון המחשב ושפות סף
5 נ"זמבני נתונים

4 נ"זמערכות הפעלה
5 נ"זתכנון וניתוח אלגוריתמים

5 נ"זמודלים חישוביים

37 נ"זסה"כ חובה במדעי המחשב:

8  נ"זמקצועות בחירה במדעי המחשב:
(ראה הערות)

45 נ"זסה"כ במדעי המחשב:

µמקצועות חובה במתמטיקה 
4  נ"זאלגברה לינארית

5  נ"זחדו"א 1
2  נ"זחדו"א 2

4  נ"זמתמטיקה דיסקרטית
15 נ"זסה"כ במתמטיקה:

60 נ"זסה"כ:
(ראה הערות)

חוגית עם משפטים–תכנית הלימודים הדו
תכנית לימודים משותפת לחוג למדעי המחשב והפקולטה למשפטים. תלמידים אשר יעמדו
בדרישות התכנית יקבלו תעודת בוגר במשפטים, ותעודה של בוגר במדעי המחשב בתכנית

חוגי–המשותפת עם הפקולטה למשפטים. בחוג למדעי המחשב, התכנית זהה למסלול הדו
לעיל.
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הערות כלליות
מפגש חוגי יתקיים פעמיים בשבוע למשך שעתיים (יום ג', 14.00-12.00; יום ד', 1-14.00.

16.00). מפגש זה הנו חובה לכל תלמידי החוג משך כל תקופת לימודיהם. אין להירשם
לקורסים בחוגים אחרים בשעות הללו.

גוחה תרגסמב הקחוגי עם מתמטיקה ילמד את כל קורסי המתמטי–סטודנט במסלול דו2.
תריבצ י"ע 06–ל בשחמה יעדמל גוחב תוכזה תודוקנ תסכמ תא םילשי ךא ,ינשה
.בשחמה יעדמב הריחב יסרוקב ז"נ 32

,תוילוהינ עדימ תוכרעמ וא הקיטסיטטס וא הלכלכ םע יגוח–ודבמסלול   טנדוטס.3
קלח רובע הכוזי ךא ,בשחמה יעדמל גוחה תרגסמב הקיטמתמה יסרוק לכ תא דמלי
.ינשה גוחה לש תוכזה תודוקנ ןיינמב הקיטמתמה יסרוק לש תוכזה תודוקנמ
ז"נ תריבצ י"ע 06–ל בשחמה יעדמל גוחב ז"נה ןינמ תא םילשהל בייח הזכ טנדוטס
.בשחמה יעדמב הריחב יסרוקב תופסונ

תשומת לב התלמידים מופנית לתקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון (ב"א), החל על.4
כל התלמידים.

ידכ( גוחה רושיא םינועט )ז"נ 21( יגוח–דחה לולסמב םיישפוחה הריחבה תועוצקמ5.
לוודא שאינם חופפים או מוכלים במקצועות החוג).

הדפקה שי  .םידומצ םיליגרת וא םיסרוק וא/ו םדק יסרוק תויהל םייושע סרוק לכל6.
אקדמי המצדיק חריגה. עקר שי םהב םירקמ טעמל ,םדקה יאנת םויק לע

קבלל ידכ גוחב 06 תוחפל לש עצוממ שורד םלוא ,15 אוה גוחב דדוב עוצקמל "רבוע" ןויצ7.
זכאות לתואר (בכל מסלולי הלימוד).

עיפות יפוסה ןויצה תחסונ .סרוקב הצרמה י"ע עבקי םיסרוקב יפוסה ןויצה בכרה8.
בסילבוס של הקורס.

םיסרוקה תא דומלל ןתינו ,הריבצה תטיש יפל איה הפיח תטיסרבינואב דומילה תטיש9.
 דרישות הקדם של כל קורס.לע הדפקה ךות דימלתה תויחונל םאתהב

תקספה םיררוג דחא הבוח עוצקמב תונולשכ ינש ,הטיסרבינואה ןונקתל םאתהב 10.
לימודים בחוג.

הארכות זמן בבחינות ניתנות לסטודנטים עם לקויות, בתיאום עם דיקנאט הסטודנטים.11.

ןמז תכראה ןתנית אל ,תוניחבב ןמז תכראה אשונב םיחמומה תדעו תטלחה יפ לע12.
בבחינות בחוג למדעי המחשב לסטודנטים אשר שפת אמם אינה עברית.

חוגי המשותף עם הפקולטה למשפטים–הערות לתכנית הלימודים במסלול דו
תלמידים שהפסיקו לימודיהם בפקולטה למשפטים במסגרת התוכנית המשותפת, יהא1.

–עליהם להשלים את מכסת הלימודים הרגילה של החוג למדעי המחשב במסלול הדו
חוגי.–חוגי הרגיל או במסלול החד

משך הלימודים בתוכנית המשותפת הוא ארבע שנים.2.

 170 נקודות זכות.—סה"כ נקודות לתואר המשותף 3.

ראה פרטים נוספים בתוכנית הפקולטה למשפטים.4.
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לימודים לתארים מתקדמים
(.M.Sc)לימודי תואר שני 

אלק ויינשטיין ’פרופעדה החוגית ללימודי תואר שני: יו"ר הוו
תחום מדעי המחשב מאופיין בדינמיות רבה, הנובעת מהתקדמות מדעית וטכנולוגית מהירה
במחשבים, ומצרכים והתפתחות בתחומים אחרים המחייבים פתרונות בעזרת המחשב.
התכנית נועדה לענות על הצורך במדעני מחשב ברמה גבוהה, בעלי ידע נרחב ומעמיק, ויכולת

ניתוח מדעי.

מטרת הלימודים
תכנית המוסמך מיועדת לשתי אוכלוסיות:

µµµµµ סטודנטים המבקשים להשתתף במחקר בהנחיית חברי הסגל של—תלמידי מחקר 
החוג. חלקם יפנו בהמשך ללימודי דוקטורט.

µסטודנטים המבקשים להעמיק, להרחיב ולחדש את השכלתם,— תלמידים מתקדמים 
מעבר להיקף הלימודים לתואר ראשון.

תנאי קבלה
µµµµµ.תואר ראשון במדעי המחשב ממוסד אקדמי מוכר
µµµµµ.ממוצע ציונים 80 לפחות בתואר ראשון
µµµµµ.אישור ועדת קבלה חוגית
µµµµµבוגרים בעלי השכלה אקדמית חלקית במדעי המחשב עשויים להתקבל לאחר השלמות

מתאימות.
µµµµµ,מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית

ותלבקל יאנתכ הטיסרבינואה י"ע תשרדנה המרב תירבעב עדי תניחבב דומעל בייח
.םידומילל

תכניות הלימודים
µµµµµםידומיל לע תססובמ וז תינכות — )הזית( תירקחמ רמג תדובע תביתכ םע לולס מ

תיאורטיים ועבודה מחקרית.  בסיום לימודיו יגיש הסטודנט תיזה ויעמוד בבחינת הגנה
עליה.

µµµµµףקיהב םידומיל לע תססובמ וז תינכות — ירקחמ רמג טקייורפ תביתכ םע לולסמ
רחב וכתיבת פרוייקט גמר מחקרי.  הפרוייקט יעבור שיפוט ע"י שני חברי סגל, והסטודנט

יעמוד בבחינת גמר.

היקף הלימודים
µµµµµריאליות).טסמס תויעובש תועש( ס"שש 23  :)הזית( תירקחמ רמג תדובע תביתכ םע לולסמ
µµµµµ:44 שש"ס.מסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי
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מבנה הלימודים
הקורסים יהיו ברובם בהיקף 3 שש"ס, ביחד עם קורסים ספורים של 2 שש"ס.  חלק מהקורסים
יהיו במתכונת מעבדה המחייבת קורס קדם בתחום, ואשר במסגרתה הסטודנטים יישמו את
הפן המעשי של הנושא.  בכל מקרה, סטודנט יוכל לקחת לכל היותר שתי מעבדות.  הסמינרים

יהיו בהיקף 2 שש"ס.

3 תחומים:–כל נושאי הלימוד מחולקים ל
.תיאוריה של מדעי המחשב1.
.עיבוד נתונים מתקדם ובינה מלאכותית2.
.מחשבים ומערכות3.

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה):
µµµµµ9    שש"ס3 קורסים (לא כולל מעבדות), אחד מכל תחום
µµµµµ4    שש"ס2 סמינרים
µµµµµ9    שש"ס3 קורסים לפי המלצת המנחה
µµµµµ10  שש"ס4 קורסי בחירה בהיקף 3-2 שש"ס כ"א, לפי אישור ועדת מוסמכים
µµµµµ32  שש"ססה"כ:  10 קורסים + 2 סמינרים, בהיקף

מסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי:
µµµµµ18  שש"ס6 קורסים (לא כולל מעבדות), שניים מכל תחום
µµµµµ4    שש"ס2 סמינרים
µµµµµ22  שש"ס8 קורסי בחירה בהיקף 3-2 שש"ס כ"א, לפי אישור ועדת מוסמכים
µµµµµ44  שש"ססה"כ:  14 קורסים + 2 סמינרים, בהיקף

שקלול הציון הסופי
µµµµµ:(תיזה) ציון התיזה—50% מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית 

 שאר תכנית הלימודים—50% 

µµµµµ:ציון הפרוייקט ובחינת הגמר—30% מסלול עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי 
 שאר תכנית הלימודים—70% 

משך הלימודים
בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים הנורמטיביים הוא שלוש שנים במסלול
עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), ושנתיים במסלול  עם כתיבת פרויקט גמר מחקרי.

הערות:
חלק מהקורסים כוללים תרגיל עזר חובה (שלא נכלל במניין השש"ס של הקורס).1.
בסמינרים ובמעבדות יגיש הסטודנט עבודה בכתב.2.
תלמידי תואר שני חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי, כאשר הוא מתקיים.3.
 הם לפי’כל הפרטים האחרים בתכנית, כגון סדרי הרשמה, מעבר ממסלול למסלול, וכו4.

).  http://research.haifa.ac.il/~graduateתקנון הלימודים לתואר שני (ראה:
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חוגי)–חוגי וחד–(דו חוג לימודים לב"א

פרופ' יאיר ונדראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
  יאיר ונד.’פרופפרופסור מן המניין:

ד"ר מור פלג.מרצה בכיר:

ד"ר פנינה סופר.מרצה:

ברגר.– איריס ריינהרץ’מר צבי קופליק, גבמדריך:

 דבורה’ אריה מלניק, גב’ד"ר איתן הדר, מר שמואל ויינברג, פרופעמית הוראה:
מלניק, ד"ר אלכס קופרמן, מר ארי רוזנטל.

מזכירות החוג
 אילנה קדוש’ גבמרכזת החוג :

- ה', בין השעות 13.00-10.00’שעות קבלה: ימים א
טלפון : 04-8288509

פקס: 04-8288522
מיקום: בניין רבין, קומה 7, חדר 7049

http://mis.hevra.haifa.ac.il: אתר החוג
mis@hevra.haifa.ac.il: דואר אלקטרוני

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מטרת הלימודים

מטרת החוג היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום מערכות המידע הניהוליות.  תפקידם של
אנשי מערכות המידע הוא לנתח ולאפיין את צרכי מערכות המידע של הארגון, לתרגמם
לפתרונות טכנולוגיים, ולעסוק במימוש, הטמעה, וניהול של פתרונות אלה. אנשי מערכות
המידע פועלים הן במסגרת מחלקות ייעודיות בארגון, הן במסגרת מחלקות המשתמשים,

והן כיועצים.
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 ניתן לשלב את הלימודים עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלהחוגי–במסלול הדו
לשני החוגים). צירופים שונים של חוגים מאפשרים לתלמיד התמחויות בתחומי יישום שונים

של מערכות מידע.
 ניתנת לתלמיד הזדמנות לרכישת רקע נוסף בנושאים עסקיים וניהוליים.חוגי–במסלול החד

להעמיק את הידע הנרכש במסגרת מקצועות מערכות מידע ייעודיים ולהרחיב את תחומי
הידע באמצעות לקיחת מקצועות בחירה.

תנאי קבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על1 . 
 עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:2 .

     ברמה של 5 יחידות בציון של 70 ומעלה.

     ברמה של 4 יחידות בציון של 80 ומעלה.
דרישה חלופית לסעיף 2 לעיל היא עמידה בבחינת המיון הארצית במתמטיקה בציון 90

ומעלה.

מסלולי הלימוד
חוגי, שניהם–חוגי ומסלול חד–בחוג למערכות מידע ניהוליות שני מסלולי לימוד: מסלול דו

.’ניתן ללמוד משנה א

מבנה תכנית הלימודים
התכנית משלבת ארבעה סוגי ידע: ידע אנליטי, רקע הנדרש להבנת ארגונים, ידע טכני הדרוש
לצורך פיתוח יישומים, וידע אינטגרטיבי ייחודי למערכות מידע. מסלול הלימודים כולל

ארבע קבוצות של קורסים, מהן שלוש הראשונות הנן קורסי חובה:
מתימטיקה, הסתברות וסטטיסטיקהמקצועות כמותיים 1)
 המספקים רקע כללי בנושאים כלכליים, ניהוליים ועסקייםמקצועות ניהוליים2)
 הכוללים ידע טכנולוגי, טכני, וידע ייחודי למערכות מידע ניהוליותמקצועות ליבה3)
המאפשרים העמקה והרחבה של הידע בנושאי מערכות מידעקורסי בחירה 4)

חוגי ניתן לשלב את הלימודים עם לימודים בחוג אחר (בכפוף לתנאי הקבלה–במסלול הדו
לשני החוגים), תלמיד נדרש ללמוד את כל קורסי החובה, אלא אם כן נלמדו קורסים אלה
במסגרת החוג השני (ראה "פטור מקורסים" בהמשך). במקרה זה יידרש התלמיד להשלים

את מכסת הנקודות הנדרשות בחוג מתוך קורסי הבחירה בחוג.

פטור מקורסים: תלמיד יכול, באישור יועץ התוכנית, לקבל פטור מקורסי החובה בגין קורסים
חופפים או דומים ברמה מקבילה לפחות. מספר נקודות הפטור יהיה המינימום בין נקודות
הקורס עליו יתקבל הפטור ונקודות הקורס שנלמד במקומו. על התלמיד יהיה להשלים

נקודות זכות מתוך קורסי הבחירה בחוג.
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חוגי–תכנית הלימודים במסלול הדו

קורסי חובה
מקצועות כמותיים

שם הקורס
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א) למערכות מידע 1
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א) למערכות מידע 2

אלגברה ליניארית ומתמטיקה דיסקרטית למערכות מידע
הסתברות למערכות מידע

סטטיסטיקה למערכות מידע

מקצועות  ניהוליים
כלכלה למערכות מידע

מבוא לניהול למערכות מידע
ניהול משאבים כספיים

תפעול ושרשרת האספקה

מקצועות ליבה
מבוא לטכנולוגית מידע בארגון (כולל מעבדה)
מבוא למחשבים ותכנות עסקי (כולל מעבדה)

תכנות ותכנון תוכנה
עיצוב ופיתוח של מערכות מידע מנהליות

תכנון וניהול של מסדי נתונים
תקשורת נתונים ושימושיה בארגון

ניתוח מערכות מידע
 1—פרוייקט במערכות מידע 

קורסי בחירה
קורסי הבחירה נועדו לתלמידים הזכאים לפטורים עקב קורסים ברמה מקבילה הנלמדים
במסגרת החוג השני (ראה להלן).  מידע על מקצועות הבחירה ניתן לקבל במזכירות החוג .

. (2) לשקול בחירת’מוצע במיוחד: (1) לקחת את המקצוע "סדנה במערכות מידע" בשנה א
 על מנת לאפשר ביצוע פרויקט שנתי.’"פרויקט 2" בשנה ג

חוגיים–צירופים דו
ניתן לצרף לימודי מערכות מידע ניהוליות עם לימודים בכל חוג שהוא. במספר חוגים קיימים
מקצועות לימודים חופפים או דומים לחלק מדרישות החוג. בפרט האמור בכלכלה, מדעי
המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה. עבור צירופים אלה קיימות תכניות מומלצות (ראה להלן).
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חוגי–תכנית הלימודים במסלול החד

קורסי חובה
מקצועות כמותיים

שם הקורס
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א) למערכות מידע 1
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (חדו"א) למערכות מידע 2

אלגברה ליניארית ומתמטיקה דיסקרטית למערכות מידע
הסתברות למערכות מידע

סטטיסטיקה למערכות מידע

מקצועות ניהוליים
כלכלה למערכות מידע

מבוא לניהול למערכות מידע
ניהול משאבים כספיים

תפעול ושרשרת האספקה
מבוא לשיווק

יסודות המימון
ניהול משאבי אנוש

מקצועות ליבה
מבוא לטכנולוגית מידע בארגון  (כולל מעבדה)
מבוא למחשבים ותכנות עסקי (כולל מעבדה)

תכנות ותכנון תוכנה
עיצוב ופיתוח של מערכות מידע מנהליות

תכנון וניהול של מסדי נתונים
תקשורת נתונים ושימושיה בארגון

ניתוח מערכות מידע
בקרת איכות במערכות מידע

פיתוח מערכות מבוססות אינטרנט
סחר אלקטרוני

ניהול מערכות מידע
סמינר במערכות מידע

פרוייקט במערכות מידע - 1
 2–פרוייקט במערכות מידע 

קורסי בחירה
מידע על מקצועות הבחירה ניתן לקבל במזכירות החוג. מוצע במיוחד לקחת את המקצוע

.’"סדנה במערכות מידע" בשנה א
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תכניות לימודים מומלצות
 בחוג למערכות מידע60 נקודותבכל אחת מהתוכניות המומלצות על התלמיד להשלים 

מתוך מקצועות הבחירה.

חוגי–מסלול דו
חוגי ללא פטורים–מבנה הלימודים במסלול דו

מסלול זה מיועד  לתלמידים שהחוג השני שלהם אינו מתמטיקה , סטטיסטיקה , כלכלה או
מדעי המחשב . תלמידים במסלול זה חייבים ללמוד 60 נקודות חובה בחוג למערכות מידע

ניהוליות. להלן פירוט המקצועות.

שנה א
נקודותשש"סשם הקורס

64ש"ת ומתימטיקה דיסקרטית’ לינ’אלג
53ש"תחדו"א א
53ש"תחדו"א ב

54ש"ת מידע’כלכלה למע
64ש"תמבוא לט"מ בארגון

64ש"תמבוא למחשבים ותכנות
33ש' מידע’מבוא לניהול למע

25סה"כ נקודות
שנה ב

נקודותשש"סשם הקורס
53ש"תהסתברות

54ש"תמסדי נתונים
64ש"תניתוח מערכות מידע

53ש"תסטטיסטיקה
64ש"תעיצוב מערכות מידע

64ש"תתכנון תוכנה
33ש'תקשורת נתונים

25סה"כ נקודות
שנה ג

נקודותשש"סשם הקורס
33ש'ניהול משאבים כספיים

33ש'פרויקט במערכות מידע 1
54ש'תיפעול ושרשרת האספקה

10סה"כ נקודות

60סה"כ נקודות לתואר
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תוכניות  לימודים  מומלצות

 התוכניות להלן הינן בבחינת המלצה.  הקורסים המצויינים עשויים להתקיים במועדיםהערה:
אחרים, באחריות הסטודנט לבדוק את רשימת הקורסים הניתנים בפועל.

חוגי עם כלכלה–תכנית הלימודים במסלול דו
שנה א

נקודותשש"סשם הקורס

64ש"ת ומתימטיקה דיסקרטית’ לינ’אלג
53ש"תהסתברות

64ש"תמבוא לט"מ בארגון
64ש"תמבוא למחשבים ותכנות

33ש' מידע’מבוא לניהול למע
53ש"תסטטיסטיקה

21סה"כ נקודות

שנה ב
נקודותשש"סשם הקורס

54ש"תמסדי נתונים
64ש"תניתוח מערכות מידע
64ש"תעיצוב מערכות מידע

64ש"תתכנון תוכנה
33ש'תקשורת נתונים

19סה"כ נקודות

שנה ג
נקודותשש"סשם הקורס

33ש'פרויקט במערכות מידע 1
54ש"תתיפעול ושרשרת האספקה

7סה"כ נקודות

סה"כ נקודות חובה לתואר: 47       סה"כ נקודות בחירה  לתואר: 13
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תכנית הלימודים במסלול דו חוגי עם סטטיסטיקה
שנה א

נקודותשש"סשם הקורס
64ש"ת ומתימטיקה דיסקרטית’ לינ’אלג

64ש"תמבוא לט"מ בארגון
64ש"תמבוא למחשבים ותכנות

33ש' מידע’מבוא לניהול למע
15סה"כ נקודות

שנה ב
נקודותשש"סשם הקורס
54ש"ת מידע’כלכלה למע

54ש"תמסדי נתונים
64ש"תניתוח מערכות מידע
64ש"תעיצוב מערכות מידע

64ש"תתכנון תוכנה
33ש'תקשורת נתונים

23סה"כ נקודות

שנה ג
נקודותשש"סשם הקורס

33ש'ניהול משאבים כספיים
33ש'פרויקט במערכות מידע 1

54ש"תתיפעול ושרשרת האספקה
10סה"כ נקודות

48סה"כ נקודות לתואר

סה"כ נקודות חובה לתואר: 48         סה"כ נקודות בחירה לתואר: 12

תכנית הלימודים במסלול דו חוגי עם מדעי המחשב
שנה א

נקודותשש"סשם הקורס
44ש'אלגברה למדעי המחשב

53ש"תהסתברות
44ש'חדו"א למדעי המחשב

64ש"תמבוא לט"מ בארגון
33ש' מידע’מבוא לניהול למע

53ש"תסטטיסטיקה
21סה"כ נקודות
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שנה ב
נקודותשש"סשם הקורס
54ש"ת מידע’כלכלה למע

54ש"תמסדי נתונים
64ש"תניתוח מערכות מידע
64ש"תעיצוב מערכות מידע

33ש'תקשורת נתונים
19סה"כ נקודות

שנה ג
נקודותשש"סשם הקורס

33ש'ניהול משאבים כספיים
33ש'פרויקט במערכות מידע 1

54ש"תתיפעול ושרשרת האספקה
10סה"כ נקודות

50סה"כ נקודות לתואר

סה"כ נקודות חובה לתואר: 50       סה"כ נקודות בחירה לתואר: 10

תכנית הלימודים במסלול דו חוגי עם מתמטיקה
שנה א

נקודותשש"סשם הקורס
64ש"תמבוא לט"מ בארגון

64ש"תמבוא למחשבים ותכנות
33ש' מידע’מבוא לניהול למע

11סה"כ נקודות

שנה ב
נקודותשש"סשם הקורס

53ש"תהסתברות
54ש"ת מידע’כלכלה למע

54ש"תמסדי נתונים
64ש"תניתוח מערכות מידע

53ש"תסטטיסטיקה
64ש"תעיצוב מערכות מידע

64ש"תתכנון תוכנה
33ש'תקשורת נתונים

29סה"כ נקודות
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שנה ג
נקודותשש"סשם הקורס

33ש'ניהול משאבים כספיים
33ש'פרויקט במערכות מידע 1

54ש"תתיפעול ושרשרת האספקה
10סה"כ נקודות

50סה"כ נקודות לתואר

סה"כ נקודות חובה לתואר: 50       סה"כ נקודות בחירה לתואר: 10

חוגי–תוכנית הלימודים במסלול החד

חוגי חייבים ללמוד 120 נקודות מתוכן:–התלמידים במסלול החד
נקודות חובה במערכות מידע ניהוליות87 1.
 נקודות בחירה במערכות מידע ניהוליות215.
 נקודות בחירה חופשית (מחוגים אחרים).318.

הערות:
(1) יתכנו שינויים קלים ברשימת מקצועות החובה.

(2) ניתן לחרוג במידת מה בקבוצות (2) ו (3) באישור מזכירות החוג.

שנה א
נקודותשש"סשם הקורס

64ש"ת ומתימטיקה דיסקרטית’ לינ’אלג
53ש"תהסתברות
53ש"תחדו"א א
53ש"תחדו"א ב

54ש"ת מידע’כלכלה למע
64ש"תמבוא לט"מ בארגון

64ש"תמבוא למחשבים ותכנות
33ש' מידע’מבוא לניהול למע

33ש'ניהול משאבים כספיים
53ש"תסטטיסטיקה

34סה"כ נקודות
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שנה ב
נקודותשש"סשם הקורס

33ש'אבטחת איכות במערכות תוכנה
33ש'מבוא לשיווק (ראה הערה)

54ש"תמסדי נתונים
64ש"תניתוח מערכות מידע
64ש"תעיצוב מערכות מידע

33ש'פיתוח מערכות מבוססות אינטרנט
54ש"תתיפעול ושרשרת האספקה

64ש"תתכנון תוכנה
33ש'תקשורת נתונים

32סה"כ נקודות

שנה ג
נקודותשש"סשם הקורס

33ש'העסק האלקטרוני
33ש'יסודות המימון (ראה הערה)

33ש'ניהול טכנולוגית מידע
33ש'ניהול משאבי אנוש (ראה הערה)
33ש' מידע’סמינר: נושאים מתקדמים במע

33ש'פרויקט במערכות מידע 1
33ש'פרויקט במערכות מידע 2

21סה"כ נקודות
87סה"כ נקודות לתואר

 לשנה ב'  (לכל המסלולים)’תנאי מעבר משנה א
תנאי מעבר משנה ראשונה לשנה שנייה הוא ממוצע ציונים של 70 בקורסי החובה בחוג.1 .
לכל קורס עשויים להיות קורסי קדם ו/או תרגילים צמודים. יש הקפדה על קיום תנאי2.

הקדם, למעט מקרים בהם נתקבל אישור מהחוג.

מעבר בין מסלולים
חוגי. פרטים במזכירות–מותנה בביקוש, החוג עשוי לקבוע תנאי מעבר למסלול החד1.

החוג.
חוגיים.– בין התכניות המומלצות במסלולים הדו וחד’קיים דמיון ניכר בלימודי שנה א2.

דבר זה מאפשר לסטודנט לעבור ממסלול למסלול בתום שנה א' בדרך כלל ללא צורך
בהשלמות מיוחדות.

חוגי ניתן להשתמש בנקודות שנצברו בחוג השני כנקודות בחירה–במעבר למסלול החד3.
חופשית.
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חוג ראשי למ"א

פרופ' אורי מרינובראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

 מרדכי שכטר.’פרופ ,טואילק תירונ ’פורפ ,םייח םהרבא 'פורפפרופסור מן המניין:

 יוסי בן ארצי, פרופ' אורי מרינוב, פרופ' בוריס פורטנוב.'פורפפרופסור חבר:

ד"ר דברה שמואלי.מרצה בכיר:

אופירה אילון, ד"ר נעם גרינבאום.ד"ר מרצה:

,ןורב הרימ ר"ד ,רקב רינ ר"ד ,םואב תירוד ר"ד ,ןח רוא ןרק 'בגעמית הוראה:
ד"ר ברזילי ישראל, ד"ר רות זוהר,  עו"ד צבי לוינסון, ד"ר ענת סבר,

כץ, ד"ר משה עמירב, ד"ר אריה פיסטינר, ד"ר ברננדה–ד"ר ענת סטולר
פליקשטיין, ד"ר ערן פרידלר, פרופ' מנחם רבהון, מר אריק רוזנפלד,

ד"ר צביה שפירא.

מזכירות החוג
 הדס אורן’גבמרכזת החוג: 

-ו', בין השעות 12:00-10:00’שעות קבלה: ימים ב
טלפון: 04-8249919, פקס: 04-8249971

horen@vm.haifa.ac.il דואר אלקטרוני:
http://hevra.haifa.ac.il/natureאתר החוג באינטרנט: 
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הלימודים לתואר שני (מ"א)

מטרת הלימודים
אדם ברמה אקדמית גבוהה לשם התמודדות ופתרון בעיות–מטרת החוג היא להכשיר כוח

–ניהוליות ויישומיות של קביעת מדיניות וקבלת החלטות בתחום שימור הסביבה ופיתוח בר
תחומית מאוזנת וכוללנית להתמודדות עם בעיות–קיימא. ייחודו של החוג באימוץ גישה רב

תחומית, הכוללת שילוב משלים של–הסביבה. ההכשרה מתבססת על תכנית לימודים רב
קורסים מהתחומים הרלבנטיים במדעי החברה (גיאוגרפיה, כלכלה, מינהל ציבורי, מדע
המדינה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה) מדעי החיים והטבע, משפטים וטכנולוגיה. להשלמת

הלימודים העיוניים ישולבו במערך ההוראה מומחים מהסקטור הציבורי והמשקי.

מתכונת הלימודים
לימודי התואר השני מתנהלים בשני מסלולים:

 לא כולל לימודי השלמה).— הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית* (36-32 שש"ס ’מסלול א
 לא כולל לימודי—תחומי מחקרי*  (48-44 שש"ס – הכולל כתיבת פרוייקט בין’מסלול ב
השלמה).

 נכללים קורסי חובה בחוג, קורסי בחירה בדרג 4-3 מהחוג ומחוגים אחרים,’במסלול א
תחומי. תלמידים–וכתיבת עבודת גמר מחקרית. עבודת הגמר המחקרית חייבת לשאת אופי בין

שיהיו מעוניינים וימצאו מתאימים יוכלו להצטרף למסלול זה במהלך הסמסטר השני של
השנה הראשונה ללימודיהם בחוג.

תחומי מחקרי וקורסי בחירה– נכללים קורסי חובה בחוג, כתיבת פרוייקט בין’במסלול ב
בדרג 4-3 מהחוג ומחוגים אחרים.

ב' חייבות אישור של ועדת המ"א החוגית.– ו’תכניות הלימודים במסלול א

ב' קורסי ההשלמה הם קורסי חובה שאינם נלקחים בחשבון לצבירת– ו’* בשני המסלולים א
מכסת השעות לתואר, והציונים בקורסים אלה אינם נכללים בממוצע הציונים הסופי.

תנאי הקבלה
לחוג יתקבלו בוגרי תואר ראשון עם ציון ממוצע 80 ומעלה ממוסד אקדמי מוכר. במידת

ידי ועדת הקבלה–הצורך, תותאם תכנית לימודי השלמה אישית לכל תלמיד, אשר תקבע על
החוגית בהתאם ללימודים בתואר הראשון.  מועמדים ללימודים יתבקשו להעביר עם הרשמתם
למזכירות הרשמה גיליונות ציונים מעודכנים ככל האפשר של לימודיהם הקודמים ומכתב
מלווה המפרט את הרקע התעסוקתי שלהם, את הסיבות לבחירת החוג, את תחומי העניין

ואת תוכניותיהם לעתיד.
המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה. הועדה רשאית, על פי שיקוליה, להחמיר
או להמליץ להקל בתנאי הקבלה הנ"ל, ובתנאי שאלה לא יעמדו בסתירה לתנאי הקבלה

אוניברסיטאיים. ועדת הקבלה תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על קבלה–הכלל
ללימודים, אולם, ההחלטה הסופית על אישור הקבלה נתונה בידי הרשות ללימודים מתקדמים.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב

ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.–לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על
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לכל תלמיד/ה בחוג חייבת להיות כתובת דואר אלקטרוני והוא/היא חייב/ת להיות בעל/ת
ידע בסיסי בהפעלת המחשב.

משך הלימודים
 עד 3 שנים— ’במסלול א
 עד שנתיים— ’במסלול ב

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים כוללת קורסים משלוש קבוצות:  1) קורסי השלמה 2) קורסי חובה

המשותפים לכל תלמידי החוג 3) קורסי בחירה.
תכנית הלימודים כוללת סיורים בקורסי השלמה, חובה ובחירה. סיורי חובה אלה אינם

מתקיימים בימי הלימוד, אך הם חלק אינטגראלי מהקורסים.

לימודי ההשלמה
לימודי ההשלמה, בהתאם לרקע האקדמי של התלמיד, מורכבים מקורסים ברמת הב"א,

כלל לא יעלו בהיקפם על 16 שש"ס. ועדת הקבלה תקבע את היקף לימודי ההשלמה–ובדרך
באותם תחומים שלא נלמדו במסגרת לימודי התלמיד לתואר הראשון.

תלמידים שקורסי ההשלמה שלהם הם בהיקף של עד 8 שש"ס יוכלו, בהמלצת הוועדה
החוגית ללימודים מתקדמים ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים, להתקבל כתלמידים "מן

8 שש"ס יתקבלו כתלמידים–המניין".  תלמידים שלימודי ההשלמה שלהם כוללים יותר מ
"על תנאי" ולאחר סיום חובותיהם בלימודי ההשלמה יוכלו לעבור למעמד של תלמיד "מן
.’המנין". בכל מקרה, סיום ההשלמות בציון הנדרש יהווה תנאי להמשך הלימודים בשנה ב

תלמידים במעמד מן המנין / על תנאי חייבים להשיג בקורסי ההשלמה ציון ממוצע של  76.
בסמכות ועדת הקבלה החוגית לקבל תלמידים להשלמות בלבד ע"פ שיקול דעתה. תלמידים
אלה לא נחשבים תלמידי החוג והם ילמדו במסלול לקראת הצגת מועמדות למ"א. רק לאחר
שיסיימו קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 80 יוכלו להירשם שוב לחוג ולהתקבל כתלמידים
מן המנין. ציון מעבר מינימאלי בקורס השלמה הוא 66. תלמידים שנכשלו בשני קורסי
השלמה או יותר לא יוכלו להמשיך בלימודיהם. קורסי השלמה אינם נלקחים בחשבון לצבירת

מכסת השעות לתואר והציונים בקורסים אלה אינם נכללים בממוצע הציונים הסופי.

לימודי ההשלמה כוללים את השיעורים הבאים:
שש"סשם הקורס

2מבוא לג"ג פיסית1.

2מבוא לאקולוגיה2.

4יסודות בביולוגיה (ש"ת)3.

4מבוא לכלכלה (ש"ת)4.

4סטטיסטיקה למדעי הסביבה (ש"ת)5.

16 שש"ססה"כ קורסי השלמה לא לשקלול
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הערות:
תלמידים במעמד ”מן המניין" ובמעמד ”על תנאי" יוכלו להשתתף בקורסי ההשלמה במקביל

ללימודיהם בלימודי החובה של התכנית.

התלמידים שהתקבלו לחוג יחויבו במבחן פטור בסטטיסטיקה. תלמידים שיעמדו בהצלחה
בבחינה יהיו פטורים מלימודי הקורס "סטטיסטיקה למדעי הסביבה".

פטור על קורס "מבוא לכלכלה" ניתן יהיה לקבל רק ע"ס הצגת אישורים על סיום קורס
 לכלכלנים" שהועבר במוסד מוכר להשכלה גבוהה.’"מבוא לכלכלה א

קורסי חובה המשותפים לכל תלמידי החוג
’שנה א

זיכוי בשש"סשם הקורס
2מבוא בין תחומי לניהול משאבי טבע וסביבה1.
2מערכי מחקר בלימודי סביבה2.
2מבוא לניהול3.
3(ש"ת)משאבי טבע*כלכלת4.
2היבטים כלכליים בניהול משאבי סביבה*5.
2מדיניות מנהל סביבתי6.
2תסקירי השפעה על הסביבה***7.
3** (ש"ת)’שיטות מחקר ב8.
2שילוב עקרונות אקולוגיים בתכנון9.

2הסביבה בעיני המשפט10.
GIS2יישומי 1.1

1 (לא לשקלול)סמינר חוגי וימי עיון****12.
25 שש"ס’סה"כ קורסי חובה בשנה א

תלמיד חייב להשלים בשנה הראשונה מינימום 22 שש"ס מתוך 25 שש"ס של קורסי החובה.
.’ניתן להשלים קורסי חובה בשנה ב

פטור על קורס חובה ניתן באישור מורה הקורס בלבד. הדבר מחייב השלמת ששס"ים בקורס
בחירה.

יש להשלים את השיעור "מבוא לכלכלה" לפני שלוקחים שני קורסים אלה.*

יש להשלים את השיעור "סטטיסטיקה למדעי הסביבה" לפני שלוקחים קורס זה.**

יש להשלים את השיעור "מדיניות מנהל סביבתי" לפני שלוקחים קורס זה.***

5 ימי–23 מפגשים לפחות של הסמינר החוגי וב–1 שש"ס יזוכה תלמיד שיהיה נוכח ב– ב****
עיון מצטברים בשנתיים אקדמיות. ההשתתפות בימים אלה היא מעבר למטלות הקורסים

בתכנית הלימודים.
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קורסי חובה
זיכוי בשש"ס     ’שנה ב

1(מרצים אורחים)סמינר חוגי וימי עיון*1.

(לא לשקלול למגישים2 (מורי החוג)סמינר להכנת פרוייקט בין תחומי**2.
   פרויקט גמר קבוצתי)

3-1 שש"ססה"כ קורסי חובה בשנה ב'

ראה הערה על הסמינר החוגי בקורסי חובה שנה א'.*

פרויקט בין תחומי -**
 חייבים להיות במעמד ”מן המניין" כתנאי להשתתפותם בסמינר להכנת’תלמידי מסלול ב

פרויקט בין תחומי וכתנאי להגשת הפרויקט. כמו כן הם חייבים להשלים בשנה הראשונה
ללימודיהם בחוג את הקורסים הבאים: כלכלת משאבי טבע או היבטים כלכליים בניהול
משאבי טבע וסביבה, מדיניות מינהל סביבתי, שיטות מחקר ב', מערכי מחקר בלימודי סביבה,

.GIS יישומי

קיימות שתי אפשרויות להגשת פרויקט:

3-2.–פרוייקט בין תחומי בקבוצה של כ1.

ידי התלמיד–פרוייקט בין תחומי מחקרי אישי. פרוייקט הגמר שייכתב באופן עצמאי על2.
ייקרא ”פרוייקט גמר מחקרי אישי".

בתעודת המוסמך של תלמיד אשר יכתוב פרויקט גמר אישי יהיה רשום כי הוא עמד במסכת
הלימודים וחיבר פרויקט גמר מחקרי.

נהלים מפורטים והנחיות להגשת הפרויקטים יינתנו בחוג.

קורסי בחירה
’שנה ב

’קורסי  בחירה מסוימים יינתנו רק אחת לשנתיים. פתיחה של קורס בחירה מותנית במס
מינימלי של משתתפים.

 ישלים בשנה השנייה של לימודיו קורסי בחירה בהיקף של 20-18 שש“ס’תלמיד מסלול ב
בדרג 4-3 מתוך היצע קורסי הבחירה בחוג. התלמיד, באישור יו“ר ועדת מ“א יוכל להשתתף

בקורסים בדרג 4-3 ובהיקף של עד 4 שש“ס מתוך היצע הקורסים בחוגים  אחרים.

 השתתפות בחמישה ימי עיון/כנסים מדעיים מצטברים בשנתיים אקדמיות תזכההערה: 
1 שש"ס, כפי שנכתב בפרק הדן בקורסי החובה.–את התלמיד ב

 לשנה ב'’תנאי המעבר משנה א
תלמידים שנכשלו בשני קורסי השלמה או יותר לא יוכלו להמשיך לימודיהם בחוג.1.

תלמידים שנכשלו בשני קורסי חובה או יותר לא יוכלו להמשיך לימודיהם בחוג.2.

תלמידים שנכשלו בקורס חובה יצטרכו לחזור עליו שנית בשנה העוקבת. במידה ויכשלו3.
.גוחב םהידומיל ךישמהל ולכוי אל בוש
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םיחקלנ םניא המלשה יסרוק( הבוח יסרוק לש ס"שש 52 ךותמ 22 םומינימ תמלשה.4
בחשבון לצבירת מכסת השעות לתואר).

תחומי.–ראה תנאי השתתפות בסמינר להכנת פרויקט בין5.

’מעבר למסלול א
תחומית ודורשת הנחייה של 2 מנחים לפחות, על כן יופנו למסלול–עבודת הגמר היא בין1.

א'  תלמידים מצטיינים ע"ס הישגיהם הלימודיים בחוג, כולל בקורסי השלמה.
 יקבלו במזכירות החוג הנחיות להגשת הצעות לעבודת’המבקשים ללמוד במסלול א2.

גמר מחקרית ורשימת מנחים מוצעת ויגישו לראש החוג את הצעתם לעבודת גמר מחקרית
.’ של שנה א’לא יאוחר משבועיים לפני סוף סמסטר ב

תלמידי החוג מתבקשים לעיין בתקנון לימודי תואר שני בפרק הרשות ללימודים מתקדמים
בשנתון זה לקבלת פרטים נוספים, כמו: משך הלימודים הנורמטיבי, בחינות, ציונים ועבודות,
הפסקה/חידוש/הארכה/חופשה מלימודים, נוהל ערעור על ציוני קורסים, עבודת מחקר ועוד.

http://research.haifa.ac.il/graduateכתובת האתר: 

 ניתן לערער על ציון פרויקט גמר רק במקרה שהציון—נוהל ערעור על ציון פרויקט גמר 
76.–נמוך מ

סה"כ הלימודים לתואר המ"א

שש"ס26חובה’מסלול א
10-6     שש"סבחירה

שש"ס36-32סה"כ

שש"ס28-26חובה’מסלול ב
22-16    שש"סבחירה

שש"ס48-44סה"כ

שקלול הציונים
50%קורסי חובה ובחירה (לא כולל השלמות)’מסלול א

50%כתיבת עבודת גמר
100%  סה"כ

70%לימודי חובה ובחירה (לא כולל השלמות)’מסלול ב
30%תחומי–פרויקט בין

סה"כ   100%
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הסוציולוגיה ואנתרופולוגי

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

ד"ר גוסטבו משראש החוג: 
ד"ר אסף דריו"ר הוועדה החוגית לתואר ב"א: 

חברי הסגל האקדמי

, (אמריטוס) סרטמ הדוהי 'פורפ ,ןמיו לאירבג 'פורפפרופ' יצחק הרפז, פרופסור מן המניין:
פרופ' יצחק סמואל (מומחה), פרופ' סמי ,)סוטירמא( לבוס יבצ 'פורפ

סמוחה, פרופ' גדעון פישמן, פרופ' ורד קראוס, פרופ' הנרי רוזנפלד
(אמריטוס), פרופ' מנחם רוזנר (אמריטוס).

הרובד 'פורפ ,'גאחלא ד'גאמ 'פורפ ,)סוטירמא( להוא אלימ 'פורפפרופסור חבר:
, פרופ' אורי לויתן,)סוטירמא( ברנשטיין, פרופ' מרים דורנשטיין

פרופ' מיכאל סולטמן, פרופ' אריה רטנר.
לבוי ר"ד ,רד ףסא ר"ד ,רזעילא–ןב ירוא ר"ד ,דוד–דריב תירונ ר"דמרצה בכיר:

כרמלי, ד"ר גוסטבו מש, ד"ר רבקה רייכמן, ד"ר אילן םרוי ר"ד ,יאנוי
תלמוד.

גרו,– ד"ר טלי כץ,שיעי ריאמ ר"ד ,גוצרה וי'גרס ר"ד ,לאירא תנע ר"דמרצה:
ד"ר עליזה לוין, ד"ר עמליה סער.

ד"ר שאול אורג, ד"ר סיגל גולדין.מדריך ד"ר:

פרופ' צבי איזיקוביץ, ד"ר דניאלה אריאלי, מר גיורא אילון, שופטעמית הוראה:
,בבוח ריאמ ר"ד ,זיו, ד"ר סיביל היילברון–חנוך אריאל, גב' אתי בן

םרוי רמ ,ץכ לכימ 'בג ,ילאערזי הילד 'בג ,יאגח–יקחצי תינור 'בג
.רונמ השמ רמ ,דמלמ

מזכירות החוג
גב' קלרה פרוקופףמרכזת החוג: 

גב' שלומית כהןמרכזת תארים מתקדמים: 
גב' שירלי דגןמזכירת החוג: 

מיקום: בניין רבין, קומה 7, חדר 7006
ה', בין השעות 13.00-11.00.—שעות קבלה: ימים א'

טלפון: 8240995, 8249506, 8249643;  פקס: 8240819
hevra.haifa.ac.il/soc אתר החוג באינטרנט:
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מטרת הלימודים

חברה ותרבות הם מושגים מופשטים המעצבים אותנו ואת יכולתנו להעניק משמעות לקיומנו.
הלימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מעוצבים להעניק לסטודנטים כלים
לניתוח ביקורתי של מערכות חברתיות ותרבותיות. קורסי החובה והבחירה, הסמינרים
העיוניים והמחקריים יעניקו לסטודנטים כלים בסיסיים למחקר חברתי ותובנות על החברה
הישראלית על מורכבותה החברתית, כמו גם על תרבויות וחברות מרוחקות בהודו, דרום
אמריקה, האיים הקריביים ועוד. בוגרי החוג יוכלו להסתייע בידע שרכשו לניתוח תופעות
חברתיות שונות. העיסוק המקצועי בתחום מותנה בלימודים מתקדמים. לימודי התואר
הראשון מכשירים את הסטודנטים ללימודים המתקדמים, המיועדים לרכישת מקצוע והרחבת

חוגי לפי בחירת–חוגי, והן במסלול דו–הידע. הלימודים בחוג מתנהלים הן במסלול החד
הסטודנטים.

תנאי הקבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

חוגי זהים.–חוגי ודו–: תנאי הקבלה למסלול החדהערה

חוגי–חובות הסטודנט בחוג במסלול חד
(דרג 1)שנה א' 

5 נ'4 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—מבוא לסוציולוגיה 1.
0 נ'2 שש"סת' תרגיל (סמסטר א')—מבוא לסוציולוגיה 

5 נ'4 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—מבוא לאנתרופולוגיה 2.
0 נ'2 שש"סת' תרגיל (סמסטר א')—מבוא לאנתרופולוגיה  

5 נ'4 שש"סש' שיעור (סמסטר ב')—מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה 3.
0 נ'2 שש"סת' תרגיל (סמסטר ב')—מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה 

4 נ'2 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—מבוא לאוריינות מחשב 4.
0 נ'2 שש"סק"ה קבוצת הדרכה (סמסטר א')—מבוא לאוריינות מחשב 

8 נ'8 שש"סש'שני שיעורי בחירה בחוג (סמסטר ב')5.

13 נ'ש'שיעורי בחירה כלליים באוניברסיטה6.
40 נ'סה"כ

(דרג 2)שנה ב' 
3 נ'4 שש"סש'תיאוריות סוציולוגיות (סמסטר א')1.
3 נ'2 שש"סש'תיאוריות אנתרופולוגיות (סמסטר ב')2.
3 נ'2 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—סטטיסטיקה הסקתית 3.

0 נ'2 שש"סת' תרגיל (סמסטר א')—סטטיסטיקה הסקתית 
24 נ'24 שש"סש'שישה קורסי בחירה בחוג4.
7 נ'ש'שיעורי בחירה כלליים באוניברסיטה5.

 נ'80סה"כ
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 (דרג 3)שנה ג'
6 נ'3 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—מבנה חברתי של ישראל 1.

0 נ'1 שש"סת' תרגיל (סמסטר א')—מבנה חברתי של ישראל 
10 נ'8 שש"סס"עשני סמינריונים עיוניים במסגרת החוג2.
5 נ'4 שש"סס"מסמינריון מחקרי אחד במסגרת החוג3.
19 נ'ש'שיעורי בחירה כלליים באוניברסיטה4.

120 נ'סה"כ

חוגי–חובות הסטודנט בחוג במסלול דו
(דרג 1)שנה א' 

5 נ'4 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—מבוא לסוציולוגיה 1.
0 נ'2 שש"סת' תרגיל (סמסטר א')—מבוא לסוציולוגיה 

5 נ'4 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—מבוא לאנתרופולוגיה 2.
0 נ'2 שש"סת' תרגיל (סמסטר א')—מבוא לאנתרופולוגיה 

5 נ'4 שש"סש' שיעור (סמסטר ב')—מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה 3.
0 נ'2 שש"סת' תרגיל (סמסטר ב')—מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה 

4 נ'2 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—מבוא לאוריינות מחשב 4.
0 נ'2 שש"סק"ה קבוצת הדרכה (סמסטר א')—מבוא לאוריינות מחשב 

4 נ'4 שש"סש'שיעור בחירה אחד לשנה א' (סמסטר ב')5.
23 נ'26 שש"ססה"כ

(דרג 2)שנה ב' 
3 נ'4 שש"סש'תיאוריות סוציולוגיות (סמסטר א')1.
3 נ'2 שש"סש'תיאוריות אנתרופולוגיות (סמסטר ב')2.
3 נ'2 שש"סש' שיעור (סמסטר א')— סטטיסטיקה הסקתית 3.

0 נ'2 שש"סת' תרגיל (סמסטר א')—סטטיסטיקה הסקתית 
12 נ'12 שש"סש'שלושה שיעורי בחירה4.

44 נ'48 שש"ססה"כ

(דרג 3)שנה ג' 
6 נ'3 שש"סש' שיעור (סמסטר א')—מבנה חברתי של ישראל 1.

0 נ'1 שש"סת' תרגיל (סמסטר א')—מבנה חברתי של ישראל 
5 נ'4 שש"סס"עסמינריון עיוני2.
5 נ'4 שש"סס"מסמינריון מחקרי3.

60 נ'60 שש"ססה"כ
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שיעורי בחירה
חוגי צריך ללמוד בשנה א' שיעור בחירה אחד (מתוך ההיצע–סטודנט הלומד במסלול דו

חוגי צריך ללמוד–ג' (דרג 2). סטודנט הלומד במסלול חד– בשנים ב'—לשנה זו) והנותרים 
ג' (דרג 2).– בשנים ב'—בשנה א' שני שיעורי בחירה (מתוך ההיצע לשנה זו) והנותרים 

במסגרת שיעורי בחירה רשאי הסטודנט לבחור לא יותר משיעור אחד מסוג "הדרכה אישית".

במהלך הלימודים בחוג רשאי סטודנט ללמוד שיעור בחירה אחד בלבד לשיפור ציון.

תנאי המעבר
תנאי המעבר לשנה ב' (דרג 2)א)
כדי לעבור לשנה ב' על סטודנט להשיג:1.

ציון סופי 70 לפחות ב"מבוא לסוציולוגיה".
ציון סופי 70 לפחות ב"מבוא לאנתרופולוגיה".

ציון סופי 70 לפחות ב"מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה".
ציון סופי 70 לפחות ב"מבוא לאוריינות מחשב".

סטודנט שלא עבר את הקורס "מבוא לסוציולוגיה" בסמסטר א', לא יוכל ללמוד שיעור
בחירה בסמסטר ב'.

סטודנט חייב לעבור בציון 70 לפחות את שני הקורסים הבאים: "מבוא לשיטות מחקר
מנת ללמוד קורס "סטטיסטיקה הסקתית"–וסטטיסטיקה" ו"מבוא לאוריינות מחשב" על

בשנה ב'.

תנאי, אם עבר בציון 70 לפחות את הקורס "מבוא–סטודנט יוכל לעבור לשנה ב' עלב)
לסוציולוגיה" ושני קורסי חובה נוספים. על סטודנט לחזור על קורס החובה שבו קיבל

70 ועליו לקבל בו ציון 70 לפחות. הוא לא יורשה ללמוד קורסי חובה של–ציון פחות מ
 הממשיכים את הקורס החובה אותו לא עבר:—שנה ב' 

אם לא עבר קורס "מבוא לסוציולוגיה", ילמד קורס זה בלבד בסמסטר א' של שנה ב'.1.

אם לא עבר קורס "מבוא לאנתרופולוגיה", לא יורשה ללמוד הקורס "תיאוריות2.
אנתרופולוגיות".

אם לא עבר קורסים "מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה" ו"מבוא לאוריינות מחשב",3.
לא יורשה ללמוד את הקורס "סטטיסטיקה הסקתית" של שנה ב'.

סטודנט שלא עבר שני קורסי חובה של שנה א' בציון 70 לפחות, לא יורשה לעלות לשנהג)
ב'.

עמידה בקורס "מבוא לסוציולוגיה" הוא תנאי מעבר הכרחי לשנה ב'.

3):–תנאי מעבר לשנה ג' (דרג 4ד)
סטודנט שנה ב' (דרג 2) שלא עמד בדרישות הקורס "סטטיסטיקה הסקתית" לא יוכל1.

להירשם לסמינריון מחקרי בשנה ג' (דרג 3).

סטודנט שלא עמד בדרישות הקורסים: "תיאוריות סוציולוגיות" ו"תיאוריות2.
אנתרופולוגיות", לא יוכל ללמוד סמינריון עיוני.
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סטודנט שלא עמד בדרישות קורס בחירה, יחויב לחזור על לימוד מקצוע זה או לבחורה)
מקצוע בחירה אחר תחתיו. סטודנט המבקש פטור מקורסי סטטיסטיקה על סמך לימודיו

בחוגים:
סטטיסטיקה,  פסיכולוגיה, הוראה וחינוך, חייב להשלים את הנקודות בקורסי בחירה

בחוג, אך אינו רשאי ללמוד את אותו הקורס בשני החוגים.
סטודנט שנכשל באחד מקורסי הסטטיסטיקה יהיה חייב לחזור על הקורס בחוגו)

לסוציולוגיה ולא יוכל ללמוד את הקורס בחוג אחר.

חוגי–תנאי הקבלה למסלול החד
חוגי החל משנה ראשונה ללימודיו נדרש לעמוד בתנאי הקבלה–סטודנט  הבוחר במסלול החד

ידי החוג.–הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על
חוגי החל משנה ב' ללימודיו.–כן סטודנט יכול לבחור במסלול החד–כמו

היקף הלימודים במסלול זה מבוסס על 80 נקודות זכות בחוג בתוספת 40 נקודות מכלל חוגי
חוגי החל משנה–הלימוד באוניברסיטה לפי בחירת הסטודנט. סטודנט המצטרף למסלול החד

ב', יזוכה במניין הנקודות שנצברו בחוג השני במהלך שנה א' ללימודיו.
חוגי יכול להתמקד באחד ממוקדי הידע–במסגרת 80 הנקודות הנלמדות בחוג, סטודנט חד

הבאים הקיימים בחוג: לימודי עבודה וארגון, לימודי עבריינות וסטייה חברתית, לימודי
שוויון בחברה הישראלית ובעולם. קורסים בתחומים אלה ניתנים בחוג–תרבות ולימודי אי

חוגי ומבקשים להתמקד באחד ממוקדי–בכל שנת לימודים. סטודנטים הלומדים במסלול חד
הידע הללו, יהיו זכאים לעדיפות בהרשמה לקורסים במוקד שיבחרו. בכל שנה תפורסם
באתר האינטרנט של החוג רשימת הקורסים הנכללים בכל אחד ממוקדי הידע לאותה שנת

לימודים.

סוגי הקורסים בחוג
כמקובל בלימודים אוניברסיטאיים, מציע החוג סוגים שונים של קורסים (כגון: שיעורים,
תרגילים, סמינריונים), כמפורט ברשימה של חובות הסטודנט לעיל. להוציא הסמינריונים
(רובם או כולם), כל הקורסים הללו הם סמסטריאליים, כשחלקם ניתנים במתכונת של
שיעור + תרגיל. לעומת זאת,  הסמינריונים ניתנים ברוב המקרים בשני חלקים: חלק א'
בסמסטר ראשון וחלק ב' בסמסטר השני. במקרים אלה אין כל אחד משני החלקים עומד
ברשות עצמו, וכשלעצמו אינו מזכה את הסטודנט בנקודות זכות. אלה ניתנים רק כאשר
הסטודנט עומד בדרישות הסמינריון על שני חלקיו. מכאן, סטודנט אשר הפסיק השתתפותו
בסמינריון לאחר החלק הראשון שלו (הסמסטר הראשון), אין ההשתתפות מוכרת לו. בסמינריון
עיוני העבודה תהיה מבוססת על  פרסומים מדעיים, בעוד שבסמינריון מחקרי העבודה

מספר מועט שלתושתת על איסוף ועיבוד נתונים, בנוסף לסקירת פרסומים מדעיים. 
סטודנטים לב"א בשנה ג' יוכלו להירשם לסמינר מ"א באישור מרצה ולאחר שעמדו

בדרישות קדם.
חלק משיעורי הבחירה ניתן במתכונת של "הדרכה אישית", דהיינו קורס בקריאה מודרכת
של חומר עיוני ומחקרי בתחום מסוים. על הסטודנט להשתתף בפגישות אישיות עם המרצה,

במהלך התואר יכול סטודנטלשוחח על חומר הקריאה ולקבל ייעוץ בכתיבת העבודה. 
ללמוד קורס אחד מסוג "הדרכה אישית".
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הגשת עבודות סמינריוניות
תלמידים אשר למדו סמינריון בסמסטר א', יגישו את העבודה הסמינריונית עד סוף סמסטר
ב' ואלו שלמדו בסמסטר ב' יגישו את העבודה עד סוף הקיץ, דהיינו עד תחילת שנת הלימודים.
במידה והמרצה ביקש להגיש עבודה סמינריונית קודם לכן, חייב התלמיד בהגשה לפי דרישת
המרצה. תלמיד שלא עמד בתנאים אלה, יידרש  ללמוד סמינר אחר, במקום סמינר שלמד.

מידע לסטודנטים בחוג לסטטיסטיקה
סטודנטים אשר החוג השני שלהם הוא סטטיסטיקה, יהיו פטורים מקורס "סטטיסטיקה
הסקתית" בחוגינו. במקום הקורס הנ"ל יהיה על סטודנט ללמוד קורס בחירה נוסף להשלמת

נקודות (מדרג 2). סטודנט אינו רשאי ללמוד את אותו הקורס בשני החוגים.

מידע לסטודנטים בחוג לפסיכולוגיה
סטודנטים אשר החוג השני שלהם הוא פסיכולוגיה, יהיו פטורים מקורסים: "מבוא לשיטות
מחקר וסטטיסטיקה" בשנה א‘ וקורס "סטטיסטיקה הסקתית" בשנה ב‘. במקום הקורסים

הנ"ל יהיה על סטודנט ללמוד שני קורסי בחירה נוספים להשלמת נקודות בחוג (מדרג 2).

מידע לסטודנטים בחוג לחינוך
סטודנט הלומד בחוגים סוציולוגיה וחינוך יכול לפי בחירתו ללמוד את כל הקורסים במחקר

וסטטיסטיקה באחד משני החוגים. בחוג השני הוא ישלים נקודות מתוך קורסי הבחירה.

מידע לסטודנטים בחוג המועידים עצמם להוראה
סטודנטים של החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה יכולים ללמוד לתעודת הוראה בסוציולוגיה
ובכלכלה. פרטים ניתן לקרוא בדפי מידע של החוג להוראה. סטודנטים של החוג לסוציולוגיה
ומדע המדינה יכולים ללמוד לתעודת הוראה באזרחות ובמדע המדינה. פרטים בדפי מידע

של החוג להוראה.

תוכנית לימודי ערב
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מקיים תוכנית לימודי ערב. הלימודים במסלול זה נמשכים
שלוש שנים ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ). מטרת הלימודים

במסלול זה היא לאפשר לאנשים עובדים במשרות מלאות ללמוד במשך שעות הערב.

הלימודים מתקיימים במתכונת זהה לתוכנית לימודי היום. מבנה תכנית הלימודים הנו
כדלקמן:

חוגי)–חובות הסטודנט בתוכנית לימודי ערב (מסלול דו
שנה א'

5 נ'4 שש"סש' שיעור—1.מבוא לסוציולוגיה סמסטר א':
0 נ'2 שש"סת' תרגיל—מבוא לסוציולוגיה 

5 נ'4 שש"סש' שיעור—2. מבוא לאנתרופולוגיה סמסטר ב':
0 נ'2 שש"סת' תרגיל—   מבוא לאנתרופולוגיה 
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4 נ'2 שש"סש' שיעור—3. מבוא לאוריינות מחשב סמסטר ב‘:
0 נ'2 שש"סש"ת תרגיל—   מבוא לאוריינות מחשב 

5 נ'4 שש"ס שיעור  ש'—סמסטר קיץ:  4. מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה 
0 נ'2 שש"ס תרגיל  ת'—                      מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה 

5 נ'4 שש"סש'5.  קורס בחירה

שנה ב' (עבור הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשס"ג)
3 נ'4 שש"סש'1. תיאוריות סוציולוגיותסמסטר א':

3 נ'2 שש"סש' שיעור—2. סטטיסטיקה הסקתית 
0 נ'1 שש"סת' תרגיל—   סטטיסטיקה הסקתית 

4 נ'2 שש"סש"ת שיעור—3. מבוא לאוריינות מחשב סמסטר ב':
0 נ'2 שש"סש"ת תרגיל—    מבוא לאוריינות מחשב 

4 נ'4 שש"סש'4. קורס בחירה

3 נ'2 שש"סש'סמסטר קיץ: 5. תיאוריות אנתרופולוגיות
4 נ'4 שש"סש‘6. קורס בחירה

שנה ג' (עבור הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשס"ב)
6 נ'4 שש"סש' שיעור—1. המבנה החברתי של ישראל סמסטר א':

0 נ'1 שש"סש' תרגיל—   המבנה החברתי של ישראל 

5 נ'4 שש"סס"מ2.  סמינר מחקרי

5 נ'4 שש"סס"ע3 סמינר עיוניסמסטר ב':

4 נ'4 שש"סש'4. קורס בחירה

4 נ'4 שש"סש'5. קורס בחירהסמסטר קיץ:

חוגי)*–חובות הסטודנט בתוכנית לימודי ערב (מסלול חד
שנה א'

19 נ'חוגי (קורסי חובה)–זהה למסלול הדו
8 נ'שיעורי בחירה במסגרת החוג

13 נ'שיעורי בחירה כלליים מחוץ לחוג
40 נ'סה"כ

שנה ב'
9 נ'חוגי (קורסי חובה)–זהה למסלול הדו

20 נ'שיעורי בחירה במסגרת החוג
11 נ'שיעורי בחירה כלליים מחוץ לחוג

80 נ'סה"כ



החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

472

שנה ג'
6 נ'חוגי (קורסי חובה)–זהה למסלול הדו

4 נ'שיעורי בחירה במסגרת החוג
5 נ'סמינר מחקרי במסגרת החוג

10 נ‘שני סמינריונים עיוניים במסגרת החוג
15 נ'שיעורי בחירה כלליים מחוץ לחוג

120 נ'סה"כ

חוגי בתוכנית לימודי ערב מותנית במספר הנרשמים.–* פתיחתו של מסלול חד

פרטים בדבר תנאי קבלה ניתן לקבל במזכירות החוג או במזכירות ההרשמה.

µ µ µ

הלימודים לתואר שני (מ"א)

אליעזר– ד"ר אורי בןיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני:

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה הינה הרחבת הידע העיוני
והמחקרי בתחומי הלימוד השונים. הלימודים יתקיימו בחמש מגמות ההתמחות הבאות:

שימושי,–יישומית, קרימינולוגיה וחוק, מחקר חברתי–סוציולוגיה עיונית, סוציולוגיה ארגונית
ואנתרופולוגיה.

תנאי קבלה
לתוכנית המ"א, בחמש מגמות ההתמחות, יכולים להתקבל בוגרי אוניברסיטה שהשיגו ציון
82 לפחות בלימודי התואר הראשון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובחוג השני. תהליך

ידי ועדת מ"א של החוג, בהסתמך על הישגיו–המיון, לכל מגמות ההתמחות, ייעשה על
הלימודיים של המועמד בחוגים בהם למד, שאלון אישי, המלצות, ראיון אישי עם המועמד,
ומבחן באנגלית. מועמד אשר לא השיג ציון 60 בבחינה באנגלית, יחויב בקורס אנגלית
למתקדמים במסגרת לימודי מ"א. מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה

ידי–ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על
האוניברסיטה, כתנאי לקבלתו ללימודים.

סטודנט שיתקבל למגמה אחת ויבקש לעבור למגמה אחרת, יהיה חייב להשלים את כל
לימודי החובה של אותה מגמה.
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לימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מקבל מועמדים בוגרי חוגים אחרים ללימודי השלמה
למ"א לקראת הצגת מועמדות ללימודי מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. זכאים להירשם
ללימודים אלו מועמדים שהשיגו ציון 82 בתואר ב"א בשני החוגים. לימודים אלה אינם

מקנים תואר ואינם מבטיחים קבלה ללימודי מ"א.

המועמדים להשלמות יעברו ראיון קבלה ושקלול בטרם יתקבלו להשלמות. במהלך1.
הראיון יובהרו להם הסיכויים להתקבל לחוג בכלל ולמגמות השונות בפרט.

אלה שיתקבלו להשלמות יחוייבו להשיג ממוצע של 88 בקורסי ההשלמה שנקבעו להם.2.

עם התקבלותם להשלמות יבחרו הסטודנטים לפחות בשתי מגמות אלטרנטיביות ויחתמו3.
על הצהרה לפיה, הם מודעים לכך שתנאי הקבלה לתואר שני לחוג הוא ציון 88 בקורסי
השלמה, וכי החוג אינו מתחייב לקבל אותם למגמה מסויימת, אלא לאחת מבין שתי

המגמות שבחרו.

מסלולי לימודים
החוג מקיים שני מסלולי לימוד: מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית ומסלול ללא כתיבת

יישומית ובמגמה לאנתרופולוגיה. במגמה לסוציולוגיה עיונית,– במגמה ארגונית—עבודת גמר 
שימושי הלימודים הם במסלול עם–במגמה לקרימינולוגיה וחוק ובמגמה למחקר חברתי

כתיבת עבודת גמר מחקרית בלבד.

תשגה ןכו ס"שש 63 לש ףקיהב םידומיל — תירקחמ רמג תדובע תביתכ םע לולמס1.
עבודת גמר מחקרית. משך הלימודים עד 3 שנים. מסלול זה מהווה תנאי להמשך לימודים

לתואר שלישי.
 לימודים בהיקף של 48 שש"ס ובחינת גמר—מסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית 2.

שתבדוק ידע והבנה בספרות סוציולוגית ואנתרופולוגית עדכנית. סטודנטים הלומדים
במסלול זה אין באפשרותם להמשיך לימודים לתואר שלישי. משך הלימודים במסלול
זה עד שנתיים. תלמיד חייב לגשת לבחינת גמר עד 30.11 בתום שנת הלימודים השניה

לבקלו העימשה תובוח לכ תא םייסל בייח דימלת ,רמג תניחבל תשגל ידכ .וידומילל
ציונים בכל המקצועות, אשר למד, חודש לפני מועד הבחינה.

תנאי קבלה למסלולים
תנאי הקבלה ללימודי תואר מ"א יהיו זהים לכל הסטודנטים.1.

בתום השנה הראשונה ללימודיו, יודיע הסטודנט למזכירות החוג, באיזה מסלול בכוונתו2.
להשתלב.

ציון המעבר משנה א' לשנה ב' בכל המגמות יהיה 76 לקורסי החובה וציון ממוצע כללי3.
של 80, בכל הקורסים בשנה א'.

המעבר ממגמה למגמה אפשרי באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני. במקרה של4.
מעבר ממגמה למגמה יחויב הסטודנט בכל הדרישות של המגמה החדשה, אך יכול לקבל
"פטור" עבור לימודיו במגמה אשר בה למד, כמילוי חלקי של הדרישות למגמה החדשה.
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תכנית הלימודים במסלול הלימודים עם כתיבת עבודת גמר מחקרית
(מסלול א')

מגמה לסוציולוגיה עיונית
 עיוני ומחקרי. המגמה—מגמת הסוציולוגיה העיונית תעסוק בסוציולוגיה כתחום מדעי 

תשלב עיסוק בסוגיות היסוד של הסוציולוגיה, בהתפתחויות העכשוויות ובמוקדי עניין של
תלמידי המגמה. כוונת התוכנית להקנות הכשרה תיאורטית ומתודית שתאפשר התמודדות
עם סוגיות מרכזיות, עם פולמוסים תיאורטיים עכשוויים, ועם היבטים שונים של המחקר
הסוציולוגי. תוכנית הסוציולוגיה העיונית תתמקד בנושאי השליטה והריבוד בחברה, בהגדרתם

 תופעות של קונפליקט ושינוי חברתי, דפוסי דומיננטיות ויחסי המבנה החברתי—הרחבה 
והאנשים הנוטלים בו חלק. למגמה יתקבלו סטודנטים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר

מחקרית.

קורסי חובה
2 שש"סתיאוריות סוציולוגיות מתקדמות למ"א (חובה בשנה א')1.

2 שש"ססדנה לתלמידי מחקר2.

4 שש"ססוגיות נבחרות בחברה ישראלית3.

4 שש"ססוגיות מרכזיות בסוציולוגיה עכשווית4.
יש לבחור שני קורסים מתודולוגיים מבין הקורסים הבאים:

4 שש"ס- סטטיסטיקה למתקדמים
4 שש"ס- מתודולוגיה של עבודת שדה אנתרופולוגית
4 שש"ס- פרספקטיבות היסטוריות והיסטוריוגרפיות

4 שש"ס- סדנה בראיונות עומק
20 שש"ססה"כ

שיעורי בחירה
16 שש"ססמינריוני בחירה

36 שש"ססה"כ

מגמה לאנתרופולוגיה
תוכנית הלימודים באנתרופולוגיה מיועדת להציג לסטודנט מסגרות תיאורטיות ומתודולוגיות

חברתית.–שמתוכן יוכל הסטודנט לפתח נושא למחקר בתחום האנתרופולוגיה התרבותית
עבודת הגמר תתבסס על עבודת שדה באמצעות שיטה הנקראת "תצפית משתתפת".

קורסי חובה
2 שש"סמתקדמות למ"א  תיאוריות אנתרופולוגיות1.
2 שש"ססדנה לתלמידי מחקר2.
4 שש"ססוגיות נבחרות בחברה ישראלית3.
4 שש"סתרבות וחברה בפרספקטיבה השוואתית (אנתרופולוגיה חברתית א')4.
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4 שש"סחברה בניתוח כוללני (אנתרופולוגיה חברתית ב')5.
16 שש"ססה"כ

קורסי בחירה
20 שש"ס5 סמינריונים (מתוכם ניתן לבחור שניים מחוץ לחוג באישור יועץ מ"א)

36 שש"ססה"כ

יישומית–מגמה לסוציולוגיה ארגונית
יישומית מכוונת להכשיר סטודנטים המתמחים בתחום–תכנית הלימודים בסוציולוגיה ארגונית

הארגוני, במשמעותו הרחבה, כולל היבטים סוציולוגיים של עולם העסקים ושל שוק העבודה.
התוכנית נועדה להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי, מתודולוגי ואמפירי בתחום זה ולפתוח
בפניהם אשנב ליישומים אפשריים של הידע הנרכש בפיתוח ארגוני, ביזמות עסקית, בתכנון

ובניהול שינויים, בהנחיה, בהדרכה, בהערכה ובייעוץ לארגונים מסוגים שונים.

קורסי חובה
2 שש"סתיאוריות סוציולוגיות מתקדמות למ"א1.
2 שש"ססדנה לתלמידי מחקר2.
4 שש"ססטטיסטיקה למתקדמים3.
4 שש"ס סוגיות נבחרות בחברה הישראלית4.
4 שש"סחקר ארגונים מורכבים (חובה בשנה א')5.
4 שש"ספרקטיקום (דרישת קדם: חקר ארגונים מורכבים)6.

20 שש"ססה"כ

16 שש"ס(באישור יועץ המ"א)קורסי בחירה 
36 שש"ססה"כ

קורסי בחירה
קורסי בחירה יהיו כולם בתחום ההתמחות ויעסקו בנושאים כגון: שינוי ופיתוח ארגוני,

סוגיות מתקדמות בסוציולוגיה ארגונית, סוציולוגיה יישומית.
בהתאם להסדר עם הפקולטה לחינוך, מספר סטודנטים של המגמה יוכלו להירשם לקורס:

”למידה ארגונית" (סמסטר א', 4 שש"ס) יום א' 20-16, ד”ר מיכה פופר (306.4325)

מגמה לקרימינולוגיה וחוק
מגמת ההתמחות בקרימינולוגיה וחוק מיועדת להקנות לסטודנטים ידע עיוני ומחקרי רחב
בתחום הקרימינולוגיה. במסגרת הלימודים תינתן לסטודנטים אפשרות להכיר ולהתעמק
בסוגיות הקשורות בתחום הסטיה, הפשיעה, עבריינות נוער, מערכת החוק והמשפט ואכיפתם.
הקורסים שילמדו במסגרת התוכנית יעסקו הן בהיבטים התיאורטיים והן בתחומי המחקר

והמתודולוגיה.
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קורסי חובה
2 שש"סתיאוריות סוציולוגיות מתקדמות למ"א1.
2 שש"ססדנה לתלמידי מחקר2.
4 שש"ססוגיות נבחרות בחברה הישראלית3.
4 שש"ססטטיסטיקה למתקדמים4.
4 שש"ס היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים*– סוגיות בקרימינולוגיה 5.

16 שש"ססה"כ

קורסי בחירה
20 שש"ססה"כשיעורי בחירה (באישור ראש המגמה)

36 שש"ססה"כ

*) "סוגיות בקרימינולוגיה" הוא קורס חובה בשנה א' של המגמה.

סטודנטים שלא למדו קורסים בקרימינולוגיה בתואר ראשון יידרשו לקחת השלמות.

שיעורי בחירה חייבים להיות בהיקף של 20 שש"ס. בהתאם להסדר עם הפקולטה למשפטים
יכולים סטודנטים של המגמה להירשם לקורסים הבאים כשיעורי בחירה, בתיאום עם ראש

המגמה לקרימינולוגיה:
 מקורות המשפט הישראלי—
 תורת המשפט—
 משפט פלילי—

(בשלושת הקורסים הנ"ל תוטל על סטודנטים לתואר השני מטלה נוספת)
01.ב.250.4120 משפט, ספרות וקולנוע—
01.ב.250.4110העידן החוקתי במשפט הישראלי—
01.ב.250.4150משפט וחברה—
01.ב.250.3746סוגיות נבחרות בתורת המשפט—

על כל סטודנט המגמה מוטלת חובה לקחת קורס אחד לפחות מקורסים אלה.

שימושי–מגמה למחקר חברתי
שימושי נועדה להקנות לסטודנטים ידע ומיומנות–תוכנית הלימודים במגמה למחקר חברתי

בתחומים הבאים: ביצוע סקרים חברתיים מסוגים שונים, מחקרי הערכה של תוכניות
כלכלי, שיטות סטטיסטיות לעיבוד וניתוח–חברתיות, ניהול מאגרי מידע דמוגרפי וסוציו

נתונים, שיטות לניתוח מדיניות ציבורית והערכתה. במהלך השנה השניה יתנסו סטודנטים
שימושיים במכוני מחקר שונים.–של המגמה  בארגון ובניהול של מחקרים חברתיים

קורסי חובה
2 שש"סתיאוריות סוציולוגיות מתקדמות למ"א1.
2 שש"ססדנה לתלמידי מחקר2.
4 שש"ססוגיות נבחרות בחברה ישראלית3.
4 שש"ססטטיסטיקה למתקדמים4.
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4 שש"ססקרים5.

4 שש"סלימודי התנסות (כולל סדנה)*6.
20 שש"ססה"כ

קורסי בחירה
16 שש"ססמינריונים בהיקף

36 שש"ססה"כ
*קורס "מחקרי הערכה" הוא קורס חובה בשנה א' ומהווה קדם ללימודי התנסות.

סדנת מחקר
סדנת המחקר מיועדת לסייע לתלמידי התואר השני בשלבים השונים של חשיבה, גיבוש
וכתיבת ההצעה לעבודת הגמר המחקרית. הסדנה תעסוק במעבר משלב הרעיון לשלב המעשי
שבו מתרגם החוקר  את רעיונותיו לשאלות והשערות מחקר. כמו כן, הסדנה תעסוק בעקרונות
של כתיבת הצעת מחקר בצורה בהירה תוך התייחסות לדוגמאות מתחומים שונים. הסדנה
תלווה בהדגמות מתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ותתייחס לקשר רחב של שיטות
מחקר. בשלב הסופי, מטרת הסדנה לקרב את תלמידי התואר השני להצעות המחקר שעליהם

להגיש.

ציון סופי במסלול א'
הציון הסופי יהיה מורכב  מממוצע הציונים של קורסי המ"א (50%) וציון עבודת הגמר

.(50%)

מסלול הלימודים ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית במגמות אנתרופולוגיה
(מסלול ב')יישומית –וסוציולוגיה ארגונית

הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של 48 שש"ס, ויהיו מורכבים משני חלקים:

יישומית–מגמה לסוציולוגיה ארגונית
קורסי חובה

20 שש"ססה"כזהה למסלול א'

קורסי בחירה
28 שש"ססמינריונים בהיקף

48 שש"ססה"כ

מגמה לאנתרופולוגיה
קורסי חובה

16 שש"ססה"כזהה למסלול א'
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קורסי בחירה
32 שש"ססמינריונים בהיקף

48 שש"ססה"כ
 סטודנט במסלול ללא עבודת גמר יידרש לעמוד בבחינת גמר, בנוסף למטלותבחינת גמר: 

של  השיעורים השונים. הבחינה תתבסס על רשימה ביבליוגרפית שתפורסם מראש. הבחינה
תינתן פעם בשנה, במתכונת של בחינת כיתה. הסטודנטים חייבים להירשם מראש במזכירות
החוג לבחינה. סטודנט חייב לסיים את כל חובות הקורסים בחוג, כולל קבלת כל הציונים,

 לפחות. סטודנט יוכל לגשת לבחינת80כתנאי לרישום לבחינה. ציון המעבר של הבחינה יהיה 
הגמר עד פעמיים במהלך לימודיו. הבחינה השנייה תהיה במועד הבא הקרוב. ציון האחרון

הוא הציון הקובע. ציון הבחינה יהווה 30% מהציון הסופי לתואר.

70% מממוצע הציונים של קורסי מ"א, 30% ציון מבחן הגמר.הרכב ציון הסופי: 

סמינריון מחלקתי
בנוסף על הקורסים הנ"ל חייב סטודנט הרשום ללימודי מ"א להשתתף בסמינריון המחלקתי

המתקיים בדרך כלל אחת לשבועיים בימי ג' בין השעות 16.00-14.00.

µ µ µ

).Ph.D(לימודים לקראת תואר שלישי 

פרופ' ורד קראוסיו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי (דוקטור): 

לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" על סטודנט המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי
ועצמאי, שיש בו  תרומה מהותית לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר, ולכתוב חיבור
מדעי לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית. חיבור זה ייקרא עבודת

כן, חייב סטודנט המחקר להוכיח כי הוא שולט בחומר הרקע בתחום המחקר–דוקטור. כמו
ובספרות המקצועית בתחום ההתמחות ולעמוד בהצלחה בלימודים שהוטלו עליו (ובכללם

פי התקנון.–לימודי השלמה ולימודי שפות) ובכל יתר החובות שחלות על

תנאי קבלה לשלב המועמדות ומסלולי הלימודים
רשאי להגיש מועמדות כסטודנט לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) מאוניברסיטה

לארץ, אשר השיג לפחות ציון "טוב" (80) בלימודי תואר שני וציון "טוב–בארץ או בחוץ
מאוד" (86) בעבודת הגמר. קריטריוני הקבלה העיקריים: ציון גמר, המלצות, קיצור מהלך
חיים, מסמך "הצהרת  כוונות" (פרטים על שילוב לימודי דוקטורט בחיי המועמד ופיתוח של
הנושא לעבודת הדוקטור), הסכמת מנחה בכתב המוכן להנחותו בעבודת הדוקטור וראיון

אישי.
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סטודנט המתקבל ללימודים ולמחקר לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ייקרא סטודנט
ידי הרשויות המוסמכות באוניברסיטה, וסטודנט–מחקר שלב א' עד לאישור  הצעת המחקר על

מחקר שלב ב' לאחר אישורה.

לימודי דוקטורט
מדריך עבודת הדוקטור והמנחה/ים יקבעו לסטודנט המחקר את תוכנית הלימודיםא.

ואת היקפה. הוועדה  החוגית ללימודי תואר שלישי תאשר את התוכנית. מועמדים
שהתואר השני שלהם איננו בסוציולוגיה או באנתרופולוגיה יהיו חייבים בלימודי השלמה.
הוועדה רשאית להטיל על הסטודנט חובת בחינה (בכתב או בע"פ) בשיעורים שהסטודנט

 נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.—נדרש להשתתף בהם. בסמינריונים 

כל סטודנט לתואר שלישי חייב ללמוד בסדנה לתלמידי דוקטורט של החוג.ב.

תנאי קבלה לשלב המחקר
על מנת לעבור משלב מחקר א' (השלב שלפני אישור הצעת המחקר) לשלב מחקר ב', יגיש

ידי המנחה/ים והוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי.–הסטודנט הצעת מחקר שתאושר על
ההצעה תכלול את נושא העבודה ותוכנית מפורטת של המחקר המתוכנן. הוועדה תקבע את
יכולתו של התלמיד לבצע את המחקר ותמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על אישור

ההצעה.

לאחר אישור ההצעה יעבור המועמד לשלב המחקר. פרק הזמן המקובל להשלמת מכסת
הלימודים ולבצוע המחקר לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" הוא שלוש שנים (עם אפשרות

הארכה לשנה רביעית על פי נימוקים והמלצות). שלב מחקר א' יארך שנה.

עם סיום עבודת המחקר יגיש הסטודנט את עבודתו המודפסת באישור המדריך והוועדה
פי–המנחה לוועדת דוקטורט של החוג. לאחר בדיקה כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש על

התקנון, תמליץ ועדת הדוקטורט בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על מינוי שופטים.
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207
סטטיסטיקה

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 פרופ' דוד פרג'יראש החוג:

חברי הסגל האקדמי
,לג לאומש 'פורפ ,גרב םחנמ 'פורפ ,בל–רב לואש  'פורפפרופסור מן המניין:

,ירפ דוד 'פורפ ,גרבגנל ילתפנ 'פורפ ,סיו ןועדג 'פורפ
פרופ' דוד פרג'י, פרופ' בנימין  רייזר.

,בוקמ דוהא 'פורפ ,ןמסדנל יבוניז ר"ד ,ןוסקיול ןימינב 'פורפפרופסור חבר:
.גיטסורפ רתסא 'פורפ

,*ןייטשנירג ןתיא ר"ד ,*יאלג היונ ר"ד ,רגולשנדלוג רדנסכלא ר"דמרצה בכיר:
.יולה רנבא ר"ד

ד"ר אורי דוידוב.מרצה:

ד"ר מיכאל אהרונוביץ, ד"ר יונית ברון, גב' מיכל ברזילי,עמיתי הוראה:
ד"ר ניצה ברקן, פרופ' דאוד בשותי, פרופ' אברהם זקס,

,רונמ הנח 'בג ,סקז ביני רמ ,סקז והימלש 'פורפ
קופזון, ד"ר שוש שגיא. תנע 'בג ,בוקיסרק–ידבע הודא 'בג

* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
גב' חנה אברהםמרכזת החוג: 

גב' עופרה בלוםמזכירת החוג: 
שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 13:00-11:00

טלפון: 04-8240932 (מערכת ניתוב שיחות), 04-8240563
פקס: 04-8253849

מיקום: קומה 8, בנין רבין
student@stat.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 

/http://stat.haifa.ac.ilאתר החוג באינטרנט: 
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
להכשיר אנשי מקצוע בתחומי הסטטיסטיקה וההסתברות, ולאפשר למגוון של תלמידים
מחוגים שונים באוניברסיטה, לרכוש כלים הסתברותיים וסטטיסטיים להם הם נזקקים

במסגרת מחקריהם ו/או לימודיהם.

תנאי קבלה לחוג
–הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

ידי החוג.

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו

בחוג, וכן בהודעות ובחוזרים המופיעים בלוח המודעות במהלך השנה.

חוגי.–חוגי ומסלול חד–החוג מפעיל שני מסלולי לימוד לתואר בוגר:  מסלול דו

החטיבה באקטואריה
ודאות פיננסית; ידע–החטיבה באקטואריה נועדה להקנות ידע בתחומים הקשורים באי

המיושם בתעשית הבטוח, קרנות הפנסיה  והבנקאות. קורסים מסוימים בחטיבה מהווים
קורסי עזר למגמת המ.א. באקטואריה וכן כחלק מתכנית לימודי התעודה באקטואריה של

ידי המכון הבריטי לאקטואריה ואגודת האקטוארים בישראל.–אוניברסיטת חיפה המוכרת על
תלמידי החטיבה שיסיימו את לימודיהם בהצלחה יוכלו להמשיך בתכנית לימודי התעודה

באקטואריה או במגמת המ.א. תוך הכרה במקצועות החטיבה הרלבנטיים.

לימודי איכות
לסטודנטים תנתן אפשרות ללמוד נושאים באיכות, מתוך כוונה להקנות לבוגרי החוג ידע

וכלים בסטטיסטיקה תעשייתית, ענף שיש בו ביקוש לבעלי מקצוע.

הקורסים המוצעים הם: סטטיסטיקה תעשייתית, בקרה סטטיסטית של תהליכים, מבחני
אורך חיים בתעשיה, אמינות ואחזקה, תיכון לאיכות בעזרת ניסויים מבוקרים.

 בהמשך.—פירוט הקורסים ודרישות הקדם 

היחידה לייעוץ סטטיסטי
היחידה לייעוץ סטטיסטי מעוגנת בפקולטה למדעי החברה ונמצאת בפיקוח אקדמי של
החוג לסטטיסטיקה. חברי היחידה הינם אנשי סגל בחוג לסטטיסטיקה וסטודנטים לתוארים
מתקדמים במסלול לסטטיסטיקה יישומית. היחידה מספקת שירותי ייעוץ סטטיסטי לחוקרים
וסטודנטים באוניברסיטה ולגופים חוץ אוניברסיטאים. ביחידה פועל מרכז סקרים טלפוניים

ממוחשב.

בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון ניתנת האפשרות לתלמידים מצטיינים להשתלב
בפרוייקט ייעוץ ביחידה לשם צבירת נסיון מעשי בתחום.



החוג לסטטיסטיקה

482

מסלול מואץ לתואר שני
תלמיד לתואר ראשון אשר יסיים את כל קורסי החובה בחוג בתוך שנה ב' ללימודיו בציון
ממוצע 90 ומעלה רשאי להגיש מועמדותו למסלול המואץ לתואר שני. מסלול זה מחייב
לימודי תואר שני במסלול המחקרי והשלמת כל המטלות של שני התארים (ראשון ושני)

בארבע שנים, כולל הגשת עבודת גמר מחקרית.

תקנון לימודים

תכניות לימודים
תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל לימודיו

בחוג וכן בהודעות ובחוזרים המופיעים בלוח החוג במהלך השנה.

החוג רשאי לשנות תכנית לימודים המופיעה בשנתון ללא הודעה מוקדמת.

שינוי מסלולים
חוגי וההפך רק בתחילת שנת לימודים–חוגי לחד–תלמיד יוכל לשנות מסלול  מעבר ממסלול דו

דרך הרישום הממוחשב.

שקלול ציונים לב"א
בקביעת ציונו הסופי של התלמיד יהיה משקלו של כל קורס מתכנית לימודיו כמספר הנקודות

.בקורס.  בכדי שתלמיד יוכל לסיים את לימודיו בחוג עליו להגיע לממוצע של 60 לפחות
בשום מקרה לא יאושרו תיקוני ציונים לאחר שהחוג העביר לאגף מינהל התלמידים

אישור על סיום הלימודים עם ציון סופי משוקלל.

ציוני מעבר
ציון מעבר בכל אחד מקורסי החוג הינו 51.

הפסקת לימודים
 במשך ארבעה סמסטרים יופסקו לימודיו  בחוג.’תלמיד שלא יסיים את חובות שנה א

 יופסקו לימודיו בחוג.—תלמיד שייכשל פעמיים בקורס חובה (בשני סמסטרים) 
תלמיד שהפסיק לימודיו באוניברסיטה מסיבות אישיות לתקופה העולה על שנתיים והרוצה

לחזור ללימודים יפנה לוועדת ההוראה של החוג.

) לקורסים’דרישות קדם (ק
’לרוב קורסי החוג ישנן דרישות קדם.  ברשימת הקורסים מופיעות דרישות הקדם בציון ק
ועל התלמיד לשים לב אליהן בתכננו את לימודיו בחוג.  לא ישתתף תלמיד בקורס אלא אם

.  דרישותמילוי דרישת הקדם היא באחריותו של התלמידעמד בדרישת הקדם של הקורס.  
הקדם מפורטות בשנתון והן מחייבות. החוג בודק את מילוי הדרישות במהלך שנת הלימודים
ולא בתחילתה. תלמיד שנרשם לקורס למרות שאינו רשאי ללמוד בו בגלל אי עמידה בדרישות

הקדם יבוטל רישומו לקורס גם אם נבחן וקיבל ציון. ציון זה לא יוכר.
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הכרה בלימודים אקדמיים קודמים
תלמיד המבקש להתקבל לחוג על סמך לימודים קודמים ממוסד אקדמי אחר, יגיש עם
הרשמתו לאוניברסיטה אישור לימודים רשמי ופירוט ציוניו מהמוסד בו למד, למזכירות

החוג.
ועדת הקבלה של החוג תדון בבקשת המועמד ותחליט על סמך מסמכיו על תנאי קבלתו, ועל

מידת ההכרה בלימודיו הקודמים.

תלמיד לא יהיה זכאי לקבלת תואר, אלא אם כן צבר באוניברסיטת חיפה לפחות 40 נקודות
זכות. ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור ישוקללו בציון הגמר, אך ורק באישורה

של ועדת ההוראה החוגית.
כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

שיפור ציונים
לשפר לא יוכל להרשם לקורס תלמיד אשר קיבל ציון עובר או נכשל בקורס קדם ומבקש—

הקדם והמתקדם באותו הסמסטר.
תלמיד אשר יש לו ציון עובר בקורס מתקדם לא יוכל לשפר קורס קדם.—
ציון אחרון בקורס הוא הציון הקובע.—

פרסום ציונים
הציונים יפורסמו בעילום שם על לוחות המודעות של החוג לסטטיסטיקה.—
מחובת התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם.—
תלמיד יכול לקבל את ציוניו רק על לוחות המודעות או במענה הקולי, או במערכת—

ניתוב שיחות של החוג.

ערעורים על ציוני הבחינות
תלמיד רשאי לערער על ציונו עד המועד שיפורסם ע"י מזכירות החוג. כל הערעורים הם—

בכתב על הטופס המיועד לכך.
יפוסה ןויצהו שדחמ קדבת הלוכ הניחבהש ךכל עדומ היהי ןויצ לע רערעמה דימלת—

עלול להיות נמוך מהמקורי. הציון האחרון הוא הקובע.
בקורסי חובה ניתן לצלם מחברות לפי פרוט שיפורסם על לוחות המודעות.—

זכאות לתואר
פי– תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים עלתנאי זכאות: —

דרישת הפקולטה והחוג/ים מבחינת היקף הקורסים והרכבם ועמד בכל התחייבויותיו
לאוניברסיטה.

ציון סופי לתואר
קדבית וז העדוה תלבק םע .ראותל וידומיל םויס לע גוחה תוריכזמל עידוי דימלתה—

.םירגוב רודמל חוודיו .ולש רמגה ןויצ בשוחיו ותואכז
גוחב א.ב ראותל יאכז היהי אל 06–מ ךומנ היהי יפוסה וינויתלמיד אשר ממוצע צ—

לסטטיסטיקה.
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אישור הזכאות יישלח לביתו של התלמיד לאחר סיום כל חובותיו באוניברסיטה.—
תאריך זכאות לתואר יקבע לפי תאריך הגשת העבודה האחרונה.—
ןויצה תלבק רחאל קר ןתוא שיגהל שיו גוחה תוריכזמב לבקל ןתינ תואכז רושיאל תובקש—

רון.חאה
(התלמיד יצרף מכתב ובו ירשום אלו קורסים מבקשלבקשה זו יש לצרף גליון ציונים 

לא לשקלל בתואר.
התלמיד יבדוק ויאשר ציוניו במזכירות החוג לפני קבלת אישור הזכאות.—

. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לתקן אתהציון לתואר הוא סופי
ציון הגמר שלו.

תכניות לימודים
חוגי.–חוגי ואחת במסלול החד–החוג מקיים 4 תכניות לימודים:  שלוש מהן במסלול הדו

חוגי:–התכניות במסלול הדו
יעדמל גוחהו הקיטמתמל גוחה טעמל ,רחא גוח לכ לשו הקיטסיטטסל גוח לש ףורצ1.

.בשחמה

צרוף של חוג לסטטיסטיקה עם החוג למתמטיקה.2.

צרוף של חוג לסטטיסטיקה עם החוג למדעי המחשב.3.

חוגית כלכלה וסטטיסטיקה מומלצת לסטודנטים בעלי רקע של 5– התכנית הדוהערה: 
יחידות לימוד במתמטיקה אשר מתעתדים להמשיך ללימודי תואר שני בכלכלה או במינהל

עסקים.
חלק ניכר מקורסי החובה והבחירה המוצעים ע"י החוג לסטטיסטיקה נדרשים
באוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל, כקורסי קדם בלימודים לקראת תואר שני ושלישי

חוגית הנ"ל, יחסוך לעצמו תקופה של סמסטר עד–לפיכך, תלמיד שלומד את התכנית הדו
שנה בלימודי השלמה לתארים מתקדמים.

חוגי–תכנית הלימודים במסלול דו
(צרוף של החוג לסטטיסטיקה ושל כל חוג אחר, למעט החוג למתמטיקה והחוג למדעי

המחשב).

קורסי חובה
שנה א'

קדםמס' נ'ש + תשם הקורס
-2+35חשבון אינפיניטיסימלי א'
חשבון אינפי א'2+35חשבון אינפיניטיסימלי ב'

-2+46מבוא להסתברות
-2+35אלגברה לינארית

22תוכנות סטטיסטיות
מבוא להסתברות2+46מבוא לסטטיסטיקה

29 נ'סה"כ
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ג') (לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בתשס"ג)—דרג 2 (שנים ב'

קדםמס' נ'ש + תשם הקורס
הסתברות + אינפי ב'2+46תורת התפלגויות

התפלגויות2+46מבוא לתהליכים סטוכסטים
התפלגויות2+46הסקה סטטיסטית

אלגברה+מבוא לסטט.+2+46מודלים סטטיסטיים א'
תוכנות סטטיסטיות

מודלים סטטיסטיים א'2+46מודלים סטטיסטיים ב'
30  נ'סה"כ

59  נ'סה"כ נ' בקורסי חובה
59  נ'סה"כ יצבור התלמיד במסלול זה

שימו לב:
לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנים קודמות חייבים בתוכנית הלימודים המופיעה

בשנתון של השנה בה החלו לימודיהם.

חוגי עם מתמטיקה–תכנית הלימודים במסלול הדו

קורסי חובה
שנה א'

קדםמס' נ'ש + תשם הקורס
—2+46מבוא להסתברות

הסתברות2+46מבוא לסטטיסטיקה
—22תוכנות סטטיסטיות

14סה"כ

) (לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בתשס"ג)’דרג 2 (שנה ב

קדםמס' נ'ש + תשם הקורס
הסתברות  + אינפי ב'2+46תורת התפלגויות

התפלגויות2+46מבוא לתהליכים סטוכסטים
התפלגויות2+46הסקה סטטיסטית

אלגברה+מבוא לסטט.+2+46מודלים סטטיסטיים א'
תוכנות סטטיסטיות

מודלים סטטיסטיים א'2+46מודלים סטטיסטיים ב'
30 נ'סה"כ

44 נ'סה"כ נ' בקורסי חובה
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קורסי בחירה
בהיקף של בנוסף על קורסי החובה ילמד התלמיד קורסי בחירה בסטטיסטיקה/ מתמטיקה

16 נ'. סה"כ יצבור התלמיד במסלול זה 60 נקודות.
שימו לב:

לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנים קודמות חייבים בתוכנית הלימודים המופיעה
בשנתון של השנה בה החלו לימודיהם.

חוגי עם החוג למדעי המחשב–תכנית הלימודים במסלול הדו

קורסי חובה
שנה א'

קדםמס' נ'ש + תשם הקורס
—2+46מבוא להסתברות

הסתברות2+46מבוא לסטטיסטיקה
—22תוכנות סטטיסטיות

14סה"כ

) (לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בתשס"ג)’דרג 2 (שנה ב

קדםמס' נ'ש + תשם הקורס
הסתברות  + אינפי ב'2+46תורת התפלגויות

התפלגויות2+46מבוא לתהליכים סטוכסטים
התפלגויות2+46הסקה סטטיסטית

אלגברה+מבוא לסטט.+2+46מודלים סטטיסטיים א'
תוכנות סטטיסטיות

מודלים סטטיסטיים א'2+46מודלים סטטיסטיים ב'
30 נ'סה"כ

44 נ'סה"כ נ' בקורסי חובה

קורסי בחירה
בהיקף בנוסף על קורסי החובה ילמד התלמיד  קורסי בחירה בסטטיסטיקה/ מדעי המחשב

של 16 נ'.
(הקורסים חשבון אינפי א',  חשבון אינפי ב', אלגברה לינארית ומתמטיקה דסקרטית אשר

נלמדים בחוג למדעי המחשב יכולים להחשב כקורסי בחירה בחוג לסטטיסטיקה).
סה"כ יצבור התלמיד במסלול זה 60 נקודות.

שימו לב:
לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנים קודמות חייבים בתוכנית הלימודים המופיעה

בשנתון של השנה בה החלו לימודיהם.
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חוגי–תכנית הלימודים במסלול החד
קורסי חובה

’שנה א

קדםמס' נ'ש+תשם הקורס
—2+35חשבון אינפיניטיסימלי א'
חשבון אינפי א'2+35חשבון אינפיניטיסימלי ב'

—2+46מבוא להסתברות
—2+35אלגברה לינארית

—22תוכנות סטטיסטיות
מבוא להסתברות2+46מבוא לסטטיסטיקה

29סה"כ

) (לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בתשס"ג)’דרג 2 (שנה ב

קדםמס' נ'ש+תשם הקורס
—2+35 שפה עילית—תיכנות 

הסתברות + אינפי ב'2+46תורת התפלגויות
התפלגויות2+46מבוא לתהליכים סטוכסטים

התפלגויות2+46הסקה סטטיסטית
אלגברה+מבוא לסטט.+2+46מודלים סטטיסטיים א'

תוכנות סטטיסטיות
מודלים סטטיסטיים א'2+46מודלים סטטיסטיים ב'

אינפי ב'2+35אנליזה מתמטית
נ'     40סה"כ

נ'     69סה"כ נ' בקורסי חובה

קורסי בחירה
בנוסף על קורסי החובה ילמד התלמיד 16 נ'  קורסי בחירה.

מיקבצים
בנוסף על קורסי החובה והבחירה ילמד התלמיד 34 נ' מיקבץ.

120 רשאי–על התלמיד לקחת מיקבץ אחד בהקף של 20-16 נ',  ואת שאר מכסת נקודותיו ל
התלמיד לקחת קורסים נוספים בקורסים הנתונים באוניברסיטה מחוץ למסגרת המיקבץ

ומחוץ למסגרת החוג (הקורסים יכולים להיות מכל חוג).

סה"כ יצבור התלמיד במסלול זה 119 נ'.

שימו לב:
לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנים קודמות חייבים בתוכנית הלימודים המופיעה

בשנתון של השנה בה החלו לימודיהם.
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מסלול מואץ למ"א בסטטיסטיקה

מטרת הלימודים
לאפשר לסטודנטים מצטיינים לסיים תוך שמונה סמסטרים את התואר הראשון והשני.—

תואר ה"בוגר" יינתן בתום השנה השלישית ללימודי הבוגר.
לכוי אל רגוב ראותל תואכזה תא וידומילל תישילשה הנשה םותב גיצי אלש דימלת—

להמשיך את לימודיו במסלול זה.
סטודנטים במסלול המואץ חייבים לכתוב עבודת גמר מחקרית בהיקף מלא (מסלול א').—
פרטים נוספים ניתן לראות בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים המופיע בשנתון תחת—

הפרק המסלול המואץ.

תנאי הקבלה
יוכלו להתקבל תלמידים שבסיום שנה ב' ללימודיהם סיימו את כל קורסי החובה לתואר
הראשון בסטטיסטיקה ושממוצע ציוניהם בשנים א'-ב' בחוג הוא 90 ומעלה ושיומלצו על

חוגי ימציא אישור מראש החוג, שבו–מורי החוג לוועדת המ.א. החוגית. תלמיד במסלול הדו
הוא אינו ממשיך למ.א. המציין כי הוא יוכל לסיים את חובות הלימודים לתואר בוגר עד

תום השנה השלישית ללימודיו.

המבנה
תא טנדוטסה םילשי ).א.מ ראותל 'א הנשו רגוב ראותל הנורחאה( וידומילל 'ג הנשב—

יתרת חובותיו לתואר בוגר, ובנוסף לכך ילמד מתוך הקורסים המוצעים לתואר מוסמך
בהתאם למגמת הלימוד שיבחר.

בשנה ד' ללימודיו  (השניה בלימודי מ.א.) ישלים הסטודנט את חובותיו בלימודי המ.א.—
על פי המגמה ותחום ההתמחות.

יגיש הצעת מחקר אשר חייבת לעבור אישור של ועדת המ.א. החוגית.—
עד סוף השנה הרביעית ללימודיו חייב הסטודנט לסיים את כתיבת עבודת הגמר המחקרית

ולהגישה לשיפוט.

 (פרטים בחוג להוראה)מידע לתלמידי החוג המועידים עצמם להוראה
יסודי–הספר העל–חוגי המבקשים להורות מתמטיקה בבית–תלמידי החוג לסטטיסטיקה חד

חייבים ללמוד קורסים  במסגרת לימודיהם בחוג למתמטיקה (פרוט הקורסים מופיע בשנתון
תחת החוג להכשרת מורים או בחוג למתמטיקה) לאחר סיום תואר ב.א.

להלן רשימת קורסי הבחירה בחוג:
שיטות א פרמטריות1.
תורת הדגימה2.
סדרות עתיות3.
תכנות דינמי4.
מבוא לחקר ביצועים (חקב”ץ)5.
תכנות לינארי6.
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תכנון ניסויים7.

אמינות8.

אבטחת איכות מקפת9.
בקרה סטטיסטית של תהליכים10.
סטטיסטיקה תעשייתית11.
מבחני אורך חיים בתעשיה12.
ניתוח שרידות13.
סימולציה14.
מערכות ייצור ומלאי15.
מבוא לתורת התורים16.
מודלים לינאריים17.
ניתוח רב משתני18.
ניתוח נתונים קטגוריים19.
מבחני טיב התאמה ומטריקות20.
סטטיסטיקה חסונה21.
שיטות גרפיות בסטטיסטיקה22.
שימושי מחשב בסטטיסטיקה23.
פלס–ניתוח מודלים באס24.
פרקים בביוסטטיטיקה25.
סמינר ב”א26.
סטטיסטיקה בייסיאנית27.
סטטיסטיקה של ביטוח28.
מתמטיקה של מימון (א/ב)29.
יישומי מחשב במתמטיקה של מימון30.
ניתוח טבלאות אורכי חיים (א/ב)31.
תורת התמותה32.
מבוא למודלים סטטיסטיים והסתברותיים בביטוח33.
מודלים סטוכסטיים בביטוח34.
מודלים סטוכסטיים בכלכלה ומימון35.

..... לא כל הקורסים המפורטים לעיל ניתנים בכל שנה הערות:
כמה מקורסי הבחירה מחייבים קורסי קדם חובה. הסטודנט העומד לבחור קורס

בחירה, ידאג לברר דרישות הקדם של הקורס.

µ  µ  µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
פרופ' בנימין לויקסוןראש הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק את השכלת התלמידים, ולהקנות להם כלי מחקר

וניתוח ברמה מתקדמת בתחומי התמחותם.

כללי
החוג לסטטיסטיקה מפעיל שני מסלולי לימוד לתואר מוסמך: מסלול עם כתיבת עבודת גמר

מחקרית ומסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי.
בכל אחד מהמסלולים ממשיך החוג לקיים ארבעה תחומי התמחות: לימודי איכות,
סטטיסטיקה יישומית, סטטיסטיקה עיונית, הסתברות יישומית. וכמו כן מגמות התמחות

בלימודי אקטואריה, ומגמת לימוד בביוסטטיסטיקה.
תלמיד במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית יהיה חייב בלימודים בחוג בהיקף של 32-36
שש"ס ובכתיבת עבודת גמר מחקרית. תלמיד במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי יהיה
חייב בלימודים בחוג בהיקף של 44-48 שש"ס, ובכתיבת פרוייקט גמר מחקרי  ובבחינת גמר.
במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי יידרש התלמיד לקחת  קורסי בחירה בהיקף של 12
שש"ס  מעבר לנידרש במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית. תלמידים המתמחים בתחום
הסטטיסטיקה היישומית ומגמת הביוסטטיסטיקה ישתלבו בעבודתה של היחידה לייעוץ
סטטיסטי  הפועלת במסגרת החוג, וירכשו נסיון מעשי בעבודת ייעוץ סטטיסטי ללקוחות

בהיקף של קורס (4 שש"ס).

תנאי קבלה לחוג
לתוכנית לימודי תואר מוסמך יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון בסטטיסטיקה שממוצע

ציוניהם בסטטיסטיקה ובחוג השני הוא 76 לפחות לתואר בוגר בכל חוג.

בוגרים מחוגים אחרים ידרשו לקורסי השלמה.

תלמידים שיבקשו להתקבל ללימודי האיכות ולמגמת האקטואריה יחוייבו גם בראיון אישי
וזאת  בנוסף לתנאי הקבלה הרגילים לחוג.

לימודי השלמה
בוגרים של חוגים אחרים יידרשו ללימודי השלמה בהתאם לרקע האקדמי שלהם על מנת

שיגיעו לידע מתאים בפרקי היסוד של לימודי הסטטיסטיקה לתואר ראשון.

הקורסים הרלוונטיים לצורך זה הם שיטות מתמטיות, תורת ההתפלגויות, הסקה סטטיסטית
ומבוא לתהליכים סטוכסטיים.

ההשלמות הדרושות תקבענה בהנחיית יועץ המ.א. של החוג.
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מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב
לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.

משך הלימודים
משך הלימודים לתואר שני במסלול הדורש כתיבת עבודת גמר מחקרית הוא עד שלוש—

שנים.
משך הלימודים לתואר שני במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי הוא שנתיים.—

תכנית הלימודים
לימודי איכות (ראש התוכנית פרופ' נפתלי לנגברג)א.

בנוסף לתנאי הקבלה חייב המועמד לעבור ראיון אישי

קורסי חובה
א.  מודלים סטטיסטיים ללימודי איכות                                 4  שש"ס

4  שש"סב.   יסודות בניהול איכות
שש"ס4ג.   סטטיסטיקה תעשייתית

שש"ס4ד.   בקרה סטטיסטית של תהליכים
4  שש"סה.   תכן סטטיסטי של ניסויים

4  שש"ס      ו.    מדידה ארגונית
4  שש"ס      ז.    מערכות תקניות לניהול איכות

4  שש"ס      ח.   איכות במערכות שירות
4  שש"ס     ט.    גורמים התנהגותיים באבטחת איכות

4  שש"סי.    אמינות מערכות ומבחני אורך חיים
4  שש"סיא.  כלים כמותיים מתקדמים של תכן סטטיסטי לאיכות

4  שש"סיב.   סדנה להדרכה בכתיבת פרוייקט מחקרי באיכות
48  שש"ססה"כ            

 ילמדו קורסים בהיקף של 36 שש"ס מתוךמחקרית תלמידים הכותבים עבודת גמר
הרשימה הנ"ל (פחות הסדנה להדרכה בכתיבת פרוייקט מחקרי ופחות שני קורסים

ידי ראש התכנית).–שייקבעו על

 בנימין רייזר)’(ראש התוכנית פרופסטטיסטיקה יישומית ב.
קורסי חובה

5 שש"סמבוא להסתברות והסקה מתקדמת
5 שש"סהסקה מתקדמת

4 שש"סניתוח ארועים
4 שש"סייעוץ סטטיסטי
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2 שש"ססמינר מחקר (במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)
או

4 שש"ספרוייקט גמר מחקרי (במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי)

22-20 שש"ססה"כ

קורסי בחירה
12 שש"סמסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית
22 שש"סמסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי

(ראש התוכנית ד"ר אלכסנדר גולדנשלוגר)סטטיסטיקה עיונית ג.
קורסי חובה

5 שש"סמבוא להסתברות והסקה מתקדמת
5 שש"סהסקה מתקדמת

4 שש"סמודלים לינאריים
2 שש"ססמינר מחקר (במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)

או
4 שש"ספרוייקט גמר מחקרי (במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי)

18-16 שש"ססה"כ

קורסי בחירה
16 שש"סמסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית
26 שש"סמסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי

 דוד פרי)’הסתברות יישומית (ראש התוכנית פרופד.

קורסי חובה
5 שש"סמבוא להסתברות והסקה מתקדמת

5 שש"סהסקה מתקדמת
5 שש"סתהליכים סטוכסטיים

2 שש"ססמינר מחקר (במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)
או

4 שש"ספרוייקט גמר מחקרי (במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי)
19-17 שש"ססה"כ

קורסי בחירה      
15 שש"סמסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית
25 שש"סמסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי
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 אהוד מקוב)’מגמת האקטואריה (ראש המגמה פרופה.
בנוסף לתנאי קבלה חייב המועמד ללימודי המגמה לעבור ראיון אישי.

קורסי עזר
הלימודים במגמת האקטואריה מחייבים ידע מוקדם במספר תחומים. תלמידים החסרים
את הידע המתאים יכולים להשלימו באמצעות קורסי העזר המפורטים להלן והניתנים
בתשלום נוסף באוניברסיטת  חיפה או באמצעות קורסים מתאימים הניתנים בכל מוסד
אקדמי אחר. מספר קורסי העזר אותם יידרש התלמיד ללמוד יקבע על פי רקעו האישי

ולפי החלטת ועדת הקבלה.

לידיעתכם קורסים אלה לא יחשבו במניין השעות לתואר  ולא יילקחו בחישוב  הציון
הסופי לתואר.

שם הקורס
שש"ס 2מבוא לכלכלה

2  שש"סיסודות החשבונאות המימון וההשקעות
4  שש"סמתמטיקה של מימון

8 שש"ססה"כ

קורסי חובה
4 שש"סיישומי מחשב בסכוני חיים

4 שש"סכלכלה פיננסית
4 שש"סתיאוריות של סכוני חיים

4 שש"סשיטות סטטיסטיות בביטוח
4 שש"סדמוגרפיה וטבלאות תמותה

2 שש"ססמינר מחקר (במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)
או

4 שש"ספרוייקט גמר מחקרי (במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי)
24-22 שש"ססה"כ

קורסי בחירה
10 שש"סמסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית
20 שש"סמסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי
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קורסי בחירה במגמת האקטואריה
1מבוא להסתברות והסקה מתקדמת

1הסקה מתקדמת

1תהליכים סטוכסטיים

2מודלים סטוכסטיים בכלכלה מימון וביטוח

סטטיסטיקה ביזיאנית בביטוח
סיכונים ועקרונות הפנסיה
סמינר יישומי באקטואריה

Splusשיטות מחקר באמצעות 

הערות:
פי הנחיות מנחה.–על1 
 נדרש על ידי אגודת האקטוארים.2

מגמת ביוסטטיסטיקה (ראש המגמה ד"ר אורי דוידוב)ו.
קורסי חובה

5 שש"סמבוא להסתברות והסקה מתקדמת
5 שש"סהסקה מתקדמת
4 שש"סניתוח  אירועים
4 שש"סייעוץ סטטיסטי

2 שש"ססמינר מחקר (במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)
או

4 שש"ספרוייקט גמר מחקרי (במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי)
22-20 שש"ססה"כ

קורסי בחירה
12 שש"סמסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית
22 שש"סמסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי

קורסי בחירה במגמת ביוסטטיסטיקה
4 שש"סניתוח שרידות

4 שש"סניתוח נתונים קטגורים
4 שש"סניתוח נתונים אורך

4 שש"סניסויים קליניים
4 שש"ספרמטריות–שיטות א
4 שש"סמשתני–ניתוח רב
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4 שש"סמודלים לינאריים
4 שש"ספרקים בביוסטטיסטיקה

4 שש"סגנטיקה סטטיסטית

הערה:
  קורסי בחירה באישור יועץ המ"א.—
קורס חובה בתחום אחד יכול להחשב כקורס בחירה בתחום אחר.—

בחינת גמר
בחינת הגמר במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית  תהיה בעיקר על עבודת הגמר—

המחקרית.

בחינת הגמר במסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי תהיה על פרוייקט הגמר המחקרי—
וכן על המתודולוגיות והכלים הקשורים לפרוייקט.

שקלול ציון הגמר
35% עבודת הגמרבמסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית:

15% בחינת גמר
50% שקלול ציוני הקורסים

30%  פרוייקט גמר + בחינהמסלול עם כתיבת פרוייקט גמר מחקרי
70% שקלול ציוני הקורסים

µ  µ  µ

לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטור)
 פרופ' שמואל גליו"ר ועדת הדוקטורט החוגית:

תוכנית הלימודים מאפשרת קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בסטטיסטיקה ובהסתברות
הן בתחום תאורטי והן בתחום היישומי. יישומי הסטטיסטיקה וההסתברות  כוללים בין
השאר בעיות בביטוח, ביוסטטיסטיקה, אמינות ואבטחת איכות. מטרת התוכנית להכשיר
את בוגריה לעבודת מחקר, הוראה ויישום. קימות אפשרויות שונות לתעסוקה בחוג ולמילגות.

תנאי קבלה לדוקטורט הם בהתאם לתקנות הרשות ללימודים מתקדמים המופיעים בשנתון
תחת הכותרת לימודים לקראת תואר שלישי.
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202
פסיכולוגיה

חוגי)–חוגי וחד–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 רמזי סלימאן'פורפ ראש החוג:

חברי הסגל האקדמי

 פרופ' עזי ברק, פרופ' א',ןמרב לאונמע 'פורפפרופ' בני בית הלחמי, פרופסור מן המניין:
ןילירמ 'פורפ  ,ןובנ דוד 'פורפ ,ובנ ךורב 'פורפזאב גיורא (אמריטוס), 

רובין, פרופ' סם רקובר, ןושמש 'פורפ ,טאירוק רשא 'פורפ ,רפס
פרופ' אבי שגיא.

הכימ 'פורפ ,ץישפיל ןנער 'פורפ  ,רגרב ירב 'פורפ ,לשא ןנחוי 'פורפפרופסור חבר:
 פרופ',ןאמילס יזמר 'פורפ ,ןמרונ לאוי 'פורפ ,ובנ הרפע 'פורפ ,םשל

לוין, פרופ' רות שרבני.–רות קמחי, פרופ' גל ריכטר

ירומ ר"ד ,רוגמלא השמ ר"ד ,םייהנפוא דוד ר"ד ,רתיבא רהז ר"דמרצה בכיר:
,לארה תידוהי ר"ד ,)סוטירמא( לדנה סומע ר"ד ,דימשדלוג
,םלאוש ןמרונ ר"ד ,רפופ הכימ ר"ד ,ןוריל לעי 'בג ,ץכ לאכימ ר"ד
.רמות לחר ר"ד ,רטסוש דר'ציר ר"ד

ד"ר יפה ישורון, ד"ר ג'ני קורמן, ד"ר דני קורן.מרצה:

מזכירות החוג
גב' רות פרידמרכזת החוג: 

גב' יוני יוחאימזכירת תלמידים: 
קופמן–גב' מיכל גורמרכזת לימודי תואר שני: 

שעות קבלה במזכירות: ימים א'-ה', בין השעות 13:00-10:00; פקסימיליה: 04-8240966
בניין רבין, קומת כניסה, חדר 7080

טלמסר לניתוב שיחות של מזכירות החוג: 04-8240921
http://psy.haifa.ac.ilאתר באינטרנט: 
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
עיסוקה של הפסיכולוגיה הוא המחקר המדעי של ההתנהגות והתהליכים הנפשיים.

מטרת הלימודים לקראת התואר הראשון היא להקנות לתלמידים היכרות עם שאלות היסוד
של הפסיכולוגיה, להקנות מושגים בסיסים בשטחים השונים, ללמד את מכשיריה המדעיים
ולאפשר התנסות מחקרית וטיפולית מודרכת. התמחות באחד מתחומי הפסיכולוגיה תיעשה

במסגרת לימודי התואר השני.

תנאי הקבלה
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

ידי החוג.

חוגי–מסלול דוא.
במסלול זה משלב התלמיד לימודים בחוג לפסיכולוגיה עם לימודים בהיקף שווה בחוג

נוסף.
60 נ"ז. השיעורים כוללים שעורי חובה ובחירה.–     היקף הלימודים במסלול זה מגיע ל

חוגי–מסלול חדב.
חוגי נועד לאפשר לתלמידים להגיע להיקף למודים רחב יותר בפסיכולוגיה.–המסלול החד

הריחבו הבוח ירועיש םיללוכ םירועישה .ז"נ 67 לע ססובמ הז לולסמב םידומילה ףקיה
םירועישמ בכרומ היהי רשא ז"נ 44 לש תללוכ הסכמב םייללכ םירועישו היגולוכיספב

חוגי הלימוד באוניברסיטה, לפי בחירת התלמיד.מכלל

מבנה הלימודים
משך הלימודים בתכנית הב"א הוא 3 שנים. הלימודים בחוג לפסיכולוגיה מתנהלים בשני

חוגי. תלמידי שני המסלולים יקבלו את התואר–חוגי ומסלול  חד–מסלולי לימוד: מסלול דו
"בוגר" רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם בחוג לפסיכולוגיה ובחוג השני.

חשוב לציין! תקנוני החוג משתנים מפעם לפעם אך שינויים אלה אינם חלים על תלמידים
בצורה רטרואקטיבית. על כל תלמיד חל תקנון הלימודים של שנת הלימודים בה החל את

לימודיו.

חוגי–חוגי והדו–תכנית הלימודים במסלול  החד
50  נ"זשיעורי החובה והחובת בחירה בשני המסלולים

4    נ"זסמינר מחקר
6    נ"זחוגי–הדוקורסי בחירה במסלול 
22  נ"זחוגי–החדקורסי בחירה במסלול 

44  נ"ז*חוגי–החדקורסים כללים במסלול 
 במשך שלוש שנים15 נ"ז בכל שנה–כ יש ללמוד — קורסים כלליים במסלול החד-חוגי*  
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 רשימת השיעורים בשני המסלולים—שנה א' 
סוג שיעורנ"זשש"סשם השיעור

שיעור ותרגיל66מבוא לפסיכולוגיה

שיעור ותרגיל76סטטיסטיקה לפסיכולוגים
*SPSSכולל עיבוד נתונים ממוחשב 

שיעור66 ומעבדהיסודות פיזיולוגים של התנהגות

שיעור22הכרת המחשב

בסמסטר ב' מתווספתנא לשים לב:  — (SPSS)עיבוד נתונים ממוחשב במחקר פסיכולוגי *
הרצאה פעם בשבועיים בעיבוד נתונים ממוחשב לשיעור בסטטיסטיקה לפסיכולוגים.

כן יועמדו מתרגלים לרשות התלמידים באגף המחשבים לשם תרגול, הכוונה וייעוץ.
פרטים על כך יפורסמו בתחילת סמסטר ב'.

פי מכסה שתקבע.–השתתפות בניסויים על—
חוגי.–  15 נ"ז מכלל האוניברסיטה  לתלמידים במסלול החד—קורסים כללים  —

תנאי מעבר משנה א' לב' בשני המסלולים
ציון עובר (51) בארבעת שיעורי החובה.1.
אישורים על מילוי מכסת שעות הניסוי כנבדק.2.
פטור משפה זרה.3.

 רשימת השיעורים בשני המסלולים—שנה ב' 

סוג שיעורנ"זשש"סשם השיעור
שיעור ותרגיל76ניסויית

*SPSSכולל עיבוד נתונים ממוחשב 

  בסמסטר ב' נא לשים לב:— (SPSS)עיבוד נתונים ממוחשב במחקר פסיכולוגי *
מתווספת הרצאה פעם בשבועיים בעיבוד נתונים ממוחשב לשיעור בפסיכולוגיה ניסויית.

באגף המחשבים לשם תרגול, הכוונה ויעוץ. כמו כן יועמדו מתרגלים לרשות התלמידים
.’פרטים על כך יפורסמו בתחילת סמסטר ב

 ראה פרוט בהמשך. מקבוצות א' או ב'.3 שיעורי חובת בחירהחובה ללמוד —

 לשני המסלולים.קורסי בחירה כנדרש—

.חוגי–במסלול החד 15 נ"ז מכלל האוניברסיטה לתלמידים —  קורסים כללים—

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' בשני המסלולים
קיבל ציון "עובר" (51) בשיעור פסיכולוגיה ניסויית.1.
מקבוצה א' וב' לעיל.לפחות בשלושה שיעורי חובת בחירה  קיבל ציון "עובר" (51) 2.
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 רשימת השיעורים בשני המסלולים—שנה ג' 
סמינר מחקר—
 ראה פרוט בהמשך. או  ב'. ’ נוספים מקבוצות א3 שיעורי חובת בחירההשלמת —
 לשני המסלולים.השלמת קורסי בחירה כנדרש—
במסלול השלמת 14 נ"ז מכלל האוניברסיטה לתלמידים — השלמת קורסים כללים —

חוגי.–החד

 וג'’שיעורי חובת בחירה לשנים ב
ג'– ו’ וב' בשנים ב’חובה ללמוד  6 שיעורי חובת בחירה מתוך 8 שיעורים מקבוצות א

.ובסה"כ 24 נ"ז
ניתן להשתמש בשיעוריש ללמוד מכל קבוצה 3 שיעורים מתוך 4 השיעורים המוצעים: 

חובת בחירה מקבוצות אלה במקום שיעור בחירה, במידה ונלמדו שיעורי בחירה מעבר
למכסה.

סוג שיעורנ"זשש"ס
קבוצה א'

שיעור44פסיכולוגיה של האישיות
ש"ת54פסיכולוגיה התפתחותית

שיעור44פסיכולוגיה חברתית
שיעור44פסיכולוגיה אבנורמלית

קבוצה ב'
שיעור44פסיכולוגיה קוגניטיבית
שיעור44פסיכולוגיה של הלמידה

שיעור44תפיסה
ש"ת54מבחנים פסיכולוגים

שיעורים שנתיים שבהם מתקיימות בחינות בכל סמסטר מפוצלים באופןלתשומת לבכם: 
. סמסטר א' הינו דרישת קדם לסמסטר ב'טכני לשני סמסטרים, לסמסטר א' ולסמסטר ב'.

פי ממוצע ציונים של שני הסמסטרים בסוף הקורס– בשיעורים כנ"ל יינתן עלציון סופי
(שנה"ל).

שיעורי בחירה משותפים לשנים ב' וג'
משותפים, שיעורי בחירה  בלבד’לשנה בבהיצע שעורי הבחירה, מוצעים שעורי בחירה א.

 ולמ"א.’ ושיעורי בחירה משותפים לשנה גג'– ו’לשנים ב
 יוכלו ללמוד שיעורי הבחירה— תלמידי התוכנית המשותפת לפסיכולוגיה ולמשפטיםב.

הקיז היהת הלא םירועישלש יאנתבו םיטפשמל הטלוקפה תרגסמב ז"נ 8 דע לש ףקיהב
ירועישב ןתמלשהב ךרוצ אלל היגולוכיספל גוחב ורכוי תוכזה תודוקנ .היגולוכיספל

בחירה חלופיים. שיעורי הבחירה יתואמו עם מזכירות החוג בתחילת כל שנת לימודים.
תלמידים יכולים ללמוד שיעורי בחירה בתחום הפסיכולוגיה במסגרת היחידה לתלמידיג.

 השיעורים,נא לשים לב:חו"ל. ניתן להירשם לשיעורים אלה בעזרת הרישום הממוחשב. 
העבודות והבחינות בשיעורים אלה הינם בשפה האנגלית.
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שיעורי בחירה לשנה ג' ומ"א
להלן רשימת שיעורי הבחירה המשותפים לשנה ג' ולמ"א ומספריהם. ניתן למצוא את תוכנם,

שמות המורים ומועדיהם ברשימת השיעורים לתואר שני עפ"י מגמות הלימוד:
 תעתועי זיכרון והשלכותיהם התיאורטיים והמעשיים/ מגמה מחקרית—4032 
 פסיכולינגויסטיקה / מגמה מחקרית—4034 
 מבוא לנוירופסיכולוגיה קוגניטיבית / מגמה מחקרית—4036 
 עיצוב המוצר: הבטים פסיכולוגים וגורמי אנוש / מגמה מחקרית—4038 
 קוגניציה חזותית/מגמה מחקרית—4040 
 מודלים קונקציוניסטיים בפסיכולוגיה קוגניטיבית/מגמה מחקרית—4044 
 עיצוב מערכות תוכנה: היבטים פסיכולוגים וגישות/מגמה מחקרית—4052 
מבוא לנוירוביולוגיה תאית מולקולרית/מגמה לפסיכוביולוגיה—4074 
מבוא לנוירוביולוגיה מערכתיים/מגמה לפסיכוביולוגיה—4075 
שיטות בחקר מוח והתנהגות/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4079 
הנוירוביולוגיה של הפרעות במוח / מגמה לפסיכוביולוגיה—4080 
סטיבית / מגמה לפסיכוביולוגיה’ התנהגות אינג—האכילה וההשמנה —4082 
סמים חברה והתנהגות/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4084 
בעיות נבחרות בפסיכולוגיה של הלמידה/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4086 
נוירוביולוגיה של למידה וזכרון/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4090 
ניארונדרוקינולוגיה/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4092 
פרקים בהתפתחות מערכת העצבים/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4094 
נוירופיזולוגיה של תאים ורשתות/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4096 
שיטות מעבדה בביוכימיה של העצב/מגמה לפסיכוביולוגיה—4098 
שיטות אלקטרופיזיולוגיות בחקר המוח/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4100 
 מבנה פעילות והתפתחות/ מגמה לפסיכוביולוגיה—הסינפה —4102 
פלסטיות במערכת העצבים/ מגמה לפסיכוביולוגיה—4104 
פסיכולוגיה של המנהיגות/מגמה תעסוקתית-ארגונית—4290 
אספקטים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית/מגמה חברתית—4460 
 הקונפליקט היהודי-ערבי בראי התיאוריה על קונפליקטים בין קבוצה/מגמה חברתית—4467 
מבט בין תרבותי על פסיכולוגיה חברתית/ מגמה חברתית—4468 
יצירה ושינוי עמדות ותהליכי שכנוע / מגמה חברתית—4469 

 יתכנו תוספות ושינויים ברשימת הקורסים ובמספריהם.נא לשים לב: 

ג' בשני המסלולים– ו’קורס מחקר מודרך לתלמידי שנים ב
µתדובעב תוסנתהל ןושאר ראותל םיטנדוטסל תונמדזה קינעהל הניה סרוקה תרטמ

מחקר ולהשתלב בפרוייקטים מחקריים הנערכים בחוג, כדי להעמיק את הבנתם לגבי
הפסיכולוגיה כדיסציפלינה מדעית ומחקרית. כמו כן, הקורס מאפשר הכרות מעמיקה

םיראתל םיחיטבמ םיטנדוטס לש םדקומ רותיאו םירקוחו םיטנדוטס ןיב רתוי
תכרדומ האירק ךרד רקוחה קסוע וב ןכות םלועל הפישח ללוכ סרוקה .םימדקתמ

כן התנסות בביצוע מחקר בפועל דרך מחקר מודרך.–וכמו
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µומזכה בנקודתב'). כל יחידה הינה סמסטריאלית– ו’הקורס יהיה בנוי משתי יחידות (א 
. ניתן לשלב את שני הקורסים ברצף וליצור יחידה באורך של שנה.זכות אחת

µהקורס מונחה על ידי חברי הסגל מהחוג לפסיכולוגיה. בתחילת השנה תפרסם מזכירות
קודבלו גוחב הרומ םע רשק רוציל םידימלתה לעו ,גוחב םירקוחה לש המישר גוחה
רבח רושיאב קר תירשפא סרוקל המשרהה .סרוקל המשרה לש תורשפאה תא ותיא

הסגל איתו יעבוד התלמיד.
µרקחמה תדובע רובע ןמז תשדקה תוללוכ דימלתה לש תוארה תדחובות הקורס מנקו

המונחית וכן הגשת דו"ח בסיום הסמסטר כפי שיסוכם מראש בינו/ה לבין מנחה הקורס.
מנחה הקורס יעניק לתלמיד מסגרת שבתוכה יוכל התלמיד להחשף לתחום מחקר ופעילות
מחקרית בדרך שתקדם את לימודיו והתפתחותו המקצועית. בסיום הקורס יתן המורה

ציון "השלים/לא השלים".

סמינר מחקר
כל תלמיד חייב להשתתף בסמינר מחקר אחד.א.
רשאים להשתתף בסמינר תלמידי שנה ג' בלבד.ב.
ניתן להתחיל סמינר מחקר בשנה ב', מותנה באישור המרצה.ג.
במסגרת הסמינר חייב כל תלמיד לכתוב עבודה סמינריונית מחקרית.ד.
סמינר המחקר הוא בהיקף של 4 נ"ז.ה.
ציון המעבר בסמינר הוא 60 .ו.
 המועד להגשת העבודההעבודה הסמינריונית תוגש למרצה (בשני עותקים מודפסים).ז.

תשפוח לש ןורחאה םויל דע וא הצרמה תושירדל םאתהבו סרוקה ךלהמבהוא 
.םידומילה תנש תליחת דע ונייהד ץיקה

לידיעתכם: במסגרת סמינרי המחקר המוצעים בחוג ישנם סמינרים העוסקים בניסויים
בבעלי חיים, לרבות בחולדות מעבדה. החוג אינו מחייב תלמידים להשתתף בניסויים
בבעלי חיים לפיכך, תלמידים אשר ישתתפו בסמינרי מחקר העוסקים בניסויים בבעלי
חיים ידרשו לחתום על מסמך המהווה הסכמה להשתתף בסמינר מחקר שכזה ויהיה
עליהם לעבור הכשרה למחקר בבעלי חיים במסגרת קורס הניתן באוניברסיטה. הקורס
כולל כשני מפגשים ואינו מקנה נקודות זכות. הקורס מקנה תעודה המאפשרת לעסוק

בניסויים בבעלי חיים בארץ ומפתח את ההבנה האתית והמעשית בסוג מחקר זה.
למידע נוסף ניתן לפנות לוועדת ב.א. של החוג.

תקנון לימודים
להלן נהלים המסדירים את הלימודים לתואר ראשון בחוג לפסיכולוגיה. במקרים חריגים או

ידי הנהלים שלהלן, ניתן לפנות לוועדת ב"א.–בנסיבות מיוחדות שאינן מכוסות על

שיעורים, וציונים, פטורים
ציון המעבר בשיעורים בחוג הוא 51.א.
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 יוכל לחזור על שיעור אם סיים אותו בציון עובר (51). לאתלמידב.
 בשיעור, יוכל לחזור על שיעור פעם נוספת בשנה העוקבת בלבד.שנכשלתלמיד ג.
 ויהיה חייבשנכשל בקורס חובה יוכל לחזור עליו פעם נוספת בשנה העוקבתתלמיד ד.

לעמוד הדרישות והחובות של השיעור הנלמד בפעם השניה.
םיאנתב םוחת ותואב תמדקומ תוסנתה ךמס לע רועישמ רוטפ שקבל יאשר דימלתה.

הבאים:

רועישהש יאנתבו תרחא הטיסרבינואב היגולוכיספל גוחב דמלנבמידה שהשיעור 1.
תודוקנ .רחאה גוחה לש תוכזה תודוקנ בושיחב תוללכנ ןניא תוכזה  תודוקנו
היגולוכיספל גוחב ליבקמה רועישב םייקה דוקינה יפ לע ובשוחי תוכזה
בושיחב וללכי אלו )ןויצ אלל( 'רוטפכ’ וחוודי םינויצהו ,הפיח תטיסרבינואב
רוטפ לבקמ דימלת םהב םירקמב .םייחכונה וידומילב  ללקושמה עצוממה
בחוג אחר ונקודות הזכות מחושבות בחוג האחר, התלמידוידומיל ךמס לע רועישמ
גוחב שרדנכ  ,ראותה תמלשהל תורסחה תודוקנה תסכמ תא םילשהל שרדיי

לפסיכולוגיה.

.רחא גוחב אשונ ותואב רועיש דמול דימלתהו הדימב הבוח ירועישמ רוטפ ןתניי אל2.

ג' לעיל, באותם– ו’ב םינשל 'ב ,’א תוצובקב הריחב תבמשיעורי חובקשה לפטור 3.
,שקובמה רועישה לש הצרמה תמכסהב ורשואי ,רחא גוחב םידמלנה םימתחו

והפטור מותנה בכך שהתלמיד ישלים את יתרת שלושת שיעורי החובה מאותה
.קבוצה בה ביקש את הפטור

יהיו רשאים ללמוד את השיעור תלמידים הלומדים בחוגים לפסיכולוגיה ותקשורת4.
םג ,היגולוכיספל גוחה לש םידומילה תינכות תרגסמב תיתרבח היגולוכיספב

אם למדו את השיעור בפסיכולוגיה חברתית במסגרת החוג לתקשורת.
ףופכ ,ןתנייו הדימב רוטפל רושיא .א"ב תדעו ינפב ןוידל אבות רוטפל השקב לכ5.

לאישור והסכמת המרצה באותו שיעור לגביו מבקש הסטודנט את הפטור.

 את כל החובות והדרישות של קורס בשנה אשר בה הוא רשום אליו.חייב לסייםתלמיד ו.
לא ניתן לפצל לימודים בקורס או מילוי החובות הנדרשות בקורס,  על פני שנתיים או

יותר.

 לא ייחשב לתלמיד, גם אם השתתף בו, ולא– התלמידשאינו רשום במערכתשיעור ז.
יורשה להיבחן בשיעור זה.

 אותו במועד השינויים, ייחשב לתלמיד כשיעור נרשם אליו ולא ביטלשיעור שתלמידח.
עם ציון לא השלים' (גם אם השתתף בו) ויידרש לשלם עבורו.

תנש התואב דומלל וילעש םירועישה לכל ל"הנש תליחתב םשריהל בייח דימלת לט.  כ
 (רישום זה קובע את שכה"ל השנתי’לימוד, כולל רישום לשיעורים שנלמדים בסמסטר ב

ואת החלוקה  לתשלומים).

, למעקב אחריה והתאמתה לתקנות ולתוכניתהאחריות להרכבת מערכת השיעוריםי.
הלימודים  מוטלת על התלמיד.
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 שנלמדים מעבר לדרישות תוכנית הלימודים,שיעורים עודפיםציונים של נא לשים לב: יא.
לא ניתן להוריד ושקלול הציון הסופי לתואר. חלק מהשקלול עד לסגירת התיקמהווים 

.או לא לשקלל ציונים אלה

פרסום ציונים
הציונים מפורסמים בעילום שם על לוח המודעות של החוג, ובמענה הקולי של—

האוניברסיטה.
 על לוח זה מתפרסמים מועדי הבחינות.—
 מחובת התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך למועד הפרסום.—
 ימסרו ציוני מבחנים בטלפון.לא —

ערעורים על ציוני בחינות
תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך 10 ימים מפרסום הציון.—
הערעור יוגש על טופס מיוחד המיועד לכך וניתן לקבלו במזכירות החוג.—
ןויצהו שדחמ קדבית הלוכ הניחבהש ךכל עדומ היהי ןויצה לע רערעמה דימלת—

.הסופי עלול להיות נמוך מהמקורי
תוצאות הערעורים יפורסמו על לוח המודעות או ידווח ע"י מזכירות החוג. תוצאות אלה—

הן סופיות ומחייבות.
תלמיד המבקש לעיין במחברת הבחינה, יהיה רשאי לעשות זאת בנוכחות המרצה, תוך—

10 ימים מיום פרסום הציונים.

זכאות לתואר
פי תכנית הלימודים–תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים על

ידי החוג מבחינת היקף השיעורים והרכבם ועמד בכל התחייבויותיו לאוניברסיטה.–הנדרשת על

ציון סופי לתואר
 (סמינר מחקר) וידרש לחתום הגשת עבודה אחרונהלמזכירות החוג על יודיע התלמיד—

על טופס בדבר הסכמתו לשקלול ציונו הסופי לצורך סגירת תיקו.
התלמיד יבדוק ויאשר את ציוניו במזכירות החוג לפני קבלת אישור הזכאות.—

עם קבלת הציון על העבודה, יחושב ציון הגמר שלו.—

ציון הגמר נקבע כממוצע משוקלל של כל מקצועות הלימוד שנלמדו בחוג. משקל המקצוע—
כמספר הנקודות בתכנית המחייבת את התלמיד.

,)יגוח–דחב 'נ 67 ,יגוח–ודב ’נ 06 ( ראותה תושירדל רבעמ הריחב ירועיש דמלש דימלת—
יאנתבו( יפוסה ןויצה לולקשל רתויב הובגה ןויצה יפ–לע הריחבה ירועש וריבח

ששיעורים אלה אינם נכללים במסגרת שיעורי החובה).
. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא יוכל התלמיד לתקןסופיהציון לתואר הוא —

את ציון הגמר שלו.
תלמיד לא יקבל תעודת בוגר אם לא השיג ממוצע ציונים משוקלל 60 לפחות בחוג.—
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תלמידים שסיימו את כל חובותיהם בחוג, אך טרם ביקשו זכאות לתואר, יוסמכו  באופן—
סטרי על ידי האוניברסיטה. לתלמיד תינתן אפשרות ערעור תוך 30 יום מיום קבלת–חד

 תלמיד שיממש אפשרות הערעור יהיה חייב להשלים את כל חובותיו לתוארההודעה.
.בתוך שנה מיום הערעור

הפסקת לימודים לצמיתות
החוג רשאי להפסיק לימודיו של תלמיד לצמיתות כאשר:

התלמיד נכשל פעמיים בניסיון לעבור לשנה ב'.—
התלמיד נכשל פעמיים בשיעור "פסיכולוגיה ניסויית".—
 התלמיד נכשל במשך שנתיים בשני שיעורים כל שנה.—

שיבה ללימודים
תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.—
תלמיד אשר הפסיק לימודיו בחוג למשך שנה ומבקש לחדשם, תובא בקשתו לדיון בפני—

ןקידל הנפות דימלתה תשקב .הדעוה עבקתש תומלשהה לכב בייח היהיו ,א"ב תדעו
ראוי דימלתה םא טילחיו לוקשי הטלוקפה ןקיד .וידומיל שדחל השקבב הטלוקפה

להמשיך את לימודיו ורק לאחר ההחלטה יוכל להירשם מחדש ללימודיו.
תלמידים ותיקים, אשר התקנות שנהגו בעת לימודיהם היו שונות מהמפורט לעיל, יוכלו—

לפנות לוועדת ב"א לצורך בירורים.

מעבר מאוניברסיטאות אחרות
תלמידים מחוגים לפסיכולוגיה מאוניברסיטאות אחרות המבקשים לעבור ללמוד בחוגא.

לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, יתקבלו כתלמידים מן המניין ויוכלו לקבל ב"א בחוג
בתנאים הבאים:

1.  עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג
ו/או תנאי קבלה אחרים אשר יקבעו ע"י ועדת ב"א.

ילמדו מכסת שיעורים של לפחות 40 נקודות באוניברסיטת חיפה.2.
ועדת ב"א תשקול בקשות לפטור משעורים שנלמדו באוניברסיטה אחרת (בארץ ובחו"ל). ב.

. שיעורים, ציונים ופטוריםכאמור בסעיף
 על התלמיד להציג גיליון ציונים רשמי חתום בצרוף תאור הקורס, והביבליוגרפיה שלו.ג.

מסלול לימודי השלמה לבעלי תארים אחרים
החוג לפסיכולוגיה מקיים מסלול של לימודי השלמה בפסיכולוגיה למועמדים המעונינים
בלימודי תואר שני בפסיכולוגיה ואינם בעלי תואר "בוגר" בפסיכולוגיה. המסלול אינו מקנה

 לתנאי הקבלה זההתואר ואף לא זכות יתר בקבלה ללימודי המ"א. הקבלה למסלול השלמות
. תוכנית הלימודים במסלול לימודי השלמה הינם בהיקף של’למועמד לתואר "בוגר" לשנה א

54 נקודות זכות. הלימודים מתפרשים על פני שנתיים לפחות ועל התלמיד להשלים את כל
קורסי החובה  והחובת בחירה (למעט הקורסים שעליהם קיבל התלמיד פטור).

בתום הלימודים התלמיד מקבל אישור על סיום חובות שמיעה בחוג לפסיכולוגיה במסלול
חוגי.–דו
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רשימת השיעורים הנדרשים ללימודי השלמה
מבוא לפסיכולוגיה—
).SPSS( כולל עיבוד נתונים ממוחשב במחקר פסיכולוגי —סטטיסטיקה לפסיכולוגים —
יסודות פיזיולוגיים של התנהגות—
  הכרת המחשב—
פי מכסה שתקבע–שעות ניסוי על—
).SPSS( כולל עיבוד נתונים ממוחשב במחקר פסיכולוגי (—פסיכולוגיה ניסויית —
 וג' כמפורט בסעיף "שיעורי’ וב' לשנים ב’6  מתוך 8 שיעורי חובת בחירה מקבוצות א—

ג' לעיל.– ו’חובת בחירה לשנים ב
סמינר מחקר.—

לימודי מיקבץ בפסיכולוגיה
.לתלמידי חוגים אחרים באוניברסיטה בלבד מיועדים הלימודים במיקבץ לפסיכולוגיה

לפסיכולוגיה, יכולים להירשם דרך המערכת התלמידים הנרשמים למקבץ של החוג
הממוחשבת. המקבץ הוא בהיקף של 20 נ"ז והוא כולל סמינריון אחד. כל הקורסים הינם
שנתיים ומפוצלים לסמסטר א' ולסמסטר ב' כאשר סמסטר ב' הוא המשך של סמסטר א'.

. תלמידיםתלמיד שלא ירשם לשני הסמסטרים לא יוכל לקבל ציון סופי על הקורס
רשאים ללמוד כל אחד מהקורסים כשיעור או כסמינריון מותנה באישור המורה האחראי על

.שיעור בלבד הקורס, פרט לשיעור "במבוא לפסיכולוגיה" שהינו

 הלומדים במקבץ ומעונינים שאחד מהקורסים הנ"ל ייחשב כסמינר כבר’תלמידי שנה א
חייבים לבדוק במזכירות החוג  בו הם לומדים אם הואבשנת לימודיהם הראשונה, 

מאפשר זאת.
רשימת השעורים מופיעה בסוף רשימת השעורים של החוג.

תכנית משותפת לפסיכולוגיה ומשפטים
החל םיטפשמל הטלוקפלו היגולוכיספל גוחל תפתושמה תינכותב דומלל יאתלמיד רשא.

משנה"ל הראשונה, אם הוא עומד בתנאי הקבלה. התלמיד ילמד במקביל ללימודים בחוג
לפסיכולוגיה את התוכנית ללימודי משפטים.

תלמיד התוכנית המשותפת לפסיכולוגיה ומשפטים יסיים לימודיו בחוג לפסיכולוגיהב.
בתנאי שעמד בכל דרישות האוניברסיטה ותוכנית הלימודים הנדרשת ע"י החוג וצבר 60

ז"נ 8 דע לש ךרעב הריחב ירועיש דומלל ןתינ ז"נ 06 ךותמ .היגולוכיספל גוחב ז"נ
ינשל  הכיזו ןיינע ילעב תויהל םיכירצ הלא םירועיש .םיטפשמל הטלוקפה תרגסמב

התחומים. נקודות הזכות יוכרו בחוג לפסיכולוגיה ללא צורך בהשלמתן בשיעורי בחירה
חלופיים. רשימת שיעורי הבחירה תתואם עם מזכירות החוג לפסיכולוגיה.

פת,תושמה תינכותה תרגסמב םיטפשמל הטלוקפב וידומיל תא קיספה רשא דימתלג.
חוגי בחוג לפסיכולוגיה, ייחשבו לו–בלא לסיימם ויהיה מעוניין להמשיך במסלול החד

השיעורים שלמד בפקולטה למשפטים  כשיעורים כלליים עד למכסה של 44 נ"ז. התלמיד
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יחויב להשלים את מכסת הלימודים הרגילה בחוג לפסיכולוגיה בהיקף של 76 נ"ז ובסה"כ
120 נ"ז לסיום התואר לשם קבלת תואר "בוגר" בחוג לפסיכולוגיה.

לא יינתנו "פטורים" משיעורי חובה בחוג לפסיכולוגיה.ד.

גיםוחב "רגוב" תדועת לבקי תפתושמה תינכותה תרגסמב וידומיל תא םייסש דתלמיה.
פסיכולוגיה ומשפטים.

עפ"י החוק, סיום תואר ראשון בפסיכולוגיה אינו מהווה כשלעצמו תנאי מספיקהערה: 
לעיסוק במקצוע. לשם עסוק בפסיכולוגיה כמקצוע יש צורך לסיים את התכנית ללימודי
תואר שני. המעבר מלימודי הב"א למ"א אינו ישיר. כל מועמדי התואר השני, כולל בוגרי

התואר הראשון בפסיכולוגיה יחויבו בתהליכי מיון קפדניים.

µ µ µµ µ µµ µ µµ µ µµ µ µ

הלימודים לתואר שני (מ"א)
 פרופ' יוחנן אשליו"ר הוועדה החוגית לתואר שני:

מטרת ומבנה הלימודים
מטרת לימודי המ"א בחוג לפסיכולוגיה הינה העמקת הידע העיוני והמחקרי עם הכשרה
מעשית אינטנסיבית בתחום ההתמחות שבו בחר התלמיד. הלימודים מבוססים על עבודה
אינטנסיבית ועל הדרכה אינדיבידואלית. משום כך מספר מקומות הלימוד בכל מגמה מוגבל

10-4 אנשים, בהתאם למגמה.–ל

תלמיד המתקבל ללימודי המ"א מתקבל למגמה מסוימת. המעבר ממגמה למגמה מותנה
באישורה של ועדת המ"א וכפוף  לתנאי הקבלה במגמה, שאליה מבקש התלמיד לעבור.
במקרים מיוחדים רשאית הועדה החוגית לתואר שני לאשר לתלמיד מסלול לימודים אישי,

לפי תכנית לימודים ההולמת את תחומי התעניינותו הספציפיים.

תנאי קבלה
יודומיל תא םייסל דמוע וא םייס רשא דימלת א"מ ידומילל ותודמעומ שיגהל יזכא1)

בפסיכולוגיה באוניברסיטה מוכרת או במכללה אשר קבלה הכרה והסמכה ממל"ג להעניק
תואר ראשון במדעי ההתנהגות.

ציון 80 לפחות בלימודי הב.א. בחוג השני  הוא תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.2)
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ףסל לעמ וניה תוגהנתהה יעדמב וא היגולוכיספב א.בב עצוממה םנויצש םידמעומ3)   
הז ךילהתב ןתניי אל .ורחב הב המגמה לש הלבקה ךילהתב וללכי ,ךשמהב םושרה

ספי הקבלה יהיויתרון לתלמידים שציוניהם גבוהים יותר מסף הקבלה של המגמה. 
:כלהלן

µµµµµארגונית קלינית במסלול–חינוכית, תעסוקתית–למועמדים למגמות קלינית, קלינית
.ציון 90 —נוירופסיכולוגי  והתפתחותית 

µµµµµלמועמדים במסלול משולב למ.א וד"ר במגמה המחקרית בהתמחות קוגניטיבית וגורמי
.ציון 85  —. למועמדים ללימודי מ.א בלבד ציון 90 —אנוש 

µµµµµ למגמה מחקרית בהתמחות בפסיכוביולוגיה ולמסלול אישי בפסיכולוגיה חברתית—
.ציון 85

µµµµµ ציון 80 —לתוכנית בפסיכולוגיה קלינית חינוכית למגזר הערבי.

נא לשים לב: יתכנו שינויים בסיפי הקבלה.
במקרים מיוחדים תישקל גם קבלתם של מועמדים שציוניהם נמוכים מסף הקבלה למגמה

אליה הם מבקשים להתקבל.

4)  תלמידים שסיימו את לימודיהם במוסד אקדמי בחו"ל או בשלוחות של אוניברסיטאות
בחו"ל הקיימות בארץ ואשר קיבלו היתר פעולה מהמועצה להשכלה גבוהה יידרשו:

.G.R.E–לעמוד במבחני הא.
תנמ לע ,םימדקתמ םידומילל תושרל םינויצה רושיאו רגובה תדועת תא גיצהלב.

שתבדוק  ותאשר האם המוסד בו למד התלמיד מוכר לצרכי המשך לימודים לתואר
שני.

להגיש מסמכיהם לוועדת ב"א של החוג כדי שזו תבדוק אם יש לחייבם בלימודיג.
השלמה.

— א. ציון גמר הב"א בפסיכולוגיה, ב. מבחן מתא"ם קריטריוני הקבלה העיקריים הם:5)   
תוניחבל יצראה זכרמה תוירחאבו םעטמ א"מל םימשרנל םימדקתמ םיראתל ןחבמ
,תיכוניח תינילק ,תינילק :תומגמל יחרכה ןוירטירק הווהמ ם"אתמה ןחבמ .הכרעהו

ארגונית, ונויורפסיכולוגיה קלינית.–תעסוקתית

תוחמתהבו שונא ימרוגו תיביטינגוק תוחמתהב( תירקחמ תומגמל םידמעומ
 מחובת בחינת המתא"ם.פטוריםבפסיכוביולוגיה), התפתחותית ובמסלולים אישים יהיו 

 ראיון אישי. לראיון זה יוזמנו רק חלק מן המועמדים.—ג. המלצות, ד. בשלב המיון הסופי 

משך הלימודים
 (עם תזה) משך הלימודים בתוכנית היא עד’הלימודים לתואר שני מתקיימים רק במסלול א

שלוש שנים כולל ביצוע עבודת התיזה.
 והן בשנה ב'. הלימודים בכל אחת מהמגמות’כל תלמיד חייב ללמוד תכנית מלאה הן בשנה א

והתכניות כוללים עבודה מעשית (פרקטיקום) בהיקף של יום עד יומיים בשבוע בנושאים
הנלמדים במסגרת המגמה, כמו כן נדרשים התלמידים לבצע עבודת גמר מחקרית לצורך

סיום לימודיהם. פרטים מופיעים בנהלי עבודת גמר בתקנון לימודי תואר שני.
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לימודי החובה בכל המגמות יכללו את השיעורים הבאים:
מתודולוגיה, סטטיסטיקה ומחשב.    1.  ’שנה א

פרקטיקום בתחום ההתמחות.2.

הגשת הצעת מחקר.3.

פרקטיקום מתקדם בתחום ההתמחות.1.’שנה ב
הגשת תיזה.2.

מלבד שיעורים אלה נקבעת מערכת שיעורי חובה לכל אחת מן המגמות. את יתר השיעורים
יבחר התלמיד מתוך רשימת השיעורים בהתאם לתחום התעניינותו ובאישורו של ראש המגמה.
סה"כ הלימודים האקדמיים, כולל לימודי עזר, במשך שלוש שנות הלימוד יהיה בהיקף

הנדרש על ידי כל מגמה ומסלול.

’ לשנה ב’הערכת התלמיד ומעבר משנה א
מורי המגמות השונות והועדה החוגית לתואר שני יערכו מדי פעם דיוני הערכה על התקדמות
התלמידים. בדיונים אלה יילקחו בחשבון הצלחתם בפרקטיקום והישגיהם בשיעורים,
בתרגילים ובבחינות. במקרים שבהם תתגבש התרשמות חד-משמעית שהתלמיד נכשל בלימודיו
או בחלק מהם, רשאית הועדה החוגית לתואר שני להטיל עליו חובות לימוד נוספות, או אף

התאמה–להמליץ על הפסקת לימודיו בחוג. תיתכן גם הפסקת לימודים מטעמים של אי
אישית.

לימודי המ"א מתנהלים במגמות הבאות:
 תכנית לימודי תואר שני ושלישי משולבים—המגמה לפסיכולוגיה קלינית 

הלימודים במגמה הקלינית חותרים להכשרתם של פסיכולוגים קליניים בעלי בסיס תיאורטי
רציני ורחב, שיוכלו לתרום לפיתוח נוסף של התחום וליישם את מושגיו באורח יצירתי
למציאות האנושית בשדה. החל משנת תשס"א, העדפת המגמה היא לקבל אנשים המעונינים
ללמוד בתכנית המשלבת תואר שני ושלישי. התכנית מאפשרת ליווי אינטנסיבי הן מהבחינה

מחקרית והן מהבחינה הקלינית.  ההחלטה לגבי המשך הלימודים לתואר שלישי–האקדמית
תתקבל בשנה השניה ללימודים ותעשה בתיאום בין התלמיד למגמה.

מבנה הלימודים מבוסס על ההנחה, כי השילוב בין הכשרה עיונית להכשרה מעשית יאפשר
לבוגרי המגמה ליישם שיטות טיפול מגוונות באורח שקול ומושכל, מתוך הבנה כוללנית של
בני האדם אשר עמם יעבדו. הבנה זו, המחייבת בעת ובעונה אחת ראייה של מישורים רבים
(השפעות חברתיות, תהליכים משפחתיים ובינאישים, השפעות גופניות ואישיותו של הפרט
על צדדיה השונים: מחשבתיים ורגשיים, מציאותיים ודמיוניים, מודעים ולא מודעים), חיונית
לשם אבחון מקורותיהם ומשמעותם של סימפטומים וקשיים, ולשם בחירת דרכי טיפול או
צורות ההתערבות המועילות ביותר לפרט הפונה או מופנה לעזרה. יתר על כן: העבודה
הקלינית דורשת מן המטפל לנצל את אישיותו שלו כמכשיר טיפולי, מעבר לשיטות ספציפיות
בהן הוא מיומן. לפיכך, תהליך ההכשרה הקלינית אינו רק תהליך של רכישת מידע ולמידת

חווייתי מרכזי בו.–טכניקות, אלא גם תהליך של התפתחות עצמית שהצד האישי



509

החוג לפסיכולוגיה

ההכשרה עוסקת בטיפול באנשים לכל אורך טווח החיים, כשהשנה הראשונה מדגישה טיפול
 טיפול במבוגרים. תלמידי המגמה מקדישים לפרקטיקום—בילדים ומתבגרים, והשניה 

בפסיכותרפיה ובאבחון יומיים בשבוע בשנתיים הראשונות, במסגרות קליניות שונות ומגוונות.
בנוסף לפרקטיקום בפסיכותרפיה, קיים פרקטיקום במחקר המפגיש את הסטודנט מהשנה
הראשונה ואילך עם המחקר הקליני. בשנה השלישית יושם דגש על הכנת הצעות מחקר
ובשנה הרביעית והחמישית, הסטודנט  יקדיש כחצי מזמנו להכשרה בהתמחות קלינית.
השילוב של קליניקה עם היבטים מחקריים ואקדמיים מיועד להכשיר קלינאים המעונינים

בראש וראשונה בהיבטים היישומיים של המקצוע.

כחלק מדרישות הקבלה דורשת המגמה מהפונים את הקורסים פסיכולוגיה אבנורמלית
ופסיכולוגיה של האישיות. כן דורשת המגמה התנסות בעבודת שדה (קורס או התנסות שוות

ערך)  במהלך הב"א.

חינוכית–המגמה לפסיכולוגיה קלינית
הלימודים במגמה לפסיכולוגיה קלינית-חינוכית נועדו להכשיר תלמידים לתפקיד של

הספר. האוריינטציה המנחה את תכנית הלימודים במגמה היא ליצור–פסיכולוגים של בית
פרטניות מצד שני.–שילוב בין גישות קהילתיות וארגוניות מצד אחד, לבין גישות קליניות

ייחודה של תכנית זו הנה בהתייחסותה למסגרות חינוכיות כאל מסגרות ארגוניות כוללות
הספר,–שבהן משתתף הפסיכולוג בהערכה, אבחון והגדרה של בעיות הקשורות  בתפקוד בית

הכיתה, התלמיד הבודד, ההורים או המורה; בניסוח המטרות לשינוי; בתכנון דרכי הטיפול
ביחידים או בקבוצות; בהחדרת שינויים ובבדיקת יעילותם.

תלמידי המגמה יוכשרו בעבודה מעשית במסגרת שתי מסגרות של פרקטיקום:
הפיחב םייכוניח–םייגולוכיספה םיתורישה תוסחב ,רפס–יתבב םוקיטקרפ1.

.היתוביבסו
םימי ינשו ,הנושארה םידומילה תנשב עובשב דחא םוי לש ףקיהב היהי םוקיטקרפה
תרטמ .תפטוש הכרדהב הוולמ תישעמה הדובעה .הינשה םידומילה תנשב עובשב
תויתוהמ תויעב רותיאב דקמתמה הדובע םגד תונבל היהת יכוניחה םוקיטקרפה
,םילהנמל עייסל ןנכותמ ןויסינבו ,היביכרמ לכ לע רפסה–תיב תכרעמ תא תונייפאמה
תדמועה השיגה .ולא תויעב םע יתטיש ןפואב דדומתהל םידימלתלו םירוהל ,םירומל
בייח םייוניש תרדחהו תויעב תרדגה לש יביטקפא דומילש ,הנה םוקיטקרפה דוסיב
 במסגרת הריאלית של הכיתה, ותוך התמודדות עם בעיותיהם הקונקרטיות שלךרעיהל

הכיתה, המורה, המנהל, התלמידים והוריהם.

פרקטיקום קליני.2.
פרקטיקום הקליני יתמקד בהכשרת הסטודנט בפסיכותרפיה של הילד. פרקטיקום זה

 בבתי הספר, ובשנה ב' בתחנות לטיפול בילד ובנוער.’ייערך בשנה א

הספר דורש מהפסיכולוג שילוב של יכולת אקדמית–מאחר ותהליך ההכשרה לעבודה בבית
 מצד— מצד אחד, ורגישות ופתיחות קלינית —גבוהה, כושר ארגוני ויכולת לנקוט יוזמות 
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שני, ילוו הסטודנטים במגמה במשך כל תהליך הכשרתם בהדרכה ובייעוץ אינטנסיביים
מטעם מורי המגמה ומדריכיה. ההדרכה תתמקד בכל ההיבטים הללו, תוך שימת דגש מיוחד
על התפתחותו האישית של התלמיד. במהלכה נתמודד עם התהליכים הפנימיים, הרגשות
והחוויות הכרוכות בעבודה המעשית, מתוך מגמה לסייע לתלמיד בפיתוח ובהבנת עולמו
הפנימי. במהלך הלימודים יעקוב צוות המורים והמדריכים מקרוב אחר התקדמותו של

התלמיד.

הן בשל הכישורים הנדרשים, והן בגלל ההדרכה האינטנסיבית המוענקת לכל תלמיד ותלמיד,
8 תלמידים.–תוכל המגמה לקבל מספר מוגבל של תלמידים נבחרים בלבד: כ

כדי לעמוד בדרישות הלימודים במגמה ידרשו הלומדים בה, העובדים לפרנסתם, לעבוד
במשרה חלקית בלבד ולהקדיש את עיקר עתותיהם ללימודים.

תוכנית הלימודים במגמה מאפשרת לבוגריה להתמחות לאחר לימודיהם באוניברסיטה
הן בפסיכולוגיה קלינית והן בפסיכולוגיה חינוכית.

המגמה לפסיכולוגיה מחקרית
המגמה המחקרית מתחלקת לשני מסלולי התמחות:

התמחות בפסיכולוגיה קוגניטיבית וגורמי אנוש—
התמחות בפסיכוביולוגיה.—

התמחות בפסיכולוגיה קוגניטיבית וגורמי אנוש
ההתמחות נועדה להכשיר חוקרים אקדמיים וישומיים במספר תחומים של הפסיכולוגיה
הקוגניטיבית. למגמה זו יתקבל בכל שנה מספר מוגבל של תלמידים נבחרים, עם העדפה
לתלמידים שמעונינים ומתאימים למסלול המשולב מ.א. וד"ר. בנוסף תינתן עדיפות לתלמידים

ידי מורי המגמה.–שתחום עניינם התאורטי והיישומי חופף את התחומים המודגשים על

ההתמחות תחתור להעניק לתלמידים ידע תאורטי מעמיק, כלים מתודולוגיים, והכשרה
מחקרית אינטנסיבית, שתאפשר להם לתכנן ולנהל מחקר עצמאי בנושאים בעלי חשיבות
תאורטית או יישומית. הכשרה זו תעשה תוך ניצול הפרוייקטים המחקריים של מורי המגמה

והמעבדות העומדות לרשותם.

ההתמחות מציעה תכנית לימודים מלאה עם מגוון קורסים בנושאים של חישה ותפיסה,
קשב וביצוע, זיכרון וארגון מידע, קוגניציה חזותית, גורמי אנוש, קבלת החלטות, תקשורת
אדם-מחשב, פסיכופיזיקה, פסיכולינגויסטיקה, ייצוגים מנטאלים, נוירופסיכולוגיה
קוגניטיבית, ועוד. בנוסף לכך ניתן לקחת קורסים משלימים בנושאים כגון, מוח והתנהגות,
מבחנים פסיכולוגים, ופסיכולוגיה פיזיולוגית, הן מתכנית הלימוד של המגמות האחרות
בחוג ובחוגים אחרים. השיעורים של המגמה יהיו משותפים לתלמידי מ"א ולתלמידי דוקטורט.
ייעשה מאמץ לשלב את תלמידי המגמה במסגרת הפרוייקטים המחקריים של "המכון לעיבוד
מידע וקבלת החלטות" באוניברסיטת חיפה. לרשות המכון מערכת מפותחת של מחשבים
וציוד מחקרי להרצת ניסויים בכל מגוון הנושאים של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית וגורמי

אנוש.
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התמחות בפסיכוביולוגיה
ההתמחות נועדה להכשיר חוקרים במספר תחומים של פסיכוביולוגיה/מח והתנהגות. למגמה
יתקבלו בכל שנה מספר מוגבל של תלמידים נבחרים, עם העדפה לאלו המעוניינים ומתאימים

למסלול המשולב למ.א. ודוקטורט.

ההתמחות מעניקה הכשרה במחקר בתחומי פסיכוביולוגיה/מח והתנהגות עם הדגשה על
תחומית רחבה, החל משימוש בסורקי מוח ועד לשימוש בשיטות מולקולריות–הכשרה בין

לחקר התנהגות בריאה ופתולוגית.

סטודנטים המגיעים מפסיכולוגיה אינם נדרשים לרקע ביולוגי, למעט הקורס "יסודות
פיסיולוגיים של התנהגות". תוכנית הלימודים כוללת הכשרה פיסיולוגית מתאימה.

בתוכנית ניתנים קורסים בנושאים הבאים: מח והתנהגות, גישות אבולוציוניות להתנהגות,
פיסיולוגיה ופרמקולוגיה של התנהגות נורמלית ופתולוגית ושיטות מחקר בפסיכוביולוגיה.
התלמידים ישתלבו במחקר במעבדות (פסיכופרמקולוגיה, פסיכוביולוגיה התפתחותית, למידה
בבעלי חיים, חקר פחד והמנעות, מח והתנהגות). בנוסף ישנה אפשרות מסויימת להשתלבות

במחקר תוך שימוש בסורקי מח במסגרת המסלול למח והתנהגות.

המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגונית
ארגונית נועדה לספק לימודים עיוניים, כלי מחקר והכשרה מעשית–המגמה התעסוקתית

לתלמידים המבקשים להתמחות בתפקידים הבאים:
הריחבב םיצעונל רוזעל הנווכ ךותמ םינוגראבו רפס–יתבב ,םינוכמב יתקוסעת ץועיי—

נכונה של מקצוע, בחירה של עיסוק בתוך מקצוע ובפיתוח קריירה.
יסחי רפשל ,הדובעה לועיי םדקל הנווכ ךותמ םינוגראבו תורבחב ,םינוכמב ינוגרא ץועיי—

;תוטלחה תלבק יכרד רפשלו וידבוע ברקב לעפמה תימדת תולעהל ,םילעפמב שונא
המגמה מספקת הכשרה אינטנסיבית בהנחיית קבוצות.

, להכשרה ולעבודה תוך שימוש בכלי הערכה מגוונים.ברירה ושיבוץ מועמדים ללימודים—
-םדא היצקארטניאו הדובע תומוקמ לש היגולוקא ,שונא ימרוג לש יתכרעמ ץוייע—

היגולוכיספב המלשה ידומיל תשרוד הז םוחתב האלמ תוחמתה .)שונא תסדנהמכונה (
יטיבית.נגוק

משך הלימודים בשלב המ"א הוא שלוש שנים, במהלכן התלמיד ממקד בהדרגה את התעניינותו
באחד או שניים מן התחומים הנ"ל.

 מוקדשת לקורסי מבוא, לבחירת נושא למחקר התזה ולהכנת הצעת מחקר התזה’שנה א
בהדרכה צמודה של מנחה ממורי המגמה. שנה ב' מוקדשת לקורסים מתקדמים וקורסים

 מוקדשת לסיום התיזה’יישומיים (פרקטיקום והנחיית קבוצות), ולסיום מחקר התזה. שנה ג
לתלמידים שלא הצליחו לסיימה בשנה ב'.

בהתאם להסדר עם החוג לסוציולוגיה, תלמידי המגמה יכולים להירשם לקורסים נבחרים
ארגונית.–כקורסי בחירה בחוג לסוציולוגיה, בתאום עם ראש המגמה התעסוקתית
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המגמה הקלינית במסלול נוירופסיכולוגי
הנוירופסיכולוגיה הקלינית הנה תחום התמחות תיאורטי ויישומי העוסק בביטויים
ההתנהגותיים והפסיכולוגיים של המרכיבים הנוירולוגיים, הנוירופתולוגיים, הפתופיזיולוגיים
והנוירוכימיים של מחלות של מערכת העצבים המרכזית, כמו גם הטווח הרחב של ליקויים
הנגרמים במהלך ההתפתחות וכתוצאה מטראומה מוחית. ההתמחות היישומית (המתבססת
על החקר המדעי של הקשר שבין המוח להתנהגות) מתמקדת באבחון והערכה, התערבות
טיפולית ושיקום, תוך הסתמכות על עקרונות המעוגנים במחקר המדעי של ההתנהגות
האנושית במהלך החיים, והיחס בין דפוסי ההתנהגות והתפקוד התקין או הבלתי תקין של
מערכת העצבים המרכזית. הנוירופסיכולוגיה הקלינית כוללת הערכה ואבחון של השינויים
ההתנהגותיים המאפיינים ליקויים בתפקוד מערכת העצבים המרכזית, וטיפול בקשיים
הפסיכולוגיים המתלווים לכך. הנוירופסיכולוג חייב אפוא להיות, מצד אחד, בעל ידע המאפשר
זיהוי של כל המשתנים הרפואיים, הנוירולוגיים, הפרמקולוגיים, הקוגניטיביים, ההתפתחותיים
והפסיכו-סוציאליים החשובים להבנת הליקוי הנוכחי, ומצד שני עליו להכיר היטב את השיטות
הטיפוליות המתאימות לאותו מקרה. דרישות אלה מדגישות את החשיבות של שיטות הערכה
מתוחכמות ומבוססות מבחינה מתודולוגית, שפותחו תוך הסתמכות על הידע העדכני של
הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ואת היישום של שיטות טיפול המתבססות על הכרת אסטרטגיות

חילופיות שמטרתן לצייד את החולה במנגנוני התמודדות נאותים.

תוכנית הלימודים במגמה הקלינית במסלול לנוירופסיכולוגיה הנה תוכנית לימודים בת
. התוכנית מבוססת על מודל המדען-5 שנים במסלול המשולב ללימודי תואר שני ושלישי

הקלינאי, שהינו שילוב של מחקר ועבודה טיפולית, פעילויות משלימות המעשירות זו את זו.
על פי תפיסה זו, מטרתה הכוללת של התוכנית הנה לספק לתלמידים, בנוסף להכשרה קלינית

), שיהווהneuroscienceבסיסית, ידע מקיף בתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומדעי המוח (
את הבסיס למרכיב האבחוני של העבודה הנוירופסיכולוגית. בלימודי הפסיכותרפיה יושם
דגש על הצרכים והאפיונים הייחודיים של אוכלוסייה זו, המחייבים שיטות התערבות ייחודיות.
הכשרה מקיפה במחקר תבטיח שהתלמידים יהיו מוכנים לביצוע מחקר הדוקטורט, ובהמשך

דרכם, לפעילות מחקרית עצמאית או שיתוף פעולה פורה עם חוקרים אחרים.

תוכנית הלימודים:
שעורי החובה בשנתיים הראשונות ללימודים יכללו, בנוסף לשיטות מחקר, קורסים בסיסיים
במדעי המוח (נוירואנטומיה, פסיכופרמקולוגיה ונוירופתולוגיה) ושעורי יסוד בתחומים
הקליניים (פסיכופתולוגיה, פסיכודיאגנוסטיקה, יסודות הפסיכותרפיה, אבחון נוירופסיכולוגי).
בנוסף לשיעורי החובה, יבחרו התלמידים שעורים נוספים מתוך השעורים המוצעים במגמות
השונות בחוג, ושעורים המתמקדים בהיבטים ספציפיים יותר בתחום (כגון שיטות טיפול

בפגועי ראש, הפרעות בתפקודי שפה, ועוד).

בשנה השניה והשלישית ישתתפו התלמידים בפרקטיקום נוירופסיכולוגי וקליני. בנוסף, החל
מהשנה השניה יעסקו התלמידים במחקר.
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המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית
המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית רואה את ייעודה בהכשרת פסיכולוגים התפתחותיים
בעלי תשתית איתנה בתחומי ידע מחקריים וישומיים מגוונים הקשורים לרווחתם ולטובתם
של ילדים, משפחות וקהילותיהם. המגמה רואה קשר אמיץ בין מצוינות אקדמית ומחקרית
לבין מיומנויות יישומיות אפקטיביות. ייחודה של המגמה הנו בשילוב בין דגשים מחקרים
ויישומיים, בראייה אקולוגית המדגישה התפתחות תקינה כמו גם מצבי סיכון, ובדגש על
יישום ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה ומערכות וארגונים גדולים בעלי השפעה על
התפתחותם ועל שלומם של ילדים. על בסיס גישה זו הלימודים במגמה מיועדים הן לתלמידים

המעוניינים בעיקר בתחום המחקרי והן לאלה הרואים את עתידם בעקר בעבודת שדה.

המגמה ההתפתחותית קולטת מספר מצומצם של תלמידים כל שנה ושואפת להעניק הכשרה
מעמיקה ויסודית בתחומים הקשורים להתפתחותם התקינה של ילדים וכן למצבי סיכון.

חברתית החל מהינקות המוקדמת–המגמה צברה ניסיון בעיקר בתחום ההתפתחות הרגשית
ולאורך מעגל החיים, ומתוך ראייה אקולוגית רחבה. חלק אינטגראלי ומרכזי של הלימודים
כולל נטילת חלק בפרוייקטים מחקריים שמתנהלים ע"י חוקרים הקשורים ל"מרכז לחקר
התפתחות הילד".  כדי לסייע בכך עומדת לרשותם של התלמידים תשתית המרכז הכוללת
בין השאר חדרי תצפית וראיון, ציוד מדעי משוכלל, חדרי עבודה המצוידים במחשבים עבור
התלמידים, סיוע מנהלי וטכני, וטיפוח אישי של התלמיד בהתאם לצרכיו ולתחומי העניין
שלו.  בנוסף כוללת תכנית הלימודים מגוון רחב של קורסים והתנסויות יישומיות בהם

לומדים התלמידים לתרגם תאוריות ומחקר לעבודה מעשית.

מסלול הלימודים במגמה ההתפתחותית מתחיל כמסלול לימודים רגיל לתואר מ.א., תוך
עידוד להמשך לימודי דוקטורט. לפיכך בתהליך הקבלה נלקחים בחשבון הכישורים
הפוטנציאליים הנדרשים ללימודים מתקדמים הן ברמת מ.א. והן ברמת דוקטורט. המעבר
לשלב הדוקטורט מותנה בבחירת התלמיד להמשיך ללימודים לתואר שלישי, בביצוע עבודת

תזה ברמה שמצדיקה המשך לימודי דוקטורט, ובמציאת מנחה למחקר הדוקטורט.

המסלול האישי בפסיכולוגיה חברתית
הפסיכולוגיה החברתית היא תחום בעל מעמד ייחודי בתוך הפסיכולוגיה בהיותה גשר בין
הפסיכולוגיה לבין מדעים אחרים בתוך מדעי החברה. מעמד זה מוביל לכך שתחום זה תורם
משמעותית להבנת תהליכים חברתיים מרכזיים במגוון תחומי ידע ומעש מעבר לפסיכולוגיה
גופה. תחומים כגון, חינוך, כלכלה, מינהל עסקים ותקשורת בולטים בהקשר זה. אוניברסיטת
חיפה מציעה לסטודנטים המתעניינים בפסיכולוגיה חברתית את המסלול האישי-חברתי.
תוכנית המסלול האישי מיועדת לסטודנטים שיש להם עניין מיוחד בפסיכולוגיה חברתית
בכלל, ובתחומי המחקר בהם עוסקים חברי החוג הקשורים בתכנית בפרט. תוכנית הלימודים
במסלול מבוססת על סמינרי מחקר (פרקטיקום) ומגוון קורסים אחרים בתחום הפסיכולוגיה
חברתית. בשנה הראשונה הפרקטיקום המחקרי מתמקד בתחומי מחקר עיקריים בפסיכולוגיה
חברתית, תוך שימת דגש מיוחד על תחומי המחקר בהם עוסקים חברי החוג. בשנה השניה
פועל הפרקטיקום כקבוצת מחקר שבה כל המשתתפים מציגים את מחקריהם בשלבים
שונים של ביצועם. כאמור, בנוסף לפרקטיקום נדרשים הסטודנטים הלומדים במסלול להשתתף
במגוון קורסים אחרים בפסיכולוגיה חברתית הניתנים ע"י מורים הקשורים למסלול. קורסים
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אלו כוללים: עמדות ושכנוע, דילמות חברתיות, רגש קוגניציה והנעה, מבט בין תרבותי על
ערבי בראי–הפסיכולוגיה החברתית, הפסיכולוגיה של האישה והמגדר, הקונפליקט היהודי

חברתית. עם כניסת התלמיד למסלול הוא יקבל ליווי והדרכה מאחד–התיאוריה הפסיכולוגית
המורים הקשורים לתוכנית עד לשלב בו ימצא מנחה לעבודת התזה. בניית תוכנית הלימודים
תעשה תוך התייעצות עם המלווה או המנחה, ובמסגרתה תינתן לסטודנטים הלומדים בתוכנית
האפשרות ללמוד קורסים מתוך אלו הניתנים במגמות אחרות בחוג ובאוניברסיטה, וזאת על

פי הצרכים הייחודיים של כל תלמיד.

חברתי נדרשים לסיים–בהתאם לדרישות הרגילות של לימודי המ"א, תלמידי המסלול האישי
את הצעת התיזה בסוף השנה הראשונה, ואת מחקר התיזה בסוף השנה השניה ללימודים.

מורים ותחומי המחקר במסלול האישי חברתי:
1. דילמות חברתיות, 2. קבלת החלטות בקבוצות בתנאי חוסר— רמזי סלימאן’פרופ

ודאות, 3. סימולציות מחשב לתהליכים חברתיים, 4. זהות
קבוצתית ויחסים בין קבוצות.

1. היבטים התפתחותיים וחברתיים של מין ומיניות. 2. קווי— מרילין ספר’פרופ
דמיון והבדל בין המינים ומגדר בקוגניציה ובאישיות. 3.

לע )ריע-ץוביק( תויתוברת ןיבו תונוש תוביבס תעפשה
התפתחות.

1. חקר העצמי, תוך התמקדות בחקר הבדלים בין-אישיים—ד"ר ג'ני קורמן
תרבותיים בהאדרה עצמית וביקורת עצמית, 2. מחקר–ובין
תרבותי, 3. מחקר חינוכי.–בין

1. התפקיד של הרגש בתהליכים חברתיים.  2. הפונקציונאליות—ד"ר שלמה הראלי
של הרגש  3. השלכות של תהליכי ייחוס סיבתי 4.  היבטים

יישומיים של רגשות בתחום הארגוני.

חינוכית למגזר הערבי–תוכנית לימודים בפסיכולוגיה קלינית
חינוכית למגזר הערבי נועדה להכשיר את הסטודנטים–התוכנית בפסיכולוגיה קלינית

ספר.  הכשרה זו כוללת הן עבודה ברמה הפרטנית עם ילדים, מורים–כפסיכולוגים של בית
והורים, והן עבודה ברמה המערכתית של הכיתה, של שכבה של כיתות, או של בית הספר

כולו.

התוכנית תכלול לימודים עיוניים על סוגיות חינוכיות ועל תפקידו של הפסיכולוגי בבית
הספר וכן שיעורים בפסיכופתולוגיה של הילד, איבחון פסיכולוגי וטיפול פסיכולוגי בילדים.
במקביל לכך ישתתפו הסטודנטים במסגרות פרקטיקום בהיקף של יום או יומיים בשבוע
שבהן ישמשו כפסיכולוגים של בית ספר בהיקף מצומצם, וכמטפלים בתחנות של בריאות

הנפש.
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תכנית לימודים אישית
מועמדים לחוג יוכלו להגיש במקרים מיוחדים בקשה מנומקת ללמוד במסלול לימודים אישי

 במסגרת המגמות הנלמדות בחוג לפסיכולוגיה. תלמיד רשאי להגדיר לעצמו תכניתשלא
לימודים אישית באחד מתחומי ההתמחות של מורי החוג או בתחום המשלב מספר כיווני
מחקר והתמחות. הקבלה למסלול זה מותנית ביכולתו של התלמיד  ובנכונותו של המורה
המקבל על עצמו אחריות להנחיית התלמיד בלימודיו במסלול זה, לגבש תכנית לימודים
אישית המתבססת על תחומי ההתמחות של מורי החוג  ובאישורו של ראש הוועדה ללימודי

מ"א בחוג והדיקן ללימודים מתקדמים.

שקלול ציון סופי
כל תלמיד יקבל ציון בכל קורס. הציון ייקבע על סמך עבודות ו/או בחינות, בהתאם להחלטת

המרצה.

ציון גמר מ"א יתבסס על שני מרכיבים, לפי משקלם כדלקמן:
  60%—1.  ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים כולל פרקטיקום    
  40%—2.  ציון עבודת הגמר                                                

תנאי קבלה ללימודי תואר שני ושלישי משולבים בחוג לפסיכולוגיה
םידימלתל דעוימ היגולוכיספל גוחב םיבלושמ ישילשו ינש ראות ידומיל לולסמ1)

מצטיינים בלבד, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי התואר השלישי ושהחוג
רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי. תלמידים אלה ידרשו לסיים את

 לפחות בחוג לפסיכולוגיה ובציון משוקלל90לימודיהם לתואר "בוגר" בציון משוקלל של 
לפחות  בחוג הלימודים השני.80 של 

תלמידי החוג הלומדים במסלול הרגיל ללימודי תואר שני יוכלו לעבור למסלול לימודי2)
תואר שני ושלישי משולבים לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר שני.

המעבר יותנה בהמלצה מיוחדת של המגמה או המסלול בו הם לומדים.

תכנית הלימודים זהה לתוכנית הלימודים בלימודי המ.א., פרט לתוספת של מספר קורסים
שיקבע ע"י המגמה/המסלול אליו יתקבל התלמיד. בדומה לדרישות בלימודי המ.א.

 הצעה לעבודה סמינריונית מורחבת’ידרשו תלמידי המסלול המשולב להגיש בסוף שנה א
(או הצעת תיזה), ולהגיש את העבודה הסמינריונית המורחבת (או תיזה) לשם קבלת

תואר שני בתום שנה ב'.

µ µ µ
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לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטור)
פרופ' רענן ליפשיץיו"ר ועדת הדוקטורט החוגית: 

תוכנית הלימודים מאפשרת קבלת תואר דוקטור בתחומים שונים של הפסיכולוגיה. מטרתה
להכשיר את בוגריה לעבודה במחקר, בהוראה ויישום. החוג לפסיכולוגיה רואה בדוקטורנטים
במשך הכשרתם חלק חשוב מהצוות ומצפה מהם להשתלב כפי שיידרש בפעילות החוג,

בועדותיו, בהוראה ובהדרכה כנדרש.

תנאי קבלה
זכאי להגיש מועמדותו לקבלה כתלמיד לדוקטורט בעל תואר מ"א בפסיכולוגיה מאוניברסיטה
מוכרת בארץ או בחו"ל שהשיג לפחות ציון ממוצע 85 בלימודים לתואר שני, וציון 86 בעבודת

הגמר.

מבנה הלימודים
משך הלימודים לתוכנית הדוקטורט הוא שלוש שנים.

 שנה ראשונה— ’ ושלב מחקר ב'. שלב א’הלימודים מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א
מוקדשת לכתיבת הצעת המחקר. שנה שניה ושלישית מוקדשות לכתיבת העבודה.

’שלב מחקר א
 תוגש בכתב ליו"ר ועדת דוקטורט בצרוף המסמכים הדרושים.’בקשת הקבלה לשלב מחקר א

את רשימת המסמכים ניתן לקבל במזכירות החוג. כחלק מתהליך הקבלה יידרש המועמד:

להשיג הסכמת מורה המוסמך להדריך תלמידי מחקר, לשמש כמדריכו בעבודת המחקר.א.

 לא’להכין הצעת מחקר ראשונית ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. שלב מחקר אב.
יעלה על שנה מתחילת הלימודים.

’שלב מחקר ב
תא לולכתש רקחמ תעצה דימלתה שיגי 'ב רקחמ בלשל ’א רקחמ בלשמ רובעל ידכא.

רטוטקודה תדעוול בתכב שגות וז העצה .רקחמה לש תטרופמ תינכתו הדובעה אשונ
החוגית עם חוות דעתו של המדריך. חוות דעתו זו תסתמך על בדיקה שתתייחס להצעת
מחקר ולכושרו  של התלמיד לבצע את העבודה  המוצעת. בדיקה זו עשויה להסתמך על

חוות דעת של קוראים נוספים, מהחוג, מאוניברסיטת חיפה או מחוצה לה.

ב.   בדיקת ההצעה נתונה בידי ועדת הדוקטורט והיא זו אשר תחליט לאשר את ההצעה או
לדחותה או לדרוש תיקונים ושינויים, תוך התחשבות בחוות דעתם של הקוראים והמנחה.

הוועדה תזמן את תלמיד המחקר להגן על הצעתו לפני הוועדה.



517

החוג לפסיכולוגיה

סתכמ תמלשהל הצקומה ןמזה קרפ .’ב רקחמ בלשל דמעומה רובעי העצהה רושיא רחאלג.
הלימודים ולביצוע עבודת מחקר לקבלת תואר" דוקטור לפילוסופיה" הוא שנתיים.

תושרה רושיאו ,תיגוחה טרוטקודה תדעו תצלמה הנועט וז הפוקתל רבעמ הכראה
ללימודים מתקדמים.

לימודי דוקטורט
א.  מדריך עבודת הד"ר יקבע לתלמיד המחקר את תכנית הלימודים שלו ואת היקפה.

ועדת הד"ר החוגית תאשר את התוכנית והיקפה. הוועדה רשאית להטיל על  התלמיד
פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם.–חובת בחינה (בכתב או בעל

כל תלמיד יחוייב בשיעורים בהיקף של 16 שש"ס במהלך לימודי הדוקטורט.ב.
בחירת השיעורים תיעשה תוך היוועצות בין המונחה למנחה.

.’מומלץ כי מחצית לימודי הדוקטורט יסתיימו בשלב אג.
ד.   התלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט לפני שסיימו את מכסת השיעורים

כנדרש בלימודי הדוקטורט.
ה.    המנחה יוכל לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר למכסת המינימום הנדרשת בסעיף

, בהתאם לצורכי עבודת המחקר, באישור ועדת הדוקטורט’ב
ו.   דרישות אקדמיות נוספות (למשל, שפה זרה) תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים

מתקדמים.
ז.  במסגרת לימודיו יידרש כל תלמיד להתנסות בהוראה בחוג או בהדרכה בחוג.

ח.  תלמיד דוקטורט מחויב בהשתתפות "בפורום הדוקטורנטים" המתקיים בחוג.
 ניתן לקבל באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.מידע לגבי מלגותט.
 ניתן לקבל במשרד ההרשמה במעונות באמצעות דואר אלקטרונימידע לגבי מעונותי.

.mdavid@univ.haifa.ac.ilהכתובת:  לפי

מועדי ההרשמה לתואר שלישי
ההרשמה לתואר שלישי יכולה להיעשות במשך כל השנה אולם הדיון במועמדים חדשים
יתקיים בשלושה מועדים בלבד: בספטמבר, בינואר-פברואר וביוני-יולי. עד לתאריכים אלו
יש להעביר למזכירות החוג את כל המסמכים הדרושים. רשימת חברי סגל המוסמכים להדריך
תלמידי דוקטורט עם ציון תחומי התעניינותם, ניתן לקבל במזכירות החוג. ניתן להירשם

 הן הסמוך להרשמה והן הרחוק יותר.—לשני הסמסטרים 

לימודי תעודה בפסיכותרפיה
שנתית של לימודי תעודה בפסיכותרפיה במסלול–החוג לפסיכולוגיה מקיים תוכנית תלת

. התוכנית מתמקדת בפסיכותרפיהפסיכותרפיה עם ילדים נוער ומבוגריםללמידה 
אינדיבידואלית דינמית, אך כוללת גם סמינרים בגישות אחרות.

, הדגש הוא עלפסיכותרפיה לעובדי מסגרות טיפוליות עם ילדים ונוערבמסלול ללימודי 
הבנת יחסי הגומלין בין הילד וסביבתו, והשפעתם על התפתחותו. בשני המסלולים היקף
הלימודים הוא 7 שעות בשבוע כולל הדרכה קבוצתית ואישית. התוכנית מיועדת לפסיכולוגים
ולאנשי מקצוע אחרים בתחומי בריאות הנפש. פרטים וטופסי הרשמה ניתן להשיג במזכירות

החוג ועל האינטרנט.
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תקשורת

חוגי)–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

פרופ' גבריאל וימןראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

 רון רובין.’ גבריאל וימן, פרופ' תמר כתריאל, פרופ’פרופפרופסור מן המניין:

 רפי כהן אלמגור.’פרופפרופסור חבר:

.רלשמ לעיד"ר עוזי אלידע, ד"ר מרצה בכיר:

ד"ר רבקה ריב"ק. ,יתפרצ בירי ר"ד ,ןהכ ןתנוי ר"ד ,םהרבא ילא ר"דמרצה:

,רדנסכלא דוד ר"ד ,ןרוא תור ’בג ,ןח רוא ןרק ד"ר  ,ןבא לכימ ’בגעמית הוראה:
עשוהי ’פורפ ,תליג רימא רמ ,ליג ריאי רמ ,ןלוג ןנח ר"ד ,רב יסוי ר"ד
ןבואר רמ ,יבלח קיפר רמ ,רהוז יבג רמ ,ץיבורוה ןליא ד"וע ,יתג
,רגרבצלז–זוע הינפד"ר  ,דמלמד"ר יוסי  ,ילאכימ הטינא 'בג ,למרכ
 שיזף’רובינשטיין, פרופ הרדנוס ’פורפ ,סידרפ ליא רמ ,גלפ לבוי רמ

רפאלי, גב' לוסי שחר.

 נורית טלאור, ד"ר מישל רוזנטל.ר"דמדריך דוקטור:

מר אורן מאיירס.מדריך:

מזכירות החוג
 נורית נתן’גבמרכזת החוג: 

 מיקי רוטמן’גבמזכירת החוג: 
-ה', בין השעות 13.00-11.00’שעות קבלה: ימים א

טלפון: 8249283; פקס: 04-8249120
מיקום: חדר 8034, קומה 8, בניין רבין

com.haifa.ac.il אתר החוג באינטרנט:  

באתר זה מופיע מידע אודות תחומי המחקר וסגל המרצים בחוג, פרטים על בוגרי החוג, מידע
הנוגע לקבלה לחוג ולוח מודעות המתעדכן באופן שוטף. התקשורת מול הסטודנטים תתבצע

גם דרך אתר זה.
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
תכלית הלימודים לתואר ראשון היא להקנות לתלמיד/ה הכרה בסיסית של התחומים השונים
בחקר התקשורת המודרנית. החוג עוסק בתיאוריות וגישות שונות בתחום חקר התקשורת
והשפעותיה החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות.  מערכת הלימודים מתרכזת בשלושה נושאים

 הכרת המבנה, אופן הארגון והתפקוד של אמצעי תקשורת—מרכזיים: א. מוסדות התקשורת 
 הכרת דפוס השידור, ההפצה, הקליטה וההשפעה של המסרים—שונים. ב. תהליכי תקשורת 

אישית. הכוונה היא–התקשורתיים מחדשות ובידור ועד תעמולה ופרסומת. ג. תקשורת בין
להכשיר בוגרים בעלי ידע בסיסי בתיאוריה ובמחקר בתחומי התקשורת השונים, ולטפח
הבנה ביקורתית ביחס לתהליכי תקשורת וביחס לתפקידיה של התקשורת בחיים המודרניים.

לצד הלימודים העיוניים תתקיימנה סדנאות מעשיות בתחומים שונים של התקשורת.

תנאי קבלה
ידי החוג.–עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

.בלבדהקורסים מיועדים לתלמידי החוג לתקשורת 

סוגי הקורסים בחוג
החוג מציע סוגים שונים של קורסים, במתכונת של  שיעורים, תרגילים, קבוצות דיון,
סמינריונים וסדנאות כמפורט ברשימה של חובות התלמיד/ה. הקורסים הם סמסטריאליים
’או שנתיים, כשחלקם ניתנים במתכונת של הרצאה + תרגיל או קבוצת דיון.  תלמידי שנה ג
יוכלו להשתתף בפרקטיקום יישומי בהיקף של 2 או 4 נקודות במקום אחד מקורסי הבחירה.
תלמידי שנה ג' שממוצע ציוניהם בחוג הוא 85 ומעלה, יוכלו להצטרף לפרויקט מחקר במסגרת

הדרכה אישית בהיקף של 4 נקודות, באישור ובהנחיית אחד המרצים/ות.

חובות התלמיד בחוג
 (דרג 1)’שנה א

שיעורי חובה
’6 נ4 שש"סשו"ת)’(סמס' א קבוצת דיון’מבוא לתקשורת המונים + 2 ש
מגמות בהתפתחות התקשורת

’4 נ2 שש"סשו"ת)’(סמס' א קבוצת דיון’העולמית + 2 ש
’4 נ2 שש"סשו"ת(סמס' ב') קבוצת דיון’פסיכולוגיה חברתית + 2 ש
’4 נ2 שש"סשו"ת ב')’(סמס קבוצת דיון’מדיה חדשים וחברה + 2 ש

סדנאות
’2 נ2 שש"ס) סד'’ א' או ב’(סמססדנה מעשית (מתוך הרשימה בשנתון)

’20 נסה"כ
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 (דרג 2)’שנה ב
שיעורי חובה

’4 נ2 שש"סשו"ת)’(סמס' א  תרגיל’שיטות מחקר כמותיות + 2 ש
מבוא לסטטיסטיקה

’4 נ2 שש"סשו"ת)’(סמס' ב תרגיל’וסטטיסטיקה ממוחשבת + 2 ש
’4 נ4 שש"סשו"ת ב')’(סמס  תרגיל’שיטות מחקר איכותניות + 2 ש

 מביןאחד לפחותחובת בחירה של קורס 
המיקבץ בתקשורת לשונית:

רטוריקה
’4 שש"ס     4 נשיעור א')’(סמיסודות הרטוריקה

’4 נ4 שש"סשיעור א')’(סמחילוני–היבטים רטוריים במפגש הדתי
’4 שש"ס     4 נשיעור ב')’(סמקסם הרטוריקה ומקסם הדמגוגיה

’4 נ4 שש"סשיעורקורסי הבחירה (מתוך הרשימה  בשנתון)
’2 נ2 שש"ס’סדסדנה מעשית (מתוך הרשימה בשנתון)

’22 נסה"כ

  (דרג 3)’שנה ג
שיעורי חובה
’4 שש"ס     4 נשיעור א')’(סמדיני תקשורת

’4 נ4 שש"סשיעורשיעור בחירה (מתוך הרשימה בשנתון)
’8 נ8 שש"ססמינר2 סמינריונים (מתוך הרשימה בשנתון)
’2 נ2 שש"ססדנהסדנה מעשית (מתוך הרשימה בשנתון)

’18  נסה"כ

 מתכונת התכנית החדשה חלה על תלמידים המתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשס"ד.הערה:

תנאי מעבר
 על התלמיד לקבל ציון ממוצע 70 לפחות בשיעורי החובה ולא פחות’על מנת לעבור לשנה ב

60 בכל אחד מן השיעורים.–מ
 על התלמיד לקבל ציון עובר (51 לפחות) במקצועות החובה (כולל חובת’כדי לעבור לשנה ג

בחירה) של שנה ב'.
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מבוא לסטטיסטיקה וסטטיסטיקה ממוחשבת
סטודנטים שחוגם השני הינו: סטטיסטיקה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  או פסיכולוגיה—

גוחב תודוקנה תסכמ תא םילשהל ושרדיי הלא םיטנדוטס .סרוקהמ םירוטפ וייה
לתקשורת בקורס בחירה.

סטודנטים שהחוג השני שלהם מדע המדינה ילמדו את הקורס בחוג לתקשורת.—

סטודנטים שהחוג השני שלהם שירותי אנוש, אשר יבחרו ללמוד את הקורס בחוג לשירותי—
אנוש יידרשו להשלים את מכסת הנקודות בחוג לתקשורת בקורס בחירה.

פסיכולוגיה חברתית
סטודנטים תלמידי החוג לפסיכולוגיה יהיו פטורים מהקורס. סטודנטים אלה יידרשו—

אל רשא  םיטנדוטס( .הריחב סרוקב תרושקתל גוחב תודוקנה תסכמ תא םילשהל
) עבור סטודנטים’ילמדו במסגרת החוג לפסיכולוגיה את הקורס יידרשו להשלים בשנה ב

.’אלו, הקורס " פסיכולוגיה חברתית" הוא תנאי מעבר לשנה ג

סטודנטים שהחוג השני שלהם הוא שירותי אנוש ילמדו את הקורס בחוג לתקשורת.—

:’קורסי בחירה בהיקף של 8 נק
  מתוך קורסים’במהלך הלימודים לתואר ניתן לבחור שיעור אחד בהיקף של עד  4 נ—

הניתנים  מחוץ לחוג. רשימת קורסים מומלצים תישלח לתלמידים. ניתן לבחור קורסים
שאינם נמצאים ברשימה באישור החוג (בתנאי שגם החוג השני יאשר זאת).

2 נק' פעילות חברתית.– פרקטיקום מעשי ו’ניתן לבחור עד 4 נק—
 מתוך 8 נק' מלימודי הבחירה, חייבות להיות שעור מדרג 2’בכל מקרה, לפחות 2 נק—

בחוג.

תעודת הוראה
סטודנטים המעוניינים להכשיר את  עצמם לעבודה בתחום  הוראת התקשורת יוכלו להתחיל

בכך כבר בשנה השלישית ללימודיהם בחוג.
הלימודים לקראת תעודת הוראה בתקשורת נערכים בחוג להוראה בהנחיית ד"ר רבקה

ריב"ק.
כדאי להתייעץ עמה בדבר הקורסים המומלצים למי שמתעתדים ללמוד הוראת תקשורת.

פרטים נוספים על התכנית ניתן למצוא באתר החוג.

פרקטיקום יישומי
במסגרת הפרקטיקום יעבדו הסטודנטים באחד ממגוון ארגונים העוסקים בתחומי התקשורת
השונים על פי המלצת החוג ובליווי אקדמי של חבר סגל בחוג. תינתן אפשרות להצטרף

) או שנתית (4 נ') והציון שיינתן יהיה השלים/לא’לפרקטיקום במסגרת סמסטריאלית (2 נ
השלים.

מחויבות הסטודנט למקום העבודה היא בהיקף של 3 שעות בשבוע, וכמו כן תתקיימנה
מספר פגישות  בסמסטר במסגרת קבוצות דיון מונחות באוניברסיטה. רשימת הארגונים

המשתלבים בפרקטיקום תישלח לסטודנטים.
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הרישום לפרקטיקום יעשה רק לאחר שהסטודנט יתקבל לאחד מהארגונים הנמצאים ברשימה.

 בלבד.’הפרקטיקום מיועד לתלמידי שנה ג

הדרכה אישית בפרוייקט מחקרי
סטודנטים המעוניינים להתנסות במסגרת פרוייקטים מחקריים המתקיימים בחוג יוכלו
לפנות למרצים המוכנים לשלב אותם בעבודתם המחקרית. הפנייה למרצה תיעשה ע"י
הסטודנט/ית על פי בחירתו/ה. הסטודנט/ית ימלאו טופס שיבהיר מהם חובותיו/ה במסגרת
הפרוייקט (מטלות, קריאה, מספר פגישות בסמסטר, מרכיב הציון). ההדרכה האישית תזכה

את התלמיד/ה בציון.
, ותהיה בלבד שממוצע ציוניהם בחוג 85 ומעלה’מסגרת זו מיועדת לסטודנטים שנה ג

בהיקף 4 נ"ז (במסגרת סמסטריאלית או שנתית).

תכנית משותפת לתקשורת ומשפטים
לחה ,םיטפשמל הטלוקפלו תרושקתל גוחל תפתושמה תינכתב דומלל יאשר דימלתא.

משנת הלימודים הראשונה, אם הוא עומד בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל
החוג לתקשורת ובתנאי שאינו בעל תואר "בוגר" במשפטים או בתקשורת.

התלמיד  ילמד במקביל  את התכנית ללימודי משפטים (בהיקף של 112 נ"ז) ואת תכניתב.
הלימודים של החוג לתקשורת במסלול הדו חוגי ( בהיקף של 54 נ"ז).

תלמיד התכנית המשותפת לתקשורת ומשפטים יסיים את לימודיו בחוג לתקשורת אםג.
עמד בכל דרישות האוניברסיטה ותכנית הלימודים הנדרשת על ידי החוג וצבר 54 נ"ז

בחוג לתקשורת.

תלמיד התכנית המשותפת יהיה פטור בחוג לתקשורת  מקורס החובה "דיני תקשורת"ד.
ומסדנה אחת.

תלמיד בתכנית המשותפת יידרש ללמוד במסגרת לימודי הבחירה בפקולטה למשפטיםה.
קורסי בחירה בעלי עניין משותף לשני התחומים בערך של 6 נ"ז. רשימת קורסי הבחירה

תתואם עם מזכירות החוג לתקשורת.

תלמיד התכנית המשותפת  אשר הפסיק את לימודיו בפקולטה למשפטים בלא לסיימם,ו.
ייחשבו המקצועות בהם קיבל ציונים בפקולטה למשפטים במסגרת לימודיו במסלול

חוגי  בתקשורת עד למכסה של 10 נ"ז. התלמיד יחוייב להשלים את מכסת הלימודים–הדו
הרגילה בחוג לתקשורת בהיקף של 60 נ"ז וסה"כ 120 נ"ז לסיום התואר לשם קבלת

התואר "בוגר" בחוג לתקשורת.

גוחב "רגוב" תדועת לבקי תפתושמה תינכתה תרגסמב וידומיל תא םייסש דימלתז.
לתקשורת ובפקולטה למשפטים.
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הלימודים לתואר השני  (מ"א)
ד"ר יריב צפתיייו"ר הוועדה החוגית לתואר שני:

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר שני בחוג לתקשורת היא הרחבת הידע העיוני והמחקרי בתקשורת
יחד עם התמחות בנושא מחקרי בהנחייה אישית של חוקרי החוג (עבודת תיזה). התכנית

תחומית על תופעות תקשורתיות מגוונות וכוללת מחקר על תכני תקשורת,–כוללת התבוננות בין
אישית ולשונית, הקשר בין–השפעות של תקשורת המונים, תרבות פופולרית, תקשורת בין

תקשורת לפוליטיקה, ועוד. הסטודנטים יוכלו למקד את לימודיהם בתחום נושא מסוים
ולבנות, יחד עם המנחה האישי, תכנית המתאימה להתעניינות וליידע הנדרש לשם כתיבת

עבודת המ"א.

תנאי קבלה
יוכלו להירשם בוגרי חוגים בתקשורת במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה  שסיימו את
לימודיהם בציון 76 לפחות בחוג לתקשורת ובחוג הלימוד השני לתואר. בוגרים שסיימו
תואר ראשון בחוגים אחרים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בציון 76 לפחות בשני החוגים,
ואשר להם נסיון מוכח בתחום התקשורת, יוכלו להירשם  לתכנית השלמות לתואר שני.
מועמדים אלה יחויבו בתכנית השלמות שתקבע ע"י ועדת המ"א, והם יידרשו לסיים את
קורסי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע 85 לפחות, כדי להמשיך

ללימודי תואר שני.
מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייבים
לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.

תהליך המיון
מיון המועמדים יישען על שאלון אישי, המלצות, הגשת דוגמת כתיבה, ציוני התואר הראשון,

מבחן הבנת הנקרא באנגלית, וראיון אישי.

מסלול לימודים
 מחקרי. הלימודים הם בהיקף של 36— ’הלימודים לתואר שני מתקיימים רק במסלול א

שש"ס וכן על הסטודנטים להגיש  עבודת גמר (תזה) מחקרית.

תכנית לימודים
קורסי חובה:

4 שש"ס)’(סמסטר אתיאוריות עכשוויות של תקשורת
4 שש"ס(שנתי, כל סמסטר 2 שש"ס)שיטות מחקר
4 שש"ס(שנה א' - סמסטר ב'סדנת מחקר

שנה ב' -  סמסטר א', כל סמסטר
2 שש"ס)
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4 שש"סמיקבץ אכותני:

יש לבחור לפחות סמינריון אחד מבין הסמינריונים  במיקבץ האכותני

 תמר כתריאל’ פרופ— גישות נרטיביות בחקר המדיה —

 ד"ר יעל משלר— שיח, אינטראקציה ומגדר —

 (או קורס מתאים מחוג אחר באישור ועדת מ.א.)—

8 שש"סמיקבץ: זרמים בחקר התקשורת
יש לבחור לפחות 2 סמינריונים מבין הסמינריונים במיקבץ

 תרבות ותקשורת בעיני הפרשנות הצרפתית:—
 ד"ר עוזי אלידע—    ממודרניזם לפוסט מודרניזם 

 ד"ר מישל רוזנטל— גישות לחקר תרבות פופולרית (זרם בריטי ) —

 רון רובין’ פרופ— גישות אמריקאיות לחקר התקשורת —

24 שש"ססה"כ

12  שש"ססמינריוני בחירה

36 שש"ססה"כ

במסגרת סמינריוני הבחירה:
ניתן ללמוד סמינריונים נוספים מתוך המיקבצים.—
ניתן ללמוד עד סמינר אחד מדרג 3.—
ניתן ללמוד עד 2 סמינריונים מדרג 4 מחוץ לחוג (או אחד אם למדו מדרג 3).—

סמינריון מחלקתי
בנוסף על הקורסים המפורטים, על כל תלמידי המ.א. להשתתף בסמינריון מחלקתי, שמתקיים

 בין השעות 14.00-12.00.’בתשס"ד בימי ג

תנאי מעבר
 לשנה ב' הוא 80 לכל אחד מקורסי החובה וציון ממוצע כללי של 80’ציון המעבר משנה א

.’בכל הקורסים בשנה א

משך הלימודים
משך הלימודים לתואר שני בחוג הוא עד 3 שנים.

שקלול הציון הסופי
הציון הסופי יהיה מורכב ממוצע הציונים של קורסי המ.א. (50%) וציון עבודת גמר (50%).
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הפקולטה למדעים והוראתם
פרופ' אברהם חייםדיקן הפקולטה: 

דלוגין–גב' דניאלה ענברראש מינהל הפקולטה: 

 הרוח והחברה הינם אבני היסוד של התרבות האנושית.המדעים המדוייקים,

פיזיקליות והביולוגיות התורמות להסברה– כוללים את המערכות הכימיותהמדעים המדוייקים
תחומית זו תורמת–ופענוח של המוצא והאבולוציה של העולם, החיים והאדם. רציפות בין

להבנת עקרונות הקיום במערכות ארגון שונות מהרמה החלקיקית דרך הרמות המולקולריות
 המתמטיקהוהתאיות ועד לרמת האורגניזם והקהילה מחד ולמערכות קוסמיות מאידך. 

מהווה חוליה מקשרת בין מדעי הטבע למדעי הרוח. כמדע בפני עצמו היא מדע דדוקטיבי
 "חסר תוכן" במובן הפילוסופי החיובי של המונח. עם זאת, שימושיה למדעי—סטרילי 

הטבע (ולכל המדעים הכמותיים) הם ללא תחליף.

הפקולטה למדעים והוראתם היא אחת הצלעות במשולש של טבע, רוח וחברה.
הפקולטה כוללת את היחידות הבאות:

(B.Sc; M.Sc; Ph.D)החוג למתמטיקה 1.

(B.Sc)החוג להוראת מתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב 2.

(B.Sc)החוג להוראת הביולוגיה 3.

המכון לאבולוציה והחטיבה לביולוגיה אבולוציונית4.

(M.Sc)חוג ללימודי מוסמך בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית 5.

* חוג ללימודי מוסמך בנוירוביולוגיה ואתולוגיה הוגש לאישור המל"ג.

הפקולטה תמסד ההוראה והמחקר במדעים המדוייקים ובמדעי החיים לתלמידי התואר
הראשון, השני והשלישי.

מתמטיים והביולוגיים בדגש סביבתי–ייחודה של הפקולטה בגישור בין המדעים הפיזיקליים
אבולוציוני ובשילוב גישות עיוניות וניסיוניות (מודלים מתמטיים ומחקריים בשדה ובמעבדה).

המחקר הניסיוני כולל עבודות במגוון הגנום הביולוגי מהממלכות השונות (מיקרואורגניזמים,
צמחים ובעלי חיים) בשיטות קלאסיות ומודרניות המשלבות תחומים שונים של מדעי החיים,

המדעים המדוייקים ובמדעי הטבע.

 הצמחי, האנימלי והאנושי—מבין מוקדי המחקר בפקולטה יש לציין את מחקר הגנום 
גנטי והשוואת רצפים גנטיים ואת מחקר המוח–הכולל מחקרים בשונות הגנטית במיפוי

תחומי ולסייע להם בהבנת–וההתנהגות אשר מטרתו להכשיר סטודנטים מצטיינים במחקר רב
ביולוגי והמולקולרי של ההתנהגות: ממולקולות להדמיה פונקציונלית בבני–הבסיס הנוירו

אדם.
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בתחום הביולוגי נעשית עבודת מחקר גם ברמת האורגניזם השלם, התנהגות בעלי החיים,
האורגניזם וסביבתו כיחידה תפקודית והבקרה הפיזיולוגית ברמות השונות.

בתחום העיוני מתקיים בפקולטה מחקר במתמטיקה עיונית ובמתמטיקה שימושית, בפיזיקה
תאורטית ובקשרים שבין מדעים אלה למדעי הטבע והחיים. ניתן דגש מיוחד לתחומי

ביואינפורמטיקה וביומתמטיקה.

כמו כן, קיים מרכז למתמטיקה חישובית ומחשוב מדעי בו שותפים חוקרים מהחוג למתמטיקה
ומהחוג להוראת המתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב. מטרת המרכז לתכנן ולתמוך בפעילות

תחומית בפקולטה למדעים והוראתם.–אקדמית רב
חוקרים מהפקולטה למדעים משתפים פעולה מחקרית עם חוקרים ממדעי החברה והרוח על

תחומית שרק בעזרתה אפשר לקדם פתרון הבעיות הסביבתיות–מנת לקדם הגישה הרב
הניצבות בפנינו. הפקולטה באמצעות החוג להוראת הביולוגיה, שותפה פעילה בחוג לניהול

כמו כן ממשיכה הפקולטה להכשיר משאבי טבע וסביבה המעוגן בפקולטה למדעי החברה.
מורים לביולוגיה, למתמטיקה ופיזיקה.

פרטים ניתן לקבל בטלפונים: חיצוני 04-8288077/8/9, או פנימי 8077/8/9.

אוניברסיטאית–לימודי תואר שלישי במסגרת הוועדה הכלל
לתלמידי מחקר

תלמידים המעונינים בלימודים לתואר שלישי בתחומי מדעי החיים או הוראת המדעים
אוניברסיטאית לתלמידי מחקר בהנחיית חברי–יכולים לבצע זאת במסגרת הוועדה הכלל

סגל בעלי מינוי אקדמי בפקולטה למדעים והוראתם מדרגת מרצה בכיר ומעלה.

במכון לאבולוציה קיימת אפשרות לביצוע מחקרים בשדה ובמעבדה בשיטות מולקולריות
מודרניות בצמחים, פטריות, אצות ובעלי חיים בשילוב עם מחקרים תיאורטיים הכוללים
מודלים בגנטיקה מתמטית, ביואינפרומטיקה, האבולוציה והמגוון של הגנום, במספר מודלים

אורגניזמים מבקטריות ליונקים.

במסגרת המרכז לחקר המוח וההתנהגות: הבנת הבסיס הביולוגי ללמידה וזיכרון, דימות
מוח האדם, שיטות מתקדמות באלקטרופיזיולוגיה, בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית.

במעבדות החוג להוראת הביולוגיה תלמידים יכולים לבצע מחקר העוסק ביחסי גומלין בין
צמחים ובעלי חיים, אנרגטיקה, שמירת טבע, אקופיסיולוגיה וכרונוביולוגיה. המחקר הוא

אינטגרטיבי מהרמה האורגניזמית עד לרמה המולקולרית.

כמו כן, תלמידים יכולים לבצע את עבודת המחקר שלהם בנושאים של הוראת מתמטיקה
ופיסיקה.

בדבר פרטים נא לפנות למרכזת לימודי תואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים, טל':
.04-8240552

הפקולטה למדעים והוראתם
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ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית
.M.Sc חוג לימודים ראשי לתואר

פרופ' יוסי מרטראש החוג: 

פרופ' יוסי מרטיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

חברי הסגל האקדמי

'פורפ ,םייח םהרבא 'פורפ ,רסאו ןומולוס 'פורפ ,ינפד ץומא 'פורפפרופסור מן המניין:
  פרופ' אורי,ובנ רתיבא 'פורפ  ,טרמ יסוי 'פורפ ,בונופירט דראודא

צולר (אמריטוס), פרופ' אברהם קורול.

גיורא חת (שבתון), 'פורפאלכסנדר בולשוי, פרופ' מאיר ברוזה,  'פורפפרופסור חבר:
 קמ"ע), ד"ר—פרופ' עדו יצחקי,  ד"ר ולרי קירז'נר (עמית מחקר בכיר 

 קמ"ע).—יפים רונין (עמית מחקר בכיר 

ד"ר ליאון בלאושטיין, ד"ר אלחנן במברגר, ד"ר אדי ברקאי, ד"ר שמחהמרצה בכיר:
ידון*, ד"ר ניצה מירסקי, ד"ר גדעון נאמן, ד"ר משה ענבר, ד"ר ציון–לב

פחימה, ד"ר גדי קציר, ד"ר קובי רוזנבלום.

ד"ר אלכסנדר בהרב, ד"ר אורי שיינס.מרצה:

שלמה, ד"ר מלכה הלפרין.–ד"ר רחל בןמדריך:

* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
 גלית חמינה'גבמזכירה: 

בניין חינוך ומדעים, קומה 6, חדר 2618
טלפון: 04-8288078
פקס:  04-8288108
http://research.haifa.ac.il/~eebכתובת אתר החוג: 
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ה', בין השעות 12.00-10.00—שעות קבלה: ימים א'

(.M.Sc) הלימודים לתואר שני

תנאי קבלה
לחוג יתקבלו בוגרי תואר ראשון במדעי החיים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או

בחו"ל, שציונם הסופי המשוקלל הוא לפחות 80.

מועמדים ללימודים יתבקשו להעביר עם הרשמתם למזכירות הרשמה גיליונות ציונים
מעודכנים  של לימודיהם הקודמים. כמו כן יגישו למזכירות החוג שני מכתבי המלצה מטעם
מורים אשר הכירו אותם בלימודיהם הקודמים ומכתב קצר המפרט את המניעים להשתלבות

בחוג ובמידת האפשר את הנושאים אותם הם מעונינים לחקור.

המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה. הוועדה רשאית, על פי שיקוליה, להחמיר
או להמליץ להקל מתנאי הקבלה הנ"ל, ובתנאי שאלה לא יעמדו בסתירה לתנאי הקבלה

אוניברסיטאיים. ועדת הקבלה תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים על קבלה–הכלל
ללימודים, אולם, ההחלטה הסופית על אישור הקבלה נתונה בידי הרשות ללימודים מתקדמים,

וזאת לאחר השלמת כל חובות הבוגר והמצאת תעודת בוגר או זכאות לתעודת בוגר.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב
לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

מבנה הלימודים
 בלבד, הכולל כתיבת תיזה.’הלימודים בחוג הם במסלול א

ניתן להשיג במזכירות החוג רשימה של נושאים לתיזה. תלמידים שהתקבלו לחוג מתבקשים
לפנות למנחים השונים ביוזמתם על מנת ליצור קשר להנחיה.

תוכנית הלימודים כוללת
קורסי חובה המשותפים לכל תלמידי התוכנית בהיקף של 20 שש"ס.1.

קורסי בחירה בהיקף של 16 שש"ס אותם נוטל כל תלמיד בהתייעצות עם המנחה שלו2.
לעבודת הגמר.

ביצוע מחקר שיוגש כעבודת גמר מחקרית (תיזה) והצגת העבודה במסגרת סמינריונית.3.

השתתפות פעילה בסמינריון מחלקתי הכולל שמיעה והרצאה על עבודת הסמינריון.*4.

 יינתן במהלך השנה הראשונה ללימודים.*— "בטיחות במעבדה" —השתלמות חובה 5.

 יינתן במהלך השנה— "הסמכה לסטודנטים למחקר בבע"ח" —השתלמות חובה 6.
הראשונה ללימודים.* (מיועד לתלמידים אשר עבודת הגמר שלהם בחקר בעלי חיים).

קורס בשפת תיכנות לתלמידים שאינם בעלי רקע מספיק בלימודי שפת תכנות מחשב.*7.
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20 שעות החובה הנדרשות–* שעות הלימוד בקורסים המצוינים בסעיפים 7-4 יילמדו בנוסף ל
על פי תוכנית הלימודים.

טבלה מסכמת למבנה הלימודים
לימודי בחירה (שש"ס)לימודי חובה (שש"ס)שנה

6 לפחות20 +סמינריון + בטיחות במעבדה +’א
הסמכה למחקר בבע"ח + שפת תיכנות

10’ב
2016סה"כ

משך הלימודים
 שנתיים.—משך הלימודים כולל הגשת עבודת הגמר 

תוכנית הלימודים

קורסי חובה

היקףשם הקורס
4 שש"סתכנון ניסויים, איסוף נתונים וניתוח תוצאות מדעיות

4 שש"ספרקים נבחרים באבולוציה אורגניזמית
2 שש"סאבולוציה מולקולרית

2 שש"סאקולוגיה של אוכלוסיות
2 שש"ספיסיולוגיה אקולוגית

2 שש"סמיפוי גנטי של תכונות כמותיות
2 שש"סגנטיקה של אוכלוסיות

2 שש"סאקלים סביבה ואדם
20 שש"ססה"כ קורסי חובה

קורסי חובה ללא זיכוי שעות
סמינריון מחלקתי

השתלמות בטיחות במעבדה
השתלמות הסמכה למחקר בבע"ח

אווה’*קורס ג
אווה.’*תלמיד שלמד קורס תיכנות בתואר הבוגר בציון העולה על 66 פטור מקורס ג

קורסי בחירה
קורסי הבחירה המפורטים להלן הם בהיקף של  4-2 שש"ס. הסטודנט ירכיב את מערכת
השעות בהיקף של לפחות 16 שש"ס לפי הפירוט של ארבעת האשכולות: אשכול ביולוגיה
אורגניזמית ואבולוציונית, אשכול אקולוגיה, אשכול ביולוגיה של התא (ברמת מנגנונים),

-תחומי. חלק מקורסי הבחירה של 2 שש"ס משותפים לתוכניות נוספות לתואר–אשכול בין
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שני. קיומו של קורס בחירה מותנה במספר מינימלי של נרשמים עפ"י המקובל באוניברסיטה
בלימודי מוסמך. תוכנית הלימודים תיערך בהתייעצות ובאישור המנחה בעבודות הגמר

והוועדה לתארים מתקדמים. חלק מהקורסים יוצעו אחת לשנתיים.
אשכול ביולוגיה אורגניזמית ואבולוציונית

                                                                              היקףשם הקורס
    תמ"ס’ש

11    +ישראלית–אנטומולוגיה למתקדמים: בעיות נבחרות בפאונה הארץ
31    +ישראל–פרקים נבחרים בביולוגיה של עופות ויונקים של ארץ

2מערכות דינמיות בגנטיקה אוכלוסיתית
2מודלים אוטומטיים של התנהגות קולקטיבית

2פרקים נבחרים בהתנהגות ואבולוציה (לא יינתן בתשס"ד)

אשכול אקולוגיה

היקףשם הקורס
    תמ"ס’ש

3   +    1תיכוני–אקולוגיה של הר הכרמל והחורש הים
3   +    1יחסי גומלין צמחים ובעלי חיים

3   +    1בעיות באקולוגיה של אוכלוסיות וחברות
2   +    2 היבטים אקולוגיים והתנהגותיים—יחסי פרחים מאביקים 

אשכול ביולוגיה של התא (ברמת מנגנונים)

היקףשם הקורס
    תמ"ס’ש

2מנגנונים מולקולריים של עמידות צמחים למחלות
2אנדוקרינולוגיה השוואתית וסביבתית

תחומי–אשכול בין

היקףשם הקורס
    תמ"ס’ש

2מדוע סקס: המסתורין של רקומבינציה סקסואלית
2פרוייקט הגנום האנושי: השלכות מדעיות רפואיות ומוסריות

2אינפורמטיקה: אנליזה של רצפים, חיזוי מבנה ופעילות ביולוגית–ביו
1   +    1 אספקטים סביבתיים—שעונים ביולוגיים 
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 (דגמים, תפקיד ואבולוציה) של בעלי חיים—תקשורת כימית 
2(לא יינתן בתשס"ד)

 לשנה ב'’תנאי מעבר משנה א
תלמידים שנכשלו בשני קורסי חובה או יותר לא יוכלו להמשיך לימודיהם בחוג.1.

תלמידים שנכשלו בקורס חובה יצטרכו לחזור עליו שנית בשנה העוקבת. במידה ויכשלו2.
שוב לא יוכלו להמשיך לימודים בחוג.

ציון מעבר בקורס הוא 3.66.

 לשנה ב' הוא 76.’ציון ממוצע מעבר משנה א4.

ציון סופי
הציון הסופי יורכב כדלקמן:

30% ציוני הקורסים והעבודות הסמינריוניות.

40% עבודת הגמר.

30% בחינת גמר שבמרכזה תחום התמחותו של התלמיד ונושאים המקורבים לתחום אשר
פה).–ימסרו לתלמיד מראש (הבחינה תיערך בעל

תלמידי החוג מתבקשים לעיין בתקנון האוניברסיטאי ללימודים לתואר שני לקבלת פרטים
נוספים, כמו: משך הלימודים הנורמטיבי, בחינות, ציונים ועבודות, הפסקה/חידוש/הארכה/

חופשה מלימודים, נוהל ערעור על ציוני קורסים, עבודת מחקר ועוד.

http://research.haifa.ac.il/~graduateכתובת האתר: 
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210
מתמטיקה

חוגי)–חוגי וחד– (דו.B.Sc–חוג לימודים ל
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 פרופ' שלמה רייזנרראש החוג:

חברי הסגל האקדמי

,וירנטוב ןד 'פורפ ,)סוטירמא( יצרא לאפר 'פורפ ,יזרא ןתנויפרופ' פרופסור מן המניין:
ןתנוי 'פורפ ,)ריכב ןעדמ( ץיבוקרב בקעי 'פורפ ,ןוארב םרימע 'פורפ
,טייו קחצי 'פורפ ,)'ב רטסמס סוטירמא ;'א רטסמס ןותבש( ןלוג
 ויסמן, פרופ'וזיא  'פורפ ,)'ב רטסמס ןותבש( ןייטשנייו קלא 'פורפ

,בוקינב'זוק רדנסכלא 'פורפ ,רוזנצ ריאי 'פורפ ,ןרומ דג 'פורפ ,סקז ףיוס
 (אמריטוס), פרופ' משה רויטמן, פרופ' שלמהןייטשניבור ןמלז 'פורפ

רייזנר.

רוטקיו 'פורפ ,ןוריג יש 'פורפ ,)ןותבש( ץיבומרבא הנשוש 'פורפפרופסור חבר:
.)ע“מק - ריכב רקחמ תימע( וקנלז דינואל ר"ד ,קינרה

.)ןותבש((פטרזייל)  רתפ בקעי ר"ד ,ץיניח רימידלו ר"ד ,קנלב דוד ר"דמרצה בכיר:

.*רוסנמ קיפות ר"ד ,*בוקינלמ הנא ר"ד ,רסוניג לבוי ר"דמרצה:

ד"ר פרד וינר, ד"ר ג'ק וינשטין, ,יקסניבוד לעי 'בג  ,תונרג ןבואר ר"ד:הארוה תימע
,יקסבונק רוגיא ר"ד ,קו'צניפ ןושרג ר"ד ,יקסבלסז רדנסכלא ר"ד
 ד"ר איתן רון.,יקסנבור רימידלו 'פורפ

*דרגה מוצעת

מזכירות החוג
עדה– מיכל פורטנוב’גבמרכזת החוג:

 עליזה גונן’גבמזכירות החוג:
גב' ענת רווה

-ה', בין השעות 12.30-10.00’ימים אשעות הקבלה:
04-8240699, 04-8249294;   פקס: 04-8240024טלפון:

http://math.haifa.ac.il    כתובת החוג באינטרנט:mathsec@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:
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).B.Scהלימודים לתואר ראשון (

מטרת הלימודים
המטרה היא להקנות לתלמיד ידע מעמיק בשטחי המתמטיקה השונים, תוך שימת דגש על
פרקי המתמטיקה המודרנית ועל יישומיהם. החוג מכשיר את תלמידיו לקראת לימודים
לתארים גבוהים, לתפקידי הוראת המתמטיקה ו/או מחשבים, ולעבודת מחקר ופיתוח בתחומי
המתמטיקה השימושית, תוך אפשרות לשלב מתמטיקה ומדעי המחשב. הלימודים בחוג

–חוגי במתמטיקה טהורה, מסלול חד–למתמטיקה מתנהלים במסלולים הבאים: מסלול חד
חוגי במתמטיקה ויישומיה לטכנולוגיות–חוגי במתמטיקה עם לימודי מחשב, מסלול חד

חוגי המשלב לימודי מתמטיקה עם לימודים בחוג אחר. בכל–עתירות מדע, מסלול דו
.(Honors Program)המסלולים, התלמידים המצטיינים יכולים להצטרף לתכנית למצויינות 

תנאי הקבלה
לחוג למתמטיקה מתקבלים תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה

ידי החוג וכן עמדו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות–ברמה הנדרשת על
לימוד וציונם 70 ומעלה, או ברמה של 5 יחידות וציונם 65 ומעלה. או, לחילופין, סיימו
לימודי מתמטיקה מורחבת במכינה, או קורס קיץ הניתן מדי פעם בנושא "מבוא למתמטיקה",
בציון 70 לפחות, או עמדו בבחינת המיון הארצית במתמטיקה וקבלו את הציון 100 לפחות.

מבנה הלימודים
פני שישה סמסטרים המהווים שלוש שנות לימוד.  תלמיד יכול–הלימודים מתפרסים עלא.

להתחיל את לימודיו בסמסטר א' (סמסטר הסתיו) או בסמסטר ב' (סמסטר האביב).

:דומילה תונשל םימיאתמה םיגרד השולשל םיגווסמ םירנימסהו תואנדסה ,םיסרוקהב.
4) ושנה שלישית (סמסטרים–2), שנה שניה (סמסטרים 3 ו–שנה ראשונה (סמסטרים 1 ו

םיסרוקה תא דומלל רחוב דימלתה וב יותיעל סחיב תושימג שי ,תאז םע .)6–ו 5
מגבלות המתוארות בסעיפים הבאים.ל ףופכ םינושה

וא םיסרוקו םדק יסרוק תוולתהל םייושע גוחב ןתינה רנימס וא אנדס ,סרוק לכלג.
תרגילים צמודים. תלמיד הנרשם לקורס חייב להירשם בו זמנית לכל הקורסים והתרגילים

הצמודים (כלל זה אינו חל לגבי קורס צמוד אשר הושלם בסמסטר קודם).

את כל (ז"א נבחן וקיבל ציון עובר)  יורשה להירשם כתלמיד בקורס רק מי שהשלים
קורסי הקדם.

מספרי קורסי הקדם של הקורסים ושל התרגילים הצמודים מופיעים ברשימת השיעורים
בשורות המתחילות בסמלים "ק" או "צ".
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םניא הלא םיסרוק םא םג ,רתוי ךומנ גרדב הבוח יסרוק לע ךמתסהל לוכי סרוקכל ד.
מופיעים כדרישות קדם.

מילוי דרישות הקדם הוא באחריותו של התלמיד. דרישות הקדם מפורטות בשנתון והןה.
םא םג ןכל ,ותליחתב אלו רטסמסה ךלהמב תושירדה יולימ תא קדוב גוחה .תובייחמ

אושר (בטעות) רישום ללימודים אשר בו חריגות מדרישות הקדם רשאי החוג לבטל את
הרישום במהלך הסמסטר.

חוגי החייב בלא יותר מחמישה קורסים, או 20 נקודות,–תלמיד תואר ראשון במסלול החדו.
םשרנ רשאו ,)םיסרוקה רתי לכב רבועלצורך קבלת התואר (במובן שלמד וקיבל ציון 

םדקתמ סרוק תחא הנועבו תעב דומלל לכוי ,דחא רטסמסב ול םירסחה םיסרוקה לכב
ןושאר ראות דימלת לבקל לכוי המוד רושיא  .גוחה שאר לש ורושיאב ,םדק סרוקו
גוחב )תודוקנ 21( םיסרוק השולשמ רתוי אל ול םירסח םא יגוח–ודה לולסמב
רסים החסרים לו בשני החוגים בהם הואוקה לכל םשרנ אוהש יאנתבו ,הקיטמתמל

לומד בסמסטר אחד.

חוגי במסלול–בזמן הרישום לקראת תחילת הלימודים בחוג, יירשמו תלמידי המסלול הדוז.
.ףתושמ יגוח–דח לולסמ אוהש — 401חוגיים במסלול  –101 ותלמידי המסלולים החד

ורבעי ,401 לולסמבש 2–ו 1 םירטסמסה לש םיסרוקה לכב רבוע ןויצ תלבק רחאל
103 (מתמטיקה עם לימודי לולסמל וא ,)הרוהט הקיטמתמ( 201 לולסמל םידימלתה

מחשב) או למסלול 105 (מתמטיקה ויישומיה לטכנולוגיות עתירות מדע). (לפרטים ראה
תנאי מעבר בהמשך).

ולבקתי ,לולסמה ללאחד המסלולים יעבור את יכולת הקליטה ש םידמעומה רפסמ םא
דימלת .דרוי רדסב ,1 גרד ידומילב םהינויצ לש ללקושמ עצוממ יפל םידמעומה וילא
בתנאי המעבר הנדרשים, דמעש תורמל םידמעומ ףדוע ללגב ףדעומה לולסמל לבקתי אלש

יותר.יתקבל למסלול אחר ויוכל להגיש מועמדותו למסלול המועדף בשלב מאוחר

.םימשרנה םידימלתה רפסמ לש הסכמ שי םינוירנימסבו תואנדסב ,הריחבה יסרוקבח.
ידי מזכירות החוג מידי שנה, והרישום ייעשה על–המכסה בקורסים הנ"ל מתפרסמת על

בסיס כל הקודם זוכה.

קיימת אופציה לקורס קריאה מודרכת באישור ראש החוג.ט.

.(Honors Program)החוג מפעיל תכנית לימודים למצויינות לתואר "בוגר במתמטיקה" י.
הקבלה לתכנית זו תהיה בסוף השנה הראשונה ללימודי התלמיד, לפי הצטיינות בלימודי

םידימלת רשע השימחל דע םילבקתמ תינכתל .הלבק תדעו םע ישיא ןויארו 'א הנש
שממוצע ציוניהם 85 לפחות. תלמיד המסיים את לימודיו לפי התכנית למצויינות יקבל

ספח מתאים לתעודת הבוגר שלו.
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תכנית הלימודים *
מסלול מתמטיקה עם לימודי מחשב

קורסי חובה
 נ'’מסש + ת

סמסטר 1
’5 נ4 + 2’חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א

’5 נ4 + 2’אלגברה לינארית א
’5 נ4 + 2גיאומטריה אנליטית
’4 נ3 + 2מבוא למדעי מחשב

סמסטר 2
’5 נ4 + 2’חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב

’5 נ4 + 2’אלגברה לינארית ב
’5 נ4 + 2מתמטיקה דיסקרטית**

’4 נ3 + 2מבוא לשיטות תכנות

סמסטר 3
’5 נ4 + 2’חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ג

’3 נ2 + 2תורת הקבוצות
’5 נ4 + 2’אלגברה מודרנית א

’4 נ3 + 2אנליזה נומרית
’5 נ4 + 2מבני נתונים

סמסטר 4
’5 נ4 + 2משוואות דיפרנציאליות

’4 נ3 + 2פונקציות מרוכבות
’5 נ4 + 2טופולוגיה

’4 נ3 + 2מבנה המחשב***
’5 נ4 + 2תכנון וניתוח אלגוריתמים

’4 נ3 + 2הסתברות וסטטיסטיקה

*      תלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנים קודמות חייבים בתכנית הלימודים המופיעה
בשנתון של השנה בה החלו לימודיהם.

**    הקורס יכלול מבוא ללוגיקה, קומבינטוריקה, תורת הגרפים והסתברות.
***  הקורס יכלול חומר על מערכות ספרתיות ועל שפות סף.
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 נ'’מסש + ת
סמסטר 5

’4 נ4נושאים נבחרים בגיאומטריה
’4 נ4מבוא לאנליזה פונקציונלית

’5 נ4 + 2מערכות הפעלה

סמסטר 6
אין קורסי חובה.

קורסי בחירה
’4 נקורס בחירה אחד במתמטיקה טהורה =—
’8 נ2 קורסי בחירה במדעי המחשב =—
’8 נ2 קורסי בחירה במתמטיקה יישומית =—

מסלול מתמטיקה ויישומיה לטכנולוגיות עתירות מדע

סמסטר 1
’5 נ4 + 2’חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א

’5 נ4 + 2’אלגברה לינארית א
’5 נ4 + 2גיאומטריה אנליטית
’4 נ3 + 2מבוא למדעי מחשב

סמסטר 2
’5 נ4 + 2’חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב

’5 נ4 + 2’אלגברה לינארית ב
’5 נ4 + 2מתמטיקה דיסקרטית
’4 נ3 + 2מבוא לשיטות תכנות

סמסטר 3
’5 נ4 + 2’חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ג

’5 נ4 + 2’אלגברה מודרנית א
’4 נ3 + 2אנליזה נומרית

’5 נ4 + 2מבני נתונים

סמסטר 4
’5 נ4 + 2משוואות דיפרנציאליות

’4 נ3 + 2פונקציות מרוכבות
’4 נ3 + 2הסתברות וסטטיסטיקה
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 נ'’מסש + ת

’5 נ4 + 2תכנון וניתוח אלגוריתמים
’4 נ4אופטימיזציה

סמסטר 5
’4 נ4משוואות דיפרנציאליות חלקיות

’5 נ4 + 2שיטות נומריות ותוכנות מתמטיות א'
’2 נ2סדנא

סמסטר 6
’5 נ4 + 2שיטות נומריות ותוכנות מתמטיות ב'

’5 נ4 + 2שיטות במתמטיקה שימושית

 (20 נקודות) בסמסטרים 6-5 מתוך רשימת קורסי הבחירה שתתפרסם מדי5 קורסי בחירה
שנה.

מסלול מתמטיקה טהורה
קורסי חובה

’38 נסמסטר 1, 2:  כמו במסלול מתמטיקה עם לימודי מחשב =—
סמסטר 3:  כמו במסלול עם לימודי מחשב, להוציא את הקורס מבני נתונים, ובתוספת—

.’.  סה"כ 19 נ’(2 שעות) = 2 נסדנה

סמסטר 4
 נ'’מסש + ת

’5 נ4 + 2משוואות דיפרנציאליות
’5 נ4 + 2טופולוגיה

’4 נ3 + 2פונקציות מרוכבות
’5 נ4 + 2’אלגברה מודרנית ב

’4 נ3 + 2הסתברות וסטטיסטיקה

סמסטר 5
’4 נ4נושאים נבחרים בגיאומטריה

’4 נ4מבוא לאנליזה פונקציונלית
’2 נ2סמינריון

סמסטר 6
’4 נ4קורס מתקדם באנליזה
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קורסי בחירה
’- 5 קורסי בחירה במתמטיקה = 20 נ

’- 2 קורסי בחירה חופשיים = 6 נ
(לרבות קורסים בחוג למתמטיקה)

חוגי–המסלול הדו
 במסלול מתמטיקה עם לימודי’במסלול זה ילמדו התלמידים את כל הקורסים של שנה א

, כאשר הם רשאים ללמוד את הקורסים ביותר מאשר’המחשב, להוציא שיטות תכנות = 34 נ
שני סמסטרים. בנוסף ילמדו (ברגע שימלאו את דרישות הקדם) את הקורסים הבאים:

 נ'’מסש + ת
’5 נ4 + 2’חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ג

’5 נ4 + 2משוואות דיפרנציאליות
’3 נ2 + 2תורת הקבוצות

’4 נ3 + 2פונקציות מרוכבות
’5 נ4 + 2’אלגברה מודרנית א

’4 נ4קורס בחירה במתמטיקה

תלמידים שהחוג השני שלהם הוא מדעי המחשב יהיו פטורים מללמוד את הקורס "מבוא
למדעי המחשב", ובמקומו יצטרכו ללמוד קורס בחירה נוסף במתמטיקה.

בכל עניין הנוגע לתקנות הלימודים בחוג ובכל בעיה הקשורה לתכנית הלימודים, עומדים—
לרשות התלמידים יועצים מבין חברי החוג.

התכנית למצויינות
התכנית למצויינות מורכבת מלימודים הניתנים לכלל הסטודנטים ולימודים המיוחדים לתכנית

שהם:
השתתפות בשני סמינרים.—

שני קורסים ייעודיים של 2 שש"ס כל אחד בשנה ב'.—

שני קורסים ייעודיים של 2 שש"ס או קורס ייעודי של 4 שש"ס בשנה ג'.—

השתתפות חובה במועדון המתמטי.—

לצורך הלימודים המיוחדים לעיל יקבלו הסטודנטים פטור מחובות רגילות בהיקף מתאים,
ידי החוג.–לפי פירוט שנקבע על

התלמידים בתכנית למצויינות יידרשו לשמור על ממוצע ציונים גבוה (85 ומעלה) במהלך
לימודיהם בשנים ב', ג', כדי שיוכלו להמשיך וללמוד בתכנית.

תנאי מעבר
בחוג למתמטיקה, הקורסים מסתיימים בבחינה לפי תנאים עליהם מודיע המרצה שלא.

–ללכה ןונקתל  םאתהב .55 אוה םיסרוקה לכב "רבוע" ןויצה .ותליחתב סרוקה



539

החוג למתמטיקה

אוניברסיטאי תלמיד לא יקבל תעודת בוגר אם לא השיג ממוצע ציונים משוקלל של 60
לפחות בכל חוג בו הוא לומד.

חוגי במתמטיקה טהורה/מתמטיקה–חוגי בשנה א' למסלול חד–תנאי המעבר ממסלול חדב.
עם לימודי מחשב/מתמטיקה ויישומיה לטכנולוגיות עתירות מדע הוא קבלת ציון עובר

. הקבלה למסלולים היא על פי רצון הסטודנט, על פי הישגיו’בכל הקורסים של שנה א
בשנה א', ועל פי יכולת הקליטה של המסלול.

+ב',’3 מתוך 4 המקצועות: חדו"א א– ב’יופסקו לימודי תלמיד שנכשל עד סוף שנה אג.
+ב'.’אלגברה לינארית א

כללים נוספים
תלמיד שנרשם לקורס מסויים, ולא עמד בדרישות הקורס, ירשם לו ציון "לא השלים"א.

בתדפיס הציונים.

. ניתן’תלמיד יוכל לחזור על קורס לשם שיפור ציון בתנאי שזה אינו קורס של שנה אב.
לשפר ציון בקורס של שנה א' רק בתנאי שהתלמיד לא שמע קורס מתקדם המסתמך על

קורס זה.

כל קורסי הבחירה יהיו בדרג 3.ג.

תלמיד שסיים קורס בדרג 3 הניתן גם כקורס בדרג 4 בציון 60 לפחות והממשיך בלימודיםד.
לתואר שני, הקורס ייחשב לו במסגרת תואר שני לצורכי מיון קורסים בלבד (אבל לא

לצורך חישוב שעות הלימוד לתואר שני. התלמיד יידרש לקחת את מכסת כל שעות
הלימוד לתואר שני).

אוניברסיטאיות,–בנוסף לדרישות החוג, חייב התלמיד להשלים את כל חובותיו הכללה.
ובכלל זה להשלים את לימודיו לקראת התואר בלא יותר משש שנים. אם לא יסיים את

לימודיו בפרק זמן זה, יופסקו לימודיו.

תלמידים הלומדים לתעודת הוראה במתמטיקה במסגרת החוג להוראה, חייבים ללמודו.
שניים מתוך ארבעת הקורסים הבאים: תולדות המתמטיקה, תורת המספרים, יסודות

המתמטיקה ויסודות הגיאומטריה. נדרש ציון ממוצע של 70 לפחות בשני הקורסים,
ולא פחות מציון 60 בכל קורס.

הקורסים בחוג למתמטיקה פתוחים לכל סטודנט העומד בדרישות, כפוף לאפשרויותז.
החוג.

µ µ µ
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).M.Scהלימודים לתואר שני (
פרופ' יונתן ארזייו"ר הוועדה החוגית ללימודים מתקדמים: 

מבוא
החוג למתמטיקה מקיים מספר תוכניות לתואר השני והשלישי במתמטיקה טהורה ויישומית
ובמתמטיקה עם מדעי המחשב, שמטרתן היא התמחות מקצועית גבוהה. לתואר שני קיימים

 עם כתיבת עבודת גמר מחקרית ומסלול ב' עם בחינת גמר.’המסלולים הבאים: מסלול א
בלימודים לתואר שני עם עבודת גמר מחקרית (תיזה) קיימות המגמות הבאות: מתמטיקה,
מתמטיקה וחינוך (תכנית משותפת לחוג לחינוך), מתמטיקה למדעי החברה, מתמטיקה עם
מדעי המחשב. בלימודים לתואר השני ללא תיזה קיימות המגמות הבאות: מתמטיקה,

מתמטיקה וחינוך, מתמטיקה עם מדעי מחשב.

  בכל המגמות, למעט מגמת מתמטיקה.M.Sc ר האקדמי שיוענק בסיום הלימודים הואאהתו
 התואר מוענק על בסיס לימודים בקורסים בדרג 4, לימודי.M.A.וחינוך, שבה יוענק תואר 

השלמה (לפי הצורך), כתיבת עבודת גמר מחקרית ו/או עמידה בבחינת גמר.

דרישות קבלה
 בחוג מותנית בציוני הבוגר (ציון סופי משוקלל 80 לפחות), ובהחלטת.M.Scהקבלה ללימודי 

הועדה ללימודים מתקדמים של החוג. (לגבי המגמה מתמטיקה וחינוך מותנית הקבלה גם
באישור החוג לחינוך). במגמות "מתמטיקה", "מתמטיקה וחינוך" ו"מתמטיקה עם מדעי

 או ב') תיעשה לאחר 2 סמסטרים. על מנת להתקבל’המחשב" ההחלטה על המסלולים (א
 ב"מתמטיקה" ו"מתמטיקה עם מדעי המחשב"  חייב התלמיד להשיג ציון ממוצע’למסלול א

 ולקבל הסכמה בכתב של מנחה לעבודת הגמר..18M.Sc שש"ס בלימודי –של 85 לפחות ב
 ידרש— אם החוג שבו תכתב עבודת הגמר הוא מתמטיקה —במגמת "מתמטיקה וחינוך" 

התלמיד לקבל ציון 85 ומעלה בלפחות 10 שש“ס (ראה פירוט בהמשך).  תלמידים שלא
.  תלמיד  המתקבל ללימודי’ שלהם במסלול ב.M.Scיעמדו בתנאים אלו ימשיכו את לימודי 

תואר שני לאחר שסיים לימודי תואר ראשון בציון 85 ומעלה יוכל להתקבל מיד עם הרשמתו
כתלמיד מוסמך מן המנין במסלול א'. יהיה עליו למצוא מנחה לעבודת הגמר תוך שנה

מתחילת לימודיו לתואר.

תלמיד שסיים קורס בדרג 3 הניתן גם כקורס בדרג 4 בציון 60 לפחות והממשיך בלימודים
לתואר שני, הקורס ייחשב לו במסגרת תואר שני לצורכי מיון קורסים בלבד (אבל לא לצורך
חישוב שעות הלימוד לתואר שני. התלמיד יידרש לקחת את מכסת כל שעות הלימוד לתואר

שני).

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב
ידי האוניברסיטה, כתנאי לקבלתו ללימודים.–לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על
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 תיזה)— (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית ’מסלול א
מגמת מתמטיקה1.

יגוח–דחה לולסמה ימייסמ תמרב תיטמתמ הלכשה ילעב םירגובל החותפ תאז המגמ
    בלימודי תואר ראשון. במקרה הצורך תלמידים המעוניינים להירשם למסלול זה יחוייבו

פי החלטת הועדה ללימודים מתקדמים של החוג.–    בלימודי השלמה על
הלימודים במגמה הזאת יכללו קורסי יסוד כדלקמן:

אנליזה פונקציונלית, משוואות דיפרנציאליות חלקיות, תורת (אנליזה): ’תחום א
האופרטורים, אנליזה הרמונית.

;תיגולומוה הרבגלא ,תיביטטמוק הרבגלא ,םיגוחה תרות :)הרבג (אל’תחום ב
אלגבראות לי.

גיאומטריה דיפרנציאלית,  טופולוגיה  דיפרנציאלית, (גיאומטריה/ טופולוגיה): ’תחום ג
טופולוגיה אלגברית, חבורות לי.

חובות הלימוד בהיקף של 36 שש"ס הן אלו:
קורס יסוד מכל תחום דלעיל (12 שש"ס).1.
חמישה קורסי בחירה (בין אלה יכולים להימנות גם קורסי יסוד אשר לא נכללו בסעיף2.

הקודם 20 שש"ס).
שני סמינרים מתקדמים (4 שש"ס).3.

 תיזה)—מגמת מתמטיקה וחינוך (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית 2.
חוגי–מגמה זו פתוחה לבעלי השכלה מתמטית ברמה של בוגר מתמטיקה במסלול הדו

ןכו ךוניחל גוחה ידי–לע תומסרפתמה תושירדב דומעל םיבייח םידימלתה .תוחלפ
לכ ס"שש 4 ףקיהב הקיטמתמב םימדקתמ םיסרוק 4 :הבדרישות הבאות במתמטיק

םיסרוקה ןיבמ 3 תוחפל .ס"שש 2 ףקיהב הקיטמתמב דחא םדקתמ ןוירנימסו דחא
חייבים להשתייך לתחומים שונים מבין התחומים הבאים: אנליזה, אלגברה, גיאומטריה/

טופולוגיה, מדעי המחשב.

במידת הצורך יחויבו התלמידים להשלים עד 16 שש"ס מבין הקורסים הבאים: הסתברות
מתמטית, תורת המספרים, לוגיקה, תולדות המתמטיקה, יסודות הגיאומטריה.

פי דרישות החוג לחינוך.–שאר החובות במגמה זו על

הציון הסופי ייקבע כציון משוקלל כדלקמן:

פה)–6% ציון הבחינה בעל–36% (30% שיפוט עבודת הגמר וציון התיזה:

הציון הסופי במתמטיקה (קורסים + סמינריונים):  32%

הציון הסופי בחינוך (קורסים + סמינריונים):  32%.

ראה הנחיות לגבי כתיבת עבודת התיזה בהמשך.
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 תיזה)—מגמת מתמטיקה למדעי החברה  (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית 3.
תינכת .הרבחה יעדמ תועוצקממ דחא ירגובל וא הקיטמתמ ירגובל החותפ וז המגמ

הלימודים תקבע באופן אישי לכל תלמיד בהיקף של 36 שש"ס.  בעלי תואר ראשון שלא
תינכת .ינש ראותל תודמעומ תגצה תארקל םידומיל תינכתל ולבקתי הקיטמתמב

 מלימודי תואר ראשון. עם סיום תכנית הלימודים על’ההשלמות יכולה לכלול עד 40 נק
פי הדרישות יוכל התלמיד להרשם ללימודי תואר שני.

 תיזה)—מגמת מתמטיקה עם מדעי מחשב  (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית 4.
מגמה זו פתוחה לבעלי תואר ראשון במתמטיקה ו/או מדעי מחשב.  התלמידים ישלימו

,היגולופוט :ןושארה ראותה תרגסמב םתוא ודמל אל םא ,םיאבה תועוצקמה דומלי
דיפרנציאליות, פונקציות מרוכבות, מבוא לשיטות תכנות,, משוואות’אלגברה מודרנית א

מבני נתונים, מבנה המחשב ושפות סף, אנליזה נומרית, תכנון וניתוח אלגוריתמים, מערכות
הפעלה.

מטרתה הייחודית של התכנית היא להכשיר אנשי מקצוע בעלי מיומנות גבוהה במתמטיקה
עיונית ויישומית בשילוב עם מדעי המחשב.  היקף הלימודים: 8 קורסים בהיקף של 4

2  :אבה טוריפל םאתהב ,ס"שש 63 כ"הסב ,)דחא לכ ס"שש 2( םירנימס 2 + ס"שש
יעדמב םיסרוק 3 ,תימושיי הקיטמתמב הריחב סרוק 1 ,תינויע הקיטמתמבםיקורס

הקיטמתמב הריחב סרוק 1 ,תימושיי וא תינויע הקיטמתמב הריחב סרוק 1 ,בשחמ
יישומית או מדעי מחשב.

םייטרואיתה תודוסיב סרוקב בייח היהי בשחמ יעדמ םע הקיטמתמ לולסמ דימלת
במדעי המחשב, עפ"י קביעת יועץ מבין חברי הוועדה ללימודים מתקדמים ובמידה וקורס

כזה לא נכלל במסגרת לימודיו לתואר ראשון.

 (תיזה)עבודת גמר מחקרית
 (עם תיזה) חייב בכתיבת עבודת גמר  מחקרית. את המנחה לעבודה זו’כל תלמיד במסלול א

הוא חייב לבחור עד סוף השנה הראשונה ללימודיו לתואר שני. תוך 3 סמסטרים מתחילת
הלימודים חייב התלמיד לקבל אישור לנושא עבודת התיזה. הנחיית עבודות תיזה במתמטיקה
או מדעי המחשב נעשית בידי חברי סגל  החוגים למתמטיקה ולמדעי מחשב. הנחיית עבודות
תיזה במתמטיקה למדעי החברה נעשית במשותף בידי חברי סגל החוג למתמטיקה עם חברי

 נעשיתבמגמת מתמטיקה וחינוךסגל מחוג מתאים אחר במדעי החברה. הנחיית עבודת תיזה 
בידי חבר סגל מן החוג למתמטיקה או מן החוג לחינוך.

עבודת התיזה יכולה להיות לפי אחת מהאפשרויות הבאות:

עבודה במתמטיקה.1.

 עבודה בחינוך מתמטי.2.

כאמור לעיל, הנחיית עבודת גמר מחקרית במגמת מתמטיקה עם מדעי מחשב נעשית בידי
חברי סגל החוג למתמטיקה והחוג למדעי מחשב. אפשרית הנחייה משותפת עם מומחה
במדעי מחשב מחוץ לאוניברסיטה באישור יו"ר הועדה החוגית ללימודים מתקדמים ודיקן

ללימודים מתקדמים.
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(ללא כתיבת תיזה) ’מסלול ב
מטרה1.

תכנית לימודים זו מיועדת לתלמידים המעוניינים בלימודים רחבים במתמטיקה ויישומיהם
תמגמ :םידומיל תומגמ 2 ומייקתי הז לולסמב .בשחמ יעדמ בולישב הקיטמתמב וא

מתמטיקה ומגמת מתמטיקה עם מדעי המחשב.

מגמת מתמטיקה (ללא כתיבת תיזה)2.
כל תלמיד במגמה זו ילמד:

 במתמטיקה עיונית (שני קורסי יסוד בכל אחד מהתחומים:  אנליזה,.8M.Sc קורסי א.
תימושיי הקיטמתמו ,)’א לולסמב ורדגוהש יפכ( היגולופוט/הירטמואיג ,הרבגלא
,תיטמתמ הלכלכ ,תמדקתמ םיקחשמ תרות ,תילמיטפוא הרקב /היצזימיטפוא(

תהליכים סטוכססטיים, וכו').

שני קורסי בחירה בדרג 4 מכלל הקורסים המוצעים בחוג.ב.
3 סמינרים מתקדמים (6 שש"ס).  שלושת הסמינרים יסתיימו בעבודה סמינריונית.ג.
ידי הוועדה–פה.  חומר הבחינה יהיה קשור לחומר הנלמד וייקבע על–בחינת גמר בעלד.

החוגית ללימודים מתקדמים, והבוחנים בתאום עם התלמיד.
סה"כ: 46 שש"ס.

מגמת מתמטיקה וחינוך (ללא כתיבת תיזה)3.
 עד היקף—כל תלמיד במגמה זו ילמד 26-22 שש“ס במתמטיקה (כשיתר התוכנית א.

48-44 שש“ס הינה בחוג לחינוך). הלימודים במתמטיקה יכללו 6-5 קורסים וסמיניריון
,הקיטמתמה לש םינושה םימוחתב םיסרוקמ דימלת לכל בכרות םידומילה תינכות .דחא

באישור היועץ. התלמיד יידרש לכתוב 3 עבודות סמינריוניות במתמטיקה או חינוך,
 לפחות עבודה סמינריונית אחת (ההחלטה באיזה תחום תכתב—כשבכל מקצוע 

העבודה הסמינריונית השלישית היא בידי התלמיד).

בחינת גמר משולבת במתמטיקה וחינוך, כאשר נושאי הבחינה ייקבעו לכל תלמיד עלב.
ידי ועדת ה“מוסמך“ בשני החוגים.

מעבר למסלול א': תלמיד המעוניין לעבור למסלול א' (עם תזה) יחליט באיזה מן
החוגים יכתוב את עבדת הגמר, ויקבל אישור בכתב מאחד ממרצי החוג (מתמטיקה

 יידרש התלמיד לעמוד  בדרישות המעבר של—או חינוך) על הסכמתו להנחיה. בנוסף 
 יידרש התלמיד—החוג שבו יכתוב את עבודת הגמר. אם החוג הנבחר הוא מתמטיקה 

לציון 85 ומעלה בלפחות 10 שש“ס.

שקלול הציונים: 35% בגין קורסי המתמטיקה; 35% בגין קורס החינוך; 30% בגין
בחינת גמר.
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מגמת מתמטיקה עם מדעי המחשב (ללא כתיבת תיזה)4.
כל תלמיד במגמה זו ילמד:

 במתמטיקה (קורס יסוד בכל אחד מהתחומים הבאים):.4M.Sc קורסי א.
אנליזה, אלגברה, גיאומטריה/טופולוגיה, מתמטיקה יישומית, כפי שהוגדרו לעיל.

4 קורסים מתקדמים במדעי המחשב.
2 קורסי בחירה שאחד מהם לפחות במתמטיקה טהורה או יישומית ואחד מהם

לפחות במדעי המחשב או מתמטיקה יישומית.
סמינר אחד במתמטיקה עיונית או יישומית ושני סמינרים במדעי מחשב. הסמינריםב.

יסתיימו בכתיבת עבודה סמינריונית או פרויקט.
ידי הוועדה–פה. חומר הבחינה יהיה קשור לחומר הנלמד וייקבע על–בחינת גמר בעלג.

החוגית ללימודים מתקדמים והבוחנים בתאום עם התלמיד.
סה"כ:  46 שש"ס.

כללים נוספים
בהתאם לתקנון האוניברסיטאי:1.

 הוא M.Sc..60ציון המעבר בכל הקורסים לתלמידי א.

 הציון הממוצע של התלמיד חייב להיות 65 לפחות.— ’ לשנה ב’בכדי לעבור משנה אב.
 (פרט למגמת חינוך מתמטי) ייחשב כדלקמן:  ממוצע’שקלול הציונים הסופי במסלול א2.

ןויצו %05 — )תועשה רפסמב בשחתהב( םירנימסהו םיסרוקה ינויצ לש ללקושמ
 ההגנה על—פה –10% ציון הבחינה בעל– 50% (40% דוחות השיפוט ו—עבודת הגמר 

 יהיה כדלקמן:  70% קורסים וסמינרים, 30% בחינת’התיזה).  שקלול הציונים במסלול ב
גמר.

ציון המעבר המינימלי לעבודת גמר מחקרית הוא 76 (ממוצע ציוני השופטים).3.

ציון המעבר המינימלי לבחינת גמר הוא 4.76.

תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנתון בשנה שבה5.
החל את לימודי התואר בחוג וכן בהודעות ובחוזרים המתפרסמים בנדון.

הסכמה .םימשרנה םידימלתה רפסמ לע תולבגמ שי םירנימסבו הריחבה יסרוקב6.
ידי מזכירות החוג מידי שנה.–המותרת בהם מתפרסמת על

) שיטת החישוב של הציון תקבע’לתלמידי המגמה במתמטיקה למדעי החברה (מסלול א7.
על פי תכנית הלימודים שנקבעה לתלמיד ובכפוף לתקנון לימודי תואר שני.

משך הלימודים הנורמטיבי במסלול א' הוא עד 3 שנים ובמסלול ב' עד שנתיים.8.

במסלול א' על התלמיד להגיש שתי עבודות סמינריוניות לפחות, ובמסלול ב' עליו להגיש9.
שלוש עבודות סמינריוניות.

 במסלול ב' תוך שבועיים מיום פרסום הציון..M.Scניתן לערער על ציון בחינת גמר 10.
הערעור יהיה מנומק ויוגש ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים בכתב. לא יתקבלו ערעורים

 תוך שלושהותטלחה תא םסרפי םימדקתמ םידומילל תיגוחה פה. יו"ר הוועדה–בעל
 מיום קבלת הערעור בכתב. החלטתו תהיה סופית ועליה לא ניתן לערער.שבועות

µ µ µ
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).Ph.D (לימודים לקראת תואר שלישי

בחוג למתמטיקה מתקיימים לימודים לתואר שלישי (ד"ר) במתמטיקה. תנאי הקבלה הם
בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי. תוכנית הלימודים של כל  תלמיד תכלול  בדרך כלל 4
קורסים מתקדמים. לפי הצורך יידרש התלמיד ללמוד גם קורסי השלמה. התלמיד יידרש

לבצע מחקר מקורי אשר יסתיים בכתיבת עבודת ד"ר.

המנחה (הוועדה המנחה) של התלמיד יקבע  את תכנית הלימודים שלו. הוועדה החוגית
ללימודים מתקדמים תאשר את התכנית והיקפה. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד חובת

פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש להשתתף בהם.–בחינה (בכתב או בעל

קיימת אפשרות להתמחות בכל תחומי המתמטיקה: אנליזה, אלגברה, גיאומטריה, לוגיקה,
.’קומבינטוריקה וכו

ניתן לקבל את רשימת חברי הסגל ותחומי ההתמחות העיקריים שלהם במזכירות החוג,
http://math.haifa.ac.ilובאתר האינטרנט: 

קיימות אפשרויות שונות לתעסוקה בחוג ולמילגות. המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות
החוג.

µ µ µ

פעילויות מתמטיות בחוג

הקולוקויום במתמטיקה וסמינרים
אחת לשבועיים בימי שלישי, בשעה 16:15, מתקיים קולוקויום במתמטיקה. מתארחים
מתמטיקאים מישראל ומחוצה לה המרצים על ההתפתחויות האחרונות בתחומי המתמטיקה
השונים. על-פי רוב מתקיימת קבלת פנים לאורח ולקהל לפני ההרצאה. כמו כן,  מתקיימות

בחוג הרצאות בסמינרים תחומיים שונים.

המועדון המתמטי
במסגרת המועדון המתמטי המיועד לכל המעוניין ובמיוחד לסטודנטים, מתקיימת סדרת

פגישות העוסקות בנושאים שונים במתמטיקה.

המועדון פועל בשני אופנים במקביל:

µאחת לשבועיים מתקיימות הרצאות של אנשי סגל מן האוניברסיטה ומחוצה לה, וכן של
תלמידים בחוג.

µאחת לשבועיים מתקיימת מעין "סדנא" לעבודה במשותף על בעיות (שאינן דורשות ידע
מקדים). המועדון נערך בימי שלישי, בשעות 14.00-12.00 בחדר הסמינרים של החוג.
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קמפוס אורנים, קריית טבעון

)B.Sc.חוגי לתואר בוגר במדעים (–מסלול חד

 ד"ר גדי קצירראש החוג:

חברי הסגל האקדמי

פרופ' אברהם חיים, פרופ' אורי צולר.פרופסור מן המניין:

פרופ' דוד בן חיים, פרופ' מאיר ברוזה, פרופ' עדו יצחקי, פרופ' אפרתפרופסור חבר:
שמשוני.

ידיג ר"ד ,יקסרימ הצינ ר"ד ,ץישפיל דעלג ר"ד ,*ןודי–בל החמש ר"דמרצה בכיר:
.ד"ר יהושע פיינברג, ד"ר גדי קציר ,נאמן, ד"ר משה ענבר

ד"ר אורי שיינס.מרצה:

ד"ר רחל בן שלמה, ד"ר מלכה הלפרן.מדריך:

,למרכ יאחוי ר"ד ,לקרט ףסוי 'פורפ ,לארא יסוי ר"ד ,ףרסא הדוהי 'פורפעמית הוראה:
,ראפ  ד"ר מיכל נוימן, ד"ר שרה,לקרמ ןורוד ר"ד ,ןוסניול םירפא ר"ד
,רטייר יבצ ר"ד ,טור הדוהי ר"ד ,תרפ ללה 'פורפ ,סראפ דאופ ר"ד

ד"ר מרק שילקרוט, ד"ר צביה שפירא, מר ישראל כורש.
* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
גב' אילת פומןמרכזת החוג: 

שעות קבלה: ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 12.00-10.30
טלפון: 04-9838819
פקס: 04-9832167

biology@oranim.ac.il דואר אלקטרוני:

התארים המוענקים
היגולויב — םיעדמה תארוהב  .B.Scםיעדמב רגוב ראות קינעמ היגולויבה תארוהל גוחה
תודסומה לכב ינש ראותל םידומיל ךשמה בביולוגיה. התואר מאפשר הארוה תדועתו
בארץ ובחו"ל. ההובג הלכשהל
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מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להכשיר מורים ואנשי מחקר בעלי בסיס ביולוגי רחב בכל תחומי
הביולוגיה, מהרמה המולקולרית ועד לרמת האקוסיסטמה. מתכונת הלימודים בחוג משמרת
את המסורת שטבע יהושע מרגולין, מחלוצי הוראת מדעי הטבע, שעיקרה הוא שילוב של

הוראת הביולוגיה בשדה ובמעבדה עם הוראה בכיתה.

תנאי קבלה
לחוג לביולוגיה מתקבלים תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה
ברמה הנדרשת על ידי החוג. כמו כן נדרש ציון גולמי של 530 לפחות במבחן הפסיכומטרי או
בציון המצרף, 4 יחידות במתמטיקה וסך הכל 8 יחידות במדעים בבחינת הבגרות, גיל 20

לפחות וראיון אישי.

מבנה הלימודים
תדועתל םידומיל םג בלשל טנדוטסה בייח ןכלהמבו םינש עברא םיכשמנ םידומילהא.

הוראה. בשנה הרביעית לומדים הסטודנטים יומיים בשבוע בלבד, בשנה זו הם מבצעים
את ההתנסות בהוראה.

נושאי הלימוד המוצעים בחוג הם: 1) ביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה; 2) התאב.
והאורגניזם;  3) מדעי הצמח;  4) זואולוגיה התפתחותית משווה;  5) פיסיולוגיה סביבתית;

6) אקולוגיה והתנהגות בעלי חיים; או כל שילוב שלהם.

על הסטודנטים לצבור 160 נקודות זכות בביולוגיה במשך לימודיהם: כל הנקודות שלג.
ןפוד תואצוי תוישיא תוביסמש םיטנדוטס .הריחבה לימודי ב ראשהו לימודי החובה

תא 'ג–ו 'ב םינשב דומלל םיבייח ויהי ,הארוהה תדועת ידומילמ רוטפ ולבקי
)'קנ 2( תיתוחתפתה היגולוכיספ ,)'קנ 2( היגולוכיספל אובמ :םיאבה םירועישה

ופסיכולוגיה של גיל הנעורים (2 נק'). סטודנטים המנועים לקחת קורסים אלו יקחו 6
נקודות נוספות במסגרת החוג.

תא .'ג–ו ’ב םינשב הריחב יסרוקב תודוקנ 54–מ רתוי תחקל ולכוי אל םיטנדוטסד.
.’ הנקודות הם ילמדו בשנה דתרתי

סטודנטים רשאים לקחת 4 נקודות בחוגים אחרים כקורסי בחירה.ה.

לומדים הסטודנטים מדעי יסוד הכרחיים לפיתוח השכלה רחבה במדעי החיים. ’בשנה או.
לימודים אלו כוללים מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, אנגלית ומחשבים. בנוסף נחשף הסטודנט

םימזינגרוא" סרוקבו "היגולויבל אובמ" סרוקב םינושה היגולויבה יפנע םע הנושאר תורכהל
ת קורסיםרטמ .םינוש לודיג יתבל םייעובש םירויס לע ססובמה ,"תיעבטה םתביבסב
םייחה םירוציה ןיב ןילמוגה יסחי תוהמ תא דומלל קזח יוריג טנדוטסל םורגל ולא
תירלוקלומ וא תיאת ,תימזינגרואה המרב םינושה םינונגנמה תאו ,םתביבס ןיבל

המאפשרים את החיים, ההתאמות האקולוגיות והאבולוציה.

רמתב לחה ,םייחה יעדמב אובמ יסרוק לש הבחר תשק םיטנדוטסה םילומד ’בשנה בז.
האורגניזם השלם ועד לרמה של מנגנונים ביוכימיים ומולקולריים. התכנית כוללת קורסים
במדעי הצמח, מדעי החי, אקולוגיה, פיזיולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה, ביולוגיה מולקולרית,
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ומיקרוביולוגיה. בשנה זו יוצאים לסיור של שבוע ימים לאקוסיסטמה המדברית ולריף
מוסד ףאב םויכ םייק וניא תונוש תונילפיצסיד בלשמה ,הזכ רויס .תליאבהאלמוגים 

אוניברסיטאי אחר.

פי רצונם ורוב הקורסים בשלב זה–לומדים הסטודנטים נושאים שונים עלד' – ו’בשנים גח.
וניברסיטאיםאניב םיסרוקב ףתתשהל םג םילוכי ולא םינשב םיטנדוטסה .הריחב ידומיל םה

ידי המכון הבינאוניברסיטאי באילת. בשנים אלו חייבים–שונים כגון אלו הניתנים על
הסטודנטים לשמוע את הסמינר המחלקתי החושף אותם למחקר ביולוגי עדכני הנערך

במעבדות שונות בארץ ובעולם. בשלב זה יכולים הסטודנטים הטובים לבצע עבודת גמר
מחקרית בהנחיית אחד מהמורים.

מסלול ותעודת הוראה. (.M.Sc), תואר שני (.B.Sc)מסלול מצטיינים לתואר ראשון ט.
זה משלב לימודים בחוג להוראת הביולוגיה ובחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית.

למסלול יתקבלו סטודנטים מסיימי שנה ב' שציוניהם בכל הקורסים בביולוגיה ובלימודי
85 והם נמנים על העשירון העליון באותה שנה. הסטודנטים–תעודת ההוראה למעלה מ

ישלימו את כל לימודי הביולוגיה לתואר הראשון ולימודי תעודת ההוראה (למעט ההתנסות)
במשך שלוש שנים. בשנים הרביעית והחמישית ישלימו הסטודנטים את לימודיהם ומחקרם

לקראת התואר השני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית בקמפוס חיפה.

תנאי מעבר
תלמיד רשאי להשתתף רק בקורסים שאושרו לו ביעוץ ומצויים במערכת האישית שלו.א.

תנאי המעבר בכל מקצוע הוא ציון 56% לפחות.ב.

בהתאם לתקנון האוניברסיטה, תלמיד לא יקבל תעודת בוגר אם לא השיג ממוצעג.
ציונים משוקלל של 60% לפחות.

תלמיד זכאי לעבור לשנה הבאה אם יעמוד בתנאים הבאים: (1) ציוני "עובר" במקצועותד.
הלימוד. (2) ציון משוקלל של 60% לפחות.

תלמיד שלא השלים את חובותיו הלימודיות ביותר מקורס אחד לא יורשה לעלות לשנתה.
הלימודים הבאה.

תלמיד שנותרו לו חובות לימודים המסתכמות ביותר מקורס אחד, בכל שנת לימודים,ו.
יורשה לעלות לשנה הבאה על תנאי, אם ממוצע ציוניו בשאר המקצועות הוא 65 לפחות.
תוך כדי מהלך שנת הלימודים עליו להשלים חובות אלה. לא יורשה תלמיד לדחות מילוי

חובות לימודיות ליותר משנת לימודים אחת.

 יחליט החוג האם ובאילו תנאים—תלמיד שלא יעמוד בכל הדרישות (סעיפים ד' ה') ז.
הוא יוכל להמשיך את לימודיו.

אתרוהל הקלחמה לש "ד"סשת תנשב םידומילה תינכת” תרבוחב םיטרופמ םיפסונ םיאנתח.
מדעים.
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תכנית הלימודים
נקודות זכותסוגשם הקורס

שנה א'
6חובהאורגניזמים בסביבתם הטבעית

0בהתאם לרמהאנגלית
3חובההיסטולוגיה ודיפרנציאציה
5חובהזואולוגיה של חסרי חוליות

0חובהחינוך גופני
5חובה מבוא—כימיה אורגנית מודרנית 

11חובהאורגנית–כימיה כללית ואי
0בהתאם לרמה תגבור—כימיה 

4חובהמבוא לביולוגיה
6חובהמתמטיקה 1 או 2

0בהתאם לרמה תגבור—מתמטיקה 
0חובה הדרכה—ספריה 

0חובהפיזיקה 1
5חובהפיזיקה 2

0חובה מבוא—שימושי המחשב בביולוגיה 

לימודי חובה —שנה ב' 
0בהתאם לרמהאנגלית

3חובהאנדוקרינולוגיה 1
3חובהאצות, פטריות וחזזיות

4חובהאקולוגיה 1
9חובהביוכימיה 1

4חובהביולוגיה מולקולרית 1
4חובהביוסטטיסטיקה

5חובהגנטיקה כללית
5חובהזואולוגיה בעלי חוליות

5חובהמטחבים למכוסי זרע
6חובהמיקרוביולוגיה כללית

0חובהסיור נגב
3חובהפיסיולוגיה כללית 1
5חובהפיסיולוגיה כללית 2

5חובהפיזיקה 3



החוג להוראת ביולוגיה

550

נקודות זכותסוגשם הקורס

  בחירה לימודי—שנה ב' 
2בחירהביוכימיה 2

4בחירה מבוא—מדעי כדור הארץ 

 חובה לימודי—שנה ג' 
2אימונולוגיה

0סמינריון מחלקתי (בשנים ג'-ד')
0 הדרכה במאגרי מידע—ספריה 

 בחירה* לימודי—שנה ג'-ד' 
3 מבוא—אבולוציה 

4אמבריולוגיה כללית והומנית
4 2—אקולוגיה 

4אקולוגיה של אוכלוסיות
4אקולוגיה של רבייה

2 הלכה ומעשה—ביוטכנולוגיה חקלאית 
3ביולוגיה של התא

4גיאובוטניקה ואקולוגיה של צומח א"י
4גנטיקה של אוכלוסיות

3גנטיקה של האדם
2הנדסה גנטית

6)’התנהגות בעלי חיים (לתלמידי שנה ד
2 מבוא—וירולוגיה 

8זואוגיאוגרפיה וביולוגיה של חולייתנים
4 צמחים—חיים –יחסי בעלי

3 וחישה מרחוק בביולוגיה(GIS)יישומי ממ"ג 
4כימיה של סביבת האדם

4 מבוא—מדעי כדור הארץ 
2מיקרוביולוגיה סביבתית

3)’נוירופיסיולוגיה (לתלמידי שנה ד
3עולם הצמחים

2עקרונות פיסיקליים באבחון רפואי
2עקרונות פיסיקליים במכשור המשמש במחקר

4פאוניסטיקה של חסרי חוליות
5פיסיולוגיה של הצמח

4צמחי תבלין ומרפא
2צמחים ותרבות האדם



551

החוג להוראת ביולוגיה

נקודות זכותשם הקורס

2צמחים: מבנה ותפקוד
4ריתמוסים ופוטופריודה בעולם החי

4שיטות כמותיות באקולוגיה
4שמירת טבע

קורסי בחירה נוספים יפורסמו בחוברת  ”תכנית הלימודים לשנת תשס"ד" של המחלקה להוראת
מדעים.

שנה ג'-ד' סדנאות ועבודות
4סדנא באקולוגיה התנהגותית ונוירואתולוגיה

4סדנא בביולוגיה מולקולרית
4סדנא בהתנהגות בעלי חיים בשונית האלמוגים

4אוניברסיטאית להאבקה בהר מירון–סדנא בין
6עבודת גמר בביולוגיה
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קמפוס אורנים, קריית טבעון

)B.Sc (.חוגי לתואר בוגר במדעים–מסלול חד

)B.A(.חוגי לתואר בוגר –ומסלול דו

פרופ' רפאל יוסטרראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

פרופ' אלכסנדר גורדון, פרופ' נועם סוקר (שבתון), פרופ' יאיר קארו.פרופסור מן המניין:

חיים, פרופ' עמוס הרפז (אמריטוס), פרופ' רפאל יוסטר,–פרופ' דוד בןפרופסור חבר:
פרופ' שלמה ריזנר, פרופ' אפרת שמשוני.

ד"ר ריקרדו טרומפר, ד"ר סיווה לב, ד"ר אביבה לובצקי (שבתון),מרצה בכיר:
ד"ר גלעד ליפשיץ, ד"ר יהושע פיינברג.

ציון קון.–ד"ר בןמורה בכיר:

ד"ר זוהר נאור*.מרצה:

ד"ר זאב נוטוב, ד"ר אילנה לביא.מדריך דוקטור:

ד"ר מיכאל גורודצקי, מר עמוס כהן, ד"ר מיכל נוימן, ד"ר יהודהעמית הוראה:
רוט, מר בוריס מדבד, גב' תמר פז.

* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
גב' אטי אבנימרכזת החוג: 

שעות קבלה: ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 12.00-10.30
טלפון: 04-9838828

מבנה הלימודים
 קיימים בחוג ארבעה מסלולי לימוד:

(.B.Sc),  עם תעודת הוראה בשני המקצועותמתמטיקה-פיזיקהחוגי: –מסלול חד1.

,  עם תעודת הוראההוראת מתמטיקה ומדעי המחשבחוגי: –מסלול דו2.
(.B.Sc)בשני המקצועות

,  עם תעודת הוראה הוראת הפיזיקה ומדעי המחשבחוגי:–מסלול חד3.
(.B.Sc)בשני המקצועות

החוג להוראת מתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב
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,  עם תעודת הוראה מתמטיקה ולימודים כללייםחוגי:–מסלול דו4.
במתמטיקה כולל חטיבה במדעי המחשב וחטיבה במדעי הרוח או

(.B.Sc)שתי חטיבות במדעי הרוח

הלימודים נמשכים ארבע שנים ובמהלכן חייב הסטודנט לשלב גם לימודים לתעודת הוראה.

תנאי קבלה
לחוג מתקבלים תלמידים אשר נבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות
וציונם 70 לפחות (במסלולים הכוללים את מדעי המחשב, 80 לפחות), או תלמידים שנבחנו
ברמה של 5 יחידות וציונם 65 לפחות (במסלולים הכוללים את מדעי המחשב, 70 לפחות).
יתקבלו גם תלמידים אשר סיימו לימודי מתמטיקה מורחבת במכינה בציון 70 לפחות. כמו
כן נדרש ציון מצרף או ציון פסיכומטרי של 500 נקודות לפחות (במסלולים הכוללים את

מדעי המחשב - 550 לפחות).
למסלול מתמטיקה-פיזיקה מתקבלים תלמידים אשר בנוסף לתנאים הקודמים, נבחנו בבחינת
הבגרות בפיזיקה ברמה  של 5 יחידות לימוד וקבלו ציון 65 ומעלה. לחילופין יתקבלו גם
תלמידים אשר למדו מקצועות ריאליים ברמה של 5 יחידות לפחות (כימיה, חשמל,

ספר עיוניים או מקצועיים או הנדסיים, בהתאם לציונם במקצועות–אלקטרוניקה) בבתי
אלה.

רשימת שיעורים
מספר הנקודות שווה למספר שעות לימוד סמסטריאליות בשבוע (שש"ס):

מס' השעות (שש"ס)
שנה א'

מתמטיקה
4   (קורס שנתי)מתמטיקה אפס

10 (קורס שנתי)חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'
8  (קורס שנתי)אלגברה א'

4גיאומטריה אנליטית
4  (קורס שנתי)מתמטיקה דיסקרטית (לא למסלול פיזיקה)

מקצועות כלליים
8  (קורס שנתי)אנגלית

2חינוך גופני

פיזיקה
6מכניקה

6חשמל
8 (קורס שנתי)מעבדה א'

2אסטרונומיה
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מס' השעות (שש"ס)

מדעי המחשב
2הכרת המחשב

4 (קורס שנתי)מבוא למדעי המחשב

שנה ב'
מתמטיקה

8 (קורס שנתי)חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'
7 (קורס שנתי)אלגברה ב'

4 (קורס שנתי)משוואות דיפרנציאליות
4מבוא להסתברות

6 (קורס שנתי)מדעים פיזיקלים (לא למסלול פיזיקה)

פיזיקה
4מכניקה אנליטית

4השלמות באלקטרומגנטיות, גלים ואופטיקה
4תרמודינמיקה

4מבוא לפיזיקה קוונטית
8 (קורס שנתי)מעבדה ב'

מדעי המחשב
4 תכנות—מדעי המחשב 
6 מבני נתונים ואלגוריתמים—מדעי המחשב 

2דרכי הוראת המחשב
4מערכות ספרותיות

שנה ג'-ד'
מתמטיקה

3מתמטיקה אלמנטרית מורחבת
4 (קורס שנתי)תורת הפונקציות של משתנה מרוכב

2מבוא לתורת הקבוצות
3אנליזה במרחבים מטריים

2סטטיסטיקה
2יסודות הגיאומטריה

3אלגברה ג' (לא למסלול הפיזיקה)
4תורת המספרים (לא למסלול הפיזיקה)
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פיזיקה
4מכניקה קוונטית 1
4מכניקה קוונטית 2

4מעבדה ג'
2מבוא למכניקה סטטיסטית

2 (קורס ניתן בשנה ג'סמינר בפיזיקה
 סמסטר אחד)—   ובשנה ד' 

2 (ניתן פעם בשנתיים,אסטרופיזיקה
2 (ניתן פעם בשנתיים,תורת היחסות המצומצמת

—2 (ניתן פעם בשנתיים מבוא לתורת הגרעין
   לא יינתן בתשס"ד)

2 (ניתן פעם בשנתייםמצב מוצק
   לא יינתן בתשס"ד)

מדעי המחשב
4מודלים חישוביים

4ארגון המחשב
3מערכות הפעלה

2כלי תוכנה ויישומיהם
3מבוא לתורת החישוביות
4 (קורס שנתי)שיטות בתכנות מתקדם

2דרכי הוראת המחשב

שנה ד'
מדעי המחשב

4 (קורס שנתי)סמינר בדידקטיקת מדעי המחשב
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החטיבה ללימודי הביולוגיה האבולוציונית

פרופ' אביתר נבוראש החטיבה: 

חברי הסגל האקדמי

,בונופירט דראודא 'פורפ ,רסאו ןומולוס 'פורפ ,ינפד ץומא 'פורפפרופסור מן המניין:
בוליסרק ןיטנלו 'פורפ פרופ' אברהם קורול, ,ובנ רתיבא 'פורפ
.)םילוע - םיריכב םינעדמ(

גיורא חת (שבתון), פרופ' שרה נבו 'פורפאלכסנדר בולשוי,  'פורפפרופסור חבר:
(אמריטוס), ד"ר ולרי קירז'נר (עמית מחקר בכיר - קמ"ע), ד"ר יפים

רונין (עמית מחקר בכיר - קמ"ע).

ד"ר אביגדור בילס (גימלאי), ד"ר ליאון בלאושטיין,  ד"ר אלכסנדרמרצה בכיר:
בלאייב (חוקר בכיר - קמ"ע), ד"ר ילנה יבניצקי (חוקר בכיר - קמ"ע),

ד"ר ציון פחימה.

ד"ר אלכסנדר בהרב, ד"ר יבגניה רשקובצקי (חוקר - קמ"ע).מרצה:

"ר אהרון אביבי.דחוקר בכיר:

מזכירות החטיבה
' אסתר קבוליאנסקיגבמרכזת החטיבה: 

תכליתי טלפון: 8240683, 04-8240445–חדר 225, בניין רב

13.00—ה', בין השעות 9.00—שעות קבלה: ימים א'

esphir@research.haifa.ac.il"ל: כתובת דוא

– עוסקת במחקר האבולוציה של צמחים, בעליהחטיבה ללימודי הביולוגיה האבולוציונית

תחומי בשטחי–חיים ואדם. המחקר מתבסס על השילוב הניסויי והתיאורטי הבין והרב

הגנטיקה, הגנומיקה, האקולוגיה, ההתנהגות, האבולוציה באוכלוסיות טבעיות וההשלכות

על התפתחות אוכלוסיות ומינים בטבע והתאמתם לסביבות החיים המשתנות. שטחי מחקר
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חדשים כוללים מודלים גנטיים ואיקולוגיים, מיפוי גנטי, שיבוט וטרנספורמציה של גנים

מאורגניזם אחד למשנהו, השוואת רצפי חלבונים וחומצות גרעין, מחקר מגוון הגנום, מחקר

מגוון המינים של צמחים ירודים ופטריות, פליאובוטניקה ופליאואיקולוגיה. רקע אמפירי

ותיאורטי זה מנוצל ליישום מחקרים הקשורים לאיכות הסביבה, חקלאות, רפואה ותעשיה

ביוטכנולוגית.

יעדיה של החטיבה כוללים הוראה אינטרדיסציפלינרית בביולוגיה אבולוציונית לכל חוגי

האוניברסיטה במטרה לגשר בין מדעי הטבע, החברה והרוח.

ההוראה בחטיבה מתמקדת בתרומת האיקולוגיה, הגנטיקה והביולוגיה האבולוציונית להבנת

מהות האדם, מקומו בעולם ותכנון עתידו ובחיפוש אחר פיתרון לבעיות חברתיות בעלות

רקע אקולוגי, גנטי ואבולוציוני. מדובר בתחומים שכוללים בין השאר הנדסה גנטית, מיפוי

גנטי, טרנספורמציה גנטית כבסיס לטיפוח ושיבוח חקלאיים, חידוש אגם החולה, שיבוח

חיים וצמחים, שמירת הטבע, איכות הסביבה הימית והיבשתית, פיקוח ביולוגי–וטיפוח בעלי

על מזיקים, שכלולים אגרוטכניים וניצול צמחי רפואה, השפעת קרינה אטומית על שיעור

המוטציות באדם, ייעוץ גנטי ומניעת התפשטות מחלות גנטיות באדם.

הקורסים הנערכים במסגרת החטיבה ללימודי הביולוגיה האבולוציונית מיועדים לתלמידי

התואר הראשון הלומדים בכל חוגי הפקולטות למדעי החברה והרוח ובמסגרת התכנית

ללימודים כלליים, וכן לשומעים חופשיים במגמה להעשיר ולהרחיב את אופקיהם. אפשר

חוגי. ניתן להשתתף–לשבץ את הקורסים כלימודי השלמה או כלימודי בחירה במסלול דו

בעבודות מחקר המתבצעות במכון לאבולוציה לאחר ראיונות אישיים.

חברי הסגל האקדמי של החטיבה מדריכים מספר רב של תלמידים לתואר שני ולתואר

שלישי הכותבים עבודת דוקטורט בתחומים: הביולוגיה האבולוציונית, אבולוציה מולקולרית,

גנטיקה, ציטוגנטיקה, אקולוגיה, התנהגות, גנומיקה, פרוטואמיקה,  ביואינפורמטיקה,

–סיסטמטיקה, פליאובוטניקה ופליאואיקולוגיה ומוצא החיים במסגרת הוועדה הכלל

אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
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250

יםטה למשפטפקולה
 פרופ' אריאל בנדורדיקן:

 ד"ר עלי זלצברגרממלא מקום הדיקן:
 מר משה סייגראש מינהל הפקולטה:

חברי הסגל האקדמי
אוליאל; פרופ' אריאל–פרופ' יוסף מ' אדרעי (שבתון); פרופ' ריקרדו בןפרופסור חבר:

בנדור; פרופ' עמנואל גרוס (מומחה, חל"ת - סמסטר ב'); פרופ' אמנון
כרמי (אמריטוס); פרופ' מרדכי מירוני*.

ילע ר"ד ;לג לכימ ר"ד ;ןרוק–ןיקלא הבינ ר"ד ;גומלא תימלוש ר"דמרצה בכיר:
;רגרבצלז–זוע הינפ ר"ד ;)ת"לח ,החמומ( לגיס ליג ר"ד ;רגרבצלז

ד"ר סילביאן קולמבו.

ד"ר מוסא אבו רמאדן; ד"ר מיכאל בירנהק; ד"ר אורן גזל; ד"ר חאלדמרצה:
ר"ד ;לבוי ןתנוי ר"ד ;ןמטוג–רז רומילר"דגנאים; ד"ר גיא דוידוב*; 

 ד"ר אלכסנדר (סנדי);ירפ ןנור ר"ד ;ןבס ןליא ר"ד ;השנמ ןורוד
;ןמכייר ןונמא ר"ד ;)'א רטסמס ,ןותבש( ןלפק לאיחי ר"ד ;רדק
צבי*; ד"ר נויה רימלט.– יששכר רוזןר"ד

;גומלא לעי 'בג ;זגלא קירטפ רמ ;רדא הדוהי רמ ;ירנבא ימח רמעמיתי הוראה:
ןד ר"ד ,ןוטיב תעפי 'בג ;םינגוב 'ח רוטקיו ר"ד ;גומלא זוע ר"ד
ר"ד ;ןיראב'ג ףסוי רמ ;תקרב ןרע רמ ;רלכיב ןושמש ר"ד ;ןייב
;דלפנורג ןושרג ר"ד ;טפוש ,יקסניבולג ןדיבא רמ ;ןייטשדלוג הבהז
דורון; לארשי ר"ד ;יאדיוד רואיל רמ ;דיוד יסוי רמ ;ןירג יסוי ר"ד
תינור 'בג ;ןמרה ןורוד ר"ד ;לטרבלה בד רמ ;ח"ור ,שריה ידע רמ
;ירוח רימא רמ ;רנ'ציו המענ 'בג ;זפרה איג ר"ד ;ןרפלה–יתמרה

אליה; ד"ר צבי כהנא; ד"ר נעמה כרמי;–גב' מיכל טמיר; ד"ר משה כהן
;טפוש ,סוארטשנדניל הכימ רמ ;ןוסניול יבצ רמ ;יבהל ןונמא רמ
;תרופ ינב רמ ;רבנע תירוד 'בג ;םיסונ בקעי רמ ;ינדימ ףסא רמ
;ןלפק הליימ 'בג ;ןרוק תידוהי 'בג ;רלפ לעי 'בג ;רשיפ הילט 'בג
;ןמזור ןרע רמ ;ןיגור ןור רמ ;היבר םייח רמ  ;וליבאר יכדרמ 'פורפ

פלד;  גב' שרון רינגר; ד"ר עמית שכטר.–מר יעד רותם; גב' מאיה רז

ןגרומ דא 'פורפ ;)םדרטור תטיסרבינוא( גרבנדנו ר'זור 'פורפעמיתי הוראה
(אוניברסיטת טורונטו); פרופ' ראסל פירס (אוניברסיטת פורדהם).(מחו"ל):
* דרגה מוצעת
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גב' אורלי אריאב, עו"דלשכות לסיוע משפטי:
הלפרין, עו"ד–גב' רונית הרמתי

מר רמי כהן, השופט
גב' שרון רינגר,  עו"ד

 עורכת—ד"ר נויה רימלט משפט וממשל:

 עורך—ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר דין ודברים:

 עורך— ד"ר אמנון רייכמן הארת הדין - אתר האינטרנט האקדמי של הפקולטה:

מינהל הפקולטה:
Msayag@research.haifa.ac.ilטל' 04-8240633  מר משה סייגראש מינהל הפקולטה: 

Darbel@research.haifa.ac.ilטל' 04-8249537גב' דורית ארבלמרכזת הפקולטה:
Ebroit@research.haifa.ac.ilטל' 04-8240633גב' אסתר ברויטמזכירת מורים:
Rvanono@univ.haifa.ac.ilטל' 04-8240633  גב' רוית ונונומזכירת  דיקן:

מזכירת לימודי
Hfisher@univ.haifa.ac.ilטל' 04-8240007גב' הדסה פישרמוסמך:

Tlibash1@univ.haifa.ac.ilטל' 04-8249102גב' טניה ליבשבסקימרכזת החוג:
Lschor@research.haifa.ac.ilטל' 04-8240636   שור–גב' לילי פייבישמזכירת תלמידים:

lsardali@univ.haifa.ac.ilטל' 04-8240452       גב' לילי סרדלישוילימזכירה:
itayg@research.haifa.ac.il  טל' 04-8249822מר איתי גזיתמתאם מיחשוב:

Webmaster:טל' 04-8288239 מר יותם ורדyotamv@research.haifa.ac.il

שעות קבלה במזכירות תלמידים: ימים א'-ה' בין השעות 12:15-09:45.
http://Law.haifa.ac.il אתר החוג באינטרנט:

של למשפטים בפקולטה משפטים מבוא: לימודי
חיפה אוניברסיטת

מערכת המשפט תופסת מקום מרכזי בחיי החברה הישראלית. המשפט הוא בבואה של ערכי
החברה. הוא גם מבטא את האיזונים בין הכוחות המנסים להשפיע על החברה ולעצבה.
לימודי המשפט כרוכים בניתוחים חברתיים וכלכליים ובחשיבה ביקורתית וקונסטרוקטיבית.
תכנית הלימודים נועדה להקנות מושגי יסוד וידע משפטיים, וגם לעודד חשיבה, יצירתיות,
סקרנות והתמודדות עם הכללים המשפטיים המצויים והרצויים, תוך שימוש בדיסציפלינות
מדעיות שונות מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הכלכלה, הפילוסופיה, ההיסטוריה

והטכנולוגיה.
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הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה מבקשת להכשיר את בוגריה להיות משפטנים
מעולים, בעלי השכלה רחבה, סקרנות אינטלקטואלית וחוש ביקורת בונה. לצורך כך מציעה

הפקולטה לתלמידים תוכנית לימודים ייחודית במספר היבטים:

הרחבת אופקיהם של תלמידי המשפטים לעברם של תחומי לימוד אחרים:א.

מקצועות החובה כוללים שיעורי מבוא בתחומי הכלכלה, הפילוסופיה, ההיסטוריה1.
ומדעי החברה.

יפנעב תוחמתהל םהל רשפאלו ,הידימלת לש תיללכה םתלכשה תאכדי להשלים 2.
רים,חא םיגוח םע תופתושמ תוינכות לש הרוש הטלוקפה המזי ,םיידוחיי טפשמ

שבוגריהן זכאים לשני תארים: במשפטים ובמקצוע נוסף. בשנת תשס"ד יוצעו חמש
 משפטים ופסיכולוגיה;; משפטים ומדעי המחשב;תוכניות משותפות: משפטים וכלכלה

םיטפשמ ,ךוניחו םיטפשמ ,דועיסו םיטפשמ ,)ןוינכטה ףותישב( האופרו םיטפמש
ותקשורת, ומשפטים ולימודי מזרח אסיה.

לסטודנטים (שאינם לומדים באחת התוכניות המשותפות) ניתנת אפשרות להרחיב3.
את השכלתם הכללית ולרכוש מידה של התמקדות בתחום מסוים מחוץ למשפטים.
לצורך זה יכולים התלמידים ללמוד, לפי בחירתם, מיקבץ אחד מתוך מספר מיקבצי
לימוד. מיקבצים אלה הם: מורשת ישראל, פילוסופיה, מינהל עסקים, מינהל ציבורי,
מדעי ההתנהגות, היסטוריה, ביוטכנולוגיה (בשיתוף הטכניון), וספרות. השלמת חובות

הלימוד באחד מן המיקבצים הללו תצוין בתעודת הבוגר.

לסטודנטים (שאינם לומדים באחת התוכניות המשותפות או באחד המיקבצים) ניתנת4.
אפשרות להרחיב את השכלתם הכללית באמצעות מגוון של קורסים בחוגים אחרים

במסגרת לימודי בחירה לא משפטיים עד מכסה של 20 נקודות זכות.

חופש בחירה רב בעיצוב תוכנית הלימודים. כדי לאפשר לתלמידים לבחור את נושאיב.
הלימוד המעניינים אותם, צומצם היקף לימודי החובה והורחבה מכסת השעות בשיעורי

הבחירה. מספר מקצועות חובה אפשר ללמוד, לפי בחירה, במתכונת מורחבת.

חשיפה לצדדים המעשיים של העבודה המשפטית ולמצוקות החברתיות והכלכליותג.
בישראל. למטרה זו פועלות במסגרת הפקולטה שורה של קליניקות וסדנאות.

טפשמה ימוחתב דומיל תוינכות חותיפ תועצמאב "ילבולגה רפכה" ךילהתב הרכה ד.
ספר–הבינלאומי, ההשוואתי והאלקטרוני, וכן פיתוח תכניות לחילופי סטודנטים עם בתי

. במסגרת תוכניות אלו יוכלו התלמידים"Global Legal Education "—זרים למשפטים 
כן ניתן ללמוד–ספר למשפטים בחו"ל וליהנות מהכרה בלימודיהם אלה. כמו–ללמוד בבתי

קורסים בשפה האנגלית שיוצעו על ידי מורי הפקולטה ועל-ידי מרצים אורחים ממיטב
בתי הספר למשפט מאירופה ומארה"ב.

דיקן הפקולטה
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תקנון הלימודים
 כללי—פרק א' 

התקנון1.
לוחי ,ויחפסנ לע תעמשמה ןונקת תוברל ,הפיח תטיסרבינוא לש םידומתקנון הליא.

המחויבים ובשינויים נוספים, כמפורט םייונישב ,םיטפשמל הטלוקפה ידימלת לע םג
 התקנון).—בהמשך בתקנון הלימודים של הפקולטה (להלן 

ידי מועצת הפקולטה, וזו מוסמכת לשנותו מעת לעת.–התקנון נקבע עלב.

מטרת הלימודים2.
 השורהןמ תוינטפשמו םינטפשמ רישכהל איה םיטפשמל הטלוקפהמטרה העיקרית של ה

יהמדקא ישנא ,םייטפשמ םיצעוי ,דין–הראשונה כדי שיוכלו למלא תפקידים של עורכי
רזגמב וא ירוביצה תורישב םייטפשמ–אל םידיקפת ןכו ,םירחא םייטפשמ םידיקפתו

העסקי, בארץ ומחוצה לה. לפיכך מאפשרת הפקולטה למשפטים לתלמידיה לרכוש השכלה
 הפקולטה היא, כיתפיאש .היצזילבולגה ךילהתב בלתשהל ףאו ,םיגם בתחומים אחר

בוגריה ימלאו את תפקידיהם השונים תוך רגישות ולשלטון החוק, לערכי יסוד אנושיים
ולמעורבות חברתית.

קבלת תואר וזכאות להירשם להתמחות3.
)..LL.Bעם סיום הלימודים יקבלו הבוגרים את התואר: בוגר במשפטים (א.

םשריהל ,ןידה יכרוע תכשל קוח יפל ,םיאשר םהידומיל תא ומייסש הטלוקפה ידימלתב.
לש תוניחבל בצייתהל םיחמתמה םיאשר תוחמתהה תפוקת םויסב .םיחמתמכ
לבקל ,קוחב םיעובקה םיאנתב ,םיאכז תוניחבב ודמעש ימ .ןידה עורכי תכשל
דין.–עריכתל ןוישיר

 קבלה לפקולטה—פרק ב' 
הקבלה לפקולטה לתואר ראשון.4

ידי מועצת הפקולטה.–מספר התלמידים המיועדים להתקבל לפקולטה ייקבע עלא.
תלמידי הפקולטה מתקבלים ללימודים בקבלה רגילה לפי ההישג הגבוה מבין(1)ב.

שלוש האפשרויות הבאות:
ממוצע משוקלל של ציונים בתעודת הבגרות (או במכינה של אוניברסיטת—

חיפה, או בתעודת בוגר, או בתעודת מוסמך, לפי הציון הגבוה יותר)
ובבחינת הכניסה הפסיכומטרית.

ממוצע משוקלל של ציונים בתעודת הבגרות (או במכינה של אוניברסיטת—                 
חיפה, או בתעודת בוגר, או בתעודת מוסמך, לפי הציון הגבוה יותר) ומיצרף.

ממוצע משוקלל של מיצרף וציון בבחינת הכניסה הפסיכומטרית.—                 
יתקבלו תלמידים בעלי הממוצע הגבוה יותר.(2)
לעניין תעודת הבגרות חלות ההוראות באשר לתנאי הקבלה הכלליים לתואר(3)

ראשון באוניברסיטת חיפה.
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עד חמישה בעלי תואר דוקטור יתקבלו לפקולטה ללא בחינה פסיכומטרית או(4)
מיצרף, אם יעמדו בדרישות ועדה לענייני קבלת דוקטורים של הפקולטה.

פי ציון מתוקנן.–תלמידים הזכאים לקידום יוכלו להתקבל לפקולטה עלא)(5)
במסגרת זאת יתקבלו עד 5% מכלל המתקבלים לפקולטה.

פי הישגיהם,–תלמידים מצטיינים באוניברסיטה על 2 דע ולבקתי ךכל ףסונבב)
שהם זכאים לקידום ושהיו מועמדים בשנת תשס"ג.

הליכי קבלה חריגים יחולו רק על מועמדים שנרשמו והגישו את כל המסמכיםג)
הנדרשים עד לתאריך 2.6.2003.

תוקף הקבלה לשנה אחת בלבד.ג.

יתקבלו רק מועמדים אשר הגיעו באנגלית כשפה זרה לרמת "מתקדמים 1" לפחות.ד.

 רמת העברית הנדרשת הינה כמקובל בתנאי הקבלה לאוניברסיטה.ה.

לא יתקבלו לפקולטה תלמידים שלא מן המניין או תלמידים על תנאי. ו.

אין בפקולטה קורסים הפתוחים לשומעים חופשיים.ז.

 לשנים ב' או ג'.—ניתן להתקבל לפקולטה גם לשנת לימודים מתקדמת (1)ח.

יתקבלו מועמדים שלמדו בפקולטות למשפטים (באוניברסיטאות  ובמכללות),(א)(2)
אם הם עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

.07–מ ךומנ וניא םימדוקה םהידומילב םהינויצ עצוממש דבלבו ,הנש התבאו

תלמידים כאמור בסעיף (ח(2)א) לעיל, שסיימו את לימודיהם בשנה א'  או ב'(ב)
םא הטלוקפב םידומילל ולבקתי ,רומאכ הלבקה יאנתב םידמוע םניאשו
לימודיהם בפקולטה אחרת (לרבות מכללה) למשפטים בהצטיינות ומייס

3% הגבוהים בכיתה אותה סיימו.–וממוצע ציוניהם מצוי ב

שהתקבלו לפקולטה םידימלת לש םידומילב הרכהל הדימה–תומא ירקע(ג)
לשנה א' ומבקשים הכרה בלימודים קודמים בפקולטה או במכללה למשפטים:

תלמידים לא יקבלו הכרה בלימודים קודמים אם ממוצע ציוניהם במוסד—
בו למד אינו 70 לפחות.

תלמידים לא יקבלו הכרה בלימודים קודמים  של קורסים ספציפיים אלא—
לגבי קורסים שבהם זכו בציון  70 לפחות, ולא פחות מציון "עובר" במוסד

שבו למדו.
במקרים מיוחדים יוכל הדיקן או מורה מטעמו לפטור מן הדרישה לציון ממוצע

מינימאלי  או לציון מינימאלי בקורס.

שיעורי חובה:—

עבור שיעורי חובה הניתנים גם בפקולטה יהיה כמספר תוכז תודוקנ רפסמ(1)
הנקודות הניתן בפקולטה עבור הקורס הנלמד, או כמספר נקודות הזכות

 לפי הנמוך.—הניתן במוסד שבו הקורס נלמד 
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שיעורי חובה שאינם ניתנים כשיעורי חובה בפקולטה ושיעורי בחירה יוכרו(2)
כקורס בחירה בהיקף הנקודות כפי שנקבע במוסד שבו נלמדו.

לימודים שהוכרו כאמור ידווחו בגליון הציונים ללא ציון, ולא ייכללו בחישוב(3)
הציון הסופי המשוקלל.

מועד אחרון להרשמה לשנת לימודים מתקדמת: 1 בספטמבר 2003.(ד)

 מהלך הלימודים (כללי)—פרק ג' 
משך הלימודים.5
1משך הלימודים הוא שלוש וחצי שנים.א.

תלמידים בעלי תואר בוגר של אוניברסיטה בישראל או של מוסד להשכלה גבוהה אחרב.
תועוצקמ ןיבמ תוידי הפקולטה, יהיו פטורים מלימוד 20 נקודות זכ–שהוכר לצורך זה על

 בתום שלושהטלוקפב םהידומיל תא םייסל םיאכז ויהיו ,)םייטפשמ אלה( הריחבה
שנים.

תלמידים שיזכו להכרה בלימודים קודמים לפי סעיף 9 להלן בהיקף שיביא לצבירתן שלג.
142 נקודות עד סוף שנה ג', יהיו זכאים לסיים את לימודיהם בפקולטה בתום שלוש

שנים.

סף מעבר לשנה גבוהה6.
תלמידים יעברו לשנת לימודים גבוהה יותר רק אם ממוצע ציוניהם בשנת הלימודים(א)

הקודמת לה הוא 60 לפחות. לצורך חישוב ממוצע הציונים למעבר לשנה ב' ייחשב
ממוצע כל הציונים בשיעורי החובה של שנה א' (ללא ציונים במקצועות הנלמדים

מחוץ לפקולטה למשפטים).
על התלמידים לעמוד גם בתנאי הקדם כמפורט בסעיף 20 להלן.(ב)
תלמידים שנכשלו בשלושה מקצועות חובה או יותר בשנת לימודים לא יוכלו לעלות(ג)

לשנת לימודים גבוהה יותר.

רציפות הלימודים7.

תלמידים המבקשים להפסיק את לימודיהם נדרשים לקבל את הסכמת הדיקן לכך בכתב.א.
לפחות. הנושארה םידומילה תנש תא ומייסש םידימלתל קר ןתנית רומאכ תושר ,ללככב.
הפסיק תלמיד את לימודיו ללא רשות, לא יוכל לחדשם אלא אם נרשם מחדש לפקולטהג.

ועמד בתנאי הקבלה כפי שיהיו אותו זמן.
להנימ ףגאל הקספהה לע בתכב דימלתה עידוי םידומיל תקספה לש הרקמ לכבד.

.םידימלת

תלמידים הזכאים לחזור ללימודים לאחר הפסקה יידרשו לעבור הליכי הרשמה רגילים.ה.

ניות המשותפות לפקולטה למשפטים ולחוגים אחרים משך הלימודים בפקולטה למשפטיםבתכ1.
יכול להשתנות. נא ראו פרוט תכניות ספציפיות בהמשך.



565

הפקולטה למשפטים

ורכוי ,דומיל תונש יתש לע הלוע הניא םשודיחו םידומילה תקספה ןיבש הפוקתה םאו.
מקצועות הלימוד שאותם למד התלמיד לפני ההפסקה לצורך המשך לימודיו.

עלתה תקופת ההפסקה על שנתיים, רשאית הוועדה לענייני תלמידים לחייב את התלמידז.
ונות לקראתש תומלשהב ובייחל ןכו ,םלחזור על מקצועות לימוד שכבר למד ונבחן בה

קבלת התואר.
תם.ליחת םוימ םינהתלמידים חייבים לסיים את לימודיהם בפקולטה תוך שש וחצי שח.

לא סיים תלמיד את לימודיו בפקולטה תוך המועד האמור, יופסקו לימודיו. במקרה של
דמעו שדחמ דימלתה םשרנ םא אלא םידומילה ושדוחי אל רומאכ םידומיל תקהפס

בתנאי הקבלה לפקולטה כפי שיהיו אותו זמן. חודשו לימודים כאמור, לא יוכרו הלימודים
שנלמדו בפקולטה קודם לכן, כולם או חלקם, אלא באישור הוועדה לענייני תלמידים.

המכסה של נקודות זכות בשנת לימודים ובסמסטר לימודים8.

 מקצועותןיבמ םיטפשמב רגוב ראותל תוכז תודוקנ לש תיברמה תרתומה הסכמהא.
הלימוד המוצעים בפקולטה או אלו הקבילים להשלמת הלימודים לתואר היא כדלקמן:

(1)  בשנת לימודים אחת:
ידי הפקולטה בשנת הלימודים–שנה א': מכסת שיעורי החובה המוצעת לתלמידים על

26 נקודות בסמסטר לימוד אחד.– 40 נקודות; לא יותר מ—הראשונה, בתשס"ד 
רטסמסב תודוקנ 62–מ רתוי אל ;םינשהמ תחא לכב תוכז תודוקנ 24 :'ג-'ב םישנ

לימוד אחד בכל אחת מהשנים.
שנה ד': 26 נקודות זכות בסמסטר א'.

פי דרישות התכנית והחוג–בתכניות משותפות מכסת הלימודים בשנה א' תשתנה על(2)
2הנוגע בדבר.

תסכממ תוכז תודוקנ 5 דע לש הגירח דימלתל רשאל תיאשר םידימלת יניינעל הדעווהב.
הנקודות המקסימאלית במהלך לימודיו לתואר.

אושרה חריגה ממכסת הנקודות המרבית, תחול היא גם על לימודים מקבילים לפי סעיףג.
9.א.(2) להלן.

הכרה בלימודים קודמים ובלימודים מקבילים9.

תלמידים המבקשים הכרה או פטור בגין לימודים קודמים (משפטיים או אחרים)(1)א.
שלמדו בפקולטה (לרבות מכללה) אחרת למשפטים או במוסד אחר להשכלה גבוהה,

יגישו בקשה לוועדה לענייני תלמידים, בצירוף המסמכים התומכים בבקשתם.

הוראה זו חלה גם על לימודים המתקיימים במקביל ללימודים בפקולטה ושלא בהתאם(2)
םע דחי( םיגרוחה םידומיל ןיגב תוכז תודוקנ ורכוי אלש דבלבו ,ןלהל 71 ףיעסל
.ליעל 8 ףיעס יפל הטלוקפה ידימלתל תרתומה תודוקנה תסכממ )הטלוקפב םידומילה

המכסה של נקודות זכות בשנת לימוד במסגרת התכניות המשותפות עם חוגים אחרים, ראו2.
.II, עמ' 589 סעיף  "הנחיות והבהרות"להלן בפרק
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לצורך הכרה בלימודים לפי סעיף זה תתחשב הוועדה, בין היתר, בשיקולים הבאים:(3)
לש ןוויגה וא תוהמה ;עוצקמה דמלנ זאמ ףלחש ןמזה ;רבודמ ובש עוצקמב ןהציו

מקצועות הלימודים בהם מדובר. לא יינתן פטור מלימוד מקצועות משפטיים (חובה
או בחירה) עבור קורסים משפטיים שנלמדו שלא בפקולטה או מכללה למשפטים.

 עד 20—מרב נקודות הפטור בגין לימודים לא משפטיים הוא 24 נקודות זכות. מתוכן ב.
נקודות זכות בגין מקצועות בחירה ועד 4 נקודות זכות בגין מקצועות חובה מבין המקצועות

הבאים: יסודות בכלכלה למשפטנים; תולדות הרעיון המדיני; מבוא למדעי החברה.

10.  מצטייני דיקן
ג' יכלול:–הליך בחירת מצטייני דיקן לתלמידי שנה א', ב' וא.

רומאכ ףסה יאנתל םאתהב ןקיד ינייטצמל םידמעומה תייסולכוא תמישר תרדגה(1)
10(ד).–בסעיפים 10(ג) ו

בקורסי בחירה, בחישוב הממוצע המשוקלל לא ייכללו שני הציונים הנמוכים ביותר(2)
אם ציונים אלה נמוכים מהציון הממוצע השנתי.

חישוב ממוצע משוקלל של שאר הציונים על פי מספר נקודות הזכות של הקורסים,(3)
תוך מתן משקל שונה לכל אחד מסוגי הקורסים:

קורסי חובה: 1.00—
קורסי בחירה משפטיים: 0.75—
קורסי בחירה לא משפטיים: 0.5—

בחירת 5% מהתלמידים בעלי ממוצע הציונים המשוקלל הגבוה ביותר (עבור כל שנה(4)
אקדמית בנפרד).

לצורך חישוב הממוצע יילקחו בחשבון ציונים (לרבות ציונים בסמינרים) שניתנו עד(5)
15 בדצמבר לאחר שנת הלימודים שבה מדובר.

הליך בחירת מצטייני דיקן מתלמידי שנה ד' יכלול:ב.

.)ד(01–ו )ג(01 םיפיעסב רומאכ ףסה יאנתל םאתהב ןקיד ינייטצמל םידמעומה תעיבק(1)

בחישוב הממוצע המשוקלל לא ייכלל הציון הנמוך ביותר של  קורס בחירה אם ציון(2)
זה נמוך מהציון הממוצע השנתי של התלמיד (לצורך חישוב הממוצע יתחשבו בציונים

ניותכותב ינשה גוחהמ םיסרוקה לכ ןכו ,םייטפשמ אלו םייטפבקורסי בחירה מש
משותפות).

לש תוכזה תודוקנ רפסמ יפ–לע השעיי םינויצה ראש לש ללקושמ עצוממ בושיח(3)
הקורסים, תוך מתן משקל שונה לכל אחד מסוגי הקורסים:

קורסי חובה: 1.00—
קורסי בחירה משפטיים: 0.75—
קורסי בחירה לא משפטיים: 0.50—
 ציוני הקורסים בחוג השני: 0.50.–לתלמידי התוכניות המשותפות —

המשוקלל הגבוה ביותר.בחירת 5% מהתלמידים בעלי ממוצע הציונים(4)
לצורך חישוב הממוצע יילקחו בחשבון ציונים של סמסטר א' בלבד (לרבות ציונים(5)

בסמינרים), שניתנו עד 1 ביוני בשנת הלימודים שבה מדובר.
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מספר הנקודות המינימאלי שיש להשלים על מנת להיכלל ברשימת מצטייני דיקן:ג.

תלמידי הפקולטה למשפטים בלבד:(1)
µ  '34 נקודות זכות.—תלמידי שנה א 
µ38 נקודות זכות (לכל שנת לימודים).—ג' –תלמידי שנים ב' ו 
µ  '16 נקודות זכות.—תלמידי שנה ד 

תלמידי התוכניות המשותפות:(2)
µ  '20 נקודות זכות משפטיות, ולפחות 34 נקודות זכות בשני—תלמידי שנה א 

החוגים יחד.
µ18 נקודות זכות משפטיות, ולפחות 38 נקודות זכות בשני—ג' –תלמידי שנים ב' ו 

החוגים יחד.
µא 'מסב נקודות זכות 61 תוחפלו ,תויטפשמ תוכז תודוקנ 6 — 'ד הנש ידימלת'

 יחד.םיגוחה ינשב

הערות:ד.

ג' יכלול את ציוני–(1) לתלמידי התוכניות המשותפות, חישוב הממוצע לשנים א', ב' ו
הקורסים הנלמדים  בפקולטה למשפטים בלבד, ולא יכלול את ציוני הקורסים הנלמדים

בחוג השני של המסלול המשותף. אופן  החישוב יהיה כמפורט בסעיף 10(א) לעיל.
לתלמידי שנה ד' בתוכניות המשותפות, חישוב הממוצע יכלול את הציונים של שני(2)

החוגים בסמסטר א' ויבוצע כמפורט בסעיף 10(ב) לעיל.
ציוני "עובר" ו"פטור" ייכללו בסך הנקודות לצבירה, אך לא ייכללו בחישוב הממוצע.(3)

תודוקנ לכה ךסב ייכללו  אל ךא ,עצוממה בושיחב (4)  ציוני "כישלון" מספריים ייכללו 
ל"ספנ" ,"לשכנ" ,"םילשה אל" ומכ( םיילולימ "כישלון" ינויצייכללו כלל  אל .הריבצל

וכדומה).

11. סיום הלימודים
תלמיד יסיים את לימודיו בפקולטה אם עמד בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטהא.

בקשר ללימודיו, צבר 142 נקודות זכות והוא בעל ציון ממוצע של 60 לפחות במקצועות
שלמד.

תלמיד שסיים את לימודיו בפקולטה יקבל מן האוניברסיטה תעודת בוגר במשפטים(1)ב.
)LL.B..(

בתעודת בוגר יצוין כדלהלן:(2)
םידימלתה יגשה לש ןוילעה ןורישעב וניה םהינויצ עצוממש םידימלת :תונייטצהב(א)

85;–במחזורם ואינו נמוך מ
9 לפחות; אם אף5 וניה תלמידים שממוצע ציוניהם :הריתי תונייטצבה(ב)

תלמיד במחזור לא השיג ממוצע 95, יצוין כ"מצטיין המחזור" התלמיד שממוצע
3ציוניו הינו הגבוה במחזורו.

3. בתוקף עבור התלמידים אשר התקבלו לפקולטה לשפטים החל משנה"ל תשס"ג ואילך.
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רשימת התלמידים שסיימו לימודיהם בהצטיינות או בהצטיינות יתירה תפורסם בטקס(3)
הדין.–המשפט, משרד המשפטים ולשכת עורכי–חלוקת התעודות, ותישלח אל בתי

סיים תלמיד לימודי מיקבץ במסגרת לימודיו בפקולטה, יצוין הדבר בתעודת הבוגר.(4)

תלמידים בתוכנית המשותפת במשפטים וכלכלה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחותג.
,םידומילל רשקב הטלוקפהו הטיסרבינואה לש תושירדה לכב ודמע םא ןיד–תכירבע

.הלכלכל גוחב תוחפל תוכז תודוקנ 43–ו םיטפשמל הטלוקפב תוכז תודוקנ 901 ורוצב
קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתוכנית. תלמידים

שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים וכלכלה.

תליחתל רושיא לבקל ולכוי בשחמה יעדמו םיטפשמב תפתושמה תינכותב םידימלתד.
קשרב הטלוקפהו הטיסרבינואה לש תושירדה לכב ודמע םא ןיד–תכירעב תוחמהת

30 נקודות זכות לפחות בחוג–ללימודים, וצברו 112 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו
יםגוחה ןמ דחא לכב תובוחה אולמ יולימב הנתות רגוב למדעי המחשב. קבלת תעודת

בתוכנית. תלמידים שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ומדעי המחשב.

תלמידים בתוכנית המשותפת במשפטים ופסיכולוגיה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחותה.
,םידומילל רשקב הטלוקפהו הטיסרבינואה לש תושירדה לכב ודמע םא ןיד–תכירעב

30 נקודות זכות לפחות בחוג לפסיכולוגיה.–וצברו 112 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו
קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתוכנית. תלמידים

שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ופסיכולוגיה.

תלמידים בתוכנית במשפטים ורפואה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות בעריכת-דיןו.
אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים, וצברו 112 נקודות

30 נקודות זכות לפחות בפקולטה לרפואה בטכניון. קבלת–זכות בפקולטה למשפטים ו
תעודה תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחת מן הפקולטות בתוכנית. תלמידים שמילאו

דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ותעודת דוקטור ברפואה.

תוחמתה תליחתל רושיא לבקל ולכוי דועיסו םיטפשמב תפתושמה תיתלמידים בתוכנז.
,םידומילל רשקב הטלוקפהו הטיסרבינואה לש תושירדה לכב ודמע םא ןיד–תכירבע

30 נקודות זכות לפחות בחוג לסיעוד.–וצברו 112 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו
קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתוכנית. תלמידים

שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים  וסיעוד.

תלמידים בתוכנית המשותפת במשפטים ותקשורת יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחותח.
,םידומילל רשקב הטלוקפהו הטיסרבינואה לש תושירדה לכב ודמע םא ןיד–תכירעב

30  נקודות זכות לפחות בחוג לתקשורת.–וצברו 112 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו
קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתוכנית. תלמידים

שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים ותקשורת.

תלמידים בתוכנית המשותפת במשפטים ולימודי מזרח אסיה יוכלו לקבל אישור לתחילתט.
רשקב הטלוקפהו הטיסרבינואה לש תושירדה לכב ודמע םא ןיד–תכירעב תוחמתה

30 נקודות זכות לפחות בחוג–ללימודים, וצברו 112 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו
ןמ דחא לכב תובוחה אולמ יולימב הנתות רגוב תדועת תלבק .היסא חרזמ ידומילל
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החוגים בתוכנית.  תלמידים שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים  ולימודי
מזרח אסיה.

תוחמתה תליחתל רושיא לבקל ולכוי ךוניחו םיטפשמב תפתושמה תינכותב םידימלתי.
,םידומילל רשקב הטלוקפהו הטיסרבינואה לש תושירדה לכב ודמע םא ןיד–תכירעב
.ךוניחל גוחב תוחפל תוכז תודוקנ 03–ו םיטפשמל הטלוקפב תוכז תודוקנ 211 ורבצו

קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתוכנית.  תלמידים
שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים וחינוך.

 מבנה הלימודים—פרק ד' 
הרכב תכנית ההוראה2.1

תכנית ההוראה מורכבת ממקצועות חובה וממקצועות בחירה.א.
מקצועות הבחירה כוללים: סמינרים, שיעורי בחירה וסדנאות.ב.

 כללי—מקצועות חובה 13.
מקצועות החובה נלמדים בשנים א'-ד'. שנה א' כוללת מקצועות חובה בלבד (אך ניתן לבחור
בשנה זאת בלימוד של מקצועות חובה מורחבים מבין מקצועות החובה הנלמדים בשנה א).
רשימת מקצועות החובה לפי שנות הלימוד השונות מובאת בהמשך, והיא עשויה להשתנות

מעת לעת לפי החלטת מועצת הפקולטה.

 כללי—14. מקצועות בחירה 
תלמידים רשאים להשתתף בשיעורי בחירה ובסדנאות החל משנה ב'. עם זאת, בשנה א'א.

ניתן לבחור בלימוד של מקצועות חובה מורחבים הנלמדים בשנה זאת.
ועדת ההוראה תקבע הנחיות באשר לקדימויות ברישום תלמידים למקצועות בחירה.ב.

ההנחיות יובאו לידיעת התלמידים.
תלמיד חייב ללמוד לפחות שני סמינרים. השתתפות בסמינרים היא החל משנה ג'. במקריםג.

מיוחדים, בכפוף לאישור המורה ולקיומם של מקומות פנויים בסמינר, יותר גם לתלמידי
שנה ב' להשתתף בו.

אשכול במשפט וטכנולוגיה: תלמידים שהשלימו לפחות קורס מבוא, שני קורסי בחירהד.
וסמינר אחד מן הקורסים שבאשכול בממוצע של 70 לפחות, יירשם האשכול, באישור

מרכזי האשכול, בתדפיס הציונים שלהם.

 כללי—15. מקצועות בחירה לא משפטיים ומיקבצים 
תחומית שלה, מעודדת הפקולטה את התלמידים שאינם לומדים–מסגרת התפיסה הביןבא.

בתוכניות משותפות לימוד מקצועות בחירה לא משפטיים החל משנה ב'.
,םיקסע להנימ :ןלהלש םיצבקימה ךותמ דחא ץבקימ רוחבל םג ןתינ תאז תרגסמב(1)ב.

טכנולוגיה,–מינהל ציבורי, מדעי ההתנהגות, מורשת ישראל, פילוסופיה, היסטוריה, ביו
ספרות עברית והשוואתית.

א. ככלל, כל מיקבץ מורכב ממקצועות בהיקף של 20 נקודות זכות לפחות.(2)
טכנולוגיה כולל 29 נקודות הנלמדות בפקולטה לביולוגיה בטכניון.–ב. המיקבץ בביו
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תועוצקמ רוחבל םיאשר תופתושמ תוינכותב םידמול םניאש םידימלת ,ןיפולחל(1)ג.
םירכזומה םיצבקימה דחא תרגסמב אלש הטיסרבינואב םינושה םיגוחב םינהנית

,םהב דומלל ןתינש הריחלעיל, ובמכסה שלא תעלה על 20 נקודות זכות. קורסי הב
"םיליחתמה יסרוק"ו "אובמה יסרשלא במסגרת מיקבץ, הם "קורסי החובה", "קו

םידימלתה תוריכזמב אצמית האלמה המישרה .)הדועת ידומיל טעמל( גוח לכבש
םיסרוקה קר הריחבל םיחותפ ויהי םייללכלקראת מועד הרישום. בחוג ללימודים 

בחטיבות הלימוד בתחום של לימודי נשים, דתות, מדעים ומוסיקה. בנסיבות מיוחדות
ויצמ וניאש סרוקל המשרה רשאל הטלוקפה םעטמ ץעוי לכוי ,הגירח תוקידצשמ

בקבוצת הקורסים הנזכרת.

זכרמכ שמשמה הרומה רושיא וא ןקידה רושיא ךירצמ רומאכ םידומילל םושיר(2)
השנה בה לומד התלמיד, וכן אישור החוג הנוגע בדבר. אישור כאמור לא יינתן אם

יביא לחריגה מסעיף 8 לעיל וסעיף 17 להלן.

16. אנגלית למשפטנים
.הטיסרבינואה תויושר ידי–לע העבקנש המרב תילגנא תעדל םיבייח הטיסרבינואה ידימלתא.

תלמידי הפקולטה למשפטים ימלאו חובה זו בהתאם לרמת האנגלית שלהם  בלימודי
אנגלית במהלך השנה הראשונה ללימודים בקורסים הבאים:

ברמת"אנגלית למשפטנים"  (במסגרת החוג לשפות זרות); "מתקדמים 1"אנגלית ברמת 
"מתקדמים 2" (במסגרת משותפת לחוג לשפות זרות ולפקולטה למשפטים); ו"אנגלית

משפטית" (במסגרת הפקולטה למשפטים).
תלמידים שלא יעמדו בחובה זו, לא יוכלו להמשיך ללמוד מקצועות משנה ב', אלא אם
קיבלו אישור הדיקן. בכל מקרה תלמידים שלא עמדו בדרישה הנ"ל לא יוכלו ללמוד

בשנה ג'.
לש ם"רימא תניחב וא )ר"ימא תניחב( תירטמוכיספה הסינכה תניחבב ילגנאה קלהחב.

האוניברסיטה ישמשו לשיבוץ התלמידים באחד מבין שלושה קורסים:

431 וניה ר"ימא תניחבב םנויצש םידימלתל דעוימ סרוקה — תיטפשמ תילגאנ(1)
נקודות ומעלה (רמת "פטור") ולתלמידים אשר סיימו בהצלחה לימודיהם באנגלית

ידי–ברמה "מתקדמים 2" במסגרת לימודים קודמים במסגרת אקדמית מוכרת על
האוניברסיטה. הקורס יינתן בהיקף של 2 שעות שבועיות סמסטריאליות.

פטורים מן הקורס "אנגלית משפטית":

ףיעסב טרופמכ "םינטפשמל תילגנא" סרוקה תא החלצהב ומייסש םידימלת(א)
16.ב.(2) להלן.

ךרעיתש תדחוימ רוטפ תניחב )תוחפל 09 ןויצב( החלצהב ורבעש םידיתלמ(ב)
בפקולטה למשפטים, בשיעור הראשון של הקורס "אנגלית משפטית".

 תלמידים שציונם בבחינת אמי"ר מצוי בתחום—  מתקדמים 2—אנגלית למשפטנים (2)
של 133-120 נקודות וכן תלמידים שסיימו בהצלחה את הקורס ברמה מתקדמים  1

— םינטפשמל תילגנא" עוצקמ ודמלי הלא םידימלת .)3(.ב.61 ףיעסב טרופמכ
תלמידים בהיקף של  4 שעות שבועיות במשך סמסטר אחד בשנה א'.  מתקדמים 2"

.שעמדו בהצלחה בלימודי קורס זה יהיו פטורים מלימודי "אנגלית משפטית"
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 תלמידים שציונם בבחינה האמורה מצוי בתחום של 119-105 נקודות.— מתקדמים 1(3)
תלמידים אלה ילמדו מקצוע אנגלית בן 4 שעות שבועיות במשך הסמסטר הראשון

במסגרת המחלקה לשפות זרות, ואם יעמדו בבחינת המעבר ימשיכו במקצוע "אנגלית
למשפטנים" המיועד לתלמידים ברמת מתקדמים 2 במהלך הסמסטר השני.

17. איסור חפיפה
תלמידים אינם רשאים ללמוד מקצוע ששעת הוראתו חופפת באופן מלא או חלקי אתא.

שעת ההוראה של מקצוע לימוד אחר שאותו הם לומדים באוניברסיטה.

תלמידים אינם רשאים ללמוד מקצוע בחירה שתוכנו דומה באופן משמעותי לקורסב.
אחר שלמדו במהלך לימודיהם לתואר.

18. השתתפות בתכניות לימוד משפטיות בחו"ל
תלמידים רשאים להשתתף בתוכניות לתלמידי משפטים של אוניברסיטה בחו"ל אם תוכנית

ידי ועדת ההוראה של הפקולטה. ההכרה בכל מקצוע, לרבות משקלו של–זו אושרה על
ידי הפקולטה–מקצוע זה בנקודות זכות, טעונה אישור הדיקן. מידע על תוכניות המאושרות על

יובא לידיעת התלמידים.

19. מקצועות בחירה עודפים
בגיליון הציונים הסופי של תלמיד יופיעו כלל מקצועות הבחירה שלמד, להוציא אלהא.

שבהם נכשל ובמקומם למד מקצועות בחירה אחרים.
בחישוב ממוצע ציונים הסופי  של תלמיד יילקחו בחשבון כלל מקצועות הבחירה שבגיליוןב.

ציוניו הסופי, אלא אם יודיע התלמיד אחרת למזכירות באשר לשיעורי הבחירה ולסמינר
העודפים.

20. דרישות קדם
למקצועות לימוד מסוימים נקבעו דרישות קדם כתנאי להשתתפות בהם. דרישות אלהא.

מפורטות ברשימת המקצועות.
דרישת קדם ללימוד מקצועות משפטיים בשנה ב' (לא כולל מקצועות החובה של שנה(1)ב.

פטשמ תויונמוימ"ב "םילשה" ןויצו "ילארשיה טפשמה תורוקמ"ב "רבא'): ציון "עו
סיטתרבינואב םיטפשמל  הטלוקפב 'א הנש ודמלש םידימלת לע קר לח הז ףיעס( "עדימו

חיפה, ולא על תלמידים שעברו ללמוד במוסדנו ממוסדות אחרים).
הוועדה לענייני תלמידים רשאית להתיר לתלמידים שלא עמדו בדרישת קדם לפי(2)

פיסקה ב(1) לעיל, ללמוד מקצועות משפטיים של שנה ב' (חובה ובחירה) בהיקף שלא
יעלה על 15 נקודות זכות, בתנאי שעברו בהצלחה את אחד משני המקצועות המפורטים

בפסקה האמורה.
דרישת קדם ללימוד מקצועות החובה בשנה ג': ציון "עובר" בכל מקצועות החובה של(1)ג.

שנה א', ולפחות בארבעה מקצועות מבין מקצועות החובה המשפטיים בשנה ב'.
םדקה תשירדב ודמע אלש םידימלתל ריתהל תיאשר םידימלת יניינעל הדעווה(2)

לש ימדקא ץעוי .'ג הנשב הבוח תועוצקמ ינש דע דומלל ,ליעל )1(ג הקסיפ יפל
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םידימלתל ריתהל יאשר רחא גוח םע םיטפשמל הטלוקפה לש תפתושמ תינכת
דומלל ,ליעל )1(ג הקספ יפל םדק תשירדב ודמע אלש ,ףתוהלומדים במסלול מש

.'ג הנשב הבוח תועוצקמ ינש  דע
תלמידים שלא השלימו את לימודיהם בקורס חובה בשנת הלימודים הקודמת חייבים(1)ד.

להירשם לקורס חובה זה לפני הרישום לתוכנית הלימודים בשנה הנוכחית.
תלמידים המבקשים לחזור וללמוד בקורס חובה לצורך שיפור ציון חייבים להירשם(2)

לתוכנית הלימודים לשנת הלימודים הנוכחית, ורק לאחר מכן לפנות למרכזת החוג
לצורך רישום ידני של הקורס המבוקש.

בכל מקרה, הרישום לקורסים חוזרים כפוף למכסת נקודות הזכות המותרת בשנה(3)
ובסמסטר.

 רשימת מקצועות החובה—פרק ה' 
להלן רשימת מקצועות החובה21.
מספר נקודות זכות המקצועשםשנה א'א.

4תורת המשפט
2ות הרעיון המדיניתולד

3מקורות המשפט הישראלי
8משפט ציבורי
6משפט פלילי

6דיני חוזים
2מבוא למשפט פרטי
2מבוא למשפט עברי

4יסודות בכלכלה למשפטנים
2מבוא למדעי החברה

0אנגלית למשפטנים
0אנגלית משפטית
1 ומשפטמיומנויות מידע

40 נקודות סה"כ
נוסף למקצועות אלה תינתן לתלמידים הדרכה ביבליוגרפית בספריה.

שם המקצוע                                        מספר נקודות זכותשנה ב'ב.
4אגידיםדיני ת

—שיטות משפט זרות 
4היבטים היסטוריים והשוואתיים

4דיני קניין
2משפט עברי*

(2)משפט מוסלמי*
3דיני משפחה

3מבוא לדיני מיסים
4דיני נזיקין

24  נקודותסה"כ
וד את המקצוע האחר כקורס בחירה.* חובה ללמוד אחד משני מקצועות אלה; ניתן ללמ
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מספר נקודות זכותשם המקצועשנה  ג'ג.
2 ב*—תורת המשפט 

3דיון פלילי
2דיני הפרקטיקה המשפטית

3דיני עבודה
10 נקודותסה"כ

* הקורס יתבטל לאחר שנת הלימודים תשס“ה.

מספר נקודות זכותשם המקצועשנה  ד'ד.
3דיני ראיות
4דיון אזרחי

7 נקודותסה"כ

הקורסים מיועדים רק לתלמידי שנה ד' שלא השלימו אותם לפני כן, ולתלמידים אחרים
הזכאים לסיים את לימודיהם בפקולטה בשנת הלימודים תשס"ד.

פרק ו' - מקצועות בחירה

22. סמינרים
אם לא נכתב אחרת, סמינר יתקיים במתכונת סמסטריאלית, בהיקף של 4 נקודות זכות.א.

תליחתב :האבה תנוכתמב להנתי רנימס ,ללככ  .תוקד 021  —  ימשך כל מפגש שבוע
הסמינר המורים יקדישו כארבע עד חמש פגישות שבועיות להרצאות מבוא שלהם, וכן

םיאשונה וגצוי ךשמהב .םהיתואצרה יכיראתו םידימלתה לש תודובלתאום נושאי הע
ידי התלמידים. בכל מפגש יוצגו ארבעה נושאים על-ידי ארבעה תלמידים, אלא אם–על

ייקבע אחרת. לאחר הצגת העבודות יכתבו התלמידים את עבודתם במתכונתה השלמה.
העבודה תימסר למורה לצורך הערכה וקבלת ציון.

כללים להגשת עבודה סמינריונית:ב.

העבודה תיכתב באופן עצמאי. אין להסתמך, לצטט או להעתיק מכל  מקור בלא ציון1.
מפורש, כמקובל בעבודות אקדמאיות.

העבודה תימסר בשני עותקים למזכירות תלמידים. המזכירות תציין את יום קבלת2.
העבודה, ותעביר עותק אחד למורה.לאחר בדיקתו יחזיר המורה עותק לתלמיד בצירוף

הערות והערכה.

בסמינרים הניתנים בפקולטה מספר שנים ברציפות, תעביר מזכירות התלמידים למורה3.
רשימת נושאים שאושרו לתלמידים בשנים קודמות.

תלמידים המבקשים לכתוב עבודה סמינריונית בנושא הדומה לנושא בסמינר אחר או4.
בית אחרת שכתבו, יידעו על כך את המורים הנוגעים בדבר ויקבלו הסכמתם–בעבודת

מראש ובכתב.

בכתיבת העבודה יוקפד על כללי ציטוט מדויקים ואמינים וכן על כללי תחביר ודקדוק5.
מקובלים.
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אושרה בקשה לעבודה משותפת, תוגש העבודה במשותף תוך  ציון שמות התלמידים6.
שהכינוה.

מועדי הגשת סמינרים בפקולטה למשפטים הינם:7.

רחואי אל םתדובע ושיגי 'א רטסמסב רנימסב םיפתתשמה 'ג הנש ידימלת(א)
מיום העבודה האחרון של מזכירות התלמידים בסמסטר ב' העוקב.

רחואי אל םתדובע ושיגי 'ב רטסמסב רנימסב םיפתתשמה 'ג הנש ידימלת(ב)
מיום העבודה האחרון של מזכירות התלמידים בשנה העוקבת.

תא םייסל םישקבמהו 'א רטסמסב רנימסב םיפתתשמה 'ד הנש ידימלת(ג)
לימודיהם בפקולטה בתום סמסטר א' יגישו עבודתם לא יאוחר מיום העבודה

העוקב. 'ב רטסמסהאחרון של מזכירות התלמידים ב

דחייה במועד ההגשה של עבודה סמינריונית תאושר על-ידי הדיקן או על-ידי(ד)
ממלא מקומו בלבד.

ככלל לא תינתן דחייה במועד הגשת העבודה, אלא במקרים חריגים ביותר.(ה)

תלמידים המסיימים לימודיהם אשר לא יגישו עבודתם במועד, לא יוכלו לקבל(ו)
תורשפאמה תוביסנ  ואצמנ םא  .םהלש רוזחמה ינב םע דחי רגוב תדועת
םולשת רורגת רוחיאב הדובעה תשגה ,רשואת הייחדהו ,הדובעה תשגה תייחד
האוניברסיטאי. ןונקתל םאתהב דומיל–רכש

,ליעל טרופמכ ,דעומב תינוירנימסה הדובעה תא ושיגה אלש םידימלת(1)(ז)
הנתוי רנימסל רזוחה םושירה .רנימסב םתופתתשה בו לחזור עליוחי
 בכתב מהמורה ובתשלום בהתאם לתקנון.רושיאב

ציוני סמינרים שהתקיימו בסמסטר ב' של תלמידי שנה ג'  הזכאים  לסיים(2)
את לימודיהם תוך שלוש שנים, וכן ציוני סמינרים שהתקיימו בסמסטר א'

ןורחאה דעומה ןמ םוי 06 ךות ונתניי ,'ד הנש ידימלת לש 'ב רטסמסוב
להגשת העבודה. ציוני הסמינרים של שאר התלמידים יינתנו תוך 75 יום מן

המועד האחרון להגשת העבודה.

עבודה סמינריונית תוגש למורה כשהיא מודפסת ברווח כפול ובמגבלות כפי(3)
שקבע המורה.

אין לפרסם את העבודה הסמינריונית, אלא באישור המורה. חל איסור מוחלט(4)
להגיש אותה עבודה לשני סמינרים שונים. ביקש תלמיד להשתמש בעבודה

עבודה סמינריונית נוספת,סמינריונית שהגיש למורה אחר לצורך כתיבת
יבהיר זאת למורה הסמינר ויקבל בכתב את אישור שני המורים. האישור

יועבר לדיקן.

הציון הסופי בסמינר ייקבע כמפורט בסעיף 36 להלן.(5)
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23. מיקבצים
לכל מיקבץ יהיה מרכז מטעם הפקולטה.א.
פירוט המקצועות בכל אחד מהמיקבצים מופיע ברשימת מקצועות הלימוד המתפרסמתב.

בהמשך.
ץבקימה תרגסמב דומלל ץבקימב ורחבש םידימלת ולכוי ץבקימה זכרמ רושיאבג.

מקצוע שבחוג גם אם אותו מקצוע אינו מופיע ברשימת המקצועות שבמיקבץ.םג
הלימודים במקצועות שבמיקבץ (לרבות כל הנוגע לבחינות, אך למעט נקודות זכות) יהיוד.

לפי הכללים הנהוגים בחוג הנוגע בדבר.
תיאור מלא של המקצועות שבמיקבץ ופרטים נוספים עליהם מופיעים בתוכנית הלימודיםה.

של החוג הנוגע בדבר ומפורסמים בהתאם. דרישות המיוחדות לכל מיקבץ יפורטו בהמשך
הידיעון ובחוג הנוגע בדבר.

השלים תלמיד לימודיו במיקבץ, יצוין הדבר בתעודת הבוגר שלו.ו.

ודמלש תועוצקמה ובשחיי ,וב םהידותלמידים שבחרו במיקבץ, אך לא סיימו את לימז.
במסגרת המיקבץ כמקצועות בחירה לא משפטיים, ובתעודת הבוגר לא יצוין דבר לימודיהם

במיקבץ.

 נוכחות והשתתפות במפגשים לימודיים—פרק ז' 

2. חובת נוכחות ועמידה במטלות לימודיות4
קיימת חובת נוכחות ומוכנות לשיעור. המורים יודיעו על דרכי האכיפה של החובה במפגש

הראשון.

25. בדיקת נוכחות בסדנה ובסמינר
על אף האמור בסעיף 24 לעיל, המורים יבדקו ויוודאו את נוכחות התלמידים בכל המפגשיםא.

בסדנה ובסמינר.
דנהסה הרומל העדוה ןתמ תובייחמ תקדצומ הביסמ וב תופתתשה–יא וא שגפממ תורדעיהב.

או הסמינר מראש, אלא אם לא ניתן היה לעשות כן.

26. הפרת החובה
מורים רשאים להרחיק תלמידים מקורס, למנוע מהם לגשת לבחינה או להגיש עבודה, אוא.

 אם הפרו התלמידים את חובת הנוכחות או המוכנות, כפי שפורטו4להפחית מן הציון,
בסילבוס, ללא סיבה מוצדקת. הודעה על החלטת המורה  תימסר לתלמידים ולמזכירות.

תלמיד רשאי לערער בפני הדיקן על החלטתו של מורה לפי סעיף(א).ב.

4.  ראו סעיף 37.ב. להלן
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 בחינות ועבודות בית—פרק ח' 
 כללי—בחינות .27

פה, אלא באישור ועדת–ככלל מתקיימות הבחינות בכתב. אין מתקיימות בחינות בעלא.
ההוראה לבקשת המורה.

הלועפ לכ ועצבי אל םידימלת .החגשה תחתו םש םוליעב תומייקתמ בתכב תוניבחב.
שייאה םרפסמ תא םושרל םידימלתה לע .הניחבההעלולה לחשוף את זהותם לבודקי 

גבי מחברת הבחינה (בפינה הימנית העליונה, מעל מספר המחברת). תלמידים שלא–על
תרבחמ םוליצ תא לבקל ולכוי אל ,הניחבה תרבחמ יבג–ירשמו את המספר האישי על

הבחינה לאחר בדיקתה.

ורסמש דבלבו ,)"דובכ תניחב"( החגשה אלל םייקתת הניחבש עובקל םיאשר םירומג.
ספוט יולימ תבייחמ החגשה אלל הניחבב תופתתשה .ןקידל ךכ לע תמדקומ העדוה

ידי התלמידים להבטחת הוראות האוניברסיטה בדבר התנהגות בזמן בחינה–מתאים על
("הצהרת כבוד"). לא תתקיים בחינה ללא השגחה אם היא, כולה או חלקה, במתכונת של

בחירה מרובה ("בחינה אמריקנית").

עזר (להלן: "מתכונת–בידיעון הפקולטה יפורסם אם הבחינה תתקיים עם או בלי חומרד.
יםרקמבו ,הארוהה תדעו רושיאב אלא הניחבה תנוכתמב יוניש סנכוי אל .)"הניחבה

 הדיקן. הודעה על שינוי תימסר לתלמידים מבעוד מועד.—דחופים 

הבחינות בכל המועדים ובדיקתן יהיו במתכונת וברמה דומות ככל שניתן.ה.

–יד קריא. לא ייערכו פעולות שכתוב של בחינות עקב כתב–על תלמידים להקפיד על כתבו.
הניחבה תא בותכל ולכוי הבייד לא קריא. תלמידים שיש בידיהם אישור על ליקוי כת

יד לא קריא לא תיבדק אלא– שנכתבה בכתבהניחב .הטלוקפב םילילמת דבעמ לע
באישור הדיקן.

 פירוט—28. בחינות 
ינפל םייעובשמ רחואי אלו — רשפאה לככ םדקומ דעומב םידימלהמורים יודיעו לתא.

 מה החומר עליו תיערך הבחינה.—השבוע האחרון הקודם לבחינה 

המורים יודיעו לתלמידים לקראת הבחינה את משך זמן הבחינה, ויציינו שיקולים מיוחדיםב.
לגבי חישוב הציון ופרטים נוספים שיש בהם כדי להדריך את התלמידים לצורך ההכנה

וחתינ :הניחבב תולאשה תנוכתמ היהלבחינה. כמו כן יודיעו המורים לתלמידים מה ת
אירוע, הרצאת דברים על נושא נתון וכדומה.

ציונים חלקיים (למעט ציון מיטיב*), המהווים חלק מן הציון הסופי במקצוע, כגון ציוניםג.
ידי המורה למזכירות ויפורסמו לא יאוחר–עבור עבודות בית ובחינות ביניים, יימסרו על

ממועד פירסום הציונים של בחינת המעבר במקצוע.

* ראה להלן סעיף 36 א. (5)
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תוחפל ,התליחתמ )םידעומה לכב( הניחבה םלואב םיחכמורה או עוזר הוראה יהיו נוד.
םלוא תברקב םינימז ויהי הארוהה רזוע וא הרומה .הניחבל הנושארה העשה ךשמב

הבחינה עד סוף הבחינה, כדי להשיב לשאלות הבהרה.

ותאכז לולשל יאשר הרומה .הניחבל תשגל םיאכזה םידימלהבחינה מיועדת רק לת(1)ה.
להיבחן אם התלמיד לא עמד במהלך הקורס במטלות הנדרשות.

ב' מתקיימות בתאריכים שפורסמו בידיעון הפקולטה. בנסיבות–הבחינות במועדים א' ו(2)
דעומה לע העדוה .הניחבה דעומ הנושי הארוה תדעו וא ןקידה רומיוחדות ובאיש

ידי מזכירות התלמידים מבעוד מועד.–החדש תימסר על

משך הבחינה שצוין בבחינה לא יוארך אלא לגבי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובהתאםו.
קטן (ז) להלן. המורים יתכננו את השאלון בקפידה בהתאם לאורך הבחינה שנקבע.–לסעיף

הארכת זמן מיוחדת בבחינה תינתן במקרים הבאים:ז.
הניא םמא תפשש םידימלת ןכו ץראב תונושארה םינשה שש ךשמב םישדח םילוע(1)

וב הארוהה תפשש ימדקא דסומ וא רפס–תיבב םהידומיל תא ומייס אלש ,תירבע
היא עברית, יהיו זכאים כמפורט:

הארכת זמן של רבע שעה לכל שעת בחינה במשך השנה הראשונה  (הכרונולוגית)א)
ללימודיהם.

)תיגולונורכה( היינשה הנשה ךשמב הניחבה לכל העש יצח לש ןמז תכרהאב)
ללימודיהם. לא תינתן הארכת זמן החל מהשנה השלישית (הכרונולוגית) ואילך.

תליחת ינפל רשא ,םידימלתל ןתנית הניחבה לכל העש יצח לש ןמז תכראהג)
נהש ךשמב תירבעה הפשב ההובג הללימודיהם בפקולטה למדו במוסד להשכ

גבוהה הלכשהל דסומב ודמלש םיאחת בלבד. לא תינתן הארכת זמן לתלמיד
בשפה העברית במשך שנתיים ויותר.

סמך הצגת האישור הרלוונטי (תעודת–אישור זכאות יינתן לכל תלמיד בנפרד על
הניא תאז הקסיפ יפל תואכז .)וב עולה / אישור בית הספר על  שפת ההוראה

חלה על בחינות בשפות, במקצועות הכלולים במיקבצים, ובמקצועות לא משפטיים
דגנתמה הרומ .םירחא םיגוח םע ףתושמ ראותל םידומיל תרגסמב םינהנית

ענייןה תא ריבעיש ,ןקידל ךכ ללהארכת זמן במקצוע אותו הוא מלמד יודיע ע
להכרעת ועדה מקצועית הפועלת במסגרת דיקנט הסטודנטים. הודעה לתלמידים

תפורסם בהתאם.

תלמידים הזכאים להארכת זמן בחינה בשל מוגבלות מטעמים רפואיים או מטעמי(2)
םירושיא ךמס לע קרו הטיסרבינואב םיגוהנה םינוירטירק יפ–לע הדימל ייוקלי

ידי דיקן–מתאימים שיומצאו לדיקנט הסטודנטים. הזכאות לפי פיסקה זו תיקבע על
ידיו.–ידי מי שיוסמך על–הסטודנטים או על

מורים רשאים למנות עוזרי הוראה לעזרה בבדיקת הבחינות.(1)ח.

האחריות על בדיקת הבחינות ומתן ציונים מוטלת על המורה.(2)

ידי עוזרי ההוראה בהתאם להנחיות המורה. הבודקים ירשמו–הבחינות ייבדקו על(3)
גבי גליון הבחינה את הערותיהם לגוף הדברים, ציון מספרי לכל שאלה וציון–על
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מספרי (כללי) של הבחינה. ציון "נכשל" בבחינה מחייב אישור המורה, לאחר
שעבר על מחברת הבחינה.

 ביןהריבס המאתה תמייקש םירומה ואדווי ,האנבדקה הבחינה בידי מספר עוזרי הורט.
הציונים של הבודקים.

עצוממ תא ,רשפאש המכ דע ,םהיניב ומאתי עוצקמ ותוא םידמלמה םידחא םירמוי.
וניםיצה עצוממב יתועמשמ רעפ אהי אלש ץהציונים בכל אחת מהכיתות. ייעשה מאמ

בין כיתות כאמור.
בדיקת הבחינות תסתיים לא יאוחר מן המפורט בסעיף-קטן (2) להלן. המורים אחראים(1)יא.

לכך שהבחינה תיבדק והציונים יימסרו למזכירות במועד. איחור במסירת הציונים
מחייב אישור הדיקן.

יקןדה רושיאב .םיסרוקה לכל זמן בדיקת הבחינות יהיה 15 ימים קלנדריים ךשמ(2)
יתאפשר משך זמן בדיקה של 21 יום בקורסים הדורשים זאת, ובתנאי שההודעה על

כך נכללה בסילבוס הקורס המופיע בידיעון הפקולטה.
תפרסם את הציונים עם קבלת אישור המורה לפרסום, ולא יאוחר מיום תוריכזמה(3)

עבודה אחד ממועד קבלת האישור.
המזכירות תודיע לתלמידים על איחור במסירת הציונים ועל המועד הצפוי לפרסומם(4)

באיחור.
הציונים יפורסמו בעילום שם, לפי מספרי הזיהוי של התלמידים, על לוח המודעות שליב.

סורמת אל תוריכזמה .הטיסרבינואה לש ילוקה הנעמה תוריש תועצמאבו הטלהפקו
ציונים בטלפון.

בנוסף לציונים של הנבחנים תפרסם המזכירות את הממוצע הכללי של הנבחנים בבחינהיג.
במועד שבו מדובר.

 לא ניתן לשנות ציון סופי שפורסם, אלא רק כתוצאה מערעור, כמפורט להלן.יד.

29. ערעור על בחינה
זכות ערעורא.

תלמידים רשאים להגיש ערעור על ציון הבחינה בהתאם למפורט להלן:
מטרת הערעור לוודא שלא נפלה טעות מהותית במתן הציון.(1)
לא יוגש ערעור שבו בקשה להערכה מחדש של הבחינה.(2)
המערערים יפרטו את נימוקי הערעור תוך התייחסות נקודתית לתוכן הבחינה.(3)
ידי מורה המקצוע. במקרה זה עשויה–הוגש ערעור על הציון, תיבדק הבחינה על(4)

ידי המורה עשוי להיות נמוך מן–כולה להיבדק מחדש, והציון שייקבע עלהבחינה
הציון המקורי.

הסברים לאחר הבחינה, קבלת צילום מחברות הבחינה וערעור על ציון בחינהב.
ידי המורה או–מועד ההסברים ייקבע ליום פרסום הציונים. ההסברים יינתנו על(1)

ידי עוזרי ההוראה. רשימת מועדי ההסברים תפורסם על ידי מזכירות התלמידים.–על
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במקצוע בו המורה יבקש למסור פתרון כתוב לא יתקיים מועד הסברים.(2)
           הפתרון הכתוב יימסר עם החזרת הבחינות.

המרצה או עוזרי ההוראה  ימסרו את מחברות הבחינה למזכירות התלמידים (לפני(3)
הניחבה תורבחמ תא רוסמי אל הצרמה הרקמ לכב .)םירבסהה דעומ תליחת

לתלמידים.
ינשה הדובעה םוי ףוס דע  'א דעומ תניחבב ןויצ לע  רוערע שיגהל םילוכי םידימלת(4)

ןויצה לעו ;םינויצה םוסרפ םוי רחאלש םידימלתה תוריכזמ לש ) 00:51 העש(
בבחינת מועד ב' עד סוף יום העבודה השביעי (שעה 15:00) של מזכירות התלמידים
שלאחר יום פרסום הציונים.לא תתאפשר הגשת ערעור מעבר לתקופה המצוינת.

תלמידים המבקשים לערער ידאגו להשיג צילום של מחברת הבחינה בהתאם לנוהל(5)
שיתפרסם. בשום מקרה לא תימסר מחברת הבחינה לתלמיד.

שקיב םאו ,רוערעה ספוט יבג–לע הקולח רדח יארחאל םהערעור יוגש בעילום ש(6)
דימלתה לש תוימינונאה המגפנ .הניחבה תרבחמ םוליצ ףוריצב ,דימלתה תאז

המערער, יידחה הערעור על הסף.
הערעורים (טופס הערעור ועותק מקורי של הבחינה) יועברו לבדיקת המרצה,  בבוקר(7)

של היום השלישי מיום פרסום הציונים.
–חל איסור מוחלט לשוחח עם מורה הקורס על הערעור במהלך קריאת הערעור על(8)

ידי המורה. איסור זה חל כל עוד לא פורסמה החלטת המורה על הערעור.
דעו 'ב דעומ ינפל םימי השולש דע הרומה ידי–לע ורסמיי םירוערעב תוטלחהה(9)

שבועיים מיום קבלת הערעורים על בחינות מועד ב'.
הניחבה לש אבה דעומה ינפל םימי השולש דע רוערעב הטלחהה המסרופ אל(10)

והתלמיד ניגש לבחינה במועד הבא, ייזקף לזכותו הציון הגבוה מבין הציונים בשני
המועדים.

בכל מקרה אין אפשרות לקבל את מחברת הבחינה המקורית אלא את צילומה.
ניתן לקבל  את צילום מחברת הבחינה עד לפרסום ההודעה על העברת מחברות

הבחינה של הסמסטר הרלוונטי  לגריסה.
בחן, יוכל התלמידמה ןויצ תא תוביכרמה תודוקנה  לכ ךס בושיחב תועט הלפנ(11)

להגיש  בקשה לתיקון הטעות עד סוף יום העבודה השביעי (שעה 15:00) של מזכירות
התלמידים שלאחר יום  פרסום הציונים.למען הסר כל ספק, על הבקשה הנ"ל לא
יחול סעיף 29.ב.(10) לעיל. מגבלת הזמן לא תחול אם הבחינה היא הבחינה האחרונה

שהתלמיד נבחן בה באותו מקצוע.

5מועד חריג30.

מועד חריג יתקיים רק בבחינות מעבר בסוף הקורס.א.
זכאים להיבחן במועד חריג:ב.

דעומב םיאולימ תוריש תמחמ םידעומה ינשמ דחאל תשגל םהמ רצבנש םידימתל(1)
רטסמסה ךלהמב תוחפל םוי 12 לש הפוצר הפוקתהבחינה, או ששירתו במילואים 

 ב"ועדה לענייני תלמידים".', סעיף ד ”הנחיות והבהרות"5. ראו להלן, בפרק
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ואשר תאריך הבחינה שלהם חל תוך שבועיים מעת השחרור מהשירות, או ששירתו
במילואים תקופה רצופה של 20-8 יום במהלך הסמסטר ותאריך הבחינה שלהם חל

 לרבות בתקופה בה—תוך שבוע מעת השחרור. לעניין סעיף זה, "במהלך הסמסטר" 
מתקיימות הבחינות במועדים הרגילים.

תלמידים שנקבעו להם במועד הבחינה שתי בחינות חופפות. יש להיבחן באחת משתי(2)
מנת לרכוש זכות למועד חריג במקצוע השני.–הבחינות על

יתש םהל ועבקנ םויה ותואבשו ,תופתושמה תוינכותה תחאב םידמולה םידימלת(3)
בחינות בקורסי חובה (גם אם הבחינות לא נערכות באותה השעה).

תלמידות שילדו עד 21 יום לפני יום הבחינה.(4)
זוגו ילדה עד שלושה ימים לפני יום הבחינה.–תלמיד שבת(5)

הוועדה לענייני תלמידים רשאית לאשר מועד חריג לתלמידים שנבצר מהם לגשת לאחדג.
משני המועדים מכיוון שנפטר קרוב משפחה בדרגת קירבה ראשונה (בן/בת זוג, הורה,

ילד, אח) בתקופה של עד 30 יום לפני הבחינה.
 לענייני תלמידים רשאית לאשר מועד חריג במקרים חריגים ביותר לתלמידיםהדעווהד.

שנבצר מהם לגשת לבחינה בשני המועדים.
בקשה למועד חריג בליווי האישורים המתאימים לביסוסה תוגש למזכירות התלמידים.ה.

בכל מקרה תיקבע הזכאות על-ידי הוועדה לענייני תלמידים.
בחינות ביניים של מקצוע שנתי:ו.

תלמידים שניגשו למועד א' של בחינת ביניים ונבצר מהם לגשת למועד ב' של אותה(1)
קטן ב', יהיו זכאים להגיש–הבחינה והם נכנסים, בשינויים המחויבים, לגדרו של סעיף

ידי המורה במקצוע כתחליף לבחינת הביניים. המורה–עבודה בכתב שתוטל עליהם על
ידווח למזכירות תלמידים על הטלת עבודה לפי פיסקה זו.

בהמלצת המורה במקצוע רשאית הוועדה לענייני תלמידים לאשר עבודה בכתב כתחליף(2)
לבחינת ביניים גם במקרים חריגים ביותר שאינם נכנסים להגדרה של פיסקה (1)

לעיל.

31. עבודות בית
המורים יפרסמו בתחילת הלימוד במקצוע את מועדי ההגשה של כל העבודות. אם הדברא.

אינו אפשרי, יודיעו המורים על מועד ההגשה תוך זמן סביר להכנת העבודה. הודעה בדבר
מועדי הגשת העבודות תימסר למרכז של שנת הלימוד.

עבודת בית תיעשה באופן עצמאי, ללא שיתופם וללא עזרתם של אחרים, תוך  הקפדה עלב.
כללי ציטוט מדויקים ואמינים וכן על כללי תחביר ודקדוק מקובלים, והכול כפי שייקבע

ידי המורה; בכל מקרה אין להעתיק או להשתמש במקורות כלשהם ללא ציון הדבר–על
כמקובל בעבודות אקדמיות.

העבודות תוגשנה מודפסות, בעילום שם, נושאות את מספרו האישי של  התלמיד בלבד.ג.
וללכת וא/ו היבג–לע דימלתה לש ישיאה רפסמעבודה שהוגשה בכתב יד ו/או ללא ה

פרטים  מזהים של התלמיד (למעט המספר האישי) , לא תיבדק. דינה של העבודה כאילו
לא הוגשה.
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תשגה רחאל םוי 03 רחואמה לכל ומסרופיו תוריכזמל ורבעוי תיב תודובע לע םיציונד.
ועדממ רחואמ היהי אל םינויצה םוסרידי התלמידים, ובלבד שתאריך פ–העבודות על

ויהי ,םסרופ אל הנויצו הדובע ושיגהש םידימלת .תיפוסה הניחבה ינויצ לש םוסרפה
רשאים לטעון זאת, בצירוף העתק העבודה, תוך 14 ימים מיום פירסום הציונים. הציונים

יתפרסמו רק ביום שהמחברות הועברו לחלוקה.

סטודנטים ששירתו במילואים תקופה מצטברת מעל שבעה ימים במהלך סמסטר אחד,ה.
יהיו זכאים להארכה של שלושים יום בהגשת עבודות.

ידי מורי הקורס.–ככלל אין ערעור על ציון העבודות, אלא אם נקבע אחרת עלו.

חזרה על קורס32.
קבלת ציון "עובר" במקצוע חובה:–א.  אי
תלמידים שלא ניגשו לבחינת מעבר במקצוע חובה באף אחד ממועדיה, חייבים ללמוד(1)

ס,רוק ותואב תולטומה דומילה תובוח לכ יולימב םיבייח ויהיו ,בוש עוצקמ ואות
בשנה בה ילמדו את המקצוע מחדש, לרבות בחינות ביניים ועבודות.

יקלחה ןויצה תא רורגל ,הצרמה רושיאב ,דימלת יאשר ליעל )1( הקספב רומאה ףאעל (2)
םיקדבמו בתכב תודובע ,םייניב תוניחב לש םיביכרמ ןיגב עוצקמ ותואב לביקש

בכתב. לא ניתן לגרור חלק מהציון החלקי ולא ניתן לגרור ציון מיטיב. שונה משקלו
היחסי של הציון החלקי בשנה בה לומד התלמיד את המקצוע מחדש, ישוקלל משקלו

של הציון החלקי  בהתאם לשיקול דעת המרצה.
ולוחי עוצקמב ולשכנש םידימלת לע .סרוקה לע הרזח בייחמ הבוח סרוקב ןולשכיב.

הוראות סעיף 32.א.(1) בלבד.
על תלמידים שנכשלו במקצוע חובה, חזרו עליו ונכשלו בו שוב, יחולו הוראות סעיף 33.ג.
תא יקלח וא אלמ ןפואב ףפוח ותארוה דעומש עוצקמ לכ דומלל ושרתלמידים לא יוד.

מועד ההוראה של המקצוע שעליהם ללמוד מחדש.
רבודמ ובש דומילה עוצקמ ןתינ אל ךא ,ליעל ב-א םינטק םיפיעס רדגל דימלת סנכנה.

מחדש, יובא הדבר לידיעת הדיקן כדי שימצא פתרון הולם.
תלמידים המבקשים לחזור על לימוד קורס מסוים לצורך שיפור ציון, יהיו חייבים במילויו.

בחינות תוברל ,שדחמ עוצקמה דמלנ הב הנשב ,סרוק ותואב תולטומה דומילה תובוכל ח
בינים ועבודות.

תלמידים לא יוכלו לחזור על לימוד קורס מסוים לצורך שיפור ציון אם למדו בינתייםז.
קורס מתקדם יותר באותו נושא.

33. מניעת המשך לימודים עקב כישלון
תלמיד שנכשל בקורס חובה, חזר ולמד בו, ונכשל פעם נוספת, יופסקו לימודיו בפקולטה.
במקרים חריגים ביותר ולפי בקשת התלמיד תהיה רשאית מועצת הפקולטה לאשר חזרה
נוספת אחת על הקורס. יופסקו לימודיו של תלמיד עקב כישלון כפול, יוכל לפנות בבקשה
לחידוש לימודיו רק לאחר שלוש שנים. הדיקן או ממלא מקומו רשאים, במקרים חריגים,

לאשר את חידוש הלימודים לפני שחלפו שלוש שנים.
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 ציונים—פרק ט' 
34. הציון הסופי

םהיניבו ,הרומה ידי–לע ועבקנש םיביכרמה ללכ תא לולכי דומיל עוצקמב יפוס ןוציא.
פה, וציון–בחינת מעבר בסוף הקורס, בחינות ביניים, עבודות בכתב, מבדקים בכתב ובעל

מיטיב על נוכחות והשתתפות.
מרכיבי הציון יפורסמו בידיעון הפקולטה. לא יוכנס שינוי במרכיבי הציון כפי שפורסמוב.

יונישה לע העדוה .ןקידה רושיאב — םיפוחד םירקמבו ,הארוהה תדעו רושיאב אלא
פה.–בכתב, עם העתק לדיקן, ובעל תימסר לתלמידים מבעוד מועד

35. מקצועות חובה ושיעורי בחירה
במקצועות חובה ובשיעורי בחירה תתקיים בחינת מעבר בכתב בסוף הקורס.א.
במקצוע שנתי יהיה משקלה של בחינת המעבר 60% לפחות מהציון הסופי ובמקצועב.

ידי ועדת– 70% לפחות מהציון הסופי, אלא אם כן יאושר אחרת על—סמסטריאלי 
ההוראה.

כל סטייה מהוראות אלו מחייבת אישור מראש של ועדת ההוראה.ג.

361. סמינרים

פה–הציון בסמינר מורכב מנוכחות במפגשים, מהשתתפות פעילה, מהצגת העבודה בעלא.
ידי המורה.–ומרמת העבודה בכתב, והכל כפי שייקבע על

ניתן לקיים גם מבחני ביניים או בחנים.ב.
משקל העבודה בכתב יהיה 60% לפחות מהציון הסופי.ג.

אישר המורה הגשתה של עבודה משותפת, כאמור בסעיף 22.ב.(6). לעיל, יבהיר לתלמידיםד.
מהם הקריטריונים להערכתה של עבודה כזו.

37. מרכיבי ציון
ציון מיטיב:א.

ניתן לקבוע ציון מיטיב בין מרכיבי הציון הסופי.(1)
ציון מיטיב יינתן על השתתפות פעילה ואיכותית במיוחד במפגשים, ובלבד שיקוים(2)

רישום שוטף בדבר התלמידים שהתבלטו כאמור.
100 נקודות).–ציון מיטיב יתוסף לציון הסופי (עד ל(3)
ציון מיטיב לא יעלה על 8 נקודות.(4)
על המורה להעביר למזכירות התלמידים את הציונים המיטיבים לכל המאוחר יום(5)

אחד לפני בחינה מועד א' של המקצוע.
ציון חלקי:ב.

נוכחות,–ניתן לקבוע ציון חלקי, ובכלל זה הפחתת נקודות, עקב סיבות שונות, לרבות: אי
ידי המורה.–קיום דרישות הקורס כפי שהוגדרו על–מוכנות לשיעור; או אי–אי

ל סעיף 21(א)ראו לעי1.
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382. ממוצע ציונים

בחישוב ממוצע ציוניו של תלמיד יינתן לכל אחד מהמקצועות שלמד משקל יחסי בהתאםא.
3למספר נקודות הזכות של אותו מקצוע (שקלול).

בצד הציון של תלמיד במקצוע יופיע בגיליון הציונים הציון הממוצע של הכיתה באותוב.
 ציון ממוצע בקורס).–מקצוע (צמ"ק 

 נקודות זכות שלא בגין לימוד מקצוע—פרק י' 
3. המשפט המודרך השנתי (01.ב.250.2302)9

השתתפות במשפט המודרך השנתי מיועדת לתלמידים מצטיינים, והיא מקנה 4 נקודות
זכות. השתתפות במשפט המבוים השנתי תצוין בגליון הציונים של התלמיד.

עת (01.א.250.2347)–40. השתתפות במערכת כתב
עת משפטי של הפקולטה מיועדת לתלמידים מצטיינים והיא–השתתפות במערכת כתבא.

מקנה לתלמיד עד 3 נקודות זכות לשנה, לפי החלטת העורכים.
הודעה על הענקת נקודות זכות לפי סעיף זה תועבר לדיקן מדי שנה.ב.
פי סעיף זה–מספר הנקודות המרבי שתלמיד יוכל לצבור במהלך לימודיו בפקולטה עלג.

הינו 6 נקודות זכות.
השתתפות במערכת לפי סעיף זה תצוין בגיליון הציונים של התלמיד.ד.

עת–41. פרסום בכתב
עת משפטי של הפקולטה, יחד עם המורים בתחום הרלוואנטי, רשאים–העורכים של כתבא.

עת משפטי בעל–להעניק 4-2 נקודות זכות לתלמידים שרשימה מפרי עטם פורסמה בכתב
מוניטין.

םירקמב .ראותל וידומיל ךלהמב הז ףיעס יפל תוכז תודוקנ 4 דע רובצל לכתלמיד יוב.
יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן לאפשר צבירה של מספר רב יותר.

42. עבודת מחקר
הדיקן, בהמלצת מורה, רשאי לאשר לתלמידים לכתוב עבודת מחקר במקום שיעור בחירה.א.
העבודה תיכתב בהדרכתו האישית של המורה הממליץ, והיא תקנה לתלמיד עד 2 נקודותב.

4-3 נקודות זכות לפי החלטת המורה בהיוועצות עם הדיקן.–זכות לפי החלטת המורה, ו
תלמיד יוכל לצבור עד 4 נקודות זכות לפי סעיף זה במהלך לימודיו לתואר. במקריםג.

יוצאים מן הכלל רשאי הדיקן לאפשר צבירה של מספר נקודות זכות רב יותר.

ראו לעיל סעיף 2.9.

נקודות הזכות בגין מקצועות הלימוד הן בהתאם למספר הנקודות שהוקצו לכל אחד מהם3.
ידי התלמיד בפועל, גם אם משקל המקצוע היה שונה עת החל התלמיד–בעת שנלמד על

לימודיו בפקולטה.
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43. השתתפות במקהלה, בתזמורת ובנבחרות הייצוג של האוניברסיטה
תחאב וא הטיסרבינואה תרומזתב ,הטיסרבינואה תלהקמב םיפתתשמה םידימלתא.

מנבחרות הספורט הייצוגיות של האוניברסיטה זכאים לפטור בהיקף של 2 נקודות זכות.

ידי הגורם המתאים המוסמך–אישור על השתתפות לפי סעיף-קטן (א) יימסר לפקולטה עלב.
מטעם האוניברסיטה.

תלמידים המשתתפים בפעילויות התנדבותיות של מעורבות חברתית זכאים לפטור בהיקףג.
של 4 נקודות זכות במכסת לימודי הבחירה הלא משפטיים. תלמידי תוכניות משותפות

יהיו זכאים לפטור בהיקף של 2 נקודות זכות.

 תוכנית משותפת למשפטים ולכלכלה—פרק י"א 
44. התוכנית

תלמידים רשאים ללמוד בתוכנית המשותפת לפקולטה למשפטים ולחוג לכלכלה, החלא.
משנת הלימודים הראשונה, אם הם עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה  למשפטים ושל

החוג לכלכלה ובתנאי שאינם בעלי תואר בוגר באחד משני החוגים.

תלמידים הלומדים בתוכנית המשותפת פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה  למשפטים:ב.
יסודות בכלכלה למשפטנים (4 נקודות זכות; מקצועות בחירה לא משפטיים (20 נקודות

זכות); שיעורי בחירה וסדנאות משפטיים בהיקף של 10  נקודות זכות.

התלמידים ילמדו, במקביל ללימודי המשפטים, את תוכנית הלימודים של החוג לכלכלהג.
יפכ םימיוסמ תועוצקממ םירוטפ ויהי םלוא ,הלכלכב רגוב ראותל יגוח–במסלול הדו
ידי החוג לכלכלה.–שיפורסם על

תלמידים בתוכנית המשותפת למשפטים וכלכלה יהיו חייבים בלימוד הקורס "יסודותד.
הסטטיסטיקה למשפטנים" וגם שלושה קורסי בחירה משפטיים לפחות מהרשימה הבאה

(בהיקף כולל  של 8 נקודות לפחות):
אמצעי תשלום
מסים בעסקים
דיני ניירות ערך

 הבטוחות לאשראי—דיני קניין במשפט המסחרי 
דיני חדלות פירעון

תכנון ההשקעה  בחברה
דיני הגבלים עסקיים

 היבטים התנהגותיים—כלכלה ומשפט 

לתלמידים השוקלים לעסוק בתחומים של משפט פרטי  או עסקי מומלץ לבחור
בקורס "אמצעי תשלום", קורס יסוד שבחלק מבתי-הספר האחרים למשפטים הוא

שיעור חובה.
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סיום הלימודים במסגרת התוכנית–45. אי
הפסיק תלמיד לימודיו בחוג לכלכלה במסגרת התוכנית המשותפת בלא לסיימם, ייחשבו
המקצועות בהם קיבל ציונים בחוג כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה למשפטים (עד

6למכסה של 20 נקודות זכות).

 תוכנית משותפת במשפטים ומדעי המחשב—פרק י"ב 
46. התוכנית

תלמידים רשאים ללמוד בתוכנית המשותפת לפקולטה למשפטים ולחוג למדעי המחשב,א.
החל משנת הלימודים הראשונה, אם הם עומדים בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים

ושל החוג למדעי המחשב ובתנאי שאינם בעלי תואר בוגר באחד משני החוגים.

תלמידים הלומדים בתוכנית המשותפת פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:ב.
מקצועות בחירה לא משפטיים (20 נקודות זכות); שיעורים וסדנאות משפטיים בהיקף

של 10 נקודות זכות.

התלמידים ילמדו, במקביל ללימודי המשפטים, את תוכנית הלימודים של החוג למדעיג.
חוגי לתואר בוגר במדעי המחשב, אולם יהיו פטורים ממקצועות–המחשב במסלול הדו

ידי החוג למדעי המחשב.–מסוימים כפי שיפורסם על

החל מהשנה השנייה ללימודים, לתלמידי התוכנית תינתן עדיפות בהרשמה למקצועותד.
ידי–בתחום של משפט וטכנולוגיה, בהתאם לרשימת קורסים שתיקבע מעת לעת על

מרכזי התוכנית בפקולטה למשפטים.

תלמידים בתוכנית המשותפת למשפטים ולמדעי המחשב יהיו חייבים בלימוד שלושהה.
קורסי בחירה משפטיים לפחות מאשכול "משפט  וטכנולוגיה".

סיום הלימודים במסגרת התוכנית–47. אי
הפסיק תלמיד לימודיו בחוג למדעי המחשב במסגרת התוכנית המשותפת בלא לסיימם,
ייחשבו המקצועות בהם קיבל ציונים בחוג כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה

למשפטים (עד למכסה של 20 נקודות זכות).

 תוכנית משותפת למשפטים ופסיכולוגיה–––––פרק י"ג 

4. התוכנית8
טיםפשמל הטלוקפל תפתושמה תינכותב דומלל םיאשר םיטפשמל הטתלמידי הפקולא.

ולחוג לפסיכולוגיה החל משנת הלימודים הראשונה, אם עמדו בתנאי הקבלה של הפקולטה
למשפטים והחוג לפסיכולוגיה ובתנאי שאינם בעלי תואר בוגר באחד משני החוגים.

ראה להלן הבהרות לעניין ההכרה בשיעורים במסגרת התוכנית, שניתנים במקביל כשיעורי6.
חובה בפקולטה למשפטים.
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תלמידים הלומדים בתוכנית המשותפת פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:ב.
ייםטפשמ תואנדסו הריחב ירועיש ;)תוכז תודוקנ 02( םייטפשמקצועות בחירה לא מ

בהיקף 10 נקודות זכות.

גוחה לש םידומילה תינכות תא ,םיטפשמה ידומילל ליבקמב ,ודמלי םידימהתלג.
לפסיכולוגיה במסלול הדו-חוגי לתואר בוגר בפסיכולוגיה, אולם יהיו פטורים ממקצועות

מסוימים כפי שיפורסם על-ידי החוג לפסיכולוגיה.

49. אי סיום הלימודים במסגרת התוכנית
הפסיק התלמיד את לימודיו בחוג לפסיכולוגיה במסגרת התוכנית המשותפת בלא לסיימם,
ייחשבו המקצועות בהם קיבל ציונים בחוג כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה

למשפטים (עד למכסה של 20 נקודות זכות).

 תוכנית משותפת במשפטים ורפואה–––––פרק י"ד 
5. התוכנית0
תלמידי הפקולטה למשפטים רשאים ללמוד בתוכנית המשותפת לפקולטה למשפטיםא.

ולפקולטה לרפואה (בטכניון), החל משנת הלימודים הראשונה, אם עמדו בתנאי הקבלה
של הפקולטה למשפטים והפקולטה לרפואה ובתנאי שאינם בעלי תואר באחד משני

החוגים.

תלמידים הלומדים בתוכנית המשותפת פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:ב.
מקצועות בחירה לא משפטיים (20 נקודות זכות); שיעורי בחירה  וסדנאות משפטיים

בהיקף של 10 נקודות זכות.

התלמידים ילמדו, במקביל ללימודי המשפטים, את תוכנית הלימודים של הפקולטהג.
ידי הפקולטה לרפואה.–לרפואה, אולם יהיו פטורים ממקצועות מסוימים כפי שיפורסם על

51. אי סיום הלימודים במסגרת התוכנית
הפסיק התלמיד את לימודיו בפקולטה לרפואה במסגרת התוכנית בלא לסיימם, ייחשבו
המקצועות בהם קיבל ציונים בפקולטה לרפואה כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה

למשפטים (עד למכסה של 20 נקודות זכות).

 תוכנית משותפת במשפטים וסיעוד–––––פרק ט"ו 

5. התוכנית2
ה למשפטיםטלוקפל תפתושמה תינכותב דומלל םיאשר םיטפשמל הטלוקפה ידימלתא.

הטלוקפה לש הלבקה יאנתב ודמע םא ,הנושארה םידומולחוג לסיעוד החל משנת הלי
למשפטים והחוג לסיעוד ובתנאי שאינם בעלי תואר בוגר באחד משני החוגים.

תלמידים הלומדים בתוכנית המשותפת פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים:ב.
ייםטפשמ תואנדסו הריחב ירועיש ;)תוכז תודוקנ 02( םייטפשמ אל המקצועות בחיר

בהיקף של 10 נקודות זכות.
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דועיסל גוחה לש םידומילה תינכות תא ,םיטפשמה ידומילל ליבקמב ,ודמלי םידימלתה.ג
ידי–לע םסרופיש יפכ םימיוסמ תועוצקממ םילתואר בוגר בסיעוד, אולם יהיו פטור

החוג לסיעוד.

53. אי סיום הלימודים במסגרת התוכנית
הפסיק התלמיד את לימודיו בחוג לסיעוד במסגרת התוכנית המשותפת בלא לסיימם, ייחשבו
המקצועות בהם קיבל ציונים בחוג כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה למשפטים (עד

למכסה של 20 נקודות זכות).

פרק ט"ז - תוכנית משותפת במשפטים ולימודי מזרח אסיה
54.  התוכנית

חרזמ ידומילל  גוחלו  םיטפשמל  הטלוקפל תפתושמה תינכותב דומלל  םיאשר םידימלתא.
אסיה  החל  משנת  הלימודים  הראשונה,  אם  עמדו בתנאי הקבלה  של  הפקולטה

למשפטים  ושל  החוג  ללימודי  מזרח  אסיה  ובתנאי  שאינם בעלי תואר  בוגר  באחד
משני החוגים.

לש תינכותה תאו םיטפשמב רגוב ראותל  תינכותה  תא  ליבקמב  ודמלי  םידימלתהב.
חוגי  לתואר  בוגר.–ג  ללימודי  מזרח  אסיה  במסלול  הדווחה

תלמידים  הלומדים  בתוכנית  פטורים  מהמקצועות  הבאים  בפקולטה  למשפטים:ג.
מקצועות  בחירה לא  משפטיים  (20 נקודות  זכות) ושיעורי בחירה וסדנאות משפטיים

בהיקף של 10 נקודות זכות.

תלמידים  הלומדים  בתוכנית  פטורים  מחלק  משיעורי  הבחירה  (8 נקודות זכות) בחוגד.
ללימודי מזרח אסיה.

55.  אי סיום הלימודים במסגרת התוכנית
הפסיק  התלמיד  את  לימודיו  בחוג  ללימודי  מזרח  אסיה  במסגרת  התוכנית  המשותפת
בלא לסיימם,  ייחשבו  המקצועות בהם קיבל ציונים  בחוג  כמקצועות  בחירה לא משפטיים

בפקולטה  למשפטים (עד למכסה של 20 נקודות זכות).

פרק י"ז - תוכנית משותפת במשפטים ותקשורת
56.  התוכנית

תלמידים רשאים ללמוד בתוכנית המשותפת לפקולטה למשפטים ולחוג לתקשורת החלא.
משנת הלימודים הראשונה, אם עמדו בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל החוג

לתקשורת ובתנאי שאינם בעלי תואר בוגר במשפטים או בתקשורת.

התלמידים ילמדו במקביל את התוכנית לתואר בוגר במשפטים ואת התוכנית לתוארב.
חוגי.–בוגר בתקשורת במסלול הדו
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תלמידים הלומדים בתוכנית פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים: מקצועותג.
בחירה לא משפטיים (20 נקודות זכות) ושיעורי בחירה וסדנאות משפטיים בהיקף של

10 נקודות זכות.
תלמידים הלומדים בתוכנית לא ילמדו קורסים משפטיים בחוג לתקשורת.ד.

57.  אי סיום הלימודים במסגרת התוכנית
הפסיק התלמיד את לימודיו בחוג לתקשורת במסגרת התוכנית המשותפת בלא לסיימם,
ייחשבו המקצועות בהם קיבל ציונים בחוג כמקצועות בחירה לא משפטיים בפקולטה

למשפטים (עד מכסה של 20 נקודות זכות).

פרק י"ח - תוכנית משותפת במשפטים הוראה וחינוך

מטרת המסלול המשותף הינה לאפשר לתלמידי הפקולטה למשפטים לרכוש השכלה בתחומי
החינוך וההוראה. בסיס מטרה זו עומד הצורך להעמיד חוקרים אקדמאים שיבחנו את דיני
החינוך בארץ כמו גם את מבנה החינוך המשפטי בארץ, ולהשתלב בלימוד מקצועות האזרחות,
מדע המדינה וחוק ומשפט במסגרת בתי הספר התיכוניים, היה ויחפצו לפנות לתחום המעשה.

מבנה התוכנית:
µ50 ,התוכנית תכלול לימוד סך של 112 נקודות שילמדו במסגרת הפקולטה למשפטים

25–נ"ז שילמדו בחוגי החינוך וההוראה על פי המפורט למטה (25 באישור החוג לחינוך ו
באישור החוג הוראה), ועד 10 נ"ז לימודי השלמה ספציפיים לנושא האזרחות שילמדו
בפקולטה למשפטים ו/או בחוגי הפקולטה למדעי החברה בהתאם להיצע הקורסים על
פי הנושאים המפורטים במצורף, באישור החוג להוראה והפקולטה למשפטים. קורסים
שנלמדו במסגרת תוכנית הלימודים של הפקולטה למשפטים, אשר אושרו כממלאים את
דרישת לימודי ההשלמה, יוכרו במסגרת דרישות ההשלמה. בסה"כ לא ירד סך הנקודות

162 נ"ז ולא יעלה על 172 נ"ז.–הנדרש מ

µהשלמת התוכנית במלואה תקנה לסטודנט תואר משולב במשפטים, חינוך והוראה ובכלל
רושיא טנדוטסה לביק םא תלוז דומיל תונש 4 וכשמי םידומילה .הארוה תדועת הז

מהפקולטה למשפטים לסיים את לימודיו מוקדם או מאוחר יותר.

µ תדועתב תוכזלו יקלח ןפואב תינכותה תאבפני הסטודנטים תהיה אפשרות להשלים
פי דרישות–30 נ"ז ולא יעלה על 40 נ"ז על–הוראה בלבד, היה וישלימו סך שלא יפחת מ

החוג להוראה כמפורט במצורף. נקודות אלו יכללו 30 נ"ז בלבד מתוך רשימת הקורסים
המרכיבה את המסלול המשולב באישור החוג להוראה, וכן עד 10 נ"ז במקצועות השלמה
כנדרש במסלול המלא. סטודנט אשר יבחר ללמוד במסלול המשפטים ותעודת ההוראה

157 נ"ז–147 נ"ז ולא יותר מ–יידרש ללמוד 117 נ"ז משפטיות, ובסה"כ ילמד לא פחות מ
לצורך השלמת התואר במשפטים וקבלת תעודת הוראה.

µ µ µ
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הנחיות והבהרות
לגבי נושאים הנדונים בתקנון הלימודים

.I."זכאות לפטור מקורס "יסודות בכלכלה למשפטנים
חומר הלימוד בקורס "יסודות בכלכלה למשפטנים" דומה בחלקו בלבד לחומר הלימוד בקורסי
מבוא אחרים במיקרו כלכלה. מטעם זה, ככלל, תלמידים שלמדו בעבר מבוא לכלכלה (מיקרו),

אף אם בהיקף לימוד דומה, אינם זכאים לפטור מלא מהלימודים בקורס זה.

זכאות לפטור מלאא.
תלמידים אשר במהלך 6 השנים האחרונות סיימו, בציון 51 לפחות, את לימודיהם1.

 של אוניברסיטתבחוג לכלכלהבקורס "מבוא לכלכלה א'" בהיקף של 4 יחידות לפחות 
חיפה, זכאים לפטור מלא מן הקורס.

במסגרת חוגתלמידים אשר במהלך 6 השנים האחרונות סיימו, בציון 51 לפחות, 2.
אובמ"ל וידומיל תינכותבו ופקיהב ליבקמ סרוק ,תר באוניברסיטה אחלכלכלה

לכלכלה א'" של החוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה, זכאים לפטור מלא.

זכאות לפטור חלקיב.
רחא סרוק ,תוחפל 07 ןויצב ,ומייס תונורחאה םינשה 6 ךלהמב רשא םידימלת1.

יקלח רוטפל םיאכז ,תוחפל תודיחי 4 לש דומבמבוא לכלכלה (מיקרו) בהיקף לי
םידומילה תינכות תקידב רחאל ,הצרממחלק מהחובות בקורס בכפוף לאישור ה

.בקורס שעל בסיסו מוגשת הבקשה לפטור

תלמידים שזכאים לפטור חלקי פטורים מהגשת תרגילים וכן פטורים מבוחן הביניים2.
בקורס. ציונם של תלמידים שיבקשו לממש את זכותם לפטור מבוחן הביניים יקבע

על פי המבחן הסופי בלבד.

תלמיד המעוניין בפטור חלקי יגיש בקשה בכתב לד"ר אורן גזל, בצירוף תוכנית הלימוד
בקורס על בסיסו מוגשת הבקשה ואישור על הציון בקורס זה.

 בתש"ס ואילך.’תוקף ההנחיה: לתלמידי שנה א

תלמידים שיהיו פטורים מלימודי "יסודות בכלכלה למשפטנים" יהיו חייבים להשלים את
הקורס "מבוא לניתוח כלכלי של המשפט".

.IIמשך הלימודים ומכסת נקודות זכות שנתית בתוכניות המשותפת עם חוגים
7אחרים

לאור אופיין המיוחד של התוכניות המשותפות, ההגבלה במכסת הנקודות, בפקולטהא.
למשפטים בלבד, הינה על בסיס שנתי, כפי שמפורט בסעיף ב' להלן. (המגבלות על היקף

הלימוד בחוגים אחרים תיקבע, אם בכלל, ע"י החוגים האלה).

7. מומלצת חלוקת עומס הלימודים לפי הפריסה של עד 44 נקודות בשנה בשני החוגים יחד.
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מכסת נקודות זכות שנתית בפקולטה למשפטים בלבד לתלמידי התוכנית המשותפתב.
למשפטים וכלכלה:

 עד 35 נקודות זכות—שנה א' 
 עד 34 נקודות זכות—שנה ב' 
 עד 32 נקודות זכות—שנה ג' 
 10 נקודות זכות (ניתן ללמוד עד 32 נקודות זכות בשנה)—שנה ד' 

תופתושמה תוינכותה ידימלתל דבלב םיטפשמל הטלוקפב תיתנש תודוקנ תמכס
למשפטים ומדעי המחשב או פסיכולוגיה:

 עד 38 נקודות זכות–שנה א' 
 עד 32 נקודות זכות–שנה ב' 
 עד 32 נקודות זכות–שנה ג' 
 10 נקודות זכות (ניתן ללמוד עד 32 נקודות זכות בשנה)–שנה ד' 

תלמיד בעל תואר קודם חייב ללמוד את מלוא התוכנית המיועדת לכל התלמידים בתוכניתג.
המשותפת ולא יהיה זכאי לפטורים נוספים עקב לימודיו הקודמים.

עקב חשיבותו של הקורס "משפט ציבורי" מומלץ ללמודו בשנת הלימודים הראשונהד.
בפקולטה.

20 נקודות של הקורסים שבמיקבץ–תלמיד, הלומד במיקבץ מובנה, המבקש ללמוד יותר מה.
רשאי לפנות למרכז המיקבץ ולבקש חריגה בסה"כ הנקודות הנלמדות בשנה"ל האחרונה

 של שנה ג'.’שלו. במקרים מיוחדים יוכל המרכז לאשר חריגה גם בסמסטר ב

.III  :(הבהרות לסעיף 26 לתקנון הפקולטה) הקלות ופטור ממטלות בקורסים
הקלות במטלות (כגון: דחיית מועד הגשה של עבודה) הינן בתחום שיקול הדעת שלא.

המורה.
ידי מורה הקורס, תועבר להחלטת–פטור ממטלות: כל בקשה לפטור שאושרה על(1)ב.

הוועדה לענייני תלמידים אשר תפעיל שיקול דעת בנושא.
הוועדה תאשר פטור במקרים חריגים ביותר.(2)
הוראה זאת תחול גם לגבי דרישות סף במקצוע.(3)

IV  .אישור זכאות לתואר

תנאי זכאות
פי תקנון הלימודים של–תלמיד זכאי לתואר בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיות על
הפקולטה למשפטים ועמד בכל התחייבויותיו לאוניברסיטת חיפה.

מועצת הפקולטה למשפטים דנה באפשרות לשלילת הזכאות לתואר עקב אי התאמה. ההחלטה
שתתקבל תפורסם ע"ג לוחות המודעות.
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ציון סופי לתואר
תלמיד יודיע למזכירות תלמידים על סיום לימודיו לתואר. עם קבלת הודעה זו, תיבדק
זכאותו ויחושב ציון הגמר שלו. התלמיד יבדוק ציוניו לפני קבלת אישור זכאות לתואר
ויאשר בחתימתו על נכונות הנתונים שבתדפיס. הציון לתואר הוא סופי. לאחר אישור הזכאות

לתואר לא יוכל התלמיד לתקן את ציון הגמר שלו.

אישור לצורך הרשמה להתמחות
פי חוק לשכת עורכי הדין, נדרש אישור זכאות לתואר–: עללתשומת ליבם של תלמידי שנה ד'

לצורך הרשמה לבחינות של לשכת עורכי הדין.

תלמיד זכאי לקבל אישור לצורך הרשמה להתמחות בתנאי שהשלים את חובותיו האקדמיות
(לרבות חובות השמיעה, בחינות והגשת עבודות סמינריוניות) גם אם טרם קיבל עד שני

ציונים להשלמת התואר.

.V  הוועדה לענייני תלמידים
להלן קווים מנחים במדיניות הוועדה בנושאים של הכרה בלימודים קודמים וחריגה ממכסת

נקודות זכות שנתית/סמסטריאלית:

הוועדה תשקול בחיוב בקשות להכרה בלימודים קודמים לא משפטיים בהתקיים התנאיםא.
הבאים:

ידי האוניברסיטה.–הוגש אישור לימודים רשמי של מוסד אקדמי המוכר על(1)

ציון הקורס עבורו מוגשת בקשת ההכרה הינו ציון "עובר" לפי המקובל באותו מוסד,(2)
אך לא פחות מציון 75%.

הקורס נלמד בתקופה של עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה להכרה.(3)
הוועדה תשקול גם את איכותו של המוסד בו למד התלמיד ואת איכותו של הקורס(4)

הנדון.
תלמיד אשר התחיל את הלימודים באחד המסלולים המשותפים של הפקולטה עם(5)

חוגים אחרים כאשר את לימודיו בחוג האחר התחיל לפני תחילת לימודיו בפקולטה
והפסיק את לימודיו בחוג האחר בשלב כלשהו, יקבל הכרה בלימודיו בחוג האחר לפי

המפורט:
ההתייחסות ללימודיו שהתקיימו לפני תחילת לימודיו בפקולטה תהיה כמו ללימודים

קודמים לא משפטיים.
התייחסות ללימודיו שהתקיימו בחוג אחר במקביל ללימודיו בפקולטה תהיה בהתאם

למפורט בסעיף "אי סיום הלימודים במסגרת התוכנית" בתקנון הפקולטה.
ידי הוועדה במקרים–חריגה ממכסת הנקודות הסמסטריאלית או השנתית תישקל  עלב.

הבאים:
מגיש הבקשה בעל ציון ממוצע של 80 לפחות בשנת לימודים הקודמת או בעל הישגים(1)

אקדמיים בולטים.
 המחייבות את הגדלת המכסה.חריגותמגיש הבקשה מציין (בתמיכת אישורים) נסיבות (2)
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5 נקודות במהלך הלימודים–בכל מקרה מכסת נקודות הזכות לא תוגדל מעבר ל(3)
לתואר שאיננו במסגרת תוכניות משותפות או במסגרת מיקבץ.

משקל מיוחד יינתן לשאלה  אם עצם החריגה ממכסת השיעורים עלולה ליצור קשיים(4)
ולפגוע באיכות הלימודים של התלמיד.

בקשה למועד בחינה חריג:ג.
ככלל, נוטה הוועדה שלא לאשר מועד בחינה חריג לתלמיד שבחר שלא להיבחן במועד א',
גם אם נבצר ממנו, נבצרות מוחלטת, להבחן במועד ב'. נקודת המוצא של הוועדה היא, כי

ככלל אין לתלמיד זכאות להיבחן בשני מועדים, אלא רק במועד א' או במועד ב'.

VI  .בחינות עם ספרים פתוחים
כל מורה רשאי לקבוע אם בבחינה עם "ספרים פתוחים". ניתן להשתמש רק בחקיקה, או גם

בפסיקה, בקבצי מקורות, ואף במחברות. הודעה על כך תימסר במהלך הלימודים.

µ µ µ

משפט וממשל
ד"ר נויה רימלטעורכת: 

עת העוסק בנושאים מתחומי המשפט הציבורי והמינהל הציבורי. כתב העת מיועד–כתב
למשפטנים, לממלאי תפקידים שונים במסגרת הממשל והמינהל הציבורי וכל מי שיש לו
עניין בתחום המשפט הציבורי והתחומים הקרובים לו. כתב העת יוצא לאור פעמיים בשנה.

דין ודברים
ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדרעורך: 

תחומיים.  כתב העת ייועד–עת שיעסוק בנושאים משפטיים כלליים וכן בנושאים רב–כתב
למשפטנים, לאנשי מדעי הרוח והחברה, ולכל המתעניינים בתחומי המשפט ובממשקים

שבין משפט ומדעי הרוח והחברה.

הארת דין - אתר האינטרנט האקדמי של הפקולטה למשפטים
 ד"ר אמנון רייכמןמרכז אקדמי:

באתר האינטרנט של הפקולטה הערות חקיקה ופסיקה, פרי עטם של הסטודנטים.
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פרסי הצטיינות ומלגות
:תלמידים ראויים לשבחא.

מועצת הפקולטה תעניק פרס לתלמיד ראוי לשבח על שם השופט פרופ' יצחק זמיר.1.

הקריטריונים על פיהם תשקול הוועדה את בחירתה הינם: עזרה לזולת; דוגמה אישית;2.
הטיסרבינואל תיתרבח המורת ;תולבגמו םיישק םע ןפוד תאצוי תודדומתה

בבחירהולפקולטה; התמודדות עם הלימודים. הרשימה הינה מדגמית ולא סגורה. 
חייב להתקיים לפחות קריטריון אחד.

ההצעה למועמדים תוגש ביוזמת קבוצה של תלמידים שימליצו על חברם ולא—
על ידי התלמיד עצמו ביוזמה אישית.

מורים יוכלו גם הם להציע מועמד.—

מספר התלמידים שייבחרו בכל שנה לא יעלה על 3.—

המועמד יהיה בוגר שנה ב' לפחות.3.

החלטה בדבר הענקת הפרס תיערך על ידי  ועדה לבחירת "תלמיד ראוי לשבח"—4.
3 מרצים.–המורכבת מ

הענקת הפרס תתבצע על ידי הדיקן בטקס של "מצטייני דיקן", או בטקס אחר—
בטקס שייקבע. במקרים מיוחדים, ועל פי בקשת התלמיד, יוענק הפרס לא

פומבי.

הוועדה תהיה מוסמכת להזמין את הממליצים לישיבת הוועדה.—

אין ערעור על החלטת הוועדה.—

מתן הפרס הינו חד פעמי בלבד. אין מניעה שתלמיד שמקבל "תלמיד ראוי ולשבח"—
יקבל גם "מצטיין דיקן".

תלמיד בעל ממוצע הציונים הגבוה ביותר מבין כלל תלמידי השנים א', ב', ג' בפקולטהב.
בשנת לימודים נתונה יזכה במלגה להמשך לימודים מטעם קרן אפטוביצר.

הפקולטה מציעה פרסים על עבודת מחקר/סמינר מצטיינת. תנאי הגשת העבודותג.
ידי ועדת פרסים ומלגות של הפקולטה.–לעת על–לשיפוט יפורסמו מעת

הפקולטה מציעה מלגות עידוד לתלמידים ערבים על בסיס נזקקות ו/או הצטיינות.ד.
ידי הקאדי אחמד נאטור, עו"ד חסן ג'בארין, עו"ד מנסור עלי.–המלגות נתרמו על

הפקולטה מציעה פרס על עבודה מצטיינת בתחום זכויות האזרח לתלמיד/ה ערבי/ה.ה.
ידי ארגון "עדאלה" באמצעות עו"ד חסן ג'בארין ומורים נוספים בפקולטה.–הפרס נתרם על

עם גיוס תקציב למלגות/פרסים נוספים תפורסמנה הודעות בהתאם.ו.

הפקולטה תציע מלגות על בסיס מצב כלכלי אך ורק לתלמידים שפנו בבקשות לסיועז.
פי הקריטריונים–לדיקנט הסטודנטים, מילאו טפסים מתאימים במועד, וזכאים לסיוע על

של דיקנאט הסטודנטים.
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תוכנית לתואר שני במשפט וכלכלה מטעם האיחוד האירופאי
התוכנית אורכת שנת לימודים אחת ומורכבת מ- 3 טרימסטרים, כל אחד באוניברסיטה

אירופאית אחרת. בטרימסטר השלישי כותבים הסטודנטים תיזת מסטר.
מועמדות לתוכנית יכול/ה להגיש כל בוגר/ת הפקולטה בעל/ת נתונים מתאימים.

Global Legal Education

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה התקבלה כחברה הנלווה הראשונה מחוץ לאירופה
לתוכנית ארסמוס של האיחוד האירופאי למשפט וכלכלה, החל משנת הלימודים תשנ“ח.
מעמד זה מאפשר לפקולטה לשלוח מדי שנה מספר בוגרים לתוכנית של תואר שני במשפט

וכלכלה.
במסגרת הכרתה של הפקולטה בחשיבותם של לימודי משפט זרים וכחלק מתהליך
הגלובליזציה, החליטה הפקולטה לעודד את תלמידיה לנסוע ללמוד בחו"ל במסגרת לימודי

התואר הראשון.

קיימות מספר תוכניות:

תוכנית לימודים שנתית באוניברסיטת אוטרכט  בהולנד. סה"כ נקודות עבור הלימודים1.
פי מספר שעות לימוד בכיתה. עם נימוקים מיוחדים–באוניברסיטת אוטרכט ייקבע על

אובי אוה ,רנימסכ רכוי םיוסמ סרוק םא .תפסונ הרכניתן יהיה לפנות בבקשות לה
במניין סמינרים הנדרשים לצורך קבלת התואר בוגר במשפטים בהיקף של 4 נקודות.

ספר למשפטים בארה"ב.–תוכנית בבתי2.

במהלך השנה יורחבו מספר התוכניות עם אוניברסיטאות נוספות באירופה ובארה"ב.3.
כמו כן תקיים הפקולטה קורסים בשפה האנגלית המיועדים הן לתלמידי הפקולטה והן

לתלמידים זרים הבאים ללמוד בפקולטה.

פרטים ניתן לקבל במזכירות.

הלוואות לסטודנטים
רשויות האוניברסיטה מנהלות משא ומתן להשגת הלוואות נוחות לסטודנטים. פרטים יפורסמו

במהלך שנת הלימודים.
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תקנון לימודי התואר השני
ד"ר עלי זלצברגריו"ר הוועדה לתואר שני: 

 כללי— ’פרק א
אופיה של התכנית ומטרותיה1.

תחומית המאפיינת את–תוכנית לימודי התואר שני המוצעת נאמנה לאוריינטציה הרב
הפקולטה מאז הקמתה. דבר זה מתבטא בשני מישורים שונים: ראשית, בתוכן של מקצועות
רבים הנוגעים לנושאים כגון פוליטיקה, סוציולוגיה, כלכלה, פסיכולוגיה, רפואה ועוד; שנית,
במתן אפשרות לתלמידים ללמוד קורסים הנלמדים בחוגים אחרים של אוניברסיטת חיפה.
התוכנית המוצעת היא ללימודי תואר שני כללי (כלומר, ללא מסלולי התמחות), המאפשרת
בחירה בין מקצועות בהתאם לתחומי ההתעניינות האישיים והמקצועיים. התוכנית הקיימת

גמר מחקרית–היא באוריינטציה מחקרית (מסלול א), ועל כל המשתתפים להגיש עבודת
(תזה). התוכנית מבוססת על מקצועות ייחודיים הנלמדים במסגרתה וכן  על קורסים

מתקדמים מחוגים אחרים מהתואר הראשון.

התקנון2.
תקנון לימודי תואר שני של אוניברסיטת חיפה, לרבות תקנון המשמעת על נספחיו, יחול1.

גם על תלמידי תואר שני של הפקולטה למשפטים, בשינויים המחויבים ובשינויים נוספים,
כמפורט בהמשך.

ידי הוועדה לתואר שני של הפקולטה (להלן: הוועדה),–תקנון לימודי תואר שני נקבע על2.
ןונקת לוחי הז ןונקתב םירדסומ םניאש םיאשונ לע .תעל תעמ ותונשל תכמסומ וזו

לימודי התואר השני של האוניברסיטה.

 תנאי קבלה— ’פרק ב
הקבלה לפקולטה לתואר שני3.
בעלי תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, שהשיגו ציון ממוצעא.

של 80 לפחות. מבין מועמדים אלו יבחרו המתקבלים על בסיס ציון הגמר שלהם בתואר
הראשון וכן על בסיס הערכת עבודה סמינריונית שנכתבה במסגרתו. ועדת הקבלה  רשאית

לבקש מהמועמדים חומר נוסף.

בעלי תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטאות מוכרות בחו"ל שלדעת הוועדה הישגיהםב.
ושרדי ולא םידמעומ .ליעל )א( ןטק ףיעסב םיניוצמה םיגשיהל םיליבקמ םידומילב

, אלא אם קיבלו פטור מהדיקן ללימודים מתקדמים.GREלעבור בחינת 

םיטפשמב ןושאר ראות ילעב םידימלת םג םידומילל לבקל ץילמהל תיאשר הדעוהוג.
ילמינימה הלבקה ןויצ ,67–מ לפונ וניא ךא ליעל טרופמה ןמ לפונ עצוממה םנויצש
תלבק .הפיח תטיסרבינוא לש ינש ראות ידומיל ןונקת יפל ינשה ראותה ידומילל

התלמידים מותנית באישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
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תלמידים בעלי תואר ראשון במשפטים שסיימו את לימודיהם עשר שנים לפחות(1)ד.
לפני מועד ההרשמה ושאינם עונים על אחת הדרישות האמורות אך לדעת הוועדה
עשויים להתאים ללימודים, יוכלו להתקבל לתוכנית השלמות לקראת הצגת מועמדות
למ.א. שתכלול את הקורס "משפט ציבורי" ואחד מן הקורסים "משפט פלילי" או

"דיני חוזים", ויזכו בהם  לציון ממוצע 80 לפחות.

בקורסים. במצבסטודנט שהתקבל לתוכנית זו רשאי לקבל פטור מהגשת עבודות (2)
כזה ציון המבחן ייחשב לציון הסופי.

 מהלך הלימודים (כללי)— ’פרק ג
משך הלימודים4.
אוה תירקחמ רמג תדובע תביתכ שרודה ’א לולסמב ינש ראותל םידומילה ךשמא.

מתוכן שנתיים של השתתפות בקורסים.,םינש שולש

הוועדה ניתן יהיה לקצר את משך הלימודים, ובלבד שמשך הלימודים–באישור יושב ראש.ב
הכולל לא יפחת משנה. הארכת משך הלימודים טעונה אישור הוועדה והדיקן ללימודים

מתקדמים.

סף מעבר לשנה גבוהה5.
תלמיד יעבור לשנת לימודים שנייה רק אם ממוצע ציוניו הסופיים בשנת הלימודים הקודמת

לה הוא 65 לפחות.

רציפות הלימודים6.

הפסקת לימודיםא.
לרשות ללימודים מתקדמיםתלמיד המעוניין להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב 1)

עם עותק לוועדה.

ידי–תלמיד שנקלע למצב לימודים לא תקין לאחר בדיקת תקינותו האקדמית על2)
הוועדה (ראו סעיף 7), תמליץ הוועדה על הפסקת לימודיו. הפסקת הלימודים תאושר

ידי הדיקן ללימודים מתקדמים.–ותבוצע על

לכוי ,)הטלוקפה תמזויב םאו ותתלמיד שתחול עליו הפסקת לימודים (אם ביוזמ3)
לפנות לוועדה בבקשה לחדש את לימודיו. לכל המוקדם לאחר שנה מיום הפסקת
הלימודים הוועדה תשקול אם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על התנאים

לאישור בקשתו.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בבקשה ויחליט אם לאשרה.4)

חידוש לימודיםב.
היהי םייתנש לע הלוע הניאש הפוקתל וידומיל קיספה רשא ינש ראותל דימלת1)

רשאי לחדש לימודיו על סמך תנאי הקבלה של האוניברסיטה ושל הפקולטה. כל
הקורסים שנלמדו בעבר יזקפו לזכותו. תלמיד זה חייב לקבל את אישור הוועדה

והרשות ללימודים מתקדמים.
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מחמש רתוי אל לבא( םייתנש לע הלועה הפוקתל וידומיל קיספה רשא דימלת2)
םידומילל ןקידה רושיאבו הדעווה תצלמהב וידומיל שדחל יאשר היהי )םינש
מים. חידוש הלימודים יהיה במתכונת הנהוגה באוניברסיטה ובפקולטה במועדדקתמ

חידוש הלימודים. במקרה זה רשאית הוועדה להטיל על התלמיד לימודי רענון.

תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על חמש שנים (אך לא יותר משמונה3)
םידומילל ןקידה רושיאבו הדעווה תצלמהב וידומיל שדחל יאשר היהי )םשני

מתקדמים. חידוש הלימודים יהיה במתכונת הנהוגה באוניברסיטה ובפקולטה במועד
חידוש הלימודים. במקרה זה הוועדה תטיל על התלמיד לימודי רענון.

תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על תשע שנים ומבקש לחדשם, ייחשב4)
כתלמיד חדש לכל דבר, ויהיה חייב בתכנית הלימודים המלאה התקפה בעת חידוש

הלימודים.

חופשת לימודיםג.
 לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמיתחופשתתלמיד לתואר שני המבקש 1)

–מלאה, יפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה מיושב
ראש הוועדה. חופשה מלימודים תינתן רק לתלמיד במעמד מן המניין בטווח תקופת

הלימודים הנורמטיבית לתואר שני.

הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט אם לאשרה או לדחותה.2)

חופשת לימודים מאושרת אינה נחשבת כתקופת לימודים.3)

תלמיד אשר לא ישוב ללימודיו עם תום החופשה המאושרת ולא יודיע על כך לרשות4)
ללימודים מתקדמים, יימצא במצב אקדמי לא תקין.

תלמיד יוגדר כתלמיד במצב לימודים לא תקין באחד מהמקרים הבאים:7.

נכשל ביותר משני קורסים מכלל מכסת הקורסים שהוא חייב בהם, וביניהם מקצועא.
החובה.

נכשל בקורס אחד בלימודי התואר השני פעמיים.ב.
לא סיים את חובות השמיעה תוך שנתיים מיום תחילת לימודיו ולא אושרה לו אורכה.ג.
סטודנט אשר לא אושרה לו הצעת מחקר על ידי הוועדה עד תום השנה השנייה ללימודיו,ד.

כולל חופשת הקיץ, ולא אושרה לו אורכה.
סטודנט אשר לא סיים את כל חובותיו לרבות הגשת עבודת גמר מחקרית לשיפוט תוךה.

שלוש שנים מיום תחילת לימודיו, ולא אושרה לו אורכה.
לא עמד בציונים הנדרשים בכל קורס ובציון המעבר שנקבע משנה לשנה.ו.
לא חזר ללימודים בתום תקופה מאושרת ולא הודיע על כך במועד שנקבע לו לרשותז.

ללימודים מתקדמים.
תלמיד שלא סיים את חובות ההשלמה שהוטלו עליו בעת קבלתו ללימודי התואר השניח.

בתום השנה הראשונה ללימודיו.
תלמיד שמצב לימודיו אינו תקין, יופסקו לימודיו.ט.
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הכרה בלימודים קודמים8.
יושב ראש הוועדה ללימודי תואר שני רשאי, לפי בקשת התלמיד, להכיר בקורסים שנלמדו
במסגרת תוכנית תואר שני אחרת, ובלבד שלא קיבל עליהם הכרה בעבר, שלא יוכרו קורסים

 14 שש"ס, ושהרכב הלימודים הכולל של התלמיד (לרבות הקורסים–בהיקף של יותר מ
שנלמדו בתוכניות אחרות) לא יחרוג ממבנה הלימודים כמפורט בסעיף (9). ציון הקורס שבו
ניתן יהיה לבקש להכיר יהיה ציון "עובר" לפי המקובל באותו מוסד, אך לא פחות מציון 76.
יושב ראש הוועדה רשאי לקבוע כי מספר הנקודות שיוכרו בגין קורס שנלמד במסגרת תוכנית

 ממספר הנקודות שניתן באותה תכנית.פחותאחרת יהיה 

כל בקשה להכרה בלימודים קודמים טעונה אישור של הדיקן ללימודים מתקדמים.

 מבנה הלימודים— ’פרק ד
תוכנית הלימודים9.
היקף הלימודים הוא 30 שש"ס.א.

הרכב הלימודים הוא:.ב

 תופעת המשפט בפרספקטיבות תיאורטיות",— "תורת המשפט —שיעור חובה 1)
יילמד בשנה הראשונה. סך שעות לימוד: 4 שש"ס.

סדנת הכנה לכתיבת תיזה בהיקף 2 שש"ס תלמד בשנה ראשונה.2)

שעורי בחירה בהיקף של 12 שש"ס מתוך השיעורים לתואר שני הניתנים בפקולטה3)
למשפטים ו/או שיעורים מתקדמים (דרג 3) מתואר הבוגר ו/או שיעורים לתואר

שני הנלמדים בחוגים אחרים של אוניברסיטת חיפה.  לפחות 8 שש"ס ילמדו בפקולטה
למשפטים.

שני סמינריונים מתוך הסמינריונים לתלמידי תואר שני הניתנים בפקולטה למשפטים4)
ו/או סמינריונים לתואר שני הנלמדים בחוגים אחרים של אוניברסיטת חיפה ו/או

הטלוקפב דמליי דחא רנימס תוחפל רשאכ ,רגוב ראותל םיעצומה םינוירנימס
תועש ךס .היינשה הנשב רחאהו ,הנושארה הנשב דמליי דחא רנימס .םיטפשלמ

הלימוד: 8 שש"ס.

 בהיקף 4 שש"ס בשנה השניה.—5)  סמינר מחקר 

מבנה הלימודים.ג
שנה ראשונה
4 שש"סשיעור חובה

8 שש"סשני שיעורי בחירה
4 שש"ססמינר

2 שש"ססדנת הכנה
18 שש"ססה"כ
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שנה שנייה
4  שש"סשיעור בחירה

4  שש"ססמינר
4  שש"ססמינר מחקר

12 שש"ססה"כ

עבודת גמר מחקרית
תלמידים שישתתפו בשני קורסים מחוץ לפקולטה למשפטים (סמינריון ושיעור בחירה),ד.

ךרענה ןוירנימסב בתכיתש וז ןיב( תוינוירנימסה תודובעה תחא תא שיגהל ושרדיי
תחומי.–בפקולטה למשפטים, ובין זו שתיכתב בסמינריון הנערך בחוג אחר) בנושא בין

ידי מורה מן התחום האחר הרלבנטי.–ידי מורה הסמינר והן על–עבודה זאת תיבדק הן על

באישור יושב ראש הוועדה ללימודי תואר שני ניתן יהיה לשנות את חלוקת המקצועות.ה
בין השנים.

איסור חפיפה10.
תלמיד אינו רשאי ללמוד מקצוע ששעת הוראתו חופפת באופן מלא או חלקי את שעתא.

הוראה של מקצוע לימוד אחר אותו לומד התלמיד באוניברסיטה.

רחא סרוקל יתועמשמ ןפואב המוד ונכותש הריחב עוצקמ רוחבל יאשר וניא דיתלמ.ב
אותו למד במהלך לימודיו לתואר.

 נוכחות והשתתפות במפגשים לימודיים— ’פרק ה
חובת נוכחות ועמידה במטלות לימודיות11.

קיימת חובת נוכחות ומוכנות לשיעור. כל מורה יחליט על דרכי האכיפה ויודיע על כך הן
בכתב והן בשיעור הראשון.

בדיקת נוכחות בסמינריון12.
על אף האמור בסעיף 11 לעיל, מורה יבדוק ויוודא נוכחות התלמידים בכל המפגשיםא.

בסמינריון.
הרומל העדוה ןתמ תבייחמ תקדצומ הביסמ וב תופתתשה–יא וא שגפממ תורדעיה.ב

הסמינריון מראש, אלא אם לא ניתן היה לעשות כן.

הפרת החובה13.
מורה רשאי למנוע מתלמיד לגשת לבחינה או להגיש עבודה, או להפחית מציון התלמיד,.א

אם הפר התלמיד את חובת הנוכחות או המוכנות, כפי שפורטו בסילבוס, ללא סיבה
מוצדקת. הודעה על איסור הגישה תימסר לתלמיד ולמזכירות.

. הודעה על’קטן א–מורה ירחיק תלמיד מסמינריון, אם התלמיד הפר חובתו לפי סעיף.ב
ההרחקה תימסר לתלמיד ולמזכירות.

תלמיד רשאי לערער בפני יושב ראש הוועדה ללימודי תואר שני על החלטתו של מורה.ג
-ב' לעיל.’קטנים א–סעיפיםלפי
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 בחינות ועבודות— ’פרק ו
בחינות14.

 של בחינת מעבר.מועד אחד בלבדבלימודי תואר שני יתקיים א.
ציון המעבר בקורס הנלמד במסגרת לימודי תואר שני הוא 60..ב
ידי הוועדה לענייני–תלמיד אשר לא ייגש לבחינה במועד הסדיר בגלל סיבה שהוכרה על.ג

חולים, לידה או אבל), יהיה רשאי להגיש בקשה להבחן–תלמידים (מילואים, אשפוז בבית
במועד מיוחד. את הבקשה יש להגיש לוועדה לענייני תלמידים במזכירות החוג.

ניתן לשפר ציון בקורס על ידי הרשמה מחדש למקצוע בשנה העוקבת. במקרה זה הציון.ד
האחרון קובע.

תלמיד שנכשל בקורס (למעט שיעור השלמה) רשאי לבחור בין חזרה על אותו הקורס או.ה
בחירה בקורס אחר. אם בחר ללמוד קורס אחר במקום הקורס שנכשל בו, עליו לקבל

את אישור יו"ר הוועדה. אם בחר בקורס אחר, יירשם הציון "נכשל" בגליון הציונים, אך
לא יחושב בממוצע הכללי.

תלמיד רשאי לחזור על קורס שנכשל בו פעם אחת בלבד. כשלון שני בקורס מחייב.ו
הפסקת לימודים.

תלמיד שנכשל בשני קורסים ימצא במצב לימודים לא תקין ויופסקו לימודיו..ז

מורה האחראי לקורס חייב למסור ציוני בחינת מעבר תוך חמישה עשר ימים מיום.ח
הבחינה. ניתן לקבל הארכה מעבר לתקופה זו מן הדיקן.

ערעור על בחינה15.
זכות ערעורא.

תלמיד רשאי להגיש ערעור על ציון הבחינה בהתאם למפורט להלן:
מטרת הערעור לוודא שלא נפלה טעות מהותית במתן הציון.1.
לא יוגש ערעור שבו בקשה להערכה מחדש של הבחינה.2.
המערער יפרט את נימוקי הערעור תוך התייחסות נקודתית לתוכן הבחינה.3.
היושע הז הרקמב .עוצקמה הרומ ידי–לע הניחבה קדבית ,ןויצה לע רוערע שהוג4.

ידי המורה עלול להיות נמוך מן–כולה להיבדק מחדש, והציון שייקבע עלהבחינה
הציון המקורי.

הסברים לאחר הבחינה, קבלת צילום מחברות הבחינה וערעור על ציון הבחינהב.
מועד ההסברים ייקבע ליום פרסום הציונים. ההסברים יינתנו על ידי המורה או על1.

ידי עוזר ההוראה.

במקצוע בו המורה יבקש לפרסם פתרון כתוב לא יתקיים מועד הסברים. הפתרון2.
הכתוב יימסר עם החזרת הבחינות.

דעומ תליחת ינפל( םידימלתה תוריכזמל הניחבה תורבחמ תא רוסמי הצרהמ3.
ההסברים). בכל מקרה המרצה לא ימסור את מחברות הבחינה לתלמידים.
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תלמיד יכול להגיש ערעור על ציון הבחינה עד סוף יום העבודה העשירי (שעה4.
14:00) של מזכירות התלמידים שלאחר יום פרסום הציונים.  לא תתאפשר הגשת

ערעור מעבר לתקופה המצוינת.

הערעור יוגש בעילום שם למזכירות התלמידים על גבי טופס ערעור. נפגעה האנונימיות5.
של התלמיד המערער, יידחה הערעור על הסף.

חל איסור מוחלט לשוחח עם מורה הקורס על הערעור במהלך קריאת הערעור על6.
ידי המורה. איסור זה חל כל עוד לא פורסמה החלטת המורה על הערעור.

סמינריונים16.
כללים להגשת עבודה סמינריונית:א.

תלמיד יחבר בעצמו את עבודתו ולא יסתמך, יצטט או יעתיק ממקור אחר, אלא אם1)
כן ציין זאת במפורש, כמקובל בעבודות אקדמאיות.

תלמיד ימסור את עבודתו הסמינריונית בשני עותקים למזכירות התלמידים.2)
המזכירות תציין את יום קבלת העבודה, ותעביר עותק אחד למורה. עותק נוסף

יועבר לספריית המורים שבפקולטה.

מועדי הגשת הסמינריונים שבפקולטה למשפטים הינם:3)

מהיום, יגיש את עבודתו לא יאוחר ’סטודנט המשתתף בסמינריון בסמסטר א(א)
 העוקב.’האחרון ללימודים בסמסטר ב

מהיום, יגיש את עבודתו לא יאוחר ’סטודנט המשתתף בסמינריון בסמסטר ב(ב)
הראשון ללימודים בשנה העוקבת.

םירקמב .תינוירנימסה הדובעה תשגה דעומב הייחד רשאל יאשר וניא הרומ(ג)
חריגים ביותר ניתן להגיש בקשה לדחיית מועד ההגשה של עבודה סמינריונית

ליו"ר ועדת תואר שני של הפקולטה.

רהסמנש םוימ הדובע ימי 06 ךות תינוירנימס הדובע לש התקידב םייסי הרהמו4)
למזכירות הפקולטה. דרש המורה תיקונים או השלמות לעבודה, יחושב מועד סיום

הבדיקה ומתן הציון 60 יום מתאריך מסירת העבודה בשנית.

אין התלמיד רשאי לפרסם את העבודה הסמינריונית, אלא באישור המורה.5)

דימלתה שקיב .םינוש םינוירנימס ינשל הדובע התוא שיגהל טלחומ רוסיא לח6)
להשתמש בעבודה סמינריונית שהגיש למורה אחר לצורך כתיבת עבודה סמינריונית
נוספת, יבהיר זאת למורה הסמינריון ויקבל בכתב את אישור שני המורים. האישור

יועבר ליושב ראש הוועדה.

 עבודת גמר מחקרית (תזה)— ’פרק ז
.17
כל תלמיד יבחר מנחה בצירוף מנחה שותף או שני מנחים שותפים נוספים. על התלמידא.

לקבל הסכמת המנחה או המנחים. עד סוף סמסטר א' בשנה השנייה על התלמיד למסור
לוועדה את שמות המנחה או המנחים, בלוויית הסכמתם בכתב להנחותו ותחום העבודה.

ידי הרשות ללימודים מתקדמים. אם התלמיד–ידי הוועדה ועל–המנחים יאושרו סופית על
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לא הצליח למצוא מנחה, יודיע על כך לוועדה ללימודי תואר שני, שתסייע במציאת
מנחה מתאים.

לפי התקנון ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת חיפה, יכולים להנחות עבודת גמר:ב.
 כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול א.מנחה:

 כל איש סגל המוסמך לכהן כמנחה, כל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחרמנחה שותף:
, כל איש סגל בדרגת מרצה בכיר’בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה ומעלה במסלול א

ומעלה במסלול ג' (מומחה) באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי מוכר אחר.
אישור מנחה, מנחה שותף או חבר אחר בוועדה המנחה, שאינו עומד בתנאיםחריגים: 

חייב בהמלצה מנומקת של הוועדה ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. במקרים חריגים
רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים, לפי המלצה מנומקת של הוועדה, לתת אישור הנחיה
קבוע לחבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול ג' באוניברסיטת חיפה, אשר ישמש

כמנחה יחיד לעבודת הגמר.
למנחה יהיה מנוי בהיקף של חצי משרה לפחות בפקולטה בו רשום התלמיד ללימודי
התואר השני. דרישה זו איננה חלה על המנחים השותפים. מינוי מנחה שאיננו ממלא

תנאי זה חייב באישור הרשות ללימודים מתקדמים.
31 למאי של השנה השנייה–כל תלמיד שאושר לו מנחה יגיש לוועדה לא יאוחר מן ה.ג

–ללימודיו הצעת מחקר מודפסת, בהיקף של עד 10 עמודים. ההצעה תאושר ותיחתם על
ידי מנחה העבודה. ההצעה תכלול:

תיאור הנושא.(1)
סקירה של הספרות (לרבות חקיקה ופסיקה) הקיימת בנושא.(2)
 אם קיימת, ותרומה מחקרית צפויה).—פירוט מטרות המחקר (לרבות תזה מוצעת (3)
ראשי פרקים מפורטים.(4)
רשימה ביבליוגרפית ראשונית.(5)

–דעת של שופט יחיד. עם קבלת חוות–הוועדה תשקול אם להעביר את ההצעה לחוות.ד
הדעת תחליט הוועדה אם לאשר את ההצעה, לדרוש תיקונים או לדחותה. הוגשה הצעה

 תחליט הוועדה אם לאשרה. אם אושרה ההצעה, תועבר ההחלטה לרשות—מתוקנת 
ללימודים מתקדמים.

5 עותקים לוועדה, כשהיא מאושרת–עבודת הגמר המחקרית תוגש מודפסת וכרוכה ב.ה
הגירח .רקחמה תעצה רושיא םוימ הנש םותמ רחואי אל ,החנמה ידי–וחתומה על

שגות הכראהל תקמונמ השקב .הדעווה שאר–בשוי לש שארמ רושיא הנועט תאז הפוקתמ
ידי המנחה, לא יאוחר מחודש לפני תום המועד.–בכתב, כשהיא חתומה על

םיילושה תורעה .לופכ חוורב םיספדומ םידומע 081–ל 001 ןיב היהי הדובעה ךרוא.ו
(שמותר להדפיס בריווח  קטן יותר) ייכללו במניין העמודים. חריגה מהיקף זה טעונה

ידי מנחה העבודה.–ראש הוועדה. בקשת האישור המנומקת תיחתם על–אישור של יושב
לעבודה יצורפו תמצית ורשימה ביבליוגרפית מלאה.

ידי:–עבודת הגמר המחקרית תוערך ותישפט על.ז

מנחה העבודה.(1)
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שופט נוסף, לפי החלטת הוועדה.(2)

הוועדה תשתדל למסור את העבודה לשופט שאינו חבר סגל של הפקולטה למשפטים של
הדעת של השופטים בחלקו או בשלמותן לידיעת התלמיד–אוניברסיטת חיפה. העברת חוות

תעשה בעילום שם או שלא בעילום שם, בהתאם לבקשת השופט.

הציון הסופי של עבודת הגמר המחקרית יחושב כממוצע של ציוני השופטים: ציון המנחה.ח
או הציון המסכם של המנחה הראשי והמנחה הנוסף, וציון השופט הנוסף.

כאשר ההפרש בין הציון שהעניק המנחה לעבודה (או הציון המסכם של המנחה הראשי.ט
והמנחה השותף) לבין הציון שהעניק השופט הנוסף לעבודה עולה על 15 נקודות, תמנה
הוועדה, בהיוועצות עם המנחה/ים, שופט נוסף. הציון של עבודת הגמר יחושב במקרה

כזה כממוצע של ציוני כל השופטים.

ניתן לערער על ציון עבודת גמר רק במקרה של כישלון (כשממוצע ציוני כל השופטים.י
76). במקרה של ערעור תמנה הוועדה שופט נוסף והציון הסופי של עבודת–הוא פחות מ

הגמר המחקרית יהיה ממוצע ציוני כל השופטים. לא יתאפשר ערעור נוסף.

 ציון סופי לתואר— ’פרק ח

הציון הסופי לתואר יורכב כדלקמן:18.
 76.—ציון עבודת גמר: 50%. ציון מינימום .א

 60.—ציוני שיעורים וסמינריונים: 50%. ציון מינימום .ב

 76.—ציון מינימום כולל לתואר

על כל העניינים שאינם מוסדרים בתקנון זה יחול תקנון לימודי תואר שני של הרשות
ללימודים מתקדמים. בעניינים שאינם מוסדרים גם בתקנון זה יחול תקנון הלימודים

הכללי של הפקולטה. בכל עניין אחר תחליט הוועדה ללימודי תואר שני.
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הספר לעבודה סוציאלית–בית

לטההפקו
חה ובריאותללימודי רוו

פרופ' צבי איזיקוביץדיקן הפקולטה: 
גב' טובה גרימברגראש מינהל הפקולטה: 

ידי מוסדות האוניברסיטה והמועצה–הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות אושרה להקמה על
להשכלה גבוהה בשנה"ל תשנ"ו.

הסיבות להקמתה נעוצות בעיקר במגמות ההתמקצעות אשר החלו להתפתח בכל
האוניברסיטאות בעולם וגם בישראל. כמו כן קיים גם צורך בולט בצפון הארץ למסגרת

לימודית אקדמית לשורת מקצועות בתחומי הרווחה והבריאות.

הקמת הפקולטה מאפשרת, בין השאר, הידוק שיתוף הפעולה עם הטכניון ובעיקר עם הפקולטה
לרפואה שבו. זאת משום שבחלק ניכר ממקצועות הבריאות דרושה התמחות במדעי ההתנהגות

והמינהל מחד ובתחומי הרפואה מאידך.

בשלב הנוכחי מעוגנות בפקולטה היחידות הבאות:

חוגיים לתואר ראשון, שני ושלישי.– ובו לימודים חדהספר לעבודה סוציאלית–ביתא.

, מכשיר מומחיםMPH תואר שני בבריאות הציבור — הספר לבריאות הציבור–ביתב.
לקידום בריאות האוכלוסייה לעבודה במסגרות בריאות הציבור ולניהול מערכות

הבריאות. הלימודים ישלבו מיומנויות מחקריות ויכולת מעשית.

םיחתפתמה םימוחת לש בחר ןווגמב םירגוב רישכמה )יגוח–וד( שונא יתורישל גוחהג.
.21–בחברה לקראת המאה ה

 מ"א בגרונטולוגיה. חוג לתואר שני המכשיר עתודה לסגל אקדמי— החוג ללימודי זיקנהד.
אדם מקצועי ומיומן להתערבות, ניהול ומנהיגות בכירה בשירותי–בהוראה ובמחקר וכח

הרווחה והבריאות לזקנים.

המשותף לפקולטה ללימודי רווחה ובריאות ולפקולטה לרפואה בטכניון,החוג לסיעוד ה.
לולכמב  12–ה האמה לש דועיסה לגס תא רישכמ גוחה .יתנש עבראו יגוח–דח וניה

התפקידים אשר יידרשו בתחומי המינהל והטיפול הבריאותי.

 המשותף לפקולטה לרווחה ובריאות—חוגי) לתואר ראשון –(חדהחוג לריפוי בעיסוק ו.
חוגית המתפרשת ע"פ 8 סמסטרים.–ולפקולטה לרפואה בטכניון הינו תכנית חד

מטרת הלימודים להכשיר אנשי מקצוע עם ידע וכישורים עדכניים בתחומי הריפוי בעיסוק.

 המכשיר עתודה לתפקידי מחקר, הוראה והדרכה קלינית—תואר שני בריפוי בעיסוק 
במסגרות אקדמיות וכח אדם מיומן בקדמת הידע, לניהול ומנהיגות במקצוע, במערכות

הבריאות, החינוך והרווחה.
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הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות
תחומי–מרכז קליני בין

מטרת המרכז לספק שרותי הוראה קלינית ושרותי אבחון, מניעה, יעוץ וטיפול בתחומי
תחומית.–בריאות הנפש והגוף, בראיה בין

יעדי המרכז:
מתן שירות לקהילה בתחומים כגון: הפרעות בתקשורת, שמיעה, פיזיותרפיה, טיפול1.

פסיכוטרפואטי, גרונטולוגיה, ריפוי בעיסוק ועוד.

הדרכת סטודנטים ומתן הזדמנות והתנסות לימודית ברמה גבוהה.2.

ייעוץ לאנשי מקצוע.3.

עריכת מחקר קליני בתחום הערכת הטיפול.4.

בנית מודלים של שירותים חדשניים בתחומים בהם אין שירותים כאלו.5.

המרכז יכלול שבע מסגרות מקצועיות, קליניקות וגופי ייעוץ בהתאם לחוגי הפקולטה (עבודה
סוציאלית, הפרעות בתקשורת, סיעוד, ריפוי בעיסוק, שירותי אנוש, גרונטולוגיה ופיזיותרפיה).

הטיפולים יינתנו ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והארגון.

םע עוצקמ ישנא רישכהל גוחה תרטמ — )יתנש–עברא ,יגוח–דח( היפרתויזיפל גוחהז.
ידע, מיומנויות ועמדות הנחוצים למתן שירות פיזיותרפיה ברמה גבוהה.

רישכהל דעונ — )םירטסמס 7( ןושאר ראותל )יגוח–דח( תרושקתב תוערפהל גוחהח.
םיאנילקכ הדובעל םיינכדע םירושיכו ינילקו יטרואית ,יעדמ עדי םע עוצקמ ישאנ
 השמיעה והפרעות בתקשורת.,רובידה ,הפשה םוחתב

הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות
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בית הספר לבריאות הציבור

MPHלימודים לתואר שני בבריאות הציבור 

מטרות
הצטברות המידע על גורמים המשפיעים על בריאות וחולי הביאו לכך שאם פעם התייחסו
בעיקר לגורמים ביולוגיים ורפואיים  הרי עתה  מכירים בגורמים התנהגותיים, חברתיים,
סביבתיים, ביולוגיים, גנטיים, ארגוניים, מדיניים וכלכליים כמשפיעים על מצב הבריאות של
פרטים ואוכלוסיות.  בריאות הציבור הנה משאב מרכזי של חברה פעילה ומתפתחת ושמירה
על בריאות הציבור במובן הרחב ביותר הנה בסיס חיוני לכל מדינה וחברה. מכאן שפעילות
לקידום בריאות הציבור צריכה לכלול לא רק פיתוח אמצעי אבחון וטיפול במסגרות רפואיות
אלא בעיקר פיתוח סביבה וחברה התומכות באיכות חיים גבוהה.  גם אם אופי ותוכן
פעילויות של בריאות הציבור משתנה במהירות בשל השתנות הטכנולוגיה ושנויים בערכים
חברתיים הרי מטרות פעילות כזו  נשארות כשהיו: לשפר את הבריאות של האוכלוסייה על

ידי פעילות  מאורגנת של האוכלוסייה עצמה ומוסדותיה.

תחומית להכשרת אנשי מקצוע המסוגלים–בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת רב
להתמודד עם גוון והיקף הידע הקים ועם מערכות משתנות, בעלות גוון עיוני,  מעשי ותוכני.

תנאי הקבלה
µםייחה ,תואירבה יעדממ  ל"וחמ וא ץראב רכומ ימדקא דסוממ ןושאר ראות ירגבו,

76 בכל אחד מחוגי הלימוד.–הרווחה והחברה בציון ממוצע של לפחות 80, ולא פחות מ

µהחוורהו ,םייחה, תואירבה יעדממ םניא םהלש ןושארה ראותה ידומיל רשא םירגובל,
תידרשנה השלמות במקצועות כגון סטטיסטיקה, סוציולוגיה או ביולוגיה. קורסי ההשלמה

אינם במניין שעות הלימודים לתואר.

µראותה תלבק רחאל תישעמ הדובעב ןויסינ ילעבל תופידע תואירב םודיקל תוחמתהב
הראשון של לפחות שנה אחת.

µ.80 בחינת כניסה באנגלית בציון של מעל

µ.ידע בסיסי במערכות מידע ושימושי מחשב

µ,מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית
חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי  לזכאותו

לתואר.

מספר התלמידים בתוכנית מוגבל. על כן יתקבלו  קודם מועמדים עם דרישות קדם וכישורים
טובים יותר.
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מבנה הלימודים
לבית הספר שני מסלולים האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית (תיזה) והשני כולל כתיבת

פרויקט גמר מחקרי (ללא תיזה).
44–שעות הלימוד  הן סה"כ  36 שעות לימוד שבועיות במסלול הכולל כתיבת עבודת תיזה  ו

שעות שבועיות במסלול ללא תיזה.

מתוך שעות אלו 12 שעות שבועיות הן חובה לכל  תלמידי בית הספר, 8 שעות שבועיות חובה
8 שעות בחירה ספציפיות להתמחות ושאר השעות הן בחירה מכלל קורסי–בכל התמחות, ו

בית הספר.

בהתמחות מנהל שירותי בריאות מספר שעות החובה בהתמחות הנם 22 שעות שבועיות.
והשאר מתוך קורסי הבחירה של ההתמחות ומכלל  קורסי בית הספר.

כמו כן הלימודים כוללים נוכחות בפורום בית ספרי הנפגש פעם בחודש ובמסלול התיזה
השתתפות בקורס הנחייה לתיזה.

הלימודים כוללים שני ימי לימוד בשבוע לפחות.

בבית הספר 4 התמחויות:

בריאות הקהילה משלבת בתוכה ניטור מצבי בריאות ופיקוחבריאות הקהילה והסביבה: 
על שרותי בריאות, פיתוח רפואה מונעת ופיקוח על בריאות הסביבה. הפעילות מכוונת
ליחידים או קבוצות וקהילות תרבותיות ספציפיות, ומיועדת למנוע מחלות או החמרת מחלות,
למנוע  נכויות, או מות בלא עת. פעילות כזו מתבססת על הכרות מקרוב של מאפייני אוכלוסיית
היעד ומעורבות רציפה ובונה, תוך  הכרות ושותפות עם חיי הקהילה. במהותה, מתבססת
פעילות בריאות בקהילה על ידע במדעי הבריאות, אפידמיולוגיה, בריאות  הסביבה,

אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, ניהול וארגון.

 קידום בריאות הינה פעילות חברתית ובריאותית  המופעלת באמצעות בניתקידום בריאות:
מדיניות ציבורית  תומכת בריאות, בנית סביבה תומכת בבריאות, בנית מיומנויות אישיות,
חיזוק הפעילות הקהילתית, והכוונה של שירותי הבריאות לקהילה ולמניעה. בהתמחות זו
יוכשרו מומחים בתכנון, הפעלה והערכה של תוכניות קידום בריאות בכל האסטרטגיות,

ההכשרה תכלול גם עבודה מעשית. יושם דגש גם על מחקר בשטח חדש זה.

האפידמיולוגיה מהוה מדע בסיס להערכה ומחקר בבריאות הציבור. יעדיאפידמיולוגיה: 
ההוראה בהתמחות זו יהיו להקנות יכולות שימוש במונחים אפידמיולוגיים ושיטות
אפידמיולוגיות, להקנות יכולת הערכה ביקורתית של מחקרים אפידמיולוגים, להקנות כלים
להשתמש בממצאים אפידמיולוגים על בסיס נתונים, לאפשר הבנה של  נתונים ביולוגיים,
להכיר חשיבות פרוגנוסטית של  גורמי סיכון, וללמד  הערכת תוקף של  מחקרים, הבנת
מחקרים קליניים אקראיים ומחקרים אחרים כבסיס לרפואה מבוססת עובדות.  הסטודנטים
יוכשרו לבצע מחקרים אפידמיולוגיים, תכנון והערכה של רישום מחלות, ביצוע שיטות שונות
של עיבוד נתונים, ילמדו לסכם ממצאים תוך דגש על הכללה לאוכלוסיות, וסיכום המשמעויות

של ממצאי מחקר לגבי תוכניות בריאות ומערכות בריאות.

הספר לבריאות הציבור–בית
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 מערכת הבריאות הנה אחת מהגדולות והמורכבות במדינה המודרנית.מנהל מערכות בריאות:
ההתמחות מיועדת למנהלים בכל שטחי הבריאות,  לרופאים מתמחים במנהל רפואי, ולכאלו
המכשירים עצמם לניהול בשטחי הבריאות. בנוסף מיועדת ההתמחות לאנשי מחקר משטחי
מדעי החברה והרפואה הרוצים להכשיר את עצמם לעיסוק בתחומי המדיניות, הארגון והניהול

של מערכת הרפואה הישראלית ומוסדותיה.

ניתן לציין עדיפות  להתמחויות הלימוד. מועמדים שלא יתקבלו לאחת מההתמחויות,
יתכן ויוכלו להתקבל להתמחות מתאימה  להם יותר. ניתן יהיה לעבור בין ההתמחויות

לאחר שנת לימוד אחת, בהתאם להישגים בלימודים.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים בכל התמחות כוללת לימודי חובה לכל בית הספר, לימודי חובה של כל
התמחות ולימודי בחירה. מתוך לימודי הבחירה יש לקחת לפחות 8 שעות מלימודי הבחירה
של ההתמחות והשאר ניתן לקחת מכל קורסי בית הספר או קורסים אחרים מחוגים אחרים
באוניברסיטה לאחר אישור היועץ. יש לכתוב לפחות שני סמינריונים במסלול התיזה ושלושה

סמינריונים במסלול ללא תיזה.

מסלול ללא תיזהמסלול תיזהכל ההתמחויות
(מלבד מנהל מערכות בריאות)

1212קורסי חובה של כל בית הספרא.

88קורסי חובה של ההתמחותב.

88קורסי בחירה של ההתמחותג.

816קורסי בחירה מכלל בית הספרד.

—קורס הנחיה לתיזה                                  (לא במנין) 2ה.
3644סה"כ שש"ס

מסלול ללא תיזהמסלול תיזהמינהל מערכות בריאות
1212קורסי חובה של כל בית הספרא.

2222קורסי חובה של ההתמחותב.

8—קורסי בחירה של ההתמחותג.

22קורסי בחירה מכלל בית הספרד.

—קורס הנחיה לתיזה                                  (לא במנין) 2ה.
3644סה"כ שש"ס

 לכל בית הספר כוללים את הקורסים הבאים: אפידמיולוגיה ושיטות מחקר,קורסי החובה
ביוסטטיסטיקה, מבוא לבריאות הציבור בהקשר החברתי ומבוא לבריאות הסביבה.

הספר לבריאות הציבור–בית
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 קורסי החובה הם: בריאות הציבור ורפואת הסביבהבהתמחות בבריאות הקהילה והסביבה
בקהילה ובריאות אוכלוסיות מיוחדות. נוסף לכך ישנם קורסי בחירה על מדיניות, מערכות
מידע, תוכניות חיסונים, בריאות וסביבה, שירותי חירום, בטיחות העובד, בדיקות סריקה

והיסטוריה של הרפואה.

קורסי החובה הם: שיטות תכנון מחקר והערכה בקידום בריאותבהתמחות קידום בריאות 
והפעלה והערכה של תוכנית בקידום בריאות. נוסף לכך ישנם קורסי בחירה על מניעת
הפגעויות, העברת מסרים, תקשורת המונים ושיווק חברתי, תרבות בריאות וחולי, העצמה

וסינגור, שיתופי פעולה ועבודת צוות, פעילות גופנית, עישון ותזונה.

קורסי החובה הם: אפידמיולוגיה למתקדמים וביוסטטיסטיקהבהתמחות באפידמיולוגיה 
למתקדמים. נוסף לכך קורסי הבחירה כוללים קורסים על אפידמיולוגיה של מחלות נפש,
מחלות כרוניות וסרטן, בריאות ורפואה מבוססת עובדות ומידע רפואי, תכנון מחקר, עיבוד

נתונים, ומידע רפואי באינטרנט.

קורסי החובה הם: כלכלה, כלכלת בריאות, חשבונאות,בהתמחות במינהל שירותי בריאות 
מימון ותמחור, מערכות בריאות בעולם, ארגונים וניהולם, מערכות מידע בבריאות. בנוסף
ינתנו קורסי בחירה  העוסקים בהערכת עלות תועלת, ביוטכנולוגיה, אבטחת איכות, מדיניות

בריאות וניהול משאבי אנוש.

שקלול הציונים
מסלול תיזה: 35% ציון התיזה, 50% ציוני הקורסים, 15% ציוני הסמינרים.

מסלול ללא תיזה: 30% ציון עבודת הפרויקט, 50% ציוני הקורסים, 20% ציוני הסמינרים.

הספר לבריאות הציבור–בית
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חוגי)–חוג לימודים לב"א (חד
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

 פרופ' אורה גילברהספר:  –ראש בית
ד"ר אילנה דבדבניראש תכנית ב"א:  
 ד"ר מיכל שמאיראש תכנית מ"א: 
 פרופ' חסידה בן צורראש תכנית ד"ר:  

חברי הסגל האקדמי
פרופ' צבי איזקוביץ, פרופ' דוד גוטמן (אמריטוס), פרופ' אורה גילבר,פרופ' מן המניין:

פרופ' יחזקאל טלר (מומחה), פרופ' אריק רימרמן, פרופ' שלמה שרלין
(אמריטוס).

ציון כהן–צור, פרופ' אליעזר זומר (מומחה), פרופ' בן–פרופ' חסידה בןפרופ' חבר:               
(שבתון).

הנליא ר"ד ,(שבתון) ירא–ןב לטידע ר"ד ,)החמומ( םהב ןונמא ר"דמרצה בכיר:
י, ד"ר אירית הרשקוביץ, ד"ר רבקה יהב (מומחה), ד"ר יואבנבדבוד

לביא, ד"ר אליעזר לונטל (מומחה), ד"ר אמנון לזר, ד"ר פייסל  עזאיזה,
ד"ר מיכל שמאי.

גב' נאוה אלעד, גב' מרים בריל, גב' נורית נחמני.מורה בכיר:

,ןורוד לארשי ר"ד ,לג ודע ר"ד ,רדניבכוב ילא ר"ד ,שונא איג רד"מרצה:
נגרין,–ד"ר מרים כהן (מומחה), ד"ר יעל לצר (מומחה),  ד"ר ריטה מנו

קריא, ד"ר פנינה רון.–ד"ר ענת פרוינד, ד"ר נינה קורן

קרן אור חן, ד"ר אורלי אינס קניג. רד"מדריך:

תלמיד מחקר
הבוט 'בג ,שיוורד  רמת 'בג ,רנטרג רדמס 'בג ,יביר תרפא 'בגהמועסק בהוראה:

,סנל רמוע רמ ,ןהכ הלייא 'בג ,ןירסנ היחי 'גאח 'בג ,ןייטשרטניו
רובין, גב' בתיה שפי.–מר אמנון מיכאל, גב' ליאת פסח, גב' דנה צחר
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משיח, גב' שושנה–גב' נחמה אבירן,  ד"ר לאה אונגר, ד"ר מיכל  אייזנברגעמית הוראה:
ר,בוסנו הלייא 'בג ,ןבא רה לחר ר"ד ,ןורוד סדה ר"ד ,דעלג הניד ר"ד ,ריאמ–ןב

ד"ר סמיר זועבי, ד"ר תרצה יואלס, מר צבי יעקובי, מר אלי ירום, ד"ר חנה
ןורהא טפושה ,ואדנל תירוא ר"ד ,ןוריל תור ר"ד ,יול הרדנס 'בג ,רפואל

מלמד, גב' אירית סולטמן, ד"ר אבשלום סטרולוב, ד"ר חביאר סימונוביץ,
שמואלי, ד"ר אריק פלניצקי,–גב' נילי פוירשטיין, מר יוסי פולק, גב' חיה פולק

רו"ח אילן פרוינד, מר דני קורן, מר דני קרפ, ד"ר נוגה רביב, מר יצחק רוזנר,
גב' גיתית רינות, גב' רות אן שדה, גב' מיכל שלו, גב' גורית שניידמן, גב' שימי

תלמי.
* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
גב' מינה קונטסמינהלן ביה"ס: 

חדר 514, קומה 5, מגדל אשכול
טלפון: 8240800, פנימי 2800

גב' ישראלה זילברשטייןמרכזת החוג: 
חדר 510, קומה 5, מגדל אשכול (מרכזת מזכירות תלמידים ותארים מתקדמים)

טלפון: 8240811, 04-8240799, פנימי 2811, 2799
פקס: 04-8253868

 גב' תמר גילינסקימרכזת לימודי תואר ראשון:
חדר 511, קומה 5, מגדל אשכול

טלפון: 8240811, 04-8240799, פנימי 2811, 2799
פקס: 04-8253868

gtamar@univ.haifa.ac.il דואר אלקטורני:

שעות קבלה במזכירות תלמידים: ימים א'-ה', בין השעות 13.00-10.00

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

תנאי הקבלה
מועמדים לשנה א'

 העומדים בתנאימעל גיל 20 בלבדהספר לעבודה סוציאלית מתקבלים מועמדים –לבית
הספר.–ידי בית–הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ובציון הפסיכומטרי הנדרש על
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מועמדים עם לימודים קודמים
בעל תואר ב"א במקצוע שונה מעבודה סוציאלית עם ממוצע ציונים 80 לפחות.1.

מי שלמד באוניברסיטה תחום דעת אחר ולא השלים תואר ראשון, חייב בתנאי הקבלה2.
הספר באותה שנה בה הוא מבקש להתקבל.–הנדרשים בבית

הספר–בוגר מכון להכשרת עובדים סוציאליים, חייב בתנאי הקבלה הנדרשים בבית3.
באותה שנה בה הוא פונה.

מי שלמד עבודה סוציאלית באוניברסיטה אחרת, לאחר שיעבור ראיון קבלה, ובתנאי4.
שימצא מקום בלימודי שדה.

תלמיד המבקש לעבור מאוניברסיטה אחרת להשלמת לימודיו בעבודה סוציאלית
באוניברסיטת חיפה חייב למלא אחר נוהל מעבר ממוסד אקדמי.  נוהל מעבר ממוסד

אקדמי מצוי במזכירות.

למתקבלים עם לימודים קודמים ישלח אישור בכתב המאשר פטור מקורס/ים אשר יוכרו
הספר.–לו. רק אישור בכתב החתום ע"י ראש תכנית ב"א מחייב את בית

הספר–תקנון הלימודים בבית
משך ומבנה הלימודים

משך הלימודים שלוש שנים. תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת
הספר וכן בהודעות ובחוזרים המתפרסמים במהלך שנות–בשנה בה החל את לימודיו בבית

לימודיו.

לימודים עיוניים
במהלך שלוש השנים מתקיים רצף בלימודים תאורטיים, בפרקטיקה ובמחקר.

שנה ראשונה
 וכוללת: יסודות העבודה הסוציאלית, מבואות במדעיהתוכנית מורכבת כולה מקורסי חובה

החברה והתנהגות, מחשב ומבוא לסטטיסטיקה (ראה מערכת השעורים).

שנה שניה
 וכוללת: ידע בסיסי תיאורטי ומעשי בתחום הפרטני,התכנית מורכבת כולה מקורסי חובה

הקבוצתי, והקהילתי ושיטות מחקר (ראה מערכת השעורים).

שנה שלישית
 וכוללת: לימודים תיאורטיים ומעשיים המתמקדיםובחירה התכנית מורכבת מקורסי חובה

באחת ממערכות השירותים החברתיים להלן:
לדוגמא שירותים לילדים, לנוער, לזקנים ולמשפחה.רווחת המשפחה:  —
סוהר.– לדוגמא שירותי מבחן, בתיתקון:—
 לדוגמא בתי חולים, מרכזי גמילה.בריאות חברתית:—
 לדוגמא מתנ"סים.אירגון וקהילה:—

בנושאי עבודה סוציאלית.סמינר מחקר שנתי כמו כן מתקיים 
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לימודי שדה
בשנת הלימודים הראשונה משתתף התלמיד בתכנית קדם לימודי שדה הכוללת: סיורים
ותצפיות על עובדים סוציאליים בשירותי רווחה שונים.  לימודי שדה מתקיימים בשנה"ל

19 שעות שבועיות, בדרך כלל ביומיים עד שלושה. הסטודנט לומד–השניה והשלישית כ
קבוצתיות וקהילתיות בעבודה סוציאלית, באמצעותליישם שיטות  התערבות פרטניות,

הדרכה אישית וקבוצתית. לימודי השדה  מתקיימים בסוכנויות שונות הפרושות בכל אזור
הצפון עד נתניה בדרום כמו: לשכות לשירותים חברתיים, מוסדות שיקום, מוסדות ילדים
ונוער, בתי חולים, תחנות לבריאות הנפש, בתי סוהר, בתי אבות ומרכזים קהילתיים. בתום

 במידההשנים הראשונה והשניה חייב התלמיד למלא את "שאלון שיבוץ ללימודי שדה". 
ושאלון זה אינו מוגש ליחידה ללימודי שדה במועד שנקבע באותה השנה, לא יובטח

לתלמיד מקום לימודי שדה בשנה שלאחר מכן.
שיבוץ מיוחד לסטודנטים בעלי לקויות רפואיות בהתאם לנוהל המפורט בדף האורינטציה

ללימודי שדה.
הוצאות הנסיעה ללימודי שדה חלות על התלמיד.

ידי–פעמיים בשנה מעריכים המדריכים את עבודת התלמיד.  תהליך ההערכה נעשה על
המדריך בשיתופו של התלמיד.  ההערכה מועברת לאישור ראש היחידה ללימודי שדה.  הציון

בלימודי שדה יינתן עפ"י הערכה זו ע"י היחידה ללימודי שדה (עובר/נכשל).

במקרים חריגים בהם יתקיימו לימודילימודי השדה מתקיימים במהלך שנת הלימודים.  
שדה בקיץ, מימון לימודי השדה יחול על התלמיד.

אנגלית שפה זרה
םילשה אלש ימ .הרז הפש תילגנא דומלל בייח תילגנא ידומילמ רוטפ לביק אלש דימלת
בשנה ג'. וידומילב ךישמהל לוכי וניא תילגנאב ויתובוח תא

חינוך גופני
על כל תלמיד להשתתף בשנה הראשונה ללימודיו בחינוך גופני.

מבחנים ועבודות
תקנון הלימודים הכללי לתואר ראשון מחייב את כל הסטודנטים בבית הספר לעבודה
סוציאלית.  בנוסף, הסטודנט אחראי לשמור העתק מכל עבודה כתובה המוגשת למרצה

במסגרת קורסים עד קבלת ציון סופי באותו הקורס.

תנאי מעבר לשנים מתקדמות
המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה ב:

ציון ממוצע משוקלל שנתי 70 (לפחות) וציון עובר 51 (לפחות) בכל הקורסים.1.

המעבר משנה א' לשנה ב' במעמד על תנאי:
מי שלא השיג ציון 51 (לפחות) באחד או שניים מהקורסים (ויש לו ממוצע מעבר של 170.

לפחות) חייב לחזור בשנה העוקבת על הקורסים בהם נכשל.  לא יורשה התלמיד להשתתף
בקורס/ים שהקורס בו נכשל מהווה דרישת קדם.
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המעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה ב:
1.   ציון ממוצע משוקלל 70 (לפחות) בקורסים העיוניים.

2.   ציון "עובר" בלימודי שדה.

מעבר משנה ב' לשנה ג' במעמד על תנאי
לע רוזחל בייח םיינויעה םיסרוקהמ םיינשב וא דחאב )תוחפל( 15 ןויצ גישה אלש ימ1.

הקורס/ים בשנה העוקבת.  לא יורשה התלמיד להשתתף בקורס(ים) שהקורס בו נכשל
מהווה דרישת קדם.

תלמיד שנכשל באחד או שניים מהקורסים להלן: "שיטות התערבות 1", "שיטות התערבות2.
קורס שנכשל בוה לע רוזחל בייח היהי "2 2", "עבודה קהילתית 1" ו"עבודה קהילתית

ועל לימודי שדה בשנה העוקבת, גם אם קיבל ציון עובר בלימודי שדה.
למעט לימודי השדה וקורסיבמקביל יוכל התלמיד להמשיך לימודיו בשנה השלישית, 

.הפרקטיקה של השנה השלישית
קורסים: "שיטותב רבוע ןויצ לבקו ,וידומיל וקספוה אלו הדש ידומילב לשכנשתלמיד 

לכוי ."2 תיתליהק הדובע" ,התערבות 1", "שיטות התערבות 2", "עבודה קהילתית 1"
להמשיך לימודיו בשנה שלישית, למעט  לימודי השדה, וקורסי הפרקטיקה של השנה

השלישית. הוועדה לענייני סטודנטים תדון ותחליט אם לחייבו לחזור על הקורסים הנילווים
בשנה ב'.

סיום לימודים
הספר לעבודה סוציאלית לקראת קבלת תואר ב"א בעבודה סוציאלית–סיום לימודים בבית

מותנה ב:
1.   עמידה בכל תנאי המעבר שצויינו לעיל.

2.   ציון ממוצע משוקלל 60 (לפחות) בקורסים העיוניים בתכנית הלימודים בשנה ג'.
3.   ציון "עובר" בלימודי שדה.

הספר בתקופה שלא תעלה על חמש שנות לימוד רצופות.–4.   מילוי כל החובות בבית

הפסקת לימודים
הפסקה ביוזמת התלמיד

 לראשבכתבתלמיד המבקש להפסיק זמנית את לימודיו או את לימודי השדה, חייב לפנות 
בכתב.תכנית ב"א. הפסקת הלימודים תאושר 

במקביל יודיע התלמיד על ההפסקה לאגף מינהל תלמידים וליחידה ללימודי שדה.

הספר–הפסקה ביוזמת רשויות בית
ראש תכנית ב"א רשאי להפסיק לימודיו של תלמיד שנמצא בלתי מתאים למקצוע במסגרת1.

לימודי הקורס "יסודות ההתערבות בעבודה סוציאלית" בשנה א', או במסגרת לימודי
השדה בשנים ב' ו/או ג', או מטעמי עבירה על כללי האתיקה המקצועית. ראש תכנית

ב"א יתייעץ לצורך זה עם המורים ו/או המדריכים הנוגעים בדבר וכן ישקול את המלצת
הספר.–הוועדה לענייני סטודנטים של בית
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2.   יופסקו לאלתר לימודיו של תלמיד לאחר שנכשל או לא עמד בתנאי המעבר פעם שניה
(בשנה עוקבת) בקורס חובה כלשהו מהתכנית בשלושת השנים.

בשלושההספר לאחר שלא עמד בדרישות המעבר –3.   יופסקו לאלתר לימודיו של תלמיד בבית
או יותר בשנת לימודים אחת.קורסים 

חידוש לימודים
1.   תלמיד שאושרה לו הפסקת לימודים חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.

אם התקופה שבין הפסקת הלימודים וחידושם אינה עולה על שתי שנות לימוד,1.1
הקורסים שאותם למד לפני ההפסקה יוכרו לצורך המשך לימודיו.

הספר לחייב את התלמיד–אם תקופת ההפסקה היתה בת שנתיים ויותר, רשאי בית1.2
לחזור על קורסים שכבר שמע ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות שונות לקראת

קבלת התואר.

בתוךלמי שלא אושרה הפסקת לימודים בכתב ו/או לא סיים לימודיו לתואר ראשון 2.
 חייב בהרשמה מחדש ובעמידה בתנאי הקבלה כפי שיהיו באותהחמש שנים רצופות

עת.

רחאל תונפל לכוי ,ןמז תבצקה אלל עוצקמל המאתה יא לשב וקספוה וידומילש ימ3.
ארבע שנים בבקשה לחזור ללימודים ועניינו יובא לדיון בפני הוועדה לענייני סטודנטים.

4.   מי שלימודיו הופסקו עקב כישלון או אי עמידה בתנאי מעבר (סעיפים 3-2 ב"הפסקת
רק בתוםלימודים") יוכל להרשם מחדש ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, 

שלוש שנים ממועד ההפסקה.

פיצול לימודים
תלמיד המבקש לפצל לימודיו, חייב למלא אחר נוהל פיצול לימודים.

הספר לעבודה סוציאלית וניתן לקבלו–נוהל פיצול לימודים מצוי במזכירות תלמידים של בית
לפי פנייה.

תנאי המעבר לתלמיד המפצל לימודיו זהים לאלו של כלל התלמידים.

תוכנית לימודים כללית:
כל הקורסים חובה.שנה ראשונה: 
2 נ'2 שש"סשמבוא לע"ס א'
2 נ'2 שש"סשמבוא לע"ס ב'

3 נ'3 שש"סשיסודות התערבות בע"ס א'
3 נ'3 שש"סשיסודות התערבות בע"ס ב'

1 נ'1 שש"סס"דכתיבה מדעית
2 נ'2 שש"סשפסיכולוגיה א'
2 נ'2 שש"סשפסיכולוגיה ב'

2 נ'2 שש"סשהתפתחות האדם
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4 נ'4 שש"סשמושגי יסוד בסוציולוגיה
2 נ'2 שש"סשילדים בסיכון

2 נ'2 שש"סשהיבטים אנתרפולוגיים
2 נ'2 שש"סשהיבטים חברתיים של זיקנה
2 נ'2 שש"סשסוגיות נבחרות בחיי משפחה

2 נ'2 שש"סשקליטת עליה / ע"ס והחברה הערבית
4 נ'4 שש"סש+תמבוא לסטטיסטיקה א'
4 נ'4 שש"סש+תמבוא לסטטיסטיקה ב'

1 נ'2 שש"סש"תלימודי מחשב
1 נ'ימי סיורים ותצפיות

':  41 נ'כ שנה א"סה

 כל הקורסים חובה.שנה שנייה:
9 נ'19 ש"של"שלימודי שדה

3 נ'3   שש"ססשיטות התערבות א'
3 נ'3   שש"ססשיטות התערבות ב'
2 נ'2   שש"סשעבודה קבוצתית  א'
2 נ'2   שש"סשעבודה קבוצתית ב'
3 נ'2   שש"סשעבודה קהילתית א'
3 נ'2   שש"סשעבודה קהילתית ב'

4 נ'4   שש"סשפסיכופתלוגיה
2 נ'2   שש"סשעו"ס והחוק

2 נ'2   שש"סשהמשפחה כמערכת
2 נ'2   שש"סשכלכלת הרווחה

4 נ'4  שש"סששיטות מחקר
39 נ'סה"כ שנה ב':     

שנה שלישית:
חובה

10נ'19 ש"של"שלימודי שדה
2 נ'2 שש"סשניתוח מדיניות חברתית

2 נ'2 שש"סשמורשת הרווחה
2 נ'2 שש"סשקורס עיוני הקשור לתחום

חובת בחירה
2 נ'2 שש"סססמינר טיפול

2 נ'2 שש"סססמינר ארגוני קהילתי
2 נ'2 שש"ססקורס סוגיות בהתערבות א' בהתאם לתחום
2 נ'2 שש"ססקורס סוגיות בהתערבות ב' בהתאם לתחום

4 נ'4 שש"סססמינר מחקר
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בחירה:
במסגרת שיעורי הבחירה יש לבחור 12 נ"ז מתוך רשימת הקורסים העיוניים בתחומי עבודה
סוציאלית שמופיעים במערכת השיעורים (באינטרנט).  לחילופין במהלך שלושת השנים ניתן
לבחור קורסים בהיקף של עד 4 נקודות זכות מכל חוג (רישום לקורסים  אלה, מצריך אישור

החוג הנוגע בדבר), והיתרה מרשימת הקורסים העיוניים בתחום הע"ס.

16 נ'סה"כ חובה:
12 נ'סה"כ חובת בחירה:

12 נ'סה"כ בחירה:
40 נ'סה"כ שנה ג':

120 נז'סה"כ בשלושת השנים:

סגל היחידה ללימודי שדה
ד"ר עזאיזה פייסלראש היחידה ללימודי שדה:

גב' ארקין נאוהמתאמת לימודי שדה:
גב' לוינסון אלןסגנית מתאמת לימודי שדה:

גב' לינק אריקהמרכזת לימודי שדה:

מדריכים בלימודי שדה
גב' אבגיל כהן אביבה, גב' אבו אחמד רודינה, מר אבו עוסקה פרח, גב' אביטל אורלי,
גב' אבירן נחמה, גב' אבישר דבורה, גב' אבני עינת, מר אגבריה ח'דר, גב' אגמון יפה מירב,
גב' אדיר אורית, גב' אטרש נואל, גב' אייל דינה, גב' איצקוביץ רונית, גב' אלמליח אמיליה,
גב' אלעזר סיגל, גב' אמנותי חקון הדס, גב' אסטרוגנו שרה, גב' אסעד סוהא, גב' אפק שרה,
מר אפריים חיים, גב' אפרת ריבי, גב' אריזון אילנה, מר ארם אביב, גב' בדארנה חאלדה,
גב' בולר חנה, גב' בורדמן עדה, גב' בורשטיין מעיין, גב' בושביץ שרית, גב' בטחיש ערין,
גב' ביטון אתי, גב' בירן סיגל, מר בלומפלד משה, גב' בן ארוש אתי, מר בן ישי צור, גב' בן
מאיר שושנה,  גב' בנימין סופי, גב' בן עטר סיגל, גב' בן שמעון תמר, גב' בר משיח רונית,
גב' בריטמן יעל, גב' בריל ג'נט, גב' ברנע רחל, גב' בשארה נהאי, מר ג'בארין עמאד, מר ג'ברין
אחמד, גב' גביש יפה, גב' גבע מריטה, גב' גובר אירנה, גב' גולדברג נועה, גב' גולדנר ליבנה,
גב' גולן שנער ורד, גב' גור רותי, גב' גיגי דפנה, גב' גייצהאלס שרה, גב' גיל לב אירית, גב' גירון
חיה, גב' גלבוע אלה, גב' גלימידי נטע, גב' גליקמן רחל, גב' גלסברג שרית, גב' גנץ איזנברג
ענת, גב' גפן תמר, גב' גת תלמי אתי, גב' דבי אביבית, גב' דביר יונה, גב' דגני נירה, גב'
דהאמשה רולא, גב' דוד איתנה, גב' דונר יעל, מר דיאמנט יוסף, גב' דישון דליה, גב' דרור
רונית, גב' האפט ללסקו אורית, גב' הגר איה, גב' הובר צפורה, גב' הלון פאתנה, גב' הלר
אורלי, גב' ווצינסקי אורנה, גב' וורנובה מרינה, גב' וינוגרד אהובה, גב' וינטרשטיין טובה, גב'
ויסמן ענת, גב' ולד הכט איה, גב' ולדמן עמליה, מר זיצר דוד, גב' זולטניק הדס, גב' זמיר
לריסה, גב' זמסקי מרינה, גב' חג'אני גאדה, מר חאג' איליא, גב' חאג' רים, גב' חורי פאדיה,
גב' חיידר רבקה, גב' חיים אהובה, גב' חיר מונירה, גב' חלילייה מויסר, מר חמוד חוסיין,
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גב' חמיש אורית, גב' חמרה ח'ייריה, גב' טאהא פאהום אמל, גב' טוסון רחל, גב' טרומפר
גליה, גב' טריכטר ליטל, גב' יאור עאידה, גב' יאסין אינאס, גב' יגאל מלכה, גב' ידידיה חיה,
גב' יהב הוכמן סלעית, גב' יחיא סאמיה, גב' ימה לינדה, גב' ינאי דורית, מר יעקובי צבי, מר
ירום אלי, גב' ירניצקי חגית, גב' כהן איילה, גב' כהן דינה, גב' כהן חני, ד"ר כהן מירי, גב' כהן
ענבר, גב' כהן צפורה, גב' כץ הדס, גב' כצמן עינב, גב' כרדוש רים, גב' לבונץ סבטלנה, גב'
לביא מרים, גב' לבין גלי, גב' לוי דומניביץ חנה, גב' לוי חנה, גב' לוי יפה, גב' לוי נוגה, גב' לוי
נילי, גב' לוי שרה, גב' לוין יעל, גב' לוין נורית, גב' לידור צפורה, גב' ליקבורניק נחמה, גב' ליש
רננה, גב' לסצ'ינסקי טטיאנה, גב' לפידות יפעת, גב' מאירי אפרת, גב' מהלאל נאוה, גב' מזור
שוב עמי אורלי, גב' מיכאליס הרשקוביץ מיכל, גב' ממן מיכל, גב' מנו רות, גב' מנור רונית,
גב' מנסור זרקא ראוודה, גב' מנשירוב אירנה, מר מרגלית אלון, גב' מרגלית פינקל חנה,
גב' מרגלית פנינה, גב' מרמור חנה, גב' נאור הדס, גב' נבו ניצה, גב' נגרי אורה, גב' ניר רותם,
גב' סבח לאה, גב' סגל עדנה, גב' סולטמן אירית, גב' סוסאן אליאס, גב' סוצקי אליזבטה,
גב' סוקניק שושנה, גב' סיגלר לבנה, גב' סילס יעל, ד"ר סימונוביץ חביאר, גב' סין הרשקו
ענת, גב' סיני גבעון דליה, גב' סלע רוביסה רקפת, גב' סנדר אלמוזלינו נילי, גב' סנדר דליה,
מר סעיד חסן, גב' עבאס תגריד, גב' עבוד מתא ראויה, גב' עבודי לאה, גב' עביד פאתנה, גב'
עודד עפרה, גב' עודה דעד, גב' עונאללה שאדיה, גב' עטאללה מרים, גב' עיד ג'ודת, גב' עמית
רבקה, גב' פדידה הדס, גב' פולסקי אינה, גב' פורן סמדר, גב' פורת רונית, גב' פז סימה,
גב' פיגוביץ' חיה, גב' פינקמן דינה, גב' פישר שלומית, גב' פכטר אלט עדי, גב' פליבצקי נורית,
גב' פרגו מיכל, גב' פרידמן מיכל, ד"ר פרוינד ענת, גב' פרידמן רחל, מר פריי הארי, גב' פרל
רחל, גב' פרץ רחל, גב' צברי טופז גילי, גב' צור ענת, גב' ציפקיס אהובה, מר צמח ראובן, גב'
קדם חגית, גב' קדם רחל, גב' קוטניק בוני, גב' קופפרמן אירית, גב' קוקוי איריס, גב' קורן
טלי, גב' קורן עדנה, גב' קיברי שושנה, גב' קליין מלי, גב' קן ציפור רחל, גב' קסל ורדית, גב'
קריא מרים, גב' רבינוביץ' רויטל, גב' רואי מרגלית, גב' רוזנצוייג רחל, מר רוזנר יצחק, גב' רז
תמר, גב' רטמן אורה, גב' ריטר רינה, גב' ריינר יעל, מר רינאוי אליאס, גב' שביט אורנה, גב'
שדה רות אן, גב' שורץ קלי, גב' שורק ג'קלין, גב' שטיינברג רחל, גב' שטרק חיה, גב' שינה
טלי, גב' שלבי אימאן, גב' שליוט ענאיה, גב' שני אורית, גב' שפריר מורין, גב' שר סיגל, גב'
שריד שרון, גב' תבור איריס, גב' תדהר דנה, מר תומא פואד, גב' תורג'מן רוחמה, מר תכלת

גדעון, גב' תלחמי שדאד מירוות.

µ  µ  µ
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לימודים לתואר שני (מ"א)

ד"ר מיכל שמאייו"ר הוועדה לתואר שני:  

מטרת הלימודים
תכנית הלימודים לקראת תואר מ"א בעבודה סוציאלית מבוססת על המטרות הבאות:

1.   לחזק את הזדהות התלמידים עם ערכי המקצוע.
2.   להעמיק את היכולת והעצמאות המקצועית בתחום העבודה הסוציאלית.

תורגסמב דובעל םתלוכי קוזיחל תפסונ הרשכהו הלכשה שוכרל םידימלתל רשפאל3.   
שונות של אוכלוסיות במצוקה, כעובדים מקצועיים וכמפיצי ידע (מדריכים ומורים).
4.   להרחיב את בסיס הידע התיאורטי והמחקרי ולהכשיר סטודנטים לקראת עצמאות

אקדמית.
5.   להכשיר את התלמידים למלא תפקידי ניהול.

תנאי קבלה
התואר השני בעבודה סוציאלית הינו תואר אקדמי מקצועי, והלימודים לקראת תואר זה
הינם המשך לתואר הראשון.  מועמדים ללימודי מ"א חייבים להיות בוגרי אוניברסיטה
בעבודה סוציאלית, שהשיגו ציון סופי משוקלל "טוב" (76) לפחות. הקבלה מותנית בציון 75

לפחות בבחינת הבנת הנקרא בשפה האנגלית.

על המועמדים להיות בעלי ניסיון של שנתיים בעבודה מעשית לאחר קבלת תואר ב"א.
במקרים מיוחדים תישקל גם מועמדותם של סטודנטים מצטיינים בממוצע 90 לפחות  בלימודי
ב"א ומחוייבות למחקר אקדמי, ללא שנתיים ניסיון בעבודה, שיתקבלו לתחומי לימוד מסוימים

ובמסלול א' בלבד (ראה להלן).

מילוי דרישות הקדם לקבלה לתוכנית היא באחריותו של התלמיד.  דרישות הקבלה מפורטות
במדריך לנרשמים והן מחייבות. גם אם אושר (בטעות) קבלה ללימודים אשר בו חריגות

הספר לבטל את הרישום.–מדרישות הקבלה, רשאי בית

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב
ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.–לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על

החלטות בעניין קבלת מועמדים שהגישו את כל החומר הדרוש והעונים על התנאים המוקדמים
(ציון ב"א, נסיון בעבודה, בחינה באנגלית) מתקבלות בוועדת קבלה המורכבת מחברים
בוועדה החוגית למ"א. נימוקי הוועדה אינם מתפרסמים. ערעורים על החלטות ועדת הקבלה

הספר. ועדת הערעורים–ניתן להגיש לוועדת ערעורים באמצעות מזכירות התלמידים בבית
מורכבת מחברי סגל שאינם חברי ועדת הקבלה לתוכנית המ"א.

מבנה הלימודים
קיימים שני מסלולים בלימודי מ"א בעבודה סוציאלית:

 תכנית המבוססת על לימודי מחקר, לימודים עיוניים ולימודי — מחקרי —מסלול א' 
פרקטיקה בעבודה סוציאלית.  על התלמיד לשמוע קורסים בהיקף של 32 שש"ס ולהגיש

עבודת גמר מחקרית.
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עבודת הגמר נעשית בהנחיה של חבר סגל (ובמקרים מסוימים, ע"י שני חברי סגל), בהתאם
לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים. על הסטודנט להשתתף בסמינר הכנה לכתיבת עבודת

הגמר, בשנה השניה ללימודים.

 התכנית מבוססת על לימודים עיוניים ולימודי הפרקטיקה — ללא תיזה —מסלול ב' 
בעבודה סוציאלית. על התלמיד לשמוע קורסים בהיקף של 44 שש"ס ולעמוד בבחינה מסכמת.
מתכונת הבחינה המסכמת הינה עבודה עיונית אינטגרטיבית. על הסטודנט להשתתף
בסמינריון הכנה לכתיבת העבודה המסכמת בשנתו האחרונה בתכנית המ"א, ובתנאי שהשלים

את חובות השמיעה.

משך הלימודים במסלול א' הוא עד שלוש שנים ובמסלול ב' הוא שנתיים. על התלמיד
להירשם מדי שנה, כולל תלמידים שסיימו לשמוע קורסים וכותבים עבודת גמר בלבד.

בתכנית המ"א 6 תחומי לימוד:

µמתמקד בהרחבת הידע התיאורטי והקליני בהתפתחות והתנהגותתחום קליני 
נורמטיבית ואבנורמלית, בשיטות טיפול מתקדמות, וכן בפיתוח מיומנויות טיפוליות.

µמתרכז בסוגיות הקשורות בארגון, מדיניות ותכנון שירותי רווחהתחום ארגון ומינהל 
ועבודה קהילתית.

µמתמקד בידע ובמיומנויות שיאפשרו לתלמידים להיות בעליתחום שיקום ובריאות 
מקצוע באיכות גבוהה בנושאי השיקום והבריאות על תחומיהם השונים.

µ מתמקד בתפקודי המשפחה על צדדיה השונים. התכנית מיועדת להרחיבתחום  משפחה
את הידע התיאורטי והפרקטי בתהליכים משפחתיים ובהתערבות משפחתית.

µמתמקד בידע ובמיומנויות שיאפשרו לתלמידים להיות בעלי מקצוע באיכותתחום תקון 

גבוהה בנושאי התקון על תחומיו השונים.

µמתמקד בהקניית ידע ובמיומנויות התערבות בעבודה עם ילדיםתחום רווחת ילד ונוער 
ונוער אשר חווים קשיים בהתפתחותם.

 מתחומי הלימוד ועליו לעמוד בתכנית הלימודים של תחום זהלאחדהסטודנט מתקבל 
(ראה להלן).

אין אפשרות לעבור מתחום אחד לאחר במהלך הלימודים לאחר שהתקבלה הודעת הקבלה
לתוכנית הלימודים ולתואר שני שבה מפורסם תחום הלימודים אליו התקבל הסטודנט.

פרקטיקום
בשנת הלימודים השניה (בשני המסלולים מחקרי וללא תיזה) על כל סטודנט להשלים התנסות
בשדה במסגרת פרקטיקום, שמטרתו להעשיר את מיומנויותיו המקצועית ולאפשר אינטגרציה
בין התיאוריה והפרקטיקה בתחום בו מתמחה הסטודנט. מסגרת הפרקטיקום כוללת מאה
שעות התנסות בשדה לאורך שנה"ל (5 שעות בשבוע) וחמישים שעות הדרכה לאורך שנה"ל

(כשעתיים בשבוע).
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תכנית הלימודים
תכנית הלימודים בכל תחום כוללת לימודי התמחות (חלקם קורסי חובה), לימודים מתחומים
אחרים, פרקטיקום, לימודי מחקר וסמינריון הכנה לעבודת גמר או לבחינה מסכמת.  במסלול

 44 שש"ס.—א' על התלמיד לצבור 32 שש"ס, ובמסלול ב' 

מסלול א'                   מסלול ב'         
11626א.    קורסי התמחות 

222ב.    מדיניות חברתית 
4—3ג.     קורסים נוספים  

4108ד.     מחקר 
44ה.    פרקטיקום

3244 סה"כ (שש"ס)

כולל קורסי חובה וקורסי בחירה בתחום התמחות.1.

קורסי חובה לכל תלמידי מ"א.2.

קורסים מתחומי התמחות אחרים או קורסים כלליים בתכנית המ"א, או קורסים מחוגים3.
אחרים באוניברסיטה.

כולל הכנה לעבודת גמר (מסלול א') או הכנה הכנה לעבודה מסכמת (מסלול ב').4.

* הלימודים מתפרשים על פני שלושה ימים בשבוע, לא ניתן לסיים את כל חובות הלימוד
8 שעות ביום.–ביום בשבוע. לא ניתן ללמוד יותר מ

מעת לעת מוצעים קורסים שונים בחוגים אחרים אשר יכולים להחשב כקורסי התמחות.
ידי ראש התמחות בתאום עם ראש תכנית מ"א.–האישור ניתן על

מבחנים ועבודות
הכללים של תקנון הלימודים לתואר שני מחייבים את כל הסטודנטים בבית הספר לעבודה
סוציאלית. בנוסף, הסטודנט אחראי לשמור העתק מכל עבודה כתובה המוגשת למרצה

במסגרת קורסים במיוחד עבודה מסכמת ועבודת תיזה, עד לקבלת ציון סופי.

שקלול הציונים
65%קורסים

35%עבודת גמר (א') או עבודה מסכמת (ב')
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תכנית ההשלמות לקראת לימודי מ"א בעבודה סוציאלית

גב' נורית נחמניראש התכנית: 
תנאי קבלה

התכנית מיועדת לבעלי זכאות לתואר ראשון/שני המעונינים להמשיך בלימודים גבוהים
בעבודה סוציאלית.

תישקל מועמדותם של בוגרי אוניברסיטה או מוסד אקדמי מוכר, בעלי תואר בוגר בהצטיינות
או לחילופין נמנים על העשירון העליון בחוגם.

מילוי דרישות הקדם לקבלה לתוכנית היא באחריותו של התלמיד.  דרישות הקדם מפורטות
בשנתון והן מחייבות.  גם אם אושר (בטעות) קבלה לתוכנית אשר בה חריגות מדרישות

הקבלה, רשאי בית הספר לבטל את הרישום.

מבנה תכנית הלימודים
התכנית מבוססת על ההנחה שהתלמיד השלים במהלך לימודיו הקודמים קורסי יסוד
בהתנהגות והתפתחות האדם, וכן לימודי יסוד במחקר. על התלמיד יהיה להשלים קורסי
יסוד החסרים לו, אם  יש כאלה, במסגרת קורסי הב"א בבית-הספר לע"ס או בחוגים אחרים.

(רשימת הקורסים ניתן לקבל במזכירות תלמידים).

שנה ראשונה
התלמידים ילמדו קורסי יסוד בעבודה סוציאלית וכן לימודי שדה. עמידה בתנאי השנה
הראשונה אינה מקנה קבלה אוטומטית לתכנית המ"א, היא מקנה אפשרות להגיש מועמדות

ללימודי התואר השני.

תנאי מעבר משנה ראשונה לשניה
המעבר משנה א' לשנה ב' בלימודי השלמות מותנה בסיום כל קורסי הב"א בעבודה סוציאלית

בממוצע של 85 לפחות (ראה הערה ג' להלן).
שנה שניה

התלמידים ילמדו קורסי ב"א נוספים בעבודה סוציאלית ולימודי שדה במקביל לתחילת
הלימודים בתכנית המ"א,  ויהיו במעמד של תלמידי מ"א על תנאי עד קבלת כל ציוני הב"א
כולל הערכות מלימודי שדה, רק עם סיום תכנית ההשלמות יעברו התלמידים למעמד של

תלמידים מן המניין.

הערות:
השלמת תכנית ההשלמות אינה מקנה תואר ראשון בעבודה סוציאלית.א.

מסיימי שנה א' בהשלמות המעונינים לעבור מתכנית ההשלמות ללימודי תואר ראשון,ב.
מועמדותם תישקל בהתאם להישגיהם.
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המועמדות לתואר שני וכן תחום ההתמחות בתכנית זו תישקל כמו זו של מועמדיםג.
פי אותן אמות מידה.–הספר לעבודה סוציאלית על–מקרב בוגרי בתי

תלמיד שעבר מתכנית ההשלמות לתכנית לימודי תואר ראשון, יוכל להגיש מועמדותוד.
ללימודי תואר שני בהתאם לכללים המקובלים לגבי מועמדי תואר שני, כולל שנתיים

ניסיון מקצועי לאחר קבלת תואר ראשון.

 מסיימי תכנית ההשלמות יקבלו את כשירותם לעסוק—כשירות בעבודה סוציאלית ה.
בעבודה סוציאלית רק לאחר סיום לימודי המ"א וכפי שאושר ע"י שר העבודה והרווחה.

µ  µ  µ

).Ph.D(לימודים לקראת תואר השלישי 

פרופ' חסידה בן צוריו"ר ועדת הדוקטורט: 

מטרת התכנית להכשיר חוקרים, אנשי אקדמיה ומנהיגות מקצועית בעבודה סוציאלית.

תנאי קבלה
זכאי להגיש מועמדותו לקבלה כתלמיד דוקטורט מי שהוא בעל תואר מ"א בעבודה סוציאלית
מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל, שהשיג ציון ממוצע 80 או יותר בלימודים לתואר שני

וציון 86 או יותר בעבודת גמר מחקרית (תזה).

בקשת הקבלה תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט בצרוף המסמכים הדרושים.  את רשימת
המסמכים ניתן לקבל במזכירות תלמידים בביה"ס לעבודה סוציאלית. כחלק מתהליך הקבלה

יידרש המועמד:

להשיג הסכמת מורה המוסמך להדריך תלמידי מחקר, לשמש כמדריכו בעבודת המחקר.א.

רשימת חברי הסגל המוסמכים להדריך תלמידי מחקר ותחומי התמחותם ניתן לקבל
במזכירות תלמידים.

להכין הצעת מחקר ראשונית (נושא עבודת המחקר).ב.

 להמציא מכתבי המלצה מאנשי סגל באקדמיה היכולים להעיד על כישוריו של המועמד.ג.

מועדי הרשמה לתואר שלישי
ההרשמה לתואר שלישי יכולה להעשות במהלך כל השנה, אולם הדיון במועמדים חדשים

יתקיים בשני מועדים בלבד:
µלגבי מועמדים שיתחילו לימודיהם בסמסטר א' בשנת הלימודים העוקבת.יוניב ,

–למועמדים במועד זה, חומר ההרשמה במלואו צריך להגיע למזכירות תלמידים בבית
הספר לעבודה סוציאלית עד ליום העבודה האחרון בחודש מאי.
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µלגבי מועמדים שיתחילו לימודיהם בסמסטר ב'. למועמדים במועד זה, חומרדצמברב ,
הספר לעבודה סוציאלית עד–ההרשמה במלואו צריך להגיע למזכירות תלמידים בבית

ליום העבודה האחרון בחודש נובמבר.

לימודים לתואר שלישי
הלימודים לתואר שלישי מחולקים לשני שלבים:  שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א'
בשלב זה על התלמיד להכין את הצעת המחקר המורחבת ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו
עליו (כגון, קורסים הקבועים בתכנית הלימודים).  הצעת המחקר תכלול את נושא העבודה,
הרקע המדעי ותכנית מפורטת של המחקר.  לרשות התלמיד עומדת שנה אחת להגשת הצעת

המחקר.

בסמוך לסיום שלב זה, ועדת הדוקטורט של ביה"ס לעבודה סוציאלית, בתאום עם המנחה,
תקבע אם להקים לסטודנט ועדה מלווה. הצעת המחקר תוגש לוועדת הדוקטורט בצרוף

דעת של המנחה ו/או הוועדה המלווה. ועדת הדוקטורט תבחן את הצעת המחקר–חוות
דעת של קוראים חיצוניים. החלטת ועדת הדוקטורט לאשר–ותעזר, במקרה הצורך, גם בחוות

את ההצעה, לדחותה או לדרוש שינויים ותיקונים, תתבסס על חוות דעת אלו.

משקבעה ועדת הדוקטורט כי הצעת המחקר עומדת בקריטריונים הנדרשים, היא תמליץ
בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר לשלב מחקר ב'.

שלב מחקר ב'
בשלב זה יבצע התלמיד את המחקר ויכתוב את  עבודת הדוקטור. כמו כן, התלמיד ימשיך
בהתאם לצורך, בקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים.  פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת
הלימודים ולביצוע עבודת המחקר הוא שנתיים. הארכה מעבר לתקופה זו טעונה המלצת

ועדת הדוקטורט של ביה"ס לעבודה סוציאלית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

תכנית הלימודים
 כל תלמיד יחוייב בקורסים בהיקף של 16 שש"ס לפחות במהלך לימודי הדוקטורט.א.

מומלץ כי מחצית לימודי הדוקטורט יסתיימו בשלב מחקר שלב א'.
מדריך עבודת הדוקטורט או הוועדה המלווה (אם מונתה ועדה כזאת) יקבעו לתלמידב.

המחקר את תכנית הלימודים שלו, ויוכלו לדרוש הרחבת לימודי הדוקטור מעבר למכסת
המינימום הנדרשת בסעיף א', בהתאם לצרכי המחקר.  המדריך ו/או הוועדה המלווה

רשאים להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל-פה) בשיעורים שהתלמיד נדרש
להשתתף בהם.

תלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט לפני שסיים את מכסת לימודיו.ג.
דרישות אקדמיות נוספות (למשל, שפה זרה) תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודיםד.

מתקדמים.
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292
הפרעות בתקשורת

חוגי, 3.5 שנים)–חוג לימודים לתואר ב"א (חד

פרופ' שמעון ספירראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
 שמעון ספיר, פרופ' יוסף אטיאס.’פרופפרופסור חבר:

ד"ר רחל תומר.מרצה בכיר:

 דינה פישמן,’ רחל יפעת, ד"ר עירית מאיר, גבר"ד ,*ןברוט תילג ’בגמרצה:
נעמה שחר*, ד"ר רפאל שמש. ר"ד

רווית כהן מימרן*. ר"ד:ר"דמדריך 

 מיכל לונץ,’ פרופ,ימורד רתסא 'פורפ ,ליג ילמ ’בג ,ימע ןב לאיחי ר"דעמית הוראה:
מר דניאל קרפ.

*דרגה מוצעת

מזכירות החוג
 מירי מועלם’גבמרכזת החוג: 

 שירלי טל’גבמזכירה מסייעת: 
חדר 812 קומה 8, מגדל אשכול

: 8288564, 8240517 פקס:8249507’טל
13:00—ה' בין השעות 11:00—’שעות קבלה: ימים א

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

”הפרעות בתקשורת" - מהות המקצוע
הפרעות בתקשורת הוא תחום העוסק בהיבטים תיאורטיים, מדעיים וקליניים של תהליכים
תקינים ובלתי תקינים, התפתחותיים ונרכשים של שפה, דיבור, שמיעה ותקשורת, תוך דגש
על מחקר בדיציפלינות השונות של התחום, ופיתוח ויישום שיטות אבחון, טיפול ושיקום בני
אדם מינקות עד זקנה. המושג "הפרעות בתקשורת" כפי שמוצג כאן מקביל למושג

Communication Sciences and Disorders ,והעוסקים בתחום זה עובדים כחוקרים , אקדמאים 
קלינאים, או שילוב של אלו.
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מטרת הלימודים
µםייגולויזיפ םיטביהב יביטרגטניאו קימעמ ינילקו יעדמ ,יטרואית עדי תונקהל,

םייגולוכיספ ,םייגולוריונ ,םייתוחתפתה ,םייתרבח ,םיישגר ,םיינושל ,םייביטינגוק
ופתולוגיים של שפה, דיבור, שמיעה ותקשורת, תוך דגש על יישום ידע זה במחקר, הוראה

ועבודה קלינית (אבחון, טיפול, מניעה, שיקום, חינוך, ייעוץ והדרכה).
µלתת הכשרה בסיסית בנושאי מחקר רלוונטיים לתחום לשם עידוד תלמידים מצטיינים

להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים.
µ.להכשיר סטודנטים לעבודה כקלינאים בתחום של הפרעות שפה, דיבור, שמיעה ותקשורת
µהניא הנושארה םתפש רשא םירגובמו םידלי םע תינילק הדובעל םיטנדוטס רישכהל

עברית, כגון אלו ממגזר דוברי הערבית ואוכלוסיית העולים.
µ,להכשיר סטודנטים לפתח וליישם טכנולוגיה מתקדמת בתחום המחשבים למטרות אבחון

שיקום ומחקר.
µהעימש ,הפש ,רוביד לש םיניקת םיכילהת תנבה לע שגד ךות ימוחת ןיב רקחמ דדועל

ותקשורת, פיתוח שיטות קליניות יעילות ואמינות לאבחון וטיפול בהפרעות בתקשורת;
ופיתוח טכנולוגיה ממוחשבת לצורכי מחקר, אבחון, טיפול ושיקום.

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים כוללת לימודי התמחות בתחומי השפה, הדיבור השמיעה והתקשורת.

בחוג מערכת יעוץ והנחיה.

תנאי קבלה
µיאנתב םידמוע רשא הלעמו 02 ליגמ םידמעומ םילבקתמ תרושקתב תוערפהל גוחל

הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על ידי החוג, וברמת "מתקדמים 1"
לפחות באנגלית.

µ,תנאי קבלה למועמדים בעלי תואר בתחום אחר הם: ממוצע משוקלל לתואר 90 לפחות
ממוצע משוקלל 85 ומעלה בקורסים רלוונטים ללימודי החוג וראיון אישי.

µ90 מעבר מחוג אחר או מאוניברסיטה אחרת לשנה מתקדמת מותנה בציון ממוצע של
ומעלה, בראיון אישי ובמספר המקומות הפנויים.

משך הלימודים
.) הוא חד חוגי. משך הלימודים הינו שלוש וחציB.Aהחוג לתואר בוגר בהפרעות בתקשורת (

שנים. התלמיד מחוייב לתוכנית הלימודים בשנה בה החל את לימודיו, וכן לשינויים
המתפרסמים במהלך שנות לימודיו.

ייתכנו שינויים במערכת הלימודים במשך שנת הלימודים.

תכנית הלימודים*
תכנית הלימודים כוללת לימודי התמחות בתחומי השפה, הדיבור, השמיעה והתקשורת.

בחוג מערכת ייעוץ והנחיה, שתלווה את התלמידים במהלך כל שנות הלימודים. עם השלמת
הלימודים האקדמיים ועמידה בכל החובות והקריטריונים יהיה הסטודנט זכאי לתואר ב"א
בהפרעות בתקשורת. על מנת לקבל הסמכה קלינית לעסוק במקצוע, חייב הבוגר לעבוד שנת

עבודה תחת השגחה של קלינאי תקשורת במקום עבודה מאושר.
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תוכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומים הבאים:
מקצועות הבריאות ומדעי החיים

חינוך, חברה והתנהגות
מחקר

מדעי השפה, הדיבור והשמיעה, והפרעות בתקשורת ושיקום
התנסויות קליניות

להלן פירוט הקורסים על פי התחומים השונים
מקצועות הבריאות ומדעי החייםא.

מבוא להיסטולוגיה וגנטיקה
נוירואנטומיה ונוירופיזיולוגיה

נוירולוגיה
מחלות אף אוזן גרון

פדיאטריה
גריאטריה

נוירואוטולוגיה

חינוך, חברה והתנהגותב.
מבוא לפסיכולוגיה

פסיכולוגיה התפתחותית
היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים של טיפול ושיקום

מחקרג.
סטטיסטיקה
מבוא למחקר
כתיבה מדעית

מיומנויות מחשב
מכשור ויישומי מחשב במחקר ושיקום

 כולל עבודת מחקר—ב') – ו’סמינריון מחקרי (א

מדעי השפה, הדיבור והשמיעה, הפרעות בתקשורת ושיקוםד.
מבוא להפרעות בתקשורת

אנטומיה של מערכות הדיבור והשמיעה
מבוא למדע השמיעה

מבוא לבלשנות
פונטיקה

התפתחות תקינה של שפה דיבור ותקשורת
מבוא למדע הדיבור

ב')–  ו’אודיולוגיה קלינית (א
עקרונות העבודה הקלינית

נוירופיזיולוגיה של מערכת הדיבור
 ילדים—ליקויים ברכישת שפה ותקשורת 
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ליקויים ברכישת דיבור
גמגום והפרעות אחרות בשטף הדיבור

לקויות למידה
הפרעות דיבור מוטוריות וקול

תסמונות אפאזיות וקוגניטיביות
פיתוח ויישום לומדות ממוחשבות

 הפרעות דיבור— ’אינטגרציה קלינית א
 הפרעות שפה ולמידה— ’אינטגרציה קלינית ב
 אודיולוגיה— ’אינטגרציה קלינית ג

לשונית–הפרעות תקשורת באוכלוסייה רב
הפרעות תקשורת אצל לקויי שמיעה

הפרעות תקשורת ייחודיות לשפה הערבית
טיפול בליקויים קוגניטיביים

תקשורת חלופית
מכשירי שמיעה

תפקיד קלינאי תקשורת במערכת החינוך

התנסויות קליניותה.
תצפיות מונחות:’שנה א
תצפיות מונחות ועבודה מעשית מודרכת:’שנה ב
עבודה מעשית מודרכת:’שנה ג

כל הקורסים בחוג בכל שנות הלימוד הינם קורסי חובה. בהתאם לתקנון האוניברסיטה
על הסטודנטים להשתתף בקורס בחינוך גופני בשנת הלימודים הראשונה.

20:00, ייתכנו לימודים גם בימי שישי.—שעות הלימודים באוניברסיטה הן: 08:00

* ייתכנו שינויים במבנה הלימודים

לימודים קליניים
מטרת ההתנסויות הקליניות היא לפתח מיומנויות אבחון וטיפול המבוססות על הידע
התיאורטי, המדעי והקליני הנרכש בלימודים. במהלך ההתנסויות יעסקו הסטודנטים באבחון
וטיפול בילדים ומבוגרים עם מגוון ליקויים. התנסויות אלה יהיו בהדרכת קלינאי תקשורת

מוסמכים.
ההתנסויות הקליניות מתקיימות במרכז הטיפולי האוניברסיטאי,  וכן בבתי חולים, מכונים
אודיולוגיים, מרכזי שיקום, מרכזים חינוכיים, מרכזי למידה, בתי ספר, גני ילדים, מכונים,
ובקהילה. סוכנויות אלה פרושות על פני הארץ כולה. שיבוץ הסטודנטים להתנסות נעשה

פי קריטריונים הנקבעים בוועדה ללימודים קליניים.–על
פרישת תקופות ההתנסות הינה ברובה בכפוף לשנת הלימודים ובחלקה בחופשות בין

הסמסטרים.
הוצאות הנסיעה לסוכנויות ההתנסות חלות על התלמיד.
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הערכה בלימודים קליניים:

השתתפות מלאה ועמידה במטלות הנדרשות בהתנסות הקלינית הינן חובה.1.

הערכת ההתנסות הקלינית תתבצע ע“י המדריכות הקליניות והסגל האקדמי האחראי2.
על הלימודים הקליניים.

מטלות הסטודנטים מתואמות לכל שנת לימודים (תצפיות, כתיבת דוחות טיפולים,3.
אבחונים).

חובות התלמידים
µחלה חובת השתתפות של הסטודנט בכל השיעורים שבקורסי החוג ובכל מטלות המעבדה

וההתנסויות הקליניות. סטודנט הנעדר משיעורים בקורסי חובה ומהשתתפות במטלות
הנ"ל מעבר למפורט בסילבוס של הקורס ובידיעון האוניברסיטה, לא יהיה זכאי לציון

בקורס.

µסטודנטים בעלי תואר אקדמי קודם, אשר קיבלו פטור לקורסים שלמדו בחוגים אחרים
באוניברסיטה או במוסד אקדמי אחר חייבים ללמוד קורסים חלופיים לקורסי הפטור

וחייבים בתשלום עבור קורסים אלו.

µסטודנטים המעוניינים ללמוד קורסים נוספים מחוץ לתוכנית הלימודים של החוג רשאים
לעשות זאת, בתנאי שהקורסים הנוספים לא יהיו בניגוד לחובת ההשתתפות בקורסים,

במטלות המעבדה ובהתנסות הקלינית של החוג.

µ חובתו של הסטודנט לידע את מזכירות החוג לגבי קורסים הנלמדים—על מנת הסר ספק 
בנוסף לקורסי החוג וכן לקבל אישור בכתב מראש החוג שאכן הקורסים הנוספים אינם

עומדים בסתירה לחובת ההשתתפות בקורסי ומטלות החוג.

פטור מהשתתפות בקורס
סטודנט המעונין לקבל פטור מהשתתפות בקורס יגיש בקשה מנומקת בכתב למזכירות החוג
יחד עם תוכן הקורס (סילבוס) ותדפיס ציון הקורס בו למד ואשר על סמך לימודים אלה
מבקש את הפטור.  ועדה אקדמית בחוג תדון בבקשה והסטודנט יקבל תשובה בכתב ממזכירות
החוג. מומלץ להגיש הבקשה עוד לפני תחילת הלימודים. כמו כן, מומלץ להשתתף בשיעורים

(בקורס הרלוונטי) עד קבלת הפטור.

תנאי מעבר לשנה מתקדמת
ציון ממוצע שנתי של 75 ומעלה וציון קורס של 70 ומעלה.1.
ציון עובר בלימודים קליניים הינו תנאי מעבר.2.

פיצול לימודים
החוג אינו מאפשר פיצול לימודים.
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הפסקת לימודים

הפסקה ביוזמת רשויות החוג
ועדה אקדמית של החוג תעקוב אחר ההישגים של כל סטודנט: ממוצע מצטבר, שיעור כישלונות,

) בתנאי המעבר של כל הקורסים בתכנית הלימודים.’עמידה (לאחר מועד ב–עמידה או אי
במידה והסטודנט אינו עומד בדרישות, תדון הוועדה החוגית בהפסקת לימודיו.

הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד
 לראש החוג וינמק את בקשתו. בכתב יפנה—תלמיד המבקש להפסיק זמנית את לימודיו 

. במקביל יודיע התלמיד על ההפסקה למינהל התלמידים.בכתבהפסקת הלימודים תאושר 

חידוש לימודים
 חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.—תלמיד שאושרה לו הפסקת לימודים ומבקש לחדשם 

 יוכרו הקורסים שלמד לצורך המשך לימודיו.—שב התלמיד ללימודים בתום שנתיים הפסקה 
 רשאי החוג לחייב את התלמיד לחזור על קורסים—עולה תקופת ההפסקה על שנתיים 

ששמע ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות נוספות לפי הצורך.

תלמיד שלא אושרה לו הפסקת לימודים בכתב ו/או לא סיים לימודיו לתואר ראשון בתוך
 חייב בהרשמה מחדש ובעמידה בתנאי הקבלה לחוג המחייבים באותה—שש שנים רצופות 

העת.

אישור זכאות לתואר:
סטודנט רשאי לקבל אישור זכאות לתואר רק אם השלים את כל חובותיו האקדמיים

(בקורסים העיוניים ובלימודים הקליניים).

מדריכים בלימודים קליניים:
אגרונוב נועה, אורן אלונה, איבאנסקי שני, אינסלר תמר, אלעזרי זיוה, אסעד חנאן, בגון
דורית, בורונה גאון שרון, בלכמן אילנה, בן ישי ברטי, ברגר פרנסיס, ברמן נורמה, גבעון
אביה, גורפיל אילנה, גושן רונית, גיל מימי, גרוס שיפוני ענת, גרושקה שולי, הילברשם חגית,
הימל ורדיה, זייטל נטלי, זינדר חניתה, חורי סלמא, חסקין איילת, טרדלר מרינה, ינקו דייזי,
יפה נורית, ישעיהו אנליה, כהן מיכל, לביא ורדה, לדרר חן, מוריס רונית, מיכאליס פיליס,
מיק אורנה, מנשרי שוש, מעוז עידית, מרום לאה, נאור נאווה, נמירובסקי אילנה, סגל אסנת,
סלמן נירית, עאזר וורה, ענבר אדווה, פייגנבאום אילנה, פיק אפרת, פלג קרוליין, פרידמן
ניקול, קובי עדנה, קורן ורדה, קורצר אפרת, קלוגמן אנה, קסטל דבי, קראוס כרמי, ראדה
אינה, רוזנשטיין תמי, רותם הילה, רזניקוב פאינה, ריינר רותי, שאול יהודית, שוורץ רלי,
שולקוב קירה, שחר גליה, שטסמן הדס, שטריפלר אילנה, שכט תמר, שנאור חבצלת, שראוב

ברכה, תגר איריס.
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287
לימודי זיקנה - גרונטולוגיה

ראשי למ"אלימודים חוג 

אריאלה לבנשטיין 'פרופראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
.ןייטשנבל הלאירא 'פורפ ,רנרו הלרפ 'פורפפרופסור חבר:

.ןורוד לארשי ר"דמרצה:

,כהן דוד ר"ד ,חיימוב איריס ר"ד ,גינדין יעקב ר"ד בריק, יצחק ר"דעמית הוראה:
 ארז צורף,ר"דגרי סינוף,  ר"ד ,מנדלסון גדי ר"ד ,שלו–כהן אמיר ר"ד
רם. יוסף ר"ד רזניק, אברהם ר"ד ,מן’רצ’צ ארזה ’ אבי צפרוני, פרופר"ד

.יקצולירפ הנד ‘בגתלמיד מחקר ב‘:

מזכירות החוג
גב' גילה אססמרכזת החוג: 

חדר 1016, קומה 10, מגדל אשכול
שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 13:00-11:00

טל. חיצוני: 04-8240815 פנימי 2815
600 בבניין הראשי–לוח מודעות של החוג: לוח 50 בקומת ה

שני (מ"א) לתואר הלימודים
כולל תכנית לרופאים

מטרת הלימודים
תכנית הלימודים לקראת תואר מ"א בגרונטולוגיה ותואר מ"א בתכנית המיועדת לרופאים

מבוססת על המטרות הבאות:

ברפואה ומקצועות במדעי החברה, ההתנהגות ומדעי  —להכשיר עתודה לסגל אקדמי 1.
 להוראה ומחקר בזיקנה.—החיים 
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 להתערבות, ניהול ומנהיגות—  כולל בתחום הרפואה—להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן 2.
בכירה בשרותי הרווחה והבריאות לזקנים.

התכנית מכוונת לפתח ולהעמיק:
גופי ידע בגרונטולוגיה וגריאטריה תוך שימוש בגישות רב תחומיות ורב מקצועיות.1.

מיומנויות וכישורים להבנת תהליכים פיזיולוגיים, חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים,2.
פוליטיים וסביבתיים בזיקנה.

היכרות עם מערכות שירותי הבריאות והרווחה לזקנים והערכת חקיקה ומדיניות חברתית3.
בזיקנה.

תנאי קבלה
µ,תואר ראשון ברפואה, במדעי ההתנהגות והחברה, סיעוד, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה

שרותי אנוש, מינהל ציבורי, חינוך, עבודה סוציאלית, מדעי החיים ואדריכלות.
(במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של תלמידים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים).

µ 76 בכל אחד מחוגי הלימוד–ולא פחות מציון ממוצע משוקלל בב"א של 80 ומעלה
לתואר בוגר.

µ.ציון 70 לפחות בהבנת טקסט באנגלית המיוחד לחוג
µ.מכתבי המלצה מאנשי מקצוע
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית,*

ידי האוניברסיטה במהלך לימודיו–חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על
כתנאי לזכאותו לתואר.

מבנה הלימודים
הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:

 מחקרי (לכל המקצועות למעט רופאים)–––––מסלול א' 
התכנית מבוססת על לימודי מחקר ולימודים עיוניים. על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף

של 36 שש"ס, לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות ולהגיש עבודת תיזה מחקרית.
עבודת התיזה נעשית בהנחייה של חבר סגל בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.
על הסטודנט להשתתף בסמינר הכנה לכתיבת תיזה. רופאים המעוניינים יוכלו להצטרף גם

למסלול זה.
משך הלימודים במסלול זה הוא עד שלוש שנים.

 ללא תיזה (לרופאים ולכל הסטודנטים האחרים)–––––מסלול ב' 
התכנית מבוססת על לימודים עיוניים, לימודי מחקר וכתיבת פרויקט גמר.

על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף של 48 שש"ס (לרופאים 44 שש"ס), לכתוב לפחות שלוש
עבודות סמינריוניות ולהגיש פרויקט גמר. על הסטודנט להשתתף בסמינר הכנה לפרויקט
הגמר בשנה האחרונה בתכנית המ"א, ובתנאי שהשלים שמיעת קורסים בהיקף של 25 שש"ס
לפחות. פרויקט הגמר יעשה בהנחיה של חבר סגל (ובמקרים מסוימים ע"י שני חברי סגל).
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משך הלימודים במסלול זה הוא שנתיים.
על התלמיד להרשם מידי שנה, כולל תלמידים שסיימו לשמוע קורסים וכותבים עבודת תיזה

או פרויקט גמר בלבד.

תכנית הלימודים
הלימודים מתפרסים על פני יומיים בשבוע ולרוב לא ניתן בכל שנות הלימודים לסיים את

חובות הלימוד ביום לימודים אחד.
התכנית לרופאים מתפרסת על יום בשבוע.

תכנית הלימודים כוללת קורסי בסיס, קורסי התמחות בשלושה תחומים: חברתי, מנהלי
ביולוגי, קורסי בחירה, לימודי מחקר וסמינריון הכנה לתיזה או לעבודה מסכמת–ורפואי

(לפי המסלול).

תחומי ההתמחות למ"א בגרונטולוגיה

מסלול ב'    מסלול א'
     22תחומי–סמינר בין1.
                1422קורסי התמחות2.
     22מדיניות חברתית3.
     88קורסי מחקר4.

     24סמינר לתיזה/פרויקט גמר מחקרי5.

10     8קורסי בחירה6.
    3648סה"כ שש"ס

תוכנית רופאים
’מסלול ב

12קורסי מינהל ארגון וכלכלה1.

4 בחירה)–20 (16 חובה וקורסי התמחות בגריאטריה2.

4קורסי מחקר3.

8קורסי בחירה4.
44סה"כ שש"ס

שקלול ציונים
מסלול א'

65%קורסים
35%עבודת גמר מחקרית

מסלול ב'
65%קורסים

35%פרויקט גמר
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סיעוד

ש צ'ריל ספנסר"ע

תכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה ולטכניון

שנתי)–חוגי, ארבע–חוג לימודים לב"א (חד

פרופ' אילן אלדרראש החוג: 
ד"ר מיכל גרנותראש תכנית הלימודים: 

חברי הסגל האקדמי

פרופ' אילן אלדר.פרופסור מן המניין:

שפיצר. עדה פרופ'פרופסור חבר:

 (מומחה, חל"ת).לגיס ליג ר"ד ,ילמרכ–םייובנריב הנפד ר"דמרצה בכיר:

ד"ר מיכל גרנות, ,*רברפ–ןייטשדלוגאפל, ד"ר שרי –בראון "ר אורנהדמרצה:
שמי (מומחה). גליה זהבי, ד"ר–דרך ד"ר אפרת דגן, ד"ר ענת

.דופ תירוד"ר דגיל,  שרון ד"רמדריך דוקטור:

.ןוליא לעי 'בגמדריך:

 סיאם בדארנה,’גב' איה ארבל, מר אלדד ארונוביץ, פרופ' בורוכוביץ, גבעמית הוראה:
 מלכה הדרי,  גב' עפרה הלפרין,’זכאי, ד"ר גרשון גרונפלד, גב–מר ירון בן

’אב, ד"ר  גילת כהן,  גב’ דלית וילהלם, מר שרון זיו, ד"ר אנואר חט’גב
 יעל קשת, גב' קרול רביד,’יעל ספרן,  גב' תחיה עשת, מר דני קרפ, גב

 שרה שחף’ד"ר תמר שוחט, גב

* דרגה מוצעת

הסגל האקדמי של הפקולטה לרפואה בטכניון המלמד בתכנית:

פרופ' ג'ון פינברג.פרופסור מן המניין:

(אמריטוס), מרצבך דוד נועם גבריאלי, פרופ' בומזון, פרופ' אריה פרופ'פרופסור חבר:
.ספירא גדי פרופ'
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פרופ' ויקי קרנר.פרופסור חבר קליני:

בנגל, איל אהרונהיים (שבתון), ד"ר דן אלדד, ד"ר עמי ד"רמרצה בכיר:
ד"ר ניצה להט, ד"ר שושנהוייס,  אנה דייל, ד"ר פרנק ד"ר

מרחב.

גרשוני, ד"ר נעים שחאדה, ד"ר מחול עימאד. רות ד"רמרצה בכיר קליני:

"ר זיאדד"ר אבירן יצחקי, ד"ר מרים דוד, ד"ר פטר יעקובי, דמרצה בכיר נלווה:
עבאסי.

רופ'  ישראלה ברדיצ'בסקי.פחבר הוראה בכיר נלווה:

חלאילה. אדיתה "ר יעקב בכר, ד"רדמורה נלווה:

מזכירות החוג
מגדל אשכול, קומה 8

פקס: 04-8288017

גב' כלילה בורנשטייןמרכזת החוג: 
טלפון חיצוני: 04-8288004, פנימי: 8004

גב' רבקה פדר מרכזת מזכירות תלמידים:
טלפון חיצוני: 04-8249136, פנימי: 3136

שעות קבלה: ימים א'-ה', בין השעות 13.00-11.00

גב' אירית שחרמזכירת לימודים קליניים: 
טלפון חיצוני: 04-8288021, פנימי: 8021

/http://hw.haifa.ac.il/nursing/hebrewאתר החוג באינטרנט: 

ראשון לתואר הלימודים
(בוגר למדעים בסיעוד)

החוג לסיעוד מתמקד בפיתוח ובהקניית ידע אקדמי ומקצועי ובהכשרת אחיות ואחים
21.–לתפקידי סיעוד חדשים המתפתחים במערכת הבריאות של המאה ה

מטרת תכנית הלימודים להכשיר בוגרים בעלי כישורים בתחומים הבאים:

µ.מתן טיפול ישיר ותמיכה בלקוח ובמשפחתו

µפיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית, למידה עצמית, קבלת החלטות קליניות והתערבויות
ניהוליות הנחוצות למתן טיפול מקצועי איכותי ובטוח.

µפיתוח חשיבה מערכתית והבנה כלכלית לגבי הקשר בין הלקוחות לבין מערכות הבריאות
שונות.
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µעבודה בצוות סינרגטי לקידום מטרות הלקוח והמערכת ולפיתוח פרויקטים לקידום
בריאות.

µיצירת מודעות אצל הלקוחות, בני משפחותיהם והמערכת לגבי בעיות בריאות, צרכי
הלקוח ומשאבי המערכת.

קבלה תנאי

לשנה א' קבלה
.החוג ע"י הנדרש האוניברסיטה ובחתך הקבלה של הכלליים הקבלה בתנאי עמידה

מועמדים בעלי תואר אקדמי
מועמדים בעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר, יתקבלו ללימודים בחוג לסיעוד על סמך הישגיהם
בלימודי התואר: ציון סופי משוקלל 86 לפחות. כמו כן, יחויב המועמד לאחר ההרשמה

לאוניברסיטה בראיון קבלה עם ראש החוג או ראש תכנית הלימודים.

קבלה לשנה מתקדמת
 בלבד) מועמדים שלמדו בחוגים לסיעוד’יוכלו להירשם לשנה מתקדמת (שנה ב

באוניברסיטאות אחרות. כתנאי קבלה  לאוניברסיטה  המועמדים הנ"ל יהיו חייבים:
בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ובחתך הקבלה הנדרש ע"י החוג1.

באותה שנה.
באישור ציונים המוכיח זכאות להמשך לימודים (עיוניים וקליניים מעשיים) באוניברסיטה2.

שבה למדו. האישור יישלח ישירות למזכירות החוג.
בציוני הערכת הלימודים הקליניים המעשיים.3.
בראיון קבלה עם ראש החוג או ראש תכנית הלימודים.4.

הכרה בלימודים קודמים
µ.עיין בתקנון לימודי תואר ראשון המתפרסם בשנתון האוניברסיטה
µ.החוג אינו מכיר בהתנסויות קליניות שהתבצעו מטעם מוסדות אקדמיים אחרים

דרישות משרד הבריאות
על התלמיד מוטלת החובה למלא את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות

למבחן הממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס הסגל הסיעודי.
על התלמיד מוטלת החובה להציג אישור על ביצוע כל החיסונים הנדרשים ע"י משרד
הבריאות עד סוף שנת הלימודים הראשונה. השלמת כל החיסונים הינה תנאי מפורש

להתחלת הלימודים הקליניים.
הנחיות על ביצוע החיסונים הנדרשים תישלחנה למתקבל עם הודעת הקבלה לחוג.

ניתן לקבל את נהלי משרד הבריאות במזכירות החוג.



החוג לסיעוד

638

הלימודים בתכנית המשותפת לחוג לסיעוד ולפקולטה למשפטים
מועמדים העומדים בדרישות הקבלה של החוג לסיעוד ושל הפקולטה למשפטים יוכלו להשלים
תואר ראשון בשני התחומים בתכנית משולבת המאפשרת סיום הלימודים בחמש שנות
לימוד. התכנית מכשירה בוגרים עם מיומנויות בתחומי הבריאות והמשפט, כולל סוגיות

חוק ואתיקה ודילמות מוסריות בעולם הרפואה.

מבנה תכנית הלימודים לתואר ראשון
משך הלימודים הינו ארבע שנים. התלמיד מחויב לתכנית הלימודים המתפרסמת בשנתון
בשנה שבה החל את לימודיו בחוג, וכן לעדכונים אשר יתפרסמו לקראת מועד הרישום

למערכת לפני תחילת שנת הלימודים ו/או במהלך שנות הלימוד.

תכנית הלימודים מורכבת מלימודים קדם קליניים, מלימודים עיוניים, מלימודים קליניים
ומלימודים קליניים מעשיים.

1.  לימודים קדם קליניים (מדעי הטבע, החיים והרפואה)
כימיה, ביוכימיה, מבוא למדעים, ביולוגיה של התא, מיקרוביולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה,

גנטיקה, אימונולוגיה, פתולוגיה, פרמקולוגיה, המטולוגיה ואנדוקרינולוגיה.

2.  לימודים עיוניים
היגולויצוס ,תיתרבחו תיתוחתפתה היגולוכיספ ,היגולוכיספ :הרבחה יעדמ

ואנתרופולוגיה, סטטיסטיקה ושיטות מחקר.

וןיאר תויונמוימ ,תוישיא ןיב תויונמוימ ,תויונמוימל אובמ ,דועיסה תודוסי :דועיס 
ותקשורת, אפידמיולוגיה, מבוא לחשיבה ניהולית, ניהול במערכות בריאות, ניהול הטיפול,
כלכלת בריאות, חוק ואתיקה, חשיבה קלינית, פרויקט קידום בריאות, סמינר מחקר.

3.  לימודים קליניים עיוניים
 מבוא למצבי חולי, מצבי חולי, חשיבה קלינית.    

מקצועות הסיעוד והלימודים הקליניים העיוניים יתקיימו בקבוצות למידההערה:      
באמצעות המתודולוגיה של הוראה אינטראקטיבית.

 (התנסויות קליניות)לימודים קליניים מעשיים4.
חקירה ואבחון בקהילה, קליניקה טיפולית וקליניקה ניהולית.

.הריחב 5 ךותמ 2–ו הבוח 4 ןכותמ תויוסנתה 6 םיללוכ םיישעמה םיינילקה םידומילה
 חקירה ואבחון בקהילה, רפואה פנימית, רפואה דחופה ופסיכיאטריה.חובה:

האישה, כירורגיה, שיקום, טיפול נמרץ.  בריאות הילד, בריאותבחירה:

לימודים אלה, המהווים מרכיב ייחודי בלימודי הסיעוד, מיועדים לאפשר לתלמיד:
לפתח ולתרגל מיומנויות טיפול  וניהול;—
ליצור אינטגרציה של ידע תיאורטי, מיומנויות טיפול וניהול, ערכים מקצועיים—

אישיות;–ומיומנויות בין
ליזום ולפתח פרויקטים כדרך להתערבות.—
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,’ של שנה ב' ונמשכים עד סוף שנה ד’הלימודים הקליניים המעשיים המתחילים בסמסטר ב
24 שעות שבועיות (3 ימי התנסות בשבוע).–הינם בהיקף של כ

בחלק מההתנסויות הקליניות התלמיד מתנסה בשתי קליניקות במקביל: קליניקה ניהולית
וקליניקה טיפולית.

מתנסה התלמיד בטיפול בחולים תוך יישום של חשיבה ביקורתית,בקליניקה הטיפולית 
בקליניקה הניהוליתידע קליני,  מיומנויות בין אישיות, טיפול ישיר בחולה וגישה קהילתית. 

יתנסה התלמיד באבחון וחקירה במצבים ניהוליים מורכבים במערכת הבריאות, לצד בעלי
תפקידי ניהול במערכת הבריאות.

תלמיד עשוי להידרש להתנסות בלימודים קליניים מעשיים בחופשת סמסטר או במהלך
חופשת הקיץ עקב נסיבות שאינן תלויות בחוג (כגון: השלמת ימי חגים וחופשות, עקב דרישות

).’משרד הבריאות, מחסור בשדות קליניים וכו

הלימודים הקליניים המעשיים המנוהלים במסגרת היחידה ללימודים קליניים הם בהנחיית
אחים ואחיות אקדמאיים מנוסים, שהוכשרו להדרכה על ידי החוג. הלימודים מתקיימים

במרפאות הקהילה ובמרכזי אשפוז שונים באזור הצפון והמרכז.

כל תלמיד מתנסה במהלך הלימודים הקליניים במספר מוסדות בריאות ברחבי הארץ
(לפירוט ראה אתר החוג באינטרנט).  ההתנסות במוסדות הבריאות השונים היא ללא
קשר למקום המגורים של התלמיד. השיבוץ נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים וחינוכיים

של החוג ומוסדות הבריאות. לא ניתן יהיה להתחשב בשיקולים אישיים בשיבוץ.
הוצאות הנסיעה ללימודים הקליניים והוצאות רכישת מדים חלות על התלמיד.

נוכחות והשתתפות במפגשים לימודיים
קיימת חובת נוכחות בכל מפגש בקורס שאותו לומד התלמיד, אלא אם כן הודיע המרצה1.

אחרת בכתב.

קיימת חובת הכנה מוקדמת של חומר לימודי כפי שנקבע על ידי המרצה לקראת מפגש;2.
על התלמידים למלא את כל הדרישות הלימודיות שיוטלו עליהם במהלך המפגשים.

, ב' לעיל.’מרצה רשאי לבדוק קיום החובה לפי סעיפים א3.
המעשיים.     קיימת חובת נוכחות של 100% בלימודים הקליניים

זרה כשפה אנגלית
את התלמיד השלים פטור. לא קיבל אם זרה, אלא כשפה אנגלית ללמוד חייב תלמיד כל

.ג' בלימודיו בשנה להמשיך יכול  אינו—באנגלית  חובותיו

גופני חינוך
.הראשונה הלימודים בשנת תלמיד כל על חובה
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א' לשנה ב': משנה מעבר תנאי
µ70;—”יסודות הסיעוד"  בקורס עובר ציון 
µ "60—ציון עובר בקורס "מבוא למיומנויות בינאישיות ;
µ55; — הפקולטה לרפואה של בקורסים עובר ציון
µ 70 (לפחות).—ממוצע ציוני כל הקורסים 

ב' ואילך): (משנה מעבר תנאי
µ55; — הפקולטה לרפואה של בקורסים עובר ציון
µ70;—בקורס ”חשיבה קלינית"  עובר ציון 
µ65;—בקורסים של ”מצבי חולי"  עובר ציון 
µ60;—בשאר קורסי סיעוד  עובר ציון 
µ51;—בשאר הקורסים של האוניברסיטה  עובר ציון 
µשנלמדו בקורסים 65 (לפחות)  —משוקלל  מצטבר ממוצע.
µ.70 בחלק מההתנסויות יידרש גם מבחן מסכם ציון עובר בלימודים קליניים מעשיים

קליניקה. כמו כן יידרש הסטודנט לעמוד בהצלחה בבחינת אומדן ידע בתחומים בהם
לא ביצע התנסות מעשית.  עמידה בבחינה מהווה תנאי לסיום לימודיו הקליניים של

הסטודנט.
ההחלטות האקדמיות והמקצועיות, בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, הן על
סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באים
לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים
ומבחני הידע. סטודנט שנכשל בהתנסות קלינית לא יוכל להמשיך לימודיו בקורסים

"חשיבה קלינית".–אישיות" ו–מלווי הקליניקה "מיומנויות בין

הערה:  פירוט הדרישות והמטלות הכרוכות בהתנסויות הקליניות יימסר בכתב לתלמיד
בתחילת כל שנת לימודים.

תנאי על תלמיד במעמד
 חייב לחזור עליהם בשנה העוקבת.—תלמיד הנכשל בקורס אחד או שניים ●
 לא יורשה להשתתף בקורס ההמשך.—תלמיד הנכשל בקורס המהווה דרישת קדם ●
תמישרב תוטרופמ םדקה תושירד .דימלתה לש ותוירחאב איה םדקה תושירד יולימ●

הקורסים באינטרנט והן מחייבות. החוג בודק את מילוי הדרישות במהלך שנת הלימודים
יא ללגב  וב דומלל יאשר וניאש תורמל ,םלישו סרוקל םשרנש דימלת .התליחתב אלו
םא םג סרוקל ומושיר לטובי ,הנשל הנשמ רבעמה יאנתב וא םדקה תושירדב הדימע

.ציון זה לא יוכרנבחן וקיבל ציון. 
— םיינויעה וידומילב ךישמהל רתיה לביקו םיינילק םידומילב לשכנה דימלת●

 בלימודים קליניים מתקדמים רק לאחר שיעבור בהצלחה, בשנה העוקבת,ךישמהל לכוי
את ההתנסות שבה נכשל.

תלמיד שנכשל בשני קורסים, המעבר לשנת לימודים מתקדמת יותנה בהמלצת הוועדה●
לענייני תלמידים ובהחלטת ראש החוג.
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ב"א תואר לקבל תנאים
מותנית: התואר קבלת

המעבר; תנאי בכל בעמידה●
העיוניים; הקורסים בכל 65 (לפחות) משוקלל ממוצע בציון●
הקליניים; בלימודים 70 (לפחות) בציון●
.רצופות לימוד שנות שש על תעלה שלא בתקופה הלימודים בחוג חובות כל בסיום●

ת/מוסמך ות/אח תואר לקבלת תנאים
µ60 עובר  ציון—ת /מוסמך ות/אח לתואר הממשלתית בבחינה עמידה.

מועמדות להגשת כתנאי הבריאות משרד דרישות את לבדוק החובה מוטלת התלמיד על
.סיעודי סגל בפנקס ולרישום ת/מוסמך ות/אח לתואר ממשלתי למבחן

לימודים הפסקת
החוג ביוזמת הפסקה

 תידון הפסקת לימודיו. הוועדה לענייני—תלמיד שלא עמד בתנאי המעבר משנה לשנה 
תלמידים או ראש החוג יכולים להחליט על הפסקת לימודים או על המשכם.

תילאירטסמס תינכת דימלתה לש רוזחמה ץעוי עבקי — םידומיל ךשמה לע טלחוה
ייבדקו: השנה או הסמסטר למשך סמסטר אחד או למשך שנה אחת. בתום

) בתנאי המעבר’ממוצע מצטבר, שיעור כישלונות, עמידה או אי עמידה (לאחר מועד ב●
תקספה ןודית — תושירדב דימלתה דמע אל .ול העבקנש תינכתב תועוצקמה לכ לש

לימודיו שנית.
ראש החוג רשאי להפסיק לאלתר לימודיו של תלמיד שנמצא בלתי מתאים למקצוע●

הסיעוד במהלך לימודיו, או מטעמי עבירה על כללי האתיקה המקצועית. ההחלטה
תצלמה י"פעו רבדב םיעגונה םיכירדמה וא/ו םיצרמה םע תחא הצעב לבקתת
החוג. לש םידימלת יניינעלהדעווה

תלמיד שנכשל או לא עמד בתנאי המעבר בקורס חובה כלשהו פעם שניה●
(בשנה עוקבת) יופסקו לימודיו לאלתר.

תלמיד שנכשל בשלושה קורסים או יותר בשנת לימודים אחת או שנכשל שנית בלימודים●
 יופסקו לימודיו לאלתר.—קליניים 

התלמיד ביוזמת לימודים הפסקת
בקשתו. את וינמק החוג לראש בכתב  יפנה—לימודיו  את זמנית להפסיק המבקש תלמיד

התלמידים. למינהל ההפסקה על התלמיד . במקביל, יודיעבכתב תאושר הלימודים הפסקת

לימודים חידוש
המשרה יכילה רובעל בייח — םשדחל שקבמו םידומיל תקספה ול הרשואש דימלת●

לצורך שלמד הקורסים  יוכרו—הפסקה  שנתיים בתום ללימודים התלמיד רגילים. שב
דימלתה תא בייחל גוחה יאשר — םייתנש לע הקספהה תפוקת הלוע .וידומיל ךשמה

.שונות בהשלמות לחייבו בהם, וכן ונבחן ששמע קורסים על לחזור
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ןושאר ראותל וידומיל םייס אל וא/ו בתכב םידומיל תקספה ול הרשוא אלש דימלת●
םיבייחמה הלבקה יאנתב הדימעבו שדחמ המשרהב בייח — תופוצר םינש שש ךותב

.העת באותה

כללית לימודים תכנית
ראשונה שנה
נ' 2שש"ס 2שלמדעים מבוא

נ' 9שש"ס 10שאנטומיה ומעבדה
נ' 3שש"ס 4שכימיה ותרגיל

נ' 2שש"ס 2שהתא של ביולוגיה
נ' 6שש"ס 6ש"תא' הסיעוד יסודות

נ' 4שש"ס 4שהתפתחותית לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה מבוא
נ' 4שש"ס 4שואנתרופולוגיה לסוציולוגיה מבוא

נ' 1שש"ס 2שמחשב שימושי
נ' 5שש"ס 5שפיזיולוגיה

נ' 3שש"ס 4שביוכימיה כללית ותרגיל
נ' 4שש"ס 4שאישיות–מבוא למיומנויות בין

נ' 3שש"ס 3שמבוא לאימונולוגיה
נ' 4שש"ס 4שמיקרוביולוגיה

נ' 1שש"ס 1שהמטולוגיה
נ' 1שש"ס 1שאנדוקרינולוגיה

נ' 52א' שנה סה"כ
שנייה שנה

נ' 2שש"ס 2שגנטיקה
נ 2שש"ס 2שפתולוגיה

נ' 4שש"ס 4שפרמקולוגיה
נ' 0שש"ס 1ע"מראשונה עזרה
נ' 4שש"ס 4שחולי למצבי מבוא
נ' 8שש"ס 8שא' חולי מצבי

נ' 3שש"ס 3ש"תסטטיסטיקה ותרגיל
נ' 2שש"ס 2שמחקר שיטות

2 נ'שש"ס 2שאישיות ומבוא לראיון–בין מיומנויות
נ' 2שש"ס 2שאפידמיולוגיה

נ' 4שש"ס 4שבארגוני בריאות ניהולית חשיבה
נ' 2שש"ס 2שבריאות כלכלת

נ' 4שש"ס 4שבקהילה אישיות: התנסות–מיומנויות בין
נ' 2שש"ס 2שחשיבה קלינית

נ' 1  שש"סע"מהליהקב ןוחבאו הריקח — םיינילק םידומיל
'נ 42ב' שנה סה"כ
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שלישית שנה
נ' 2שש"ס 2שמבוא לניהול הטיפול

נ' 6שש"ס 6שב' חולי מצבי
נ' 4שש"ס 4שקלינית חשיבה

נ' 2שש"ס 2שיסודות בקידום בריאות
נ' 4שש"ס 4שוניהול  טיפול מיומנויות

נ' 6שש"ס 6שג' חולי מצבי
נ' 2שש"ס 2שחוק ואתיקה

נ' 6שש"ס 6ע"מלימודים קליניים באשפוז

 קורס אחד מבין הנושאים הבאים:חובת בחירה תחום ניהול:
’4 נ4 שש"סשניהול בסיעוד

’4 נ4 שש"סשמנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות
’4 נ4 שש"סשהדרכה בארגונים

’32 נסה"כ חובה
’4  נסה"כ חובת בחירה

’36 נ’סה"כ שנה ג

רביעית שנה
נ' 4שש"ס 4ששינוי ארגוני

נ' 4שש"ס 4שפרוייקט קידום בריאות
נ' 6שש"ס 6שד' חולי מצבי
נ' 4שש"ס 4שה' חולי מצבי

נ' 4שש"ס 4ס"ממחקר סמינר
נ' 2שש"ס 2שבחירה קורס

נ' 0שש"ס 1ת תרגיל—פרוייקט קידום בריאות 
נ' 2שש"ס 2ע"מבקהילה קליניים לימודים
נ' 2שש"ס 2ע"מבאשפוז קליניים לימודים
2 נ'שש"ס 2שבמצבי חולי סיעודיים היבטים

0 נ'שש"ס 6שמתקדמים קליניים במצבים תרגול
נ' 30 ד' שנה סה"כ
נ' 160לתואר סה"כ

 (סטודטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשס"ג)תכנית לימודים לשנה שנייה:
’2 נ2 שש"סשגנטיקה

’2 נ2 שש"סשפתולוגיה
’4 נ4 שש"סשפרמקולוגיה

’4 נ4 שש"סשמיקרוביולוגיה
’1 נ1 שש"סשהמטולוגיה
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’1 נ1 שש"סשאנדוקרינולוגיה
’0 נ1 שש"סע"מעזרה ראשונה

’4 נ4 שש"סשמבוא למצבי חולי
’8 נ8 שש"סש’מצבי חולי א
’2 נ2 שש"סשסטטיסטיקה

’1נ1 שש"סתתרגיל
’2 נ2 שש"סששיטות מחקר

’2 נ2 שש"סשמיומנויות בין אישיות: מבוא לראיון
’2 נ2 שש"סשאפידמיולוגיה

’4 נ4 שש"סשחשיבה ניהולית בארגוני בריאות
’2 נ2 שש"סשכלכלת בריאות

’1 נשש"סע"מלימודים קליניים: חקירה ואבחון בקהילה
’4 נ4 שש"סשמיומנויות בין אישיות: התנסות בקהילה

’2 נ2 שש"סשחשיבה קלינית
’48 נ’סה"כ שנה ב

בתשס"א) לימודיהם שהחלו (לתלמידיםלשנה רביעית  לימודים תכנית
נ' 4שש"ס 4ששינוי ארגוני

נ' 4שש"ס 4שפרוייקט קידום בריאות
נ' 6שש"ס 6שד' חולי מצבי
נ' 4שש"ס 4שה' חולי מצבי

נ' 5שש"ס 4ס"מסמינר מחקר
נ' 2שש"ס 2שהיבטים סיעודיים במצב חולי

’0 נ1 שש"סתתרגיל—פרויקט קידום בריאות 
נ' 2שש"ס 2ע"מבקהילה קליניים לימודים
נ' 2שש"ס 2ע"מבאשפוז קליניים לימודים

נ' 0שש"ס 6שמתקדמים קליניים במצבים תרגול
’29 נ’סה"כ שנה ד

תכנית הלימודים הכללית לתואר ”בוגר בסיעוד" לאחיות ואחים מוסמכים
בחוג לסיעוד מתקיימת תכנית השלמה לתואר ראשון לאחיות ואחים מוסמכים. היקף
הלימודים הוא 60 נקודות זכות.  התכנית מתפרסת על פני שלושה סמסטרים.  הלימודים

יתקיימו ביומיים מרוכזים בכל שבוע.
שכר הלימוד שישלמו הלומדים בתכנית עומד על 200%.

תנאי הקבלה
מועמד/ת לתכנית ההשלמה חייב/ת להיות אח/ות מוסמך/ת, הרשומ/ה בפנקס האחיות1.

במשרד הבריאות.

תעודת בגרות, או לחלופין ציון עובר בבחינות הבגרות במתמטיקה ובאנגלית.2.
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מבחן פסיכומטרי בציון הנדרש ע"י החוג.3.

רמת אנגלית של "טרום מתקדמים".  המתקבלים לתכנית יהיו חייבים לסיים את חובת4.
לימוד האנגלית עד לסיום לימודיהם.

אחות מוסמכת בעלת תואר ממוסד אקדמי מוכר תתקבל לאחר ראיון אישי.—

תכנית הלימודים הכללית לתואר ב"א לאחיות מוסמכות

’12 נ12 שש"סשמדעי החיים והרפואה

קורסי ניהול ובריאות
’4 נ4 שש"סשמבוא לחשיבה ניהולית

’2 נ2 שש"ס’שתהליכי שינוי במערכות בריאות
’2 נ2 שש"סשניהול סיכונים והבטחת איכות

’2 נ2 שש"סשכלכלת בריאות

סיעוד
’4 נ4 שש"סשסיעוד במערכת הבריאות
’2 נ2 שש"סשגישות ותיאוריות בסיעוד

’2 נ2 שש"סשחוק ואתיקה
’2 נ2 שש"סשמבוא לניהול הטיפול

קידום בריאות
’2 נ2 שש"סשיסודות בקידום בריאות

’4 נ4 ש"שס"מסמינר קידום בריאות

מיומנויות מחקר
’2 נ2 שש"סשאפידמיולוגיה

’2 נ4 שש"סששיטות מחקר וסטטיסטיקה
’2 נ2 שש"סשניהול מידע

’2 נ2 שש"סשמחשב
’4 נ4 ש"שס"מסמינר מחקר

מדעי החברה
פסיכולוגיה:

’2 נ2 שש"סשתהליכי התפתחות ראשונית
היבטים סוציולוגיים

’2 נ2 שש"ס’ששל בריאות וחולי

מיומנויות בין אישיות
’2 נ2 שש"סשמבוא למיומנויות בין אישיות

’2 נ2 שש"סשמיומנויות תקשורת וראיון
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סגל ההדרכה ביחידה ללימודים קליניים
 דלית וילהלם’גבמ"מ ראש היחידה ללימודים קליניים ומתאמת:

 שרה שחף, גב' קרול רביד’גבמתאמות לימודים קליניים:

מדריכים בלימודים קליניים
’א אמיל, גב' אהרונוב אלה, גב’ אביגב נילי, גב' אבישר דבי, מר אג’מר אבו רומחין מוחמד, גב

– בלומנפלד’ אלישע אירית, גב' ארמה נעה, גב’ים אביבה, גב' אלון אדל, גב’איתמר תמר, גב' אלג
 גרזוזי’ ג'ני ליה, גב’ גולדשמידט אסתי, גב' גורליק בלה, גב’אילן אורלי, גב–אושרי דור, גב' בר

 הברמן אורית,’ דוידוביץ סבטלנה, גב' דרור טובה, גב’ דהאן אתי, גב' דוד אסנת, גב’ז'נט, גב
’ וולקוב אלינה, גב' וייסבין עמית, גב’ הירשברג ניצה, גב' הסה תמר, גב’גב' הוז לריסה, גב

 זונטג דפנה, גב' זמיר’ ונטורה מירי, גב' זוארץ נאוה, גב’ויניצקי דינה, גב' וינר אילנה, גב
 חסון קרן, גב' טפירו יהודית, מר’ חורי לינה, גב' חטיב רשא, מר חלילה אוסמה, גב’אירית, גב

 לביא’ כץ יפעת, גב' כץ מיכל, גב’ יניב דינה, גב' יעיש עינת, מר כהן צורי, גב’יחיא אמין, גב
 ליברמן יפעת,’ לוין אינה, מר לומלנסקי גדי, גב' לזרוביץ ציפי, גב’פנינה, גב' לויה מרים, גב

 מירב תמי, גב' מקל’ מיכאלי דורית, גב' מינץ ליז, גב’מר מארון נעמה, גב' מגידו איריס, גב
 סמרה’ סגל מירה, גב' סייג שירלי, גב’ נווה קטי, גב' נוי לאה, מר נסים עאסי, גב’ציפי, גב

מה, מר עומרי מוחמד, מר עטוה’ ספיבק איריס, גב' עבאס נג’חרב ענת, גב' סעדיה תמאדר, גב
 פישמן מיכל, גב' פלדביין’ פורת רחל, גב' פינקלשטיין שושי, גב’חאתם, גב' עיסא האלה, גב

– קלינגר’ קושניר תמרה, גב' קליימן אירנה, גב’ פרלמן נאוה, גב' קבסה רונית, גב’סבטלנה, גב
 שטיינברג’ רוזנר אילנה, גב' שבת עדנה, מר שוהיידי זכי, גב’לוי תמרה, גב' רביד טליה, גב

 תומא ניבה.’ שלו שלומית, גב' שמעוני בלהה, גב’כרמית, גב' של אביבה, מר שלבי מוחמד, גב
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פיזיותרפיה

שנתי)–חוגי, ארבע–חוג לימודים לב"א (חד

ר יוכבד לויפר"דראש החוג: 
חברי הסגל האקדמי

פרופ' רות דיקשטיין.פרופסור חבר:

קורנט–קלה* (מומחה), מר אנטוני בן–ד"ר יוכבד לויפר, גב' מיה בנצורמרצה:
(מומחה).

ד"ר זהבה גולדשטיין.מורה בכיר:

בהט.–פוגל, גב' מיכל כפרי, גב' הילה שריג–גב' אירית ויסמןאסיסטנט:

ד"ר אמנוןד"ר ריבקה וייזר ביטון, גב' אורית בראון, מר ניסן גראור, עמית הוראה:
אריאל, ד"ר גבריאל דיקשטיין, ד"ר אדיתה רוואי, גב' אלונה יגר, ד"ר

,הקבר גרבלצניא ר"ד ,רונמ תימולש 'בג,יקחצי ןריבא ר"ד ,דוד ןנח
ד"ר כהן דוד, מר דני קרפ, מר בצלאל רייכרד, ד"ר רמדן ראווי, ד"ר

עיני, גב' יהודית שריג,–מרים דוד, פרופ' נהיר מנחם, גב' אוסנת עטון
,רדיינש הנח 'בג ,ןורוד לגיפש ר"ד ,לאינד סלוקינ סייר 'פורפ ,רוצ זוע רמ

משה, ד"ר אלכסנדרה בלובוגורמן,–גב' מיכל אלבוים, ד"ר שלומי בן
דרסקי, גב' סגל אורלי, גב' ססקיה–מר ולדימיר גרמן, ד"ר מירי לבנה

דראט, ד"ר מרקוביץ דורון, גב' עפרה נצר, ד"ר סיסטאל ג'אן,–בלום
,ןטול ריאמ רמ ,הנהוי רגייג 'בג ,יליזרב עטנ 'בג ,ןויצע תלייא 'בג

גב' שרי רבינו, גב' טל אשכנזי.

גב' מירב גזית, גב' ליאת גטניו, גב' דפנה סיני, גב' לוזיה רייזל, גב'עוזרי הוראה:
לרנר, גב' חלי זילברמן.–נירית רותם

מתאמת לימודים
גב' זהבה דוידוב.קליניים:

* דרגה מוצעת

מזכירות החוג
גב' עופרה פוגלהוט גוזלןמרכזת החוג: 

ציון–גב' נטלי עמר, גב' סתוית בןמזכירה מסייעת:
חדר 910, קומה 9, מגדל אשכול

04-8249461, טל' פנימי: 3461, פקס: 04-8288140טל' חיצוני:
שעות קבלה: ימים א'-ה', בין השעות 13:00-11:00
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מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לקראת תואר ראשון בפיזיותרפיה היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום
הפיזיותרפיה בעלי הבנה מעמיקה בתפקוד האדם מבחינה ביולוגית, נפשית  וחברתית,
המסוגלים ליישם הבנה זו בצורה ביקורתית לצורך התערבות מקצועית הולמת. לשם כך
מתמקדת  תכנית הלימודים בהקניית ידע רחב בתחומי מדעי הפיזיותרפיה, הטבע, הבריאות,

החברה וההתנהגות, יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות המקצוע.

תאור כללי של תכנית הלימודים
על מנת לפתח כישורים ותפיסות עולם אשר יעודדו יכולת לפתרון בעיות, חשיבה קלינית,
ולהמשך לימודים והתפתחות לאורך חייהם המקצועיים של הבוגרים, מדגישה התוכנית
שילוב הדוק בין המקצועות העיוניים והמעשיים תוך שימוש בשיטות הוראה המעודדות

למידה עצמית.
ידי:–התכנית מאופיינת על

µשילוב של מדעי היסוד החברה וההתנהגות עם מקצועות הפיזיותרפיה החל מהסמסטר
הראשון.

µשילוב הוראה חזותית עם סדנאות, תיאורי מקרה, ותרגול בקבוצות קטנות אשר יפתחו
מיומנויות בתקשורת, בפתרון בעיות, ובטכניקות טיפוליות.

µ.הקניית מיומנויות בטכניקות טיפוליות בשלב מוקדם של הלימודים
µשילוב הכשרה מעשית במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע החל משלבים מוקדמים

של תוכנית הלימודים.

תנאי קבלה
הקבלה לחוג לפיזיותרפיה מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה

ידי החוג. ראיון לפי צרכי החוג. ההרשמה למועמדים מגיל 20 ומעלה בלבד. כמו–הנדרשת על
4 יחידות במתמטיקה, לפחות, מועמדים בעלי–כן נדרשת רמת "מתקדמים 1" באנגלית, ו

רקע אקדמי קודם חייבים לעמוד בדרישות החוג.

משך הלימודים
משך הלימודים הינו ארבע שנים. התלמיד מחויב לתכנית הלימודים המתפרסמת בשנה בה
החל את לימודיו בחוג וכן לשינויים המתפרסמים במהלך שנות לימודיו. יתכנו שינויים

במערכת השעורים במשך שנת הלימודים.

מבנה הלימודים*
תוכנית הלימודים של החוג לפיזיותרפיה בנויה כדלהלן:

בשנה הראשונה נלמדים קורסים בסיסיים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות
והפיזיותרפיה.

בשנה השנייה נלמדים קורסים מתקדמים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות
והפיזיותרפיה. בסמסטר ב' הלימודים יתקיימו במשך 10 שבועות בלבד ולאחר מכן יצאו

6 שבועות לימודים קליניים.–הסטודנטים ל
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בשנה השלישית והרביעית מתמקדים הלימודים ביישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים
מתקדמים.

כל קורסי החוג בשנה הראשונה והשנייה הם קורסי חובה. בשנה השלישית והרביעית יהיו
מספר קורסי בחירה מבין קורסי החוג.  בנוסף, על התלמידים ללמוד קורסי בחירה מכלל
הקורסים האוניברסיטאיים בהיקף של 6-4 נקודות זכות (ניתן לקחת עד 4 נקודות בחירה
מחינוך גופני בקורסים אקדמיים). בהתאם לתקנון האוניברסיטה על הסטודנטים להשתתף

בקורס בחינוך גופני בשנת הלימודים הראשונה.

שעות הלימודים באוניברסיטה הן 20:00-08:00, יתכנו גם לימודים בימי שישי בין השעות
.8:00-13.00

*יתכנו שינויים במבנה הלימודים!

הלימודים הקליניים
הלימודים הקליניים הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. מטרת הלימודים הקליניים
היא לפתח מיומנויות טיפול המבוססות על הידע התיאורטי שנרכש בקורסים העיוניים.
במהלך הלימודים הקליניים מעניקים הסטודנטים טיפולי פיזיותרפיה מגוונים בהדרכת
פיזיותרפיסטים מוסמכים. לימודים אלו נערכים בבתי חולים, מכונים, מרכזי שיקום ובקהילה,

מרביתם בצפון הארץ ומרכזה.
5-4 תקופות אשר משולבות במהלך הלימודים, החל מהשנה–הלימודים הקליניים מתבצעים ב

השנייה ללימודים. משך כל תקופת לימודים קליניים 8-4 שבועות (סה"כ 32 שבועות). חלק
מהלימודים הקליניים מתקיימים בחופשות שבין הסמסטרים ובחופשות הקיץ.

חובת ההשתתפות בלימודים הקליניים היא של 100%. בתום כל תקופת לימודים קליניים
ידי המדריך במקום ההכשרה. ההערכה הסופית תעשה באמצעות טופס–יוערך התלמיד על

הערכה שיועבר לחוג. המשך לימודיו של תלמיד שנכשל בלימודים הקליניים, או שהועלו
ספקות לגבי התאמתו  למקצוע, יובא לדיון בפני ועדה מיוחדת לצורך זה.  סיום הלימודים

מותנה בסיום מוצלח של כל תקופות הלימודים הקליניים.
הלימודים הקליניים מתקיימים בהתאם לסדרי ושעות העבודה המקובלים במקום העבודה.

הוצאות נסיעה ללימודים הקליניים והוצאות רכישת מדים יחולו על הסטודנט.

תרגול מעשי
חלק מההוראה  כוללת תרגול מעשי, כאשר כל סטודנט מתבקש לשמש מודל לחברו הן בעת

חלק מהלימודים בחוג לפיזיותרפיההתרגול והן בזמן הבחינות המעשיות בכל שנות הלימוד. 
כרוכים במאמץ גופני מסוים.

מספר קורסים מעשיים יתקיימו במרכזי רפואה שונים באזור חיפה. הוצאות הנסיעה
למרכזים אלו חלות על הסטודנט.

חובות התלמידים
תנש ףוס דע םיינילק םידומילל הדיחיה תוריכזמל גיצהל הבוחה תלטומ דימלתה לע1.

דבכ תקלד דגנ ןוסיח .א :םיאבה םינוסיחה לכ עוציב לע רושיא ,הנושארה םידומילה
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), ג. השלמת חיסון נגדMMR), ב. חיסון משולש נגד אדמת, חצבת וחזרת (Bנגיפית (מסוג 
ןתינ תוטרופמ תויחנה .וילופ דגנ ןוסיח .ה ,תפחשל וטנמ ןחבמ .ד ,הירטפידו סונטט

לקבל במזכירות החוג.
על התלמידים לסיים חובת אנגלית כשפה זרה כתנאי מעבר לקורסים של שנה שנייה.2.
קיימת חובת נוכחות בכל מפגש בקורס אותו לומד התלמיד. סטודנט שלא עמד בכל תנאי3.

הקורס על כל מרכיביו לא יוכל לגשת לבחינה סופית או להגיש עבודה לציון סופי ויחוייב
לחזור על הקורס.

בכל הקורסים, בהם חלה חובה להגיש עבודה, תוגש עבודה מודפסת. על הסטודנט לשמור4.
לעצמו העתק מהעבודה.

פטור מהשתתפות בקורס
סטודנט המעונין לקבל פטור מהשתתפות בקורס יגיש בקשה מנומקת בכתב למזכירות החוג
יחד עם תוכן הקורס (סילבוס) ותדפיס ציון הקורס בו למד אשר על סמך לימודים אלה
מבקש את הפטור.  ועדה אקדמית בחוג תדון בבקשה והסטודנט יקבל תשובה בכתב ממזכירות
החוג. במידה וניתן, מומלץ להגיש הבקשה עוד לפני תחילת הלימודים. כמו כן, מומלץ להשתתף

בשיעורים (בקורס הרלוונטי) עד קבלת הפטור.

תנאי מעבר לשנה מתקדמת
 "מבוא לפיזיותרפיה" ו"טכניקותשנה ראשונה:ציון 70 בקורסים מתחום הפיזיותרפיה 

ב'", "טיפולים נשימתיים", "תנועתיות– "קיניזיולוגיה א' ושנה שנייה:שיקומיות בסיסיות"; 
–רקמות רכות", "אבחון והערכה בפיזיותרפיה", "איבחון וטיפול שלד שריר א', ב'",  "תרמו

 "איבחון וטיפול שלד שריר עצב ג'",שנה שלישית:ואלקטרותרפיה", "תרגילים רפואיים"; 
"טיפולים נוירולוגים", "פתרון בעיות קליניות", "הטיפול בילד".

בקורס המורכב גם מבחינה מעשית חייב הסטודנט לעבור את הבחינה המעשית בציון 70.
ציון 60 בכל יתר הקורסים.

ציון ממוצע משוקלל 70 לפחות בכל הקורסים של כל שנה.
ציון 70 בלימודים הקליניים.

תנאי מעבר לשנה מתקדמת במעמד על תנאי
תלמיד הנכשל בקורסי חובה לא יוכל להמשיך לשנה מתקדמת אלא באישור הוועדה לענייני

סטודנטים.

 לא יורשה להשתתף בקורס ההמשך.—תלמיד הנכשל בקורס המהווה דרישת קדם 

תלמיד הנכשל בלימודים קליניים יותר מפעם אחת באותה התנסות יופסקו לימודיו.

 יוכל להמשיך בלימודים—תלמיד הנכשל בלימודים קליניים וקיבל היתר להמשיך בלימודיו 
קליניים מתקדמים רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל.

תקנון בחינות מעשיות בחוג
בקורסים בהם מתקיימות בחינות מעשיות ציון ”עובר" בבחינה המעשית הוא תנאי למעבר

בקורס.
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סטודנט המעוניין לגשת למועד ב' בבחינה מעשית חייב להרשם לכך במזכירות החוג, לפחות
10 ימים לפני המועד.

בבחינות המעשיות לא קיימת זכות הויתור.

כל סטודנט ישמש במהלך לימודים כמודל בבחינות מעשיות.

פיצול לימודים
החוג אינו מעודד פיצול לימודים. בקשות מיוחדות יש להפנות לראש החוג.

הפסקת לימודים
הפסקה ביוזמת רשויות החוג

ועדה אקדמית של החוג תעקוב אחר ההישגים של כל סטודנט. תלמיד שלא עמד בתנאי
 תדון הוועדה בהפסקת לימודיו.—המעבר משנה לשנה 

הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד
 יפנה בכתב לראש החוג וינמק את בקשתו.—תלמיד המבקש להפסיק זמנית את לימודיו 

הפסקת הלימודים תאושר בכתב. במקביל יודיע התלמיד על ההפסקה למינהל התלמידים.

חידוש לימודים
 חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.—תלמיד שאושרה לו הפסקת לימודים ומבקש לחדשם 

 יוכרו הקורסים שלמד לצורך המשך לימודיו.—שב התלמיד ללימודים בתום שנתיים הפסקה 
 רשאי החוג לחייב את התלמיד לחזור על קורסים—עולה תקופת ההפסקה על שנתיים 

ששמע ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות נוספות לפי הצורך.
תלמיד שלא אושרה לו הפסקת לימודים בכתב ו/או לא סיים לימודיו לתואר ראשון בתוך

 חייב בהרשמה מחדש ובעמידה בתנאי הקבלה לחוג המחייבים באותה—שש שנים רצופות 
העת.

אישור זכאות לתואר בתום ארבע שנות לימוד
סטודנט רשאי לקבל אישור זכאות לתואר רק אם השלים את כל חובותיו האקדמיים

(בקורסים העיוניים ובלימודים הקליניים).

תכנית הלימודים (2001)
שנה א'

פיזיותרפיה
2 נ'4 שש"סש"תמבוא לפיזיותרפיה

2 נ'4 שש"סש"תטכניקות שיקומיות בסיסיות
בריאות ומדעי היסוד

4 נ'6 שש"סש"תאנטומיה א' כללית
2 נ'3 שש"סש"תכימיה כללית ואורגנית

2 נ'2 שש"סש'ביולוגיה של התא
4 נ'6 שש"סש"תפיסיקה א'
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0 נ'סדנאיסודות העזרה הראשונה
4 נ'6 שש"סש"ת גפים—אנטומיה ב' 

2 נ'4 שש"סש"תמבוא לביוכימיה
2 נ'2 שש"סש'פיזיולוגיה של התא

4 נ'4 שש"סש'פיזיולוגיה מערכתית א'–פיזיולוגיה ופתו
4 נ'6 שש"סש"תפיסיקה ב'

4 נ'6 שש"סש'נירואנטומיה ונירופיזיולוגיה א'+ב'

מחקר
1 נ'2 שש"סש"תמיומנות  מחשב

2 נ'4 שש"סש"תסטטיסטיקה
חברה והתנהגות

1 נ'2 שש"סש'תקשורת בין אישית
2 נ'2 שש"סש'*מבוא לפסיכולוגיה
2 נ'2 שש"סש'*מבוא לסוציולוגיה

4 נ'4 שש"ס**קורס בחירה מחוגים אחרים
חינוך גופני
44-48 נ'60 שש"ססה"כ

* קורס משותף
** אין חובה לקחת את כל הנ' בקורסי הבחירה בשנה א'

שנה ב
פיזיותרפיה

2 נ'2 שש"סש'מכניקה–ביו
2 נ'4 שש"סש"תקינזניולוגיה א'–*קיניזיולוגיה ופתו

2 נ'2 שש"סש'מערכת הנשימה
1 נ'2 שש"סש"תטיפול נשימתי

1 נ'2 שש"סש'אבחון וטיפול ברקמות רכות
2 נ'4 שש"סש"תמדידות והערכה בפיזיותרפיה

2 נ'4 שש"סש"תאורתופדיים א'
2 נ'4 שש"סש"תקיניזיולוגיה ופתופיזיולוגיה ב'

1 נ'2 שש"סש"תתרמותרפיה
2 נ'3 שש"סש"תאלקטרותרפיה

2 נ'3 שש"סש"תתרגילים רפואיים
בריאות ומדעי היסוד

2 נ'2 שש"סש'רומטולוגיה
3 נ'3 שש"סש'אורתופדיה ב'

2 נ'4 שש"סש"תאבחון וטיפול שלד, שריר, עצב א'
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2 נ'4 שש"סש"תאבחון וטיפול שלד, שריר, עצב ב'
1 נ'2 שש"סש'כרורגיה

2 נ'2 שש"סש'התפתחות תקינה
4 נ'4 שש"סש'פיזיולוגיה מערכתית ב'

1 נ'1 שש"סש' עמוד שדרה—אנטומיה 
2 נ'2 שש"סש'מבוא לפרמקולוגיה

3 נ'עבודה מעשיתהתנסות בבי"ח אקוטי/מכון
41 נ'60 שש"ססה"כ

שנה ג'
פיזיותרפיה

2 נ'5 שש"סש"תאבחון וטיפול שלד שריר ג'
1 נ'3 שש"סש"תיציבה

2 נ'2 שש"סש"תשיקום קטועים
2 נ'2 שש"סש'ריאות–פיזיולוגיה מאמץ שיקום לב

1 נ'2 שש"סש"תפתרון בעיות קליניות
2 נ'4 שש"סש"תטיפולים נירולוגים

2 נ'2 שש"סש'בחירה חוגית
בריאות ומדעי היסוד

2 נ'2 שש"סש'נירולוגיה
2 נ'2 שש"סש'גיריאטריה
2 נ'2 שש"סש'פדיאטריה

2 נ'2 שש"סש'התפתחות אב נורמלית
2 נ'2 שש"סש'התפתחות נורמלית

חברה
1 נ'2 שש"סש'תקשורת בין אישית

2 נ'2 שש"סש'גרנטולוגיה
2 נ'2 שש"סש'פסיכולוגיה של נכות

מחקר
2 נ'2 שש"סש"תמבוא לשיטות מחקר

4 נ'לימודים קליניים בב"ח/מכון
41 נ'33 שש"ססה"כ

שנה ד'
פיזיותרפיה

1 נ'2 שש"סש'טיפול בנפגעי חוט שידרה
           2 נ'2 שש"סש'טיפול פיזיותרפיה בילד פגוע מוח

2 נ'2 שש"סש'פגיעות ספורט
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2 נ'2 שש"תש"תטכנולוגיה מסייעת
1 נ'2 שש"תש"תהפעלת קבוצות

1 נ'2 שש"סש'סוגיות נבחרות בפיזיותרפיה
2 נ'2 שש"סש'קורס בחירה
2 נ'2 שש"סש'אורגונומיה

מחקר
1 נ'2 שש"סס'א'סימנריון מחקר
2 נ'2 שש"סס'ב'סמינריון מחקר

חברה
2 נ'2 שש"סש'אתיקה ומשפט ברפואה

בריאות ומדעי היסוד
1 נ'2 שש"סש'פיזיולוגיה של כאב

1 נ'2 שש"סש'עקרונות התזונה
2 נ'לימודים קליניים/שיקום/ילדים//בחירה

22 נ'26 שש"ס           סה"כ
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320
ריפוי בעיסוק
חוגי)–חוג לימודים לב"א (חד
חוג ראשי למ"א

תכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה ולטכניון
ד"ר נעמי יוסמןראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
 ענת שר.’ תמר וייס, פרופ’פרופפרופסור חבר:

,ןמסוי ימענ ר"ד ,ש"קז הילד ר"ד ,)החמומ( םש–ןב תידע ר"דמרצה בכיר:
 דבורה לובושיצקי (מומחה).’גב

ר (מומחה).דיינש רונילא ’בג ,קוטשנייו באז ר"דמרצה:

 שרה רוזנבלום.ר"דיגר, – בתיה אנגלר"דמדריך דוקטור:

תלמיד מחקר
 נעמי שרוייאר.’גב ,דנר יבד ’בג צמרת ריקון, ’גבהמועסק בהוראה:

ד"ר זהבה גולדשטיין.מורה בכיר:

,ןח תאיל ’בג  ,דלפנורג ןושרג ר"ד ,לג תניע 'בג ,רגרב היח ’בגעמיתי הוראה:
,ירותפכ היח ’בג ,ןודעס ריאמ ר"ד ,ליגי דוד ר"ד ,דוד ןנח ר"ד
לחר ’בג ,ןומלפ תירוא ’בג ,וסרק–ןויצע תלייא 'בג ,ץכ תינגד 'בג

 רונית רביב, גב' ענת שיין.’קיצוני, גב' סמדר קורן, גב

חברי הסגל האקדמי של הפקולטה לרפואה בטכניון המלמדים בתכנית המשותפת של
החוג לריפוי בעיסוק:

 אברהם רזניק.’ שמעון מרום, פרופ’פרופפרופסור חבר:
ש,ורית לאונמע 'פורפ ,רבוניו יסוי ’פורפ  ,קילאיב רוטקיו ’פופרפרופסור חבר קליני:

 שלום שטאהל.’פרופ

ד"ר אראלה לבנה, ד"ר ניצן רזניק.מרצה בכיר:

ד"ר אדיטה חליילה.מרצה:

ד"ר סילביה הוניגמן, ד"ר מריאנה מוניצור, ד"ר אילנה קרמר.מורה קליני:

ד"ר אהובה דברת.עמית מחקר בכיר:

און בנימין.–גב' אורית ברמורה משנה נלווה:
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מזכירות החוג
 צביה ריבלין’גבמרכזת החוג: 

 ליאת סגל’גבמזכירה: 
-ה', בין השעות 13.00-10.00’שעות הקבלה: ימים א

מגדל אשכול, קומה 6, חדר 612
טלפון: 8240473 פקס: 8249753

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לקראת התואר הראשון היא להכשיר מרפאים בעיסוק ברמה מקצועית
גבוהה בתחומי הריפוי בעיסוק. תוכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשים
ממדעי החברה וההתנהגות, ממדעי הרפואה ומהריפוי בעיסוק. במהלך הלימודים משולבת
הכשרה מעשית במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע. הלימודים בתחום מדעי החברה
וההתנהגות מכוונים להבנת תהליכי התפתחות תקינה וליקויה בתחום הקוגניטיבי, הריגושי
והחברתי. הלימודים בתחום הרפואה מכוונים להבנת תהליכים פיזיולוגיים של בריאות
וחולי. הלימודים בתחום הריפוי בעיסוק מכוונים להבנה ויישום תיאוריות וטכניקות של

אבחון, טיפול  ומניעה.

משך הלימודים
פני 3.5 שנים.–תכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 8 סמסטרים המתפרשים על

תנאי הקבלה
הקבלה לחוג לריפוי בעיסוק מותנת בעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ברמה

ידי החוג. ההרשמה למועמדים מגיל 19 ומעלה בלבד. נדרשת רמת "מתקדמים–הנדרשת על
ידי ועדת הקבלה–1" באנגלית. לאלה מהמועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל ייערך מיון נוסף על

של החוג.

מבנה הלימודים*
תוכנית הלימודים של החוג לריפוי בעיסוק בנויה כלהלן:

בדרג 1 נלמדים קורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק.
בדרג 2 נלמדים קורסים מתקדמים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי

בעיסוק. הלימודים בדרג 2 יחלו שבוע לפני תחילת שנה"ל האוניברסיטאית.
בדרג 3 מתמקדים הלימודים ביישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים.

כל אחד מהדרגים מלווה בתקופות הכשרה מעשית המסתכמות בסה"כ של 30-28 שבועות,
בהתאם לפירוט להלן. (ראה הכשרה מעשית).

3 קורסי בחירה מתוך 5 קורסים–3, הם קורסי חובה, פרט ל–כל הקורסים בדרג 1, 2 ו
בדרג 3. קורס אחד (מתוך שלושה) במודעות, סמינר עיוני אחד (מתוך שלושה), סמינר מחקר

אחד (מתוך שלושה).
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בנוסף, על התלמידים ללמוד קורסי בחירה מכלל הקורסים האוניברסיטאיים: 2 קורסים
בדרג 1 (4 נקודות בסה"כ).

*ייתכנו שינויים במבנה הלימודים!

פיצול הלימודים
החוג אינו מעודד פיצול לימודים. בקשות מיוחדות בנדון יש להפנות לראש החוג.

חובות התלמידים
על התלמידים לסיים חובת אנגלית שפה זרה כתנאי מעבר לקורסים בדרג 1.2.

על התלמידים להשיג ציון עובר בכל הקורסים.2.

)תוחפל( יתנש עצוממ 07 ןויצו 1 גרד תובוח םויס אוה 2 גרדב יסרוקל רבעמ יאנת3.
בקורסים מבוא לריפוי בעיסוק ומבוא למסגרות טיפול בריפוי בעיסוק. ציון 54 לפחות

בקורסי המדעים.

תנאי מעבר לקורס בדרג 3 הם: סיום חובו דרג 2 וציון של 70 (לפחות) בקורסים מתחום4.
םוחתב קוסיעב יופיר ,קוסיעב יופירב לופיט תוטישל אובמ םיסרוקב( קוסיעב יופירה
קוסיעב יופיר ,תויזיפה תויולבגומה םוחתב קוסיעב יופיר ,תויתוחתפתהה תוערפהה

בתחום ההפרעות הנפשיות). ציון 54 לפחות בקורסי הרפואה.

 להשיג ציון 70 לפחות בסמינר עיוני ובסמינר מחקר ובקורסים: ריפוי’על תלמידי שנה ג5.
םוחתבו תוירטאיכיספה תוערפהה םוחתב ,םייתוחתפתהה םייוקילה םוחתב קוסיבע

הגריאטריה.

הדימע אוה קוסיעב יופירב ראות תלבקו 3 גרדל 2 גרדמ ,2 גרדל 1 גרדמ רבעמ יאנת6.
,’בדרישות ההכשרה המעשית וציון 70 לפחות בקורסים יישום ידע בעשייה הטיפולית א

.’ב', ג

תכנית לימודים*

’שנה א
מדעי החברה וההתנהגות

’2 נ2 שש"ס’שמבוא לפסיכולוגיה
’2 נ2 שש"ס’שמבוא לסוציולוגיה

’2 נ2 שש"ס’ש’מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה א
’0 נ2 שש"ס’ת תרגיל— ’מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה א

’4 נ4 שש"ס’שפסיכולוגיה התפתחותית
’4 נ4 שש"ס’ששיעורי בחירה (מחוץ לחוג)

מדעי הרפואה
’3 נ3 שש"סש"תI מבוא למדעים
’3 נ3 שש"סש"תII מבוא למדעים



החוג לריפוי בעיסוק

658

’3 נ3 שש"ס’שמבוא להיסטולוגיה ואנטומיה
’3 נ3 שש"ס’שנוירואנטומיה ונוירופסיכולוגיה

’3 נ3 שש"ס’שאנטומיה הומנית
’6 נ6 שש"ס’שפיזיולוגיה

ריפוי בעיסוק
’2 נ2 שש"ס’שמבוא לריפוי בעיסוק

’1 נ2 שש"ס’ת’מסגרות ותחומי טיפול בריפוי בעיסוק א
’0 נ0 שש"סע"מ’ ימי למידה א—הכשרה מעשית 

’2 נ2 שש"ס’שמבוא למסגרות טיפול בריפוי בעיסוק
’1 נ2 שש"ס’ת’מסגרות ותחומי טיפול בריפוי בעיסוק ב

’0 נ0 שש"סע"מ’ ימי למידה ב—הכשרה מעשית 
’0 נ1 שש"ס’תהדרכה בקריאה ביבליוגרפית

’2 נ3 שש"סש"דפעילויות טיפוליות + הכנה
’1 נ3 שש"סס"דטכנולוגיה של חומרים א'

’1 נ2 שש"סס"דקרמיקה
’45 נ’סה"כ: שנה א

’שנה ב
מדעי החברה וההתנהגות

’2 נ2 שש"ס’ש’מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה ב
’0 נ2 שש"ס’ת תרגיל— ’מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה ב

’2 נ2 שש"ס’שעיכובים והפרעות בהתפתחות
’2 נ2 שש"סשמבוא לפסיכותרפיה

’3 נ3 שש"ס’שנוירופסיכולוגיה

מדעי הרפואה
’3 נ3 שש"ס’שפתולוגיה ומחלות פנימיות

’4 נ4 שש"ס’ש + ב'’נוירולוגיה ונוירופתולוגיה א
’1 נ1 שש"ס’שנוירולוגיה התפתחותית
’2 נ2 שש"ס’שגריאטריה וגרונטולוגיה

’1 נ1 שש"ס’שאורתופדיה
’2 נ2 שש"ס’שטיפול ביד
’2 נ2 שש"ס’שפדיאטריה

’4 נ4 שש"ס’ש+ב'’פסיכיאטריה א

ריפוי בעיסוק
’2 נ2 שש"ס’שיסודות ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק

’4 נ4 שש"סש"תגישות להתערבות בריפוי בעיסוק
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’1 נ0 שש"סע"מ’ימי למידה ג
’2 נ2 שש"סש"תקניזיולוגיה

’4 נ4 שש"ס’שריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות
’3 נ3 שש"ס’שריפוי בעיסוק בתחום הליקויים ההתפתחותיים
’3 נ3 שש"ס’שריפוי בעיסוק בתחום ההפרעות הפסיכיאטריות

’1 נ1 שש"ס’שהתפתחות סנסומוטורית ופרספטואלמוטורית
’2 נ2 שש"ס’שאבחון וטיפול בליקויים קוגניטיביים

’2 נ2 שש"סש"דכלי אבחון והערכה
’1 נ3 שש"ס’סד’טכנולוגיה ב

’3 נ0 שש"סע"מ 6 שבועות— ’הכשרה מעשית ב
’3 נ0 שש"סל"ש’שילוב ידע בעשייה הטיפולית ב

’1 נ2 שש"ססד'עזרה ראשונה
’55 נ’סה"כ: שנה ב

’שנה ג
מדעי החברה וההתנהגות

’2 נ2 שש"ס’שאספקטים פסיכולוגיים של מצבי מחלה ונכות
’2 נ2 שש"ס’ששיקום בקהילה

ריפוי בעיסוק
2 נ2 שש"ס’שריפוי בעיסוק בתחום הגריאטריה

’2 נ2 שש"ס’שתיאוריה ויישום של קבוצות פעילות
’4 נ4 שש"סס"עסמינר תיאורטי

’5 נ5 שש"סס"מסמינר מחקר
’2 נ2 שש"סש"דשימוש בטכנולוגיה ומחשבים בריפוי בעיסוק

’1 נ2 שש"ס’סדסדים
’2 נ2 שש"סש"דארגונומיה למקצועות הבריאות

’2 נ2 שש"ס’שהדרכה בתהליך ההתפתחות המקצועית
’1 נ1 שש"ס’שמינהל שרותי ריפוי בעיסוק בישראל

’2 נ2 שש"סש"במודעות באמנות/בתנועה
’2 נ2 שש"ס’שמיומנויות טיפוליות

’2 נ4 שש"ס’שהתערבות טיפולית לאורך מעגל החיים
ּ’4 נ0 שש"סע"מ 9 שבועות— ’הכשרה מעשית ב

’3 נ0 שש"סל"ש’יישום ידע בעשייה הטיפולית ב
’38 נ’סה"כ: שנה ג

שנה ד'
’4 נ0 שש"סע"מ 12 שבועות— ’הכשרה מעשית ג

’3 נ0 שש"סל"ש’יישום ידע בעשייה הטיפולית ג
’7 נ’סה"כ: שנה ד
’142 נ,ד'’, ב', ג’סה"כ: שנה א

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
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סיום לימודים
סיום לימודים לקראת תואר ב"א בריפוי בעיסוק מותנה בעמידה בהצלחה בכל הדרישות של

3, וציון עובר בכל ההכשרות המעשיות.–דרג 1, 2 ו

הפסקת הלימודים
ביוזמת רשויות החוג

ראש החוג רשאי להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד, אשר נמצא בלתי מתאים בכל שלב
של לימודיו. ההחלטה על הפסקת הלימודים תעשה על סמך אי עמידה בדרישות הלימודים
ו/או ההכשרה המעשית, קורס הדרכה בתהליך ההתפתחויות המקצועית או מטעמי עבירה
על כללי האתיקה המקצועית. החלטה על הפסקת הלימודים תיעשה על סמך חוות דעת של

מורים, מדריכים והמלצת הוועדה לעניני תלמידים של החוג.

ביוזמת התלמיד
כל תלמיד המבקש להפסיק לימודיו, חייב לפנות בכתב לראש החוג. הפסקת הלימודים

תאושר בכתב.

הכשרה מעשית*
תכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 30 שבועות הכשרה מעשית תוך קבלת הדרכה

—אישית. ההכשרה המעשית מתקיימת במסגרות הטיפוליות השונות של הריפוי בעיסוק 
חולים, במרפאות, במוסדות שיקום ובמוסדות חינוך, מרביתם בצפון הארץ ובמרכזה.–בבתי

ההכשרה המעשית מהווה מפגש של התלמיד עם האוכלוסיות המטופלות השונות והתנסות
ביישום הידע התיאורטי ושיטות הטיפול.

4 תקופות:–חובת ההכשרה המעשית מפוצלת ל
, שנה"ל בדרג 2.’ 3 שבועות בסיום סמסטר א— ’ימי למידה הכשרה מעשית א

 6 שבועות עם סיום שנה"ל בדרג 2.— ’תקופת הכשרה מעשית ב
8 שבועות, פרושים במחצית שנייה של סמסטר ב' בדרג 3,– כ— ’תקופת הכשרה מעשית ג

וכן שבוע לפני תחילת הסמסטר ושבוע בסופו.
 12 שבועות,  סמסטר א' שנה ד'.— ’תקופת הכשרה מעשית ד

* יתכנו שינויים בפרישת תקופות ההכשרה המעשית.

על כל תלמיד לעבור הכשרה מעשית אחת לפחות בכל אחד מתחומי ההתמחות הבאים:
ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות או בתחום הגריאטרי; ריפוי בעיסוק בתחום
הליקויים ההתפתחותיים וריפוי בעיסוק בתחום ההפרעות הפסיכיאטריות. אין אפשרות

 על אותה הקליניקה בה נעשתה התקופה הראשונה בהכשרה’, ג', ד’לחזור בהכשרות ב
.’מעשית א
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סדרי ההכשרה המעשית
ההכשרה המעשית כפופה לתקנון ההכשרה המעשית של החוג לריפוי בעיסוק ומתקיימת

בהתאם לסדרי ושעות העבודה במקום ההכשרה המעשית.
הוצאות הנסיעה במקום ההכשרה המעשית חלות על התלמיד.

בכל תקופת הכשרה מעשית יוערך התלמיד ע"י המדריך במקום ההכשרה. ההערכה הסופית
תעשה באמצעות טופס הערכה שיועבר לחוג.

המשך לימודיו של תלמיד שנכשל בהכשרה מעשית, או שהועלו ספקות לגבי התאמתו למקצוע,
יובא לדיון בפני ועדה מיוחדת לצורך זה. סיום הלימודים מותנה בסיום מוצלח של כל

תקופות ההכשרה המעשית.

שם– ד"ר עדית בןיועצת אקדמית להכשרה מעשית:
 ליאת חן’גבמתאמת הכשרה מעשית: 
 רות שוהם’גב' כלנית חפר, גבמקשרות הכשרה מעשית: 

מדריכים/ות במקומות ההכשרה המעשית
בירן איריס,–אביגדול מרים, אבירן רינה, אבני טליה, אברהמי לימור, אברהמי רותי, אדטו

אופנהיים ענת, אורן הילה, אורן נורית, אורן עירית, איבנצקי נורית, איטח דורית, אילון
קימל גלית, אנתין ורדינה, ארנברג ענת, בויטלר אביבה, בוים מלי,–נעמי, אנוך עירית, אנטמן

זאב תמר, בר ישראל אורית, ברטמן ענת, ברקוביץ–אב לאה, בר–ארי נועה, בר–בקר מירה, בן
דפנה, ברקין נעמי, גוטמן מרי, גולדברג מאיר שושנה, גולדווסר שוש, גולדשטיין יפעת, גונן

–רג'ורה וליד, דגני שפרה, דה’דליה, גור כמי, גילת רונית, גימפל דליה, גלס סופי, גלר סוזי, ג
הייטנר–וגה מיכל, דוד לימור,דיטל רחל, דמאיו טל, הולצמן שגית, הילזנרד דפנה, הלוי–לה

הדס, הראל רות, ווטסון ברכה, וולך עירית, וייס אביטל, וייס יפעת, וייס שושי, וייסמן דפנה,
 ג'קלין,  חביב מזאוי’ויסמונסקי עפרה, וסרלאוף נעמי, זיתוני בתיה, זעירא אופירה, חאג

סאוסן, חובב שרה, חוץ אסתר, חיים דורית, חיימוביץ חלי, חיימוביץ נעמה, חכם בטי,
חשמונאי פנינה, טוכמן סוזאן טפר הגר יאיר דבורה, יגר בתיה, ינאי קרנינה, יעקובוביץ

צילוא נעמי, כימיה רות,–מיכל, יעקובי יעל, יצחקי נירית, כהן אפרת, כהן רחל, כהן תמר, כהן
כץ דגנית, כרמי אורלי, לבוצקין חגית, להב דבי, לובושיצקי דבורה, לוי איילה, לויבסקי
אלינה, ליאור נורית, ליפשיץ שושי, לירן גינת, למפרט ויויאן, לניאדו דניאלה, מובשין בתיה,

פדרמן הדס, מינץ ענת, מנור רונית, מנור צביה, מערבי–מזרוחין מלי,  מזרחי נוגה, מטלון
יצחק מיכל, סאסר סמדר,–רינתיה, מרום בתיה, נאסר כרים, ניסן יעל, ניסן רקפת, נצר

סטולר מיטל, סטולרו ענבל, סטזלצקי נעמי, סיבוני אדוה, סיגלר רינה, סיגל אוסנת, סלמונוב
ומאנה, עווד רולא, עוזרי לאה, עפר רות, עמית’ייה ג’עליזה, סמואלס מרגלית, עאסי מרג

שני יעל,–אורנה, עציון טל, פאר דנה, פולרד ליטה, פורמן תמר, פייזר הדס, פלג מיטל, צברי
צימרמן דולי, קאופמן מירב, קגנוביץ יהודית, קולב דליה, קורנמל  דורית, קושניר אביטל,
קורול כרמלה, קסטן אביבה, קציר רקפת, רוזן צופיה, רייזנברג איילת, רייך רבקה, רפפורט

לואיס שרון, שוהם רות, שטיינפלד אילת,–אנדראה, שאנן פרידה, שגב יעל, שגיב רות, שדה
שטרן אירית, שיין ענת, שינדר ילנה, שירק מרגלית, שלוסנברג אילתה, שלזינגר איריס, שליט
אסנת, שליט דורית, שמאי פנינה, שמלצר רוני, שמעוני מיכל, שנקר איילת שנקר אורית,

שעיה ציפי, שפירא שרה, שפנהוף גליה, שרייבמן אביבה.
(רשימת המדריכים נתונה לשינויים)
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לימודים לתואר שני (מ"א)
ד"ר דליה זק"שיו"ר הוועדה לתואר שני: 

מטרת הלימודים
תכנית הלימודים לתואר מוסמך בריפוי בעיסוק מבוססת על המטרות הבאות:

לפתח ולהעמיק את תחום הידע של הריפוי בעיסוק באמצעות מחקר בסיסי ויישומי.1.

ימוחתב קוסיעב תו/םיאפרמ לש ימושייהו יטרואיתה עדיה תא ביחרהלו קימעהל2.
ההתמחות של המקצוע, באבחון, הערכה, שיטות טיפול ושיקום חדשניות.

לעודד פיתוח ויישום תפיסות חדשניות לטיפול במוגבלויות מוטוריות, קוגניטיביות ואחרות.3.

לאתר ולהצביע על מוקדי בעיות בבריאות וחולי הדורשים תכנון והתאמת טכנולוגיה4.
מסייעת, לרווחת המטופלים.

להכשיר עתודה של סגל צעיר לתפקידי מחקר, הוראה והדרכה קלינית במסגרות אקדמיות.5.

להכשיר כח אדם צעיר ומיומן בקדמת הידע, לניהול ומנהיגות במקצוע, במערכות הבריאות,6.
החינוך והרווחה.

תנאי הקבלה
התואר השני בריפוי בעיסוק הינו תואר אקדמי במקצוע, והלימודים לקראת תואר זה הינם
המשך לתואר הראשון. מועמדים ללימודי מוסמך חייבים להיות בעלי תואר בוגר בריפוי

 80 לפחות—בעיסוק ממוסד אקדמי מוכר בארץ ובעולם, שהשיגו ציון סופי משוקלל "טוב"  
 80 לפחות.—או בעלי תואר בוגר ודיפלומה בריפוי בעיסוק עם ציון סופי משוקלל טוב 

הקבלה מותנית בציון "עובר" בבחינת הבנת הנקרא בשפה האנגלית. המועמדים צריכים
להיות בעלי רקע מקצועי של שנתיים לפחות. במקרים מיוחדים תשקל גם מועמדותם של
סטודנטים מצטיינים בלימודי ב"א, ללא שנתיים ניסיון בעבודה.  תיתכן קבלתם של מועמדים
שאינם בוגרי תואר ראשון בריפוי בעיסוק, לאחר ביצוע השלמות מתאימות. בנוסף, על

המועמדים:
למלא טפסי קורות חיים1.
להמציא שני מכתבי המלצה, אחד ממרצה בסמינר מחקר או תיאורטי בלימודי בוגר2.

ואחד מאחראי או ממדריך במקום העבודה.
לעמוד בבחינה בהבנת הנקרא באנגלית בציון “עובר“.3.

מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית,
ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו/ה–חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על

ללימודים.

מבנה תכנית הלימודים
משך הלימודים הוא עד שלוש שנים.
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התכנית המוצעת כוללת:
קורסי חובה, כולל שני סמינריונים שאחד מהם מחקרי בהיקף של 4 שש“ס לפחות1)
קורסי בחירה2)
כתיבת עבודת גמר מחקרית3)

היקף הלימודים הוא 32 שעות סמסטריאליות, וביצוע עבודת גמר מחקרי.
במסגרת התכנית ילמדו קורסי חובה בתיאוריות מתקדמות, כלי אבחון והערכה, שיטות

מחקר וסטטיסטיקה וקורסי בחירה וסמינריונים בנושאים מקצועיים מגוונים.

טכנולוגי;–תפקודי; ביו–קורסי הבחירה בחוג מאורגנים בשלושה נושאים עיקריים: התפתחותי
קוגניטיבי.

בנוסף, ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בחוגים השונים
בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה. קורסים אלה חייבים

באישור הועדה החוגית לתואר שני.

תכנית הלימודים
שיעורי בחירהשיעורי חובה

6 שש"ס12 שש"סשנה א'

6-8 שש"ס6-8 שש"סשנה ב'

12-14 שש"ס 18-20 שש"ססה"כ

שנה א'

קורסי חובה

סמסטר א'
שש"סשם הקורס

2 שש"ססמינר מתקדם בתאוריות מודלים ומסגרות התייחסות בריפוי בעיסוק
2 שש"סשיטות מחקר וסטטיסטיקה
2 שו“תסטטיסטיקה ועיבוד נתונים

2 שש"סשיטות מחקר איכותניות

סמסטר ב'
2 שש"סתאוריות מודלים ומסגרות התייחסות בריפוי בעיסוק

2 שש"סשיטות מחקר עדכניות בריפוי בעיסוק

קורסי בחירה
סמסטר א'

2 שש"ס היבטים תיאורטיים—טכנולוגיה מסייעת בריפוי בעיסוק 
2 שש"סנוירואנטומיה למתקדמים
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סמסטר ב'
4/2 שש"סעשייה מבוססת על ראיות ותוצאות טיפול בריפוי בעיסוק

4/2 שש"סקוגניציה ומטה קוגניציה

’שנה ב
קורסי חובה

’סמסטר א
2 שש"סשיטות מחקר עדכניות בריפוי בעיסוק

’סמסטר ב
2 שש"סמדיניות וארגון שרותי שיקום ובריאות

קורסי בחירה
’סמסטר א

2 שש"ס) עבור ריפוי בעיסוקon line (—יישום למידה מקוונת 
4 שש"סליקויי למידה

2 שש"סמאפייני הקשר הטיפולי

’סמסטר ב
2 שש"סחסך וטראומה בילדות המוקדמת, אספקטים תפקודיים

2 שש"ססוגיות  בהבנה וניתוח של תנועת האדם
2 שש"סילדים משחקים: התפתחות הערכה וטיפול

2 שש"ססוגיות מרכזיות באלימות מילדות ועד זקנה
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289
שירותי אנוש

חוגי)–חוג לימודים לב"א (דו

ד"ר דנה יגילראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי

.)ןותבש( ץכ תור 'פורפפרופסור חבר:

.ליגי הנד ר"ד , אמנון בהם (מומחה)ד"רמרצה בכיר:

,קוטשניו באז ר"ד ,ילארה המלש ר"ד ,לג ודע ר"ד ,ןמולב הנרוא ר"דמרצה:
.רירפצ ישנגרין, ד"ר – ריטה מנור"ד

 גב' סופי,ןמגרא יכדרמ טפושה ,לארא םולש רמ ,ןמסקוא רוטקיו ר"ד:הארוה תימע
,ןיול–סייו הנוי 'בג ,בודיוד השמ ר"ד רוחמה גוסינסקי, ר"דבנימין, 

,ןהכ קחצי רמ ,ץיבוכורוב–רועסי תילד ר"ד ,'ץיבומייח הדוהי רמ
,)שוממ( עלס םהרבא רמ ,ןרוק עטונ תניע 'בג ,קינלמ הרובד 'בג

לאירא ר"ד ,מר אבי פיגנבאום, רו"ח אילן פרוינד, השופטת איטה קציר
משה שרעבי. ר"דד"ר יוסף רם, מר אריה רשף, מר מיכאל שטרנברג, 

מזכירות החוג
גב' מרים לויןמרכזת החוג: 

חדר 718, קומה 7, מגדל אשכול
שעות קבלה: ימים א'-ה', בין השעות 13:00-11:00

טלפון חיצוני: 04-8249765, פנימי: 3765;  04-8249135, פנימי: 3135; פקס: 04-8249282
600 בבניין הראשי–לוחות המודעות של החוג: קומת ה
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים
מטרת החוג היא להקנות לתלמידים ידע בסיסי העומד ביסוד פעולת ארגונים ועיסוקים
בתחום שירותי אנוש, ולפתח הבנת תהליכים בתחום זה. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית
רקע עיוני במדעי ההתנהגות, מודעות לתהליכים חברתיים עכשוויים ועתידיים, הכרת טווח
הצרכים והמאפיינים של אוכלוסיות שונות, הבנת גישות למחקר ושימוש בידע מחקרי
בהקשרים מדעיים וישומיים, הכרת מטרות, מערכות, עקרונות פעולה ופיתוח בארגונים
נותני שירות, והכרות ראשונית עם כמה מהכישורים ובסיסי הידע הנדרשים מעובדים ומנהלים

בארגונים במגזרי שירותי האנוש.

תיאור כללי של תכנית הלימודים
תכנית הלימודים בשנה הראשונה מורכבת כולה מקורסי חובה ובונה תשתית ידע רחבה
המקנה מושגי יסוד בתחומים שונים במדעי החברה וההתנהגות (פסיכולוגיה, סוציולוגיה
וכלכלה), כבסיס להבנת תהליכים חברתיים וארגוניים. קורס מבוא לשירותי אנוש מצייד
את התלמיד ברקע לנושאים כגון תפקידי המגזרים השונים במשק ומגמות ותהליכים בתחום
שירותי אנוש. קורסים בשיטות מחקר וסטטיסטיקה מקנים כלים לניתוח ויישום עקרונות
מדעיים. כמו כן ירכוש התלמיד בשנה זו יכולת בסיסית בכתיבת עבודה אקדמית ובמיומנויות
מחשב. השנה השניה מרחיבה את בסיס הידע. התלמיד יפתח יכולות לניתוח מצבים ארגוניים
מורכבים ודינמיים. בנוסף תועמק היכולת להבין תופעות חברתיות, קהילתיות וארגוניות
מורכבות. התכנית כוללת קורסי חובה כמו תהליכים, ארגונים ושיטות מחקר, קידום והערכת
האיכות ומקבצי לימוד בנושא צרכים לאוכלוסיות השונות ושיווק המניחים תשתית של ידע
על צרכים, עקרונות, מגמות ותהליכים הקשורים לשירותי אנוש. השנה השלישית כוללת
קורסי חובה, סמינרי מחקר והתמקדויות בנושאים שונים. מקנה ידע בתחומים קונקרטיים
של ארגוני שירותי אנוש בתחומי החברה, הקהילה והארגון. התלמיד ידע להכין עבודות

אקדמיות ויישומיות ברמה הראויה לבוגרי תואר ראשון.

תנאי קבלה
ידי–פי תנאי הקבלה הכלליים באוניברסיטה, ברמה הנדרשת על–הקבלה לחוג נעשית על

ידי החוג–החוג. מועמדים בעלי רקע אקדמי קודם יהיו חייבים בציון המשוקלל הנדרש על
באותה שנה בה הם מבקשים להתקבל. מועמדים מעל גיל 42 הפטורים מהבחינה
הפסיכומטרית חייבים בראיון אישי. מועמדים בעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר, יתקבלו אם

הציון המשוקלל בתואר 80 לפחות.

חובות התלמיד
משך הלימודים שלוש שנים. על התלמיד לצבור 60 נקודות. תכנית הלימודים המחייבת את
התלמיד ואת החוג היא זו המתפרסמת בשנתון האוניברסיטה בשנה בה החל התלמיד את
לימודיו בחוג וכן בהודעות עדכון, אשר יתפרסמו לקראת מועד הרישום לפני תחילת שנת
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הלימודים ו/או במהלך שנות הלימוד. התכנית כוללת שני סוגי קורסים: קורסי חובה (אותם
יש לקחת במלואם, אלא אם כן ניתן פטור) וקורסי חובת בחירה (בהם יש לבחור אחד מבין
מספר קורסים המקובצים תחת תחום מסוים. קורסים כאלו קיימים בשנים ב' וג'). בנוסף,

חייב כל תלמיד לעמוד בדרישות הכלליות באנגלית ובחינוך גופני.

מידע חיוני לגבי מבנה מערכת הקורסים בתשס"ד
החוג ממשיך לעדכן את תכנית הלימודים. ייתכן שיהיו הבדלים מסוימים בין מערכות

הלימודים של תלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנים קודמות.
החל משנה"ל תשס"ג מיושמת התכנית המחודשת בחוג לשירותי אנוש. התכנית הכללית

ג' מוצגת להלן.–לשנים א', ב' ו

תכנית לימודים כללית
שנה ראשונה

חובה:
4 נ'4 שש"סש'מבוא לשירותי אנוש

4 נ'4 שש"סש'מבוא לפסיכולוגיה
4 נ'4 שש"סש'מבוא לסוציולוגיה

3 נ'3 שש"סש'מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
0 נ'2 שש"סת' תרגיל—מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 

1 נ'2 שש"סש"תמיומנויות מחשב
2 נ'2 שש"סש'מבוא לסטטיסטיקה
0 נ'1 שש"סת' תרגיל—מבוא לסטטיסטיקה 
2 נ'2 שש"סש'מבוא לשיטות מחקר
0 נ'1 שש"סת' תרגיל—מבוא לשיטות מחקר 

קורסי חובה לבעלי פטורים:
4 נ'4 שש"סש'מבוא למערכת המשפטית בישראל

2 נ'2 שש"סש'היבטים משפטיים בדיני עבודה
2 נ'2 שש"סש'בעיות חברתיות

2 נ'2 שש"סש'רגש והנעה בארגון
20 נ'סה"כ בשנה א':

שנה שניה
חובה:

3 נ'3 שש"סש'התנהגות ארגונית
0 נ'1 שש"סת' תרגיל—התנהגות ארגונית 

2 נ'2 שש"סש'פסיכולוגיה חברתית
2 נ'2 שש"סש'שיטות מחקר
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0 נ'1 שש"סת' תרגיל—שיטות מחקר 
2 נ'2 שש"סש'סטטיסטיקה
0 נ'2 שש"סת' תרגיל—סטטיסטיקה 

2 נ'2 שש"סש'קידום והערכת האיכות
2 נ'2 שש"סש'אתיקה בשירותי אנוש

2 נ'2 שש"סש'שוק העבודה
2 נ'2 שש"סש'חשבונאות פיננסית

  קורס אחד מהחמישה הבאים::תחום צרכים ושירותיםחובת בחירה 
2 נ'2 שש"סש'צרכים ושירותים למשפחותא.
2 נ'2 שש"סש'צרכים ושירותים לאוכלוסיות צעירותב.
2 נ'2 שש"סש'צרכים ושירותים לאוכלוסיות מיוחדותג.
2 נ'2 שש"סש'צרכים ושירותים של עבודת נשיםד.
2 נ'2 שש"סש'צרכים ושירותים לאוכלוסיות מבוגרותה.

  קורס אחד מהשניים הבאים::תחום שיווקחובת בחירה 
2 נ'2 שש"סש'פיתוח ושיווק מלכ"ריםא.
2 נ'2 שש"סש'שיווק שירותי אנושב.

קורסי בחירה לבעלי פטורים:
2 נ'2 שש"סש'שירות בסביבה רב תרבותית

2 נ'2 שש"סש'דיני ביטחון סוציאלי
2 נ'2 שש"סש'ביצועי אנוש בארגונים

2 נ'2 שש"סש'תקשורת בין אישית בארגוני שירות
2 נ'2 שש"סש'רגש בשרות האנושי

סה"כ: חובה                 17 נ'
4  נ'סה"כ : חובת בחירה

21 נ'סה"כ: שנה ב'

שנה שלישית
חובה:

2 נ'2 שש"סש'ניהול משאבי אנוש
2 נ'2 שש"סש'תיאוריות אירגוניות
1 נ'1 שש"סת' תרגיל—תיאוריות אירגוניות 

4 נ'4 שש"סס"מסמינר מחקר
4 נ'4 שש"סס"מסמינר מחקר
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 (3 קורסים מארבעת ההתמקדויות השונות):חובת בחירה התמקדויות

שירותים לקידום חברתי
יזמים צעירים

ניהול פרוייקטים קהילתיים
גישור בקהילה

סוגיות חברתיות
מרכזים קהילתיים

ניהול מתנדבים

שירותי נופש ופנאי
עבודה ופנאי

סוגיות יסוד בתעשיית ההארחה
למידת מבוגרים

פנאי ומרחב

פיתוח עובדים
מיון וראיון

הדרכה ארגונית
מדידה בארגונים

יחסי עבודה
יחסי אמון בארגון

ניהול תהליכי שירות
שירות כאסטרטגיה להשגת מטרות ארגוניות

שירות  ככלי שיווקי
שירות בסביבה רב תרבותית

יזמות ופיתוח שירותים
ניהול צוותים בארגוני שירות

תקשורת בין אישית בארגוני שירות
13 נ'סה"כ חובה

6 נ'סה"כ חובת בחירה
19 נ'סה"כ שנה ג'

 לסטודנטים שהחלו לימודיהם בחוג בשנה"ל תשס"ב—שנה שלישית 
חובה:

2 נ'2 שש"סש'ניהול ותכנון
2 נ'2 שש"סש'אתיקה בשירותי אנוש

2 נ'2 שש"סש'תיאוריות ארגוניות
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1 נ'1 שש"סת' תרגיל—תיאוריות ארגוניות 
2 נ'2 שש"סש'חברה ועבודה בישראל

5 נ'4 שש"סס"מסמינר מחקר

 קורס אחד מהבאים:תחום ניהול משאבים:חובת בחירה 

4 נ'4 שש"סש'משאבי אנוש ויחסי עבודה
4 נ'4 שש"סש'ניהול משאבי אנוש בארגוני שירות

4 נ'4 שש"סש'שיטות מיון וראיון
4 נ'4 שש"סש'ניהול משא ומתן

4 נ'4 שש"סש'פרוייקט יזמים צעירים (תיאום מראש)
4 נ'4 שש"סש'גישור

4 נ'4 שש"סש'פיתוח מיומנויות ניהול וייעוץ

קורס אחד מתוך הרשימה הבאה:קורסי בחירה: 
2 נ'2 שש"סש'יזמות ופיתוח עסקי
2 נ'2 שש"סש'שירות ככלי שיווקי

2 נ'2 שש"סש'שירות כאסטרטגיה להשגת מטרות
2 נ'2 שש"סש'מודעות ותקשורת

2 נ'2 שש"סש'ניהול קריירות
2 נ'2 שש"סש'תכנון פרוייקטים קהילתיים

2 נ'2 שש"סש'אמון כגורם להצלחה ארגונית
2 נ'2 שש"סש'ארגוני נופש ופנאי

14 נ'סה"כ: חובה
4   נ'סה"כ: חובת בחירה

2   נ'סה"כ: בחירה
20 נ'סה"כ: שנה ג'

הערות:
הבוח יסרוקל םאתהב ז"נ 02–ל דע םילשי ,והשלכ רוטפ לביק רשא ,'א הנש דימתל1.

להשלמת נ"ז לבעלי פטורים.
הבוח יסרוקל םאתהב ז"נ 12 דע םילשי ,והשלכ רוטפ לביק רשא  ,'ב הנש דימלת2.

 שנה שניה,—להשלמת נ"ז לבעלי פטורים, לפי הפירוט בסעיף: תכנית לימודים כללית 
קורסי חובה לבעלי פטורים.

אנגלית שפה זרה
כל תלמיד חייב ללמוד אנגלית כשפה זרה, אלא אם קיבל פטור. לא השלים את חובותיו

 אינו יכול להמשיך בלימודיו בשנה השלישית או לקחת קורסי דרג 3.—באנגלית 
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חינוך גופני
על כל תלמיד להשתתף בשנה הראשונה ללימודיו בקורס ביחידה לחינוך גופני.

פטור והשלמות
החוג רשאי לתת ביוזמתו פטור מקורס חובה לתלמיד אשר למד או מתכוון ללמוד קורס
מקביל או זהה בחוג אחר. אם קורס זה עדיין לא הסתיים, הפטור הוא על תנאי ותלוי בציונו
הסופי של התלמיד באותו קורס. בנוסף, רשאי כל תלמיד לבקש ביוזמתו במהלך הייעוץ לפני

לא יקבלתחילת שנת הלימודים פטור מקורס חובה, אולם אין החוג חייב להעניק פטור כזה. 
 10 נ"ז סה"כ.–תלמיד פטור בהיקף של יותר מ

תלמיד שקיבל פטור מקורס חובה כלשהו חייב להשלים את נקודות הזכות מהן קיבל פטור
בקורסי חובה לבעלי פטורים. מספר הנקודות המוכרות לפטור נקבע לפי נקודות הזכות
בקורסי החוג לשירותי אנוש, ולא לפי נקודות הזכות של קורסים בחוג האחר של התלמיד.

תלמיד שקיבל פטור מקורס חובה כלשהו, יחשב לו הציון שקיבל באותו הקורס בחוג האחר.
אם הפטור יתקבל על סמך קורס שניתן במוסד אקדמי אחר יקבל התלמיד ציון "השלים".

תנאי מעבר לשנה מתקדמת
ציון סופי 70 לפחות בקורס: "מבוא לשירותי אנוש".1.

תנאי מעבר לשנה מתקדמת במעמד על תנאי
 חייב לחזור עליהם בשנה העוקבת.—תלמיד הנכשל בקורס אחד או שניים —

 לא יורשה להשתתף בקורס ההמשך.—תלמיד הנכשל בקורס המהווה קורס קדם —

 דרישות הקדם מפורטות ברשימתמילוי דרישות הקדם הוא באחריותו של התלמיד.—
הקורסים באינטרנט והן מחייבות.החוג בודק את מילוי הדרישות במהלך שנת הלימודים.
תלמיד שנרשם לקורס ושילם, למרות שאינו רשאי ללמוד בו בגלל אי עמידה בדרישות
הקדם או בתנאי המעבר לשנה מתקדמת, יבוטל רישומו לקורס, גם אם נבחן וקיבל ציון

ציון זה לא יוכר.

 סמינרי מחקר מחייבים קריאה, איסוף ועיבוד נתונים, הצגת— סמינרי מחקר בשנה ג'
וכתיבת עבודה מסכמת בהתאם להנחיות המורה. עמידה בדרישות הסמינר מחייבת ציון 60
לפחות. תלמיד אשר לא ישיג ציון 60 לפחות יצטרך לחזור על סמינר מחקר בשנה עוקבת

(אצל מורה אחר).

תנאים לקבלת תואר ב"א
עמידה בתנאי המעבר

סיום כל החובות בחוג בתקופה שלא תעלה על חמש שנות לימוד רצופות.
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הפסקת לימודים
 תידון הפסקת לימודיו.—תלמיד שלא עמד בדרישות המעבר השונות —
תלמיד שנכשל בקורס חובה כלשהו פעם שניה (בשנה העוקבת) יופסקו לימודיו לאלתר.—
תלמיד שנכשל בשלושה קורסים או יותר בשנת לימודים אחת יופסקו לימודיו לאלתר.—
 לראש החוג וינמק את בקשתו.בכתב יפנה —תלמיד המבקש להפסיק זמנית את לימודיו —

הפסקת הלימודים תאושר בכתב. במקביל, יודיע התלמיד על ההפסקה למינהל תלמידים.

חידוש לימודים
 חייב לעבור הליכי הרשמה—תלמיד שאושרה לו הפסקת לימודים ומבקש לחדשם —

 יוכרו הקורסים שלמד לצורך—רגילים. שב התלמיד ללימודים בתום שנתיים הפסקה 
 רשאי החוג לחייב את התלמיד—המשך לימודיו. עולה תקופת ההפסקה על שנתיים 

לחזור על קורסים ששמע ונבחן בהם וכן לחייבו בהשלמות שונות.

תלמיד שלא אושרה לו הפסקת לימודים בכתב ו/או לא סיים את לימודיו לתואר ראשון—
 חייב בהרשמה מחדש ובעמידה בתנאי הקבלה המחייבים באותה—בתוך חמש שנים 

העת.

לחידוש לימודים בעקבות הפסקתם, בין אם ביוזמת החוג או ביוזמת התלמיד, יש לפנות
למזכירות החוג לקבלת פרטים עדכניים לגבי התנאים לחידוש לימודים.
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הפקולטה לחינוך
פרופ' רות ליןדיקן הפקולטה: 
גב' קורינה הרשקוביץראש מינהל הפקולטה: 

http://construct.haifa.ac.il אתר האינטרנט של הפקולטה:

הפקולטה לחינוך חותרת לשלושה יעדים עיקריים המשולבים זה בזה:
עיון ומחקר לשם הבנה עמוקה יותר של תהליכי החינוך ופיתוח חידושים מועילים(א)

בחינוך.

הפצה ויישום של חידושים בחינוך לשם שיפור המעשה החינוכי במדינה.(ב)

אדם מקצועי לקשת רחבה של עיסוקים בחינוך ולתפקידי מנהיגות במגזרים–הכשרת כוח(ג)
השונים של החינוך.

החתירה לשלושה יעדים משולבים אלה מוצאת את ביטויה בשני החוגים העיקריים של
הפקולטה לחינוך: החוג לחינוך והחוג להוראה. בחוג לחינוך לימודי הב"א מאורגנים בארבע
מגמות: המגמה לחינוך מיוחד, המגמה לייעוץ חינוכי, המגמה לניהול ופיתוח מערכות חינוך
והמגמה למדעי החינוך. לימודי המ"א מאורגנים בתשע מגמות: המגמה לייעוץ חינוכי, המגמה
לחינוך מיוחד, המגמה לליקויי למידה, המגמה לניהול מערכות חינוך, המגמה לפיתוח מערכות

—חינוך, המגמה למתמטיקה וחינוך, המגמה לחינוך גופני, המגמה לטיפול באומנויות 
ביבליותרפיה, המגמה לחקר היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של החינוך והמגמה לחינוך
וטכנולוגיה (נמצא בשלבי אישור באוניברסיטה). במגמות השונות מצויות גם התמחויות
כגון: חינוך אסתטי, מחשבים בחינוך, הגיל הרך וחינוך מתמטי. בחוג להוראה תוכנית לקראת
ב"א בהוראת מקצוע (לדוגמא: מתמטיקה, הסטוריה, אנגלית), ארבע תוכניות לימודים לקראת

 ב"א באחד ממקצועות ההוראה),’שנתי בהוראה (לתלמידי שנה ג–תעודת הוראה: המסלול הדו
שנתי בהוראה (לבעלי ב"א באחד ממקצועות ההוראה), המסלול להוראה–המסלול החד

בחינוך המיוחד  (לתלמידי שנה ג' בחינוך המיוחד, בחוג לחינוך) ומסלול לתעודת הוראה
בחינוך מיוחד ומקצוע דיסציפלינרי. לימודי המ"א כוללים שתי תוכניות: הוראת המתמטיקה

והוראת האנגלית כשפה זרה (בשיתוף עם החוג לשפה וספרות אנגלית).
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הפקולטה לחינוך מדגישה את שילוב המחקר, הפיתוח, ההתנסות והיישום של תלמידיה
במעבדות ובמרכזים השונים: המעבדה להוראת החשבון, המעבדה לחקר הבדלים

קוגניטיבי, המעבדה להוראה מתקנת, המרכז למינהל–אינדיוידואליים, המעבדה למחקר נוירו
והערכה בחינוך, והמרכז לאלטרנטיבות בחינוך. דגש חזק מושם גם על יישומים של טכנולוגיות
חדשות בחינוך באמצעות מחקר ביקורתי, פיתוחן של סביבות למידה חדשות, שילובן של
טכנולוגיות בהוראה ובהכשרת מורים. תלמידי הפקולטה לחינוך ומוריה מרושתים ברשתות

תקשורת ממוחשבות כחלק מתהליכי ההתנסות והלמידה.

הפקולטה לחינוך מקנה תארי ב"א ומ"א בחוג לחינוך ובחוג להוראה ותארי ד"ר בחוג לחינוך.

ך קיימת יחידה לאבחון ותמיכה בסטודנט לקוי הלמידה (יה"ל).בפקולטה לחינו

סטודנטים המבקשים התאמות לימודיות בגין לקויות למידה, מחויבים לעבור אבחון מטעם
האוניברסיטה. האבחון נערך ביה"ל, כרוך בתשלום ומתבצע בתאום מראש. (ראה פרק דיקנאט

 שירותי רווחה).—הסטודנטים 

יחידת יה"ל ממוקמת בבניין ברזיל (בניין הפקולטה לחינוך)

קומה 2, חדר 3206. טלפון: 04-249002 (פנימי: 3022).

הפקולטה לחינוך
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315
הוראה

חוגי)–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודי תעודת הוראה
ד"ר אירית פלדראש החוג: 

חברי הסגל האקדמי
לזרוביץ, פרופ' משה זיידנר, פרופ' גבריאל סלומון–פרופ' רחל הרץפרופסור מן המניין:

(שבתון).
,רניגס לחר 'פורפ ,ימלשורי לכימ 'פורפ ,)החמומ( רוא הפולנפ 'פורפפרופסור חבר:

 פרופ' שונית רייטר,,ןמגנילק רודגיבא  'פורפ ,(שבתון) דרפס הנא 'פורפ
פרופ' יוסף שימרון (שבתון), פרופ' דוד שר.

,רחש–ןב הניר ר"ד ,שיבול–זבלא המירפ ר"ד ,העיבר–ובא םילס ר"דמרצה בכיר:
ד"ר רוני לידור, ד"ר עפרה מייזלס, ד"ר אירית פלד, ד"ר שפרה שינמן,

(שבתון סמסטר א'). ד"ר יוסף שניר
ד"ר תמר אלמוג, ד"ר זהבה גולדשטיין, ד"ר בילי עילם, ד"ר עדנהמורה בכיר:

שוהם.
ברק, ד"ר דבורה גולדן, ד"ר רוזה לייקין, ד"ר פול–ד"ר לילי אורלנדמרצה:

מילר, ד"ר קלרה סבג, ד"ר רבקי ריב"ק, ד"ר מירי שרף.
 ד"ר יעל פויס, ד"ר נעמי שילוח.מורה:

גב' עירית אהרון, ד"ר אלי אילון, גב' שרית אלקלעי, ד"ר נימר אסמיר,עמית הוראה
,ןיקלג ךליל 'בג ,ןמזולג הניריא 'בג ןוסב יתא 'בג ,באז–ןב םענ רמומורי הדידקטיקה:

,טרפלוו הנושאר 'בג ,תירטש–ןמשרה לכימ ' דגני, גבםהרבא רמ
,יל–בוט רתסא 'בג ,יבלח אדוה 'בג ,יסיסוח העיבר 'בג ,יבאז תיריע 'בג

גב' ורדה טלמון, גב'  רעיה טלמור, מר אריה כהן, ד"ר מחמוד כיאל,
,ןיל תיבהז 'בג ,יול תילד 'בג ,בהל ןר ר"ד ,שרוחה–לילכ ךונח רמ
ר שושנה לשם, ד"ר שרה מאיר, ד"ר האני מוסא, גב' נלי מלג'אק,"ד
 מר מרסלו סבירסקי, גב' אורלי סגל, גב' נעמי סרוקה,,רצמ דוד ר"ד

גב' דברת עייני, גב' יהודית עקנין, מר מוסטפא עספור, גב' ניבה ערב,
,לזיק דאיא רמ ,ןרוק האל 'בג ,דלפ יסננ 'בג ,דלפ לאינד רמ
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הנאלימ 'בג ,ץיבוניבר היתב 'ב ד"ר ענת רביב, ג,ןיילק הרופיצ 'בג
,ןועמש הנח 'בג ,רגניזלש תינור ר"ד ,רנטר הנביא 'בג ,ןייטשרמור
 מר בועז תמיר.,ןלפק–ןרות תירונ 'בג

מזכירות החוג
גב' כרמלה שמרמרכזת החוג: 

גב' אילנה רונןמזכירה: 
מיקום: בניין הפקולטה לחינוך, קומה 4 חדר 2406
שעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות 13:00-11:00

טלפון: 04-8240889, 04-8240890
פקס: 04-8249354

הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
מטרת הלימודים ומהותם

 חוג דיסציפלנרי והחוג להוראה כחוג שני.—חוגית –המסלול מאפשר לימודים במתכונת דו
בתום שלוש שנים יקבל התלמיד תעודת ב"א בחוג הדיסציפלנרי שבחר וב"א בהוראה שכולל

 אין אפשרות לקבל תוארבתוכו תעודת הוראה לחטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים.
ב"א ללא תעודת הוראה.

הסטודנט בחוג להוראה רוכש מארג המשלב ידע מחקרי, תיאורטי ועדכני, עם ידע מעשי.

: לימוד תחומים הקשורים ישירות בהוראת מקצוע הנלמד בביה"סהידע התיאורטי כולל
התיכון, כמו הוראת תחום הדעת (דידקטיקה א', ב'), מיומנויות חשיבה ייחודיות למקצוע,
טעויות חשיבה של תלמידים בתחום, ושימושי המחשב בו; לימוד תחומים המעמיקים את
ידע המורה בנושאי הוראה מגוונים כמו רכישת מיומנויות חשיבה כלליות ומדידה והערכה;
תחומים המבססים ומעשירים את ידע המורה לגבי ההיבטים הרגשיים של הלומדים כמו
הפסיכולוגיה; ונושאים המעמיקים את הבנת המורה את מהותן של השקפות חינוך רחבות
והשפעתן על מבנה  מסגרות למידה מגוונות, מהותן ודרכי ההוראה בהן, כמו הפילוסופיה

והסוציולוגיה של החינוך, הכיתה ההטרוגנית או למידה שיתופית בקבוצות.

ספר בשיעורים של– שרוכש הסטודנט מבוסס על צפייה של הסטודנט בבתיהידע המעשי
–מקצוע ההוראה שלו, התנסות מודרכת בהוראה,  הכנת חומרי לימוד, מעורבות בחיי בית

הספר וניתוח מצבי למידה מגוונים.

תלמיד בחוג יתנסה בתהליכי לימוד עצמי ויפתח את יכולתו  לווסת לימוד כזה, בכדי שיוכל
להמשיך ולרכוש ידע בכוחות עצמו ולטפח תלמידים המסוגלים להתמודד עם הידע המצטבר.

תלמידים שיתקבלו ללימודי ב"א בהוראה ותעודת הוראה משנת הלימודים סטאז' בהוראה
תשס"ג ואילך יחוייבו בשנה של התמחות בביה"ס (סטאז') לאחר סיום לימודיהם בחוג

להוראה.

עם סיום הלימודים בחוג מקבל הסטודנט תעודת הוראה המצביעה על כך שסיים חובותיו
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בחוג (לימודים תיאורטיים והכשרה מעשית). את רשיון ההוראה ממשרד החינוך יוכל לקבל
רק לאחר שנה של התמחות בביה"ס. את הסטודנט ילווה בביה"ס מורה מיוחד שיסייע

למתמחה.

במהלך שנה זו יחוייב הסטודנט ללמוד קורס באוניברסיטה שמיקודו ליווי תהליך ההתמחות.
חובת מציאת מקום ההתמחות חלה על הסטודנט. תיחשב כל עבודת הוראה במשרה של
8 ש"ש ומעלה בכיתות ז'-י"ב במקצוע בו למד הסטודנט לתעודת הוראה. בשנת ההתמחות

מקבל הסטודנט משכורת מורה בפועל והיא נחשבת כשנת וותק לפנסיה.

כללי
חוגים דיסציפלינריים שנושאיהם נלמדים בבתי הספר התיכוניים וניתן ללמוד

בהם לתעודת הוראה במסלול ב"א:
אמנות, אנגלית, גיאוגרפיה (להוראת גיאוגרפיה), היסטוריה (היסטוריה של ע"י, היסטוריה
כללית, היסטוריה של המזה”ת ולימודי א”י), כלכלה (להוראת כלכלה וסוציולוגיה)*, לשון
עברית (להוראת לשון עברית ולהוראת עברית כשפה שניה), מדע המדינה (להוראת אזרחות
ומדע המדינה), מוזיקה, מתמטיקה, מקרא, סוציולוגיה (להוראת סוציולוגיה וכלכלה), ספרות
עברית והשוואתית (להוראת ספרות ולהוראת עברית כשפה שניה), ערבית (להוראת ערבית

שפת אם).

חלק מהתעודות יינתנו אחת לשנתיים.

תנאי הקבלה
למסלול ב"א בהוראה מתקבלים תלמידים בני 20 לפחות, אשר עמדו בתנאי הקבלה הכלליים

ידי החוג.–של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על

תלמידים שהחלו לימודיהם בחוגים הדיסציפלינרים לפני שנרשמו לחוג להוראה, יתקבלו
בתנאי שממוצע ציוניהם בחוג הדיסציפלנרי הוא 75 לפחות, בנוסף על דרישת החתך

הפסיכומטרי.
לעתים נכללים בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.—
יועדפו התלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.—
.םימשרנ לש ילמינימ רפסמב תינתומ םינושה תועוצקמב הארוה תודועתל םידומילה תחיתפ—

מבנה הלימודים
משך הלימודים הוא 3 שנים, במהלכם לומד הסטודנט 60 נק', 20 נק' (בממוצע) כל שנה.

תכנית הלימודים
על התלמיד לצבור 60 נקודות על פי החלוקה הבאה:

 18 נקודות—שנה א'  
 22 נקודות—שנה ב'  
 20 נקודות—שנה ג'   
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(18 נקודות)חובות שנה א' 

מערכות חינוך ובתי ספר בישראל ובעולם

תיאוריה
2 נ'2 שש"סמערכת החינוך בישראל1102 .1315.

או
2 נ'2 שש"סשיקולי דעת בהוראה   1111. 315

2 נ'2 שש"ס1105 .315      סוציולוגיה של בית הספר2.

2 נ'2 שש"סהתפתחות והתבגרות2202 .3315.

2 נ'2 שש"סאתיקה מקצועית והשקפת עולם בהוראה1109 .4315.

2 נ'2 שש"ס2204 .315      פסיכולוגיה חינוכית: היבטים רגשיים וחברתיים5.

מציאות ודמיון בתפיסת דמות המורה1112 .6315.
2 נ'2 שש"סבסרטים הוליוודיים

מיומנויות
המעשה האתנוגרפי: חקר בית הספר1106 .7315.

4 נ'4 שש"סבגישה איכותנית

1 נ'2 שש"סרטוריקה10. 1107 .315

1 נ'1 שש"ס11. 1101 .315    רכישת מיומנויות המחשב

(21 נקודות) חובות שנה ב'
הלומד ותהליכי הוראה-למידה

תיאוריה
2 נ'2 שש"סהיבטים  קוגניטיביים של תהליכי הוראה ולמידה2102. 2315.

2 נ'2 שש"סליקויי למידה והתמודדות עימם2109. 3315.

2 נ'2 שש"ס ב"א—עקרונות ומעשים בהערכה ומדידה בהוראה 2103. 4315.

2 נ'2 שש"סגישות חלופיות בהערכת הישגי לומדים2104. 5315.

מיומנויות
2 נ'2 שש"ססטטיסטיקה תיאורית והסקתית בהוראה2105. 6315.

0 נ'2 שש"סתרגיל בסטטיסטיקה תיאורית והסקתית2106. 7315.

2 נ'2 שש"סשיטות מחקר2107. 8315.

0 נ'2 שש"סתרגיל בשיטות מחקר9315.2108.

2 נ'2 שש"סתכנון לימודים אורגאני10315.2111.
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4 נ'4 שש"סתהליכי הוראה תלויי תוכן א' ( תרגיל דידקטי)11.

3 נ'4 שש"ס ב"א—אימונים בהוראת תחום הדעת א' 12. 315.2200

 (21 נקודות)חובות שנה ג'
המורה המחנך

תיאוריה
5 נ'4 שש"ס סמינריון—מיומנויות קוגנטיביות בתהליכי למידה 1315.3123.

או
—התפתחות מקצועית של מורים מתחילים 315.3121

5 נ'4 שש"ססמינריון

2 נ'2 שש"סהספר–בעיות הסתגלות בבית2315.3202.

2 נ'2 שש"סקורס בחירה3.

מיומנויות
1 נ'1 שש"סשימושי מחשב בהוראת תחום הדעת5315.3102.

2 נ'2  שש"ס למידה וניתוחם—זיהוי מרכיבים בתהליכי הוראה 6. 315.3107

2 נ'2 שש"ס—315.3130       מחקר פעולה 7.

4 נ'4 שש"סתהליכי הוראה תלויי תוכן ב' (סמינר דידקטי)8.

3 נ'4 שש"ס ב"א—9. 315.3200       אימונים בהוראת תחום הדעת ב' 

שיעורי בחירה להשלמת נקודות זכות
2 נ'2 שש"סאתיקה מקצועית והשקפת עולם בחינוך ובהוראה1315.2505.

אספקטים פסיכולוגיים ודידקטיים בהוראת2. 315.2507
המתמטיקה (לתלמידי מתמטיקה בלבד

2 נ'2 שש"סלא יינתן בשנה"ל תשס"ד)*
2 נ'2 שש"סהמורה כתלמיד והתלמיד כמורה3. 315.2508

סוגיות קוגנטיביות להוראה ולמידה4. 315.2509
2 נ'2 שש"סבאמצעות מחשב

אינדיוידואליזם והוראה:5. 315.2513
2 נ'2 שש"סהיבטים  תיאורטיים ובעיות יישומיות

2 נ'2 שש"סההוראה כסיפור חיים וכקריירה6. 315.2519

2 נ'2 שש"סשיקולי דעת בהוראה7. 315.2510

2 נ'2 שש"סשילוב הילד החריג בכיתה הרגילה8. 315.2503
תלמידים הלומדים לתעודת הוראה במתמטיקה ילמדו את הקורס 315.2507 "אספקטים*

פסיכולוגיים ודידקטיים  בהוראת המתמטיקה" במקום שיעור בחירה (השעור ניתן אחת
לשנתיים).
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הלימודים לתעודת הוראה
בחוג להוראה מתקיימים לימודי תעודת הוראה בארבעה מסלולים:

שנתי–מסלול דוא.
לימודי תעודת הוראה לחטיבות הבניים ולחטיבה העליונה בחינוך הרגיל1.

לימודי תעודת הוראה בחינוך המיוחד2.

לימודי תעודת הוראה בחינוך המיוחד ומקצוע דיספלינארי בחינוך הרגיל3.

שנתי לתעודת הוראה בחינוך הרגיל–ב. מסלול חד

מטרת הלימודים ומהותם
המסלול מיועד לאפשר לסטודנטים אשר סיימו את כל חובות הב"א או סיימו חובות שנה ב'
ללמוד לתעודת הוראה במקצועות הדיספלינאריים המוזכרים להלן. הלימודים נמשכים

שנתי.–שנתי ושנה אחת במסלול החד– במסלול  דו—שנתיים 

הסטודנט בחוג להוראה רוכש מארג המשלב ידע מחקרי, תיאורטי ועדכני, עם ידע מעשי.

: לימוד תחומים הקשורים ישירות בהוראת מקצוע הנלמד בביה"סהידע התיאורטי כולל
התיכון, כמו הוראת תחום הדעת (דידקטיקה א', ב'), מיומנויות חשיבה ייחודיות למקצוע,
טעויות חשיבה של תלמידים בתחום, ושימושי המחשב בו; לימוד תחומים המעמיקים את
ידע המורה בנושאי הוראה מגוונים כמו רכישת מיומנויות חשיבה כלליות ומדידה והערכה;
תחומים המבססים ומעשירים את ידע המורה לגבי ההיבטים הרגשיים של הלומדים כמו
הפסיכולוגיה; ונושאים המעמיקים את הבנת המורה את מהותן של השקפות חינוך רחבות
והשפעתן על מבנה  מסגרות למידה מגוונות, מהותן ודרכי ההוראה בהן, כמו הפילוסופיה

והסוציולוגיה של החינוך, הכיתה ההטרוגנית או למידה שיתופית בקבוצות.

ספר בשיעורים של– שרוכש הסטודנט מבוסס על צפייה של הסטודנט בבתיהידע המעשי
–מקצוע ההוראה שלו, התנסות מודרכת בהוראה,  הכנת חומרי לימוד, מעורבות בחיי בית

הספר וניתוח מצבי למידה מגוונים.

תלמיד בחוג יתנסה בתהליכי לימוד עצמי ויפתח את יכולתו  לווסת לימוד כזה, בכדי שיוכל
להמשיך ולרכוש ידע בכוחות עצמו ולטפח תלמידים המסוגלים להתמודד עם הידע המצטבר.

 תלמידים שיתקבלו ללימודי ב"א בהוראה ותעודת הוראה משנת הלימודיםסטאז' בהוראה
תשס"ג ואילך יחוייבו בשנה של התמחות בביה"ס (סטאז') לאחר סיום לימודיהם בחוג

להוראה.

עם סיום הלימודים בחוג מקבל הסטודנט תעודת הוראה המצביעה על כך שסיים חובותיו
בחוג (לימודים תיאורטיים והכשרה מעשית). את רשיון ההוראה ממשרד החינוך יוכל לקבל
רק לאחר שנה של התמחות בביה"ס. את הסטודנט ילווה בביה"ס מורה מיוחד שיסייע

למתמחה.

במהלך שנה זו יחוייב הסטודנט ללמוד קורס באוניברסיטה שמיקודו ליווי תהליך ההתמחות.
חובת מציאת מקום ההתמחות חלה על הסטודנט. תיחשב כל עבודת הוראה במשרה של
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8 ש"ש ומעלה בכיתות ז'-י"ב במקצוע בו למד הסטודנט לתעודת הוראה. בשנת ההתמחות
מקבל הסטודנט משכורת מורה בפועל והיא נחשבת כשנת וותק לפנסיה.

כללי
חוגים דיסציפלינריים שנושאיהם נלמדים בבתי הספר התיכוניים וניתן ללמוד בהם

שנתי וחד שנתי:–לתעודת הוראה במסלול דו
אמנות*, ארכיאולוגיה (להוראת של"ח וידיעת הארץ), אנגלית*, גיאוגרפיה (להוראת
גיאוגרפיה*, ולהוראת של"ח וידיעת הארץ), היסטוריה* (היסטוריה של ע"י, היסטוריה כללית,
היסטוריה של המזה”ת ולימודי א”י), חינוך (לתעודת הוראה בחינוך מיוחד או לתעודת
הוראה בפסיכולוגיה לתלמידי ייעוץ), כלכלה (להוראת כלכלה וסוציולוגיה), לימודי א”י
(להוראת של"ח וידיעת הארץ), לשון עברית (להוראת לשון עברית* ולהוראת עברית כשפה
שניה), מדע המדינה (להוראת אזרחות ומדע המדינה), מוסיקה, משפטים (להוראת אזרחות
ומדע המדינה), מתמטיקה*, מקרא, סוציולוגיה (להוראת כלכלה וסוציולוגיה), סטטיסטיקה
(להוראת מתמטיקה)**, ספרות עברית והשוואתית (להוראת ספרות* ולהוראת עברית כשפה
שניה), ערבית (להוראת ערבית שפת אם* ולהוראת ערבית כשפה שניה), פסיכולגיה, תקשורת

ותאטרון.

חלק מהתעודות יינתנו אחת לשנתיים.

שנתי.–התוכנית תתקיים גם במסלול חד*

חוגי לאחר סיום ההשלמות–יתקבלו אך ורק בוגרי החוג לסטטיסטיקה במסלול חד**
במתמטיקה.

שנתי–מסלול דו
תנאי קבלה

מתקבלים תלמידים שסיימו חובותיהם או סיימו שנה ב' בחוג הדיספלינרי מהנזכרים לעיל
וממוצע ציוניהם בו הוא 75 לפחות.

 לעתים נכללים בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.—
יועדפו התלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.—
פתיחת הלימודים לתעודות הוראה במקצועות השונים מותנית במספר מינימלי של נרשמים.—

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שנתיים החל מן השנה השלישית לתואר הב"א או בסיומם. במהלכם
לומד התלמיד שעורים בהקף של 40 נק' 20 נק' כל שנה. כמו כן, התלמיד חייב לשלב במהלך

לימודיו את ההשלמות במידה ונדרש ללמוד בסעיף ההשלמות.

במסלול זה ניתן ללמוד לתעודת הוראה באחד או בשני מקצועות (בכפוף לשיקול דעת החוג).
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תכנית הלימודים
פי החלוקה הבאה:–על התלמיד לצבור 40 נקודות על

  20  נקודות—שנה א' 
 20  נקודות—שנה ב'  

(20 נקודות)חובות שנה א' 
הלומד, למידה וההקשר הבית ספרי

תיאוריה
2 נ'2 שש"סדילמות בהוראה1315.2201.

2 נ'2 שש"סהתפתחות והתבגרות2. 315.2202

2 נ'2 שש"ס3. 2203 .315      ערכים ומוסר בהוראה ובחינוך

2 נ'2 שש"ס2204 .315      פסיכולוגיה חינוכית: היבטים רגשיים וחברתיים4.

2 נ'2 שש"סתהליכים קוגניטיביים של למידה5. 315.2205

2 נ'2 שש"סתכנון לימודים לרב תרבותיות, דמוקרטיה ושוויון6. 315.2211
      או

2 נ'2 שש"סאוריינטציות חינוכיות: שילוב הילד החריג   315.2207
בכיתה הרגילה

     או
2 נ'2 שש"סהמערכת החינוכית הערבית בישראל315.2209

מיומנויות
4 נ'4 שש"סתהליכי הוראה תלויי תוכן א' (תרגיל דידקטי)1.
3 נ'4 שש"סשנתי– דו—אימונים בהוראת תחום הדעת א' 2315.2300.
2 נ'2 שש"סכלים להתבוננות בתהליכי הוראה-למידה3315.2210.

(20 נקודות)חובות שנה ב' 
המורה וההוראה

תיאוריה
2 נ'2  שש"סחלופות בהערכת הישגי לומדים1. 3201 .315

2 נ'2 שש"סבעיות הסתגלות של תלמידים בבית הספר2. 3202 .315

2 נ2 שש"סלמידה והתמודדות עמם–ליקויי3. 3203 .315
2 נ'2 שש"סקורס בחירה4.

מיומנויות
1 נ'1 שש"סרכישת מיומנויות מחשב1. 315.1101

1 נ'1 שש"סשימושי מחשב בהוראת תחום הדעת2315.3102.
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4 נ'4 שש"סתהליכי הוראה תלויי תוכן ב' (סמינר דידקטי)3.

3 נ'4 שש"סשנתי– דו—אימונים בהוראת תחום הדעת ב' 4. 315.3300

2 נ'2 שש"ס למידה וניתוחם—זיהוי מרכיבים בתהליכי הוראה 5. 315.3107

הערה: הקורסים "פסיכולוגיה חינוכית: היבטים רגשיים וחברתיים" ו"התפתחות והתבגרות"
הם קדם לקורס "בעיות הסתגלות בביה"ס".

שיעורי בחירה להשלמת נקודות זכות
2 נ'2 שש"סאתיקה מקצועית והשקפת עולם בחינוך ובהוראה1. 315.2505

אספקטים פסיכולוגיים ודידקטיים בהוראת המתמטיקה2. 315.2507
—(לתלמידי מתמטיקה בלבד 
2 נ'2 שש"סלא ינתן בשנה"ל תשס"ד)*

2 נ'2 שש"סהמורה כתלמיד והתלמיד כמורה3. 2508 .315

4. 2509 .315      סוגיות קוגנטיביות להוראה ולמידה
2 נ'2 שש"סבאמצעות מחשב

5. 2513. 315      אנדיוידואליזם והוראה:
2 נ'2 שש"סהיבטים תיאורטיים ובעיות יישומיות

2 נ'2 שש"סההוראה כסיפור חיים וכקריירה6315.2519.

2 נ'2 שש"ס7. 315.2510       שיקולי דעת בהוראה

2 נ'2 שש"ס8. 315.2510       שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה

* תלמידים הלומדים לתעודת הוראה במתמטיקה ילמדו את הקורס 315.2507 "אספקטים
פסיכולוגיים ודידקטיים בהוראת המתמטיקה" במקום שיעור בחירה (הקורס ניתן אחת

לשנתיים).

מסלול חינוך מיוחד

תנאי הקבלה
מתקבלים תלמידים שסיימו חובותיהם או סיימו חובות שנה ב' בחוג לחינוך במסלולים:

ייעוץ או חינוך מיוחד וממוצע ציוניהם הוא 80 לפחות.

 לעתים נכללים בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.—
יועדפו התלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.—
פתיחת הלימודים לתעודות הוראה במקצועות השונים מותנית במספר מינימלי של—

נרשמים.
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מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שנתיים החל מן השנה השלישית לתואר הב"א או בסיומם. במהלכם

21 נק' בשנה ב'. כמו כן, התלמיד–התלמיד לומד שעורים בהקף של 32 נק', 10 נק' בשנה א' ו
חייב לשלב במהלך לימודיו את ההשלמות במידה ולא למד אותם במסגרת לימודי הב"א.

תוכנית הלימודים
על התלמיד לצבור 30 נקודות לפי החלוקה הבאה:

 9 נקודות—שנה א' 
 21 נקודות—שנה ב' 

(9 נ')שנה א' 
תיאוריה

2 נ'2 שש"ס315.3509      משמעת בכיתה1.

מיומנויות
—תהליכי הוראה תלויי תוכן א' 1315.3531.

4 נ'4 שש"סח"מ (תרגיל דידקטי)

3 נ'4 שש"סאימונים בהוראת החינוך המיוחד2. 315.3533

 (21 נ')שנה ב'
תיאוריה

2 נ'2 שש"ס למתקדמים—הספר –בעיות הסתגלות בבית1. 315.3204

אמנות ככלי טיפולי, תרפיה2. 315.3540
2 נ'4 שש"סבאמצעות אמנות פלסטית

2 נ'2 שש"סמתודיקה של קשיי למידה במתמטיקה3315.3552.

4 נ'4 שש"סהוראה מתקנת בקריאה4. 315.3551

מיומנויות
1 נ'1 שש"סרכישת מיומנויות מחשב1. 315.1101

1 נ'1 שש"סשימושי מחשב בהוראת תחום הדעת2. 315.3102

2 נ'2 שש"ס למידה וניתוחם—זיהוי מרכיבים בתהליכי הוראה 3315.3107.

 חינוך מיוחד—תהליכי הוראה תלויי תוכן ב' 4315.3532.
4 נ'4 שש"ס(סמינר דידקטי)

3 נ'4 שש"סאימונים בהוראת החינוך המיוחד ב'5315.3534.

הערות:
- ראה סעיף השלמות.
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מסלול חינוך מיוחד ומקצוע דיספלינארי

תנאי הקבלה
מתקבלים תלמידים שסיימו חובותיהם או סיימו חובות שנה ב' בחוג לחינוך במסלולים:

ייעוץ או חינוך מיוחד בממוצע של 80 לפחות ובחוג דיספלינארי בציון של 75 לפחות.
 לעתים נכללים בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.—
יועדפו התלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.—
פתיחת הלימודים לתעודות הוראה במקצועות השונים מותנית במספר מינימלי של—

נרשמים.

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שנתיים החל מן השנה השלישית לתואר הב"א. במהלכם התלמיד לומד

34 נק' בשנה ב'. כמו כן, התלמיד חייב לשלב–שעורים בהקף של 52 נק', 18 נק' בשנה א' ו
במהלך לימודיו הן את ההשלמות לתעודת הוראה בחינוך מיוחד והן את ההשלמות הנדרשות

לתעודת הוראה במקצוע הדיספלינארי אותה הוא בחר.

תכנית הלימודים
על התלמיד לצבור 52 נקודות על פי החלוקה הבאה:

 18 נקודות—שנה א' 
 34 נקודות—שנה ב' 

(18 נ')חובות שנה א' 
תיאוריה

2 נ'2 שש"סערכים ומוסר בהוראה ובחינוך1315.2203.

2 נ'2 שש"סמשמעת בכיתה2315.3509.

מיומנויות
—אימונים בהוראת תחום הדעת א' 1315.3533.

3 נ'4 שש"סחינוך מיוחד
—אימונים בהוראת תחום הדעת א' 2315.2300.

3 נ'4 שש"סבמקצוע התוכני
תהליכי הוראה תלויי תוכן א' בח"מ3315.3531.

4 נ'4 שש"ס(תרגיל דידקטי)
 (תרגיל דידקטי—תהליכי הוראה תלויי תוכן א' 4.

4 נ'4 שש"סבמקצוע התוכני)

(34 נ') חובות שנה ב'
תיאוריה

2 נ'2 שש"ס למתקדמים—הספר –בעיות הסתגלות בבית1. 315.3204
האמנות ככלי טיפולי, תרפיה באמצעות2. 315.3540

2 נ'4 שש"סאמנות פלסטית
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2 נ'2 שש"סמתודיקה של קשיי למידה במתמטיקה3. 315.3552
4 נ'4 שש"סהוראה מתקנת בקריאה4. 315.3551
2 נ'2 שש"סחלופות בהערכת הישגי לומדים5. 315.3201

2 נ'2 שש"סתרבותיות, דמוקרטיה ושוויון–תכנון לימודים לרב6315.2211.
או   

אוריינטציות חינוכיות: שילוב הילד החריג   315.2207
2 נ'2 שש"סבכיתה הרגילה

  או
2 נ'2 שש"סהמערכת החינוכית הערבית  315.2209

מיומנויות
1 נ'1 שש"סרכישת מיומנויות מחשב1. 315.1101

1 נ'1 שש"סשימושי מחשב בהוראת תחום הדעת2. 315.3102

2 נ'2 שש"סזיהוי מרכיבים בתהליכי הוראה-למידה וניתוחם3. 315.3107

תהליכי הוראה תלויי תוכן ב' בח"מ4. 315.3532
4 נ'4 שש"ס(סמינר דידקטי)

תהליכי הוראה תלויי תוכן ב' בח"מ5.
4 נ'4 שש"ס(סמינר דידקטי במקצוע התוכני)

—אימונים בהוראת תחום הדעת ב' 6. 315.3300
3 נ'4 שש"סבמקצוע התוכני

—אימונים בהוראת תחום הדעת ב' 7315.3534.
3 נ'4 שש"סחינוך מיוחד

 ראה סעיף השלמות בחינוך מיוחד והשלמות במקצוע הדיספלינאריהערה:

שיעורי בחירה להשלמת נקודות זכות
2  נ'2 שש"סאתיקה מקצועית והשקפת עולם בחינוך ובהוראה1315.2505.

אספקטים פסיכולוגיים ודידקטיים בהוראת2. 315.2507
—המתמטיקה (לתלמידי מתמטיקה בלבד 

2 נ'2 שש"סלא ינתן בשנה"ל תשס"ד)

2 נ'2 שש"סהמורה כתלמיד והתלמיד כמורה3315.2508.

סוגיות קוגנטיביות להוראה ולמידה4315.2509.
2 נ'2 שש"סבאמצעות מחשב

אנדיוידואליזם והוראה:5315.2513.
2 נ'2 שש"סהבטים תיאורטים ובעיות יישומיות

2 נ'2 שש"סההוראה כסיפור חיים וכקריירה6. 315.2519

2 נ'2 שש"סשיקולי דעת בהוראה7. 315.2510

2 נ'2 שש"ס8. 315.2510       שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה
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 * תלמידים הלומדים לתעודת הוראה במתמטיקה ילמדו את הקורס 2507. 315 "אספקטים
פסיכולוגיים ודידקטיים בהוראת המתמטיקה" במקום שיעור בחירה (השיעור ניתן אחת

לשנתיים).

שנתי–מסלול חד

תנאי הקבלה
מתקבלים תלמידים שסיימו את כל חובות הב"א וציונם במקצוע הדיספלינארי הוא 75

לפחות.
במקרים מסויימים תשקל האפשרות לאפשר לתלמידים שסיימו את כל החובות השמיעתיים

שנתי בתנאי שהגישו את כל העבודות למעט שתי עבודות.–ללמוד במסלול החד

לעיתים נכללים בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.—
יועדפו התלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.—
פתיחת הלימודים לתעודות הוראה במקצועות השונים מותנית במספר מינימלי של—

נרשמים.

מבנה הלימודים
משך הלימודים שנה אחת. במהלך השנה לומד התלמיד שעורים בהקף של 40 נק' והשלמות

במידה ונדרש בסעיף ההשלמות.

במסלול החד שנתי ניתן ללמוד לתעודת הוראה אחת בלבד.

התלמידים מתבקשים לסיים חובותיהם בזמן הקצוב.

תוכנית הלימודים

 (40 נקודות)חובות המסלול 
למידה והוראה במערכות החינוך

תיאוריה
2 נ'2 שש"סערכים ומוסר  בהוראה1 .315.2203

2 נ'2 שש"סהתפתחות והתבגרות2. 315.2202

2 נ'2 שש"סתהליכים קוגניטיביים של למידה3. 315.2205

2 נ'2 שש"ספסיכולוגיה חינוכית: היבטים חברתיים ורגשיים4. 315.2204

2 נ'2 שש"סלמידה והתמודדות עימם–ליקויי5. 315.3203

2 נ'2 שש"סדילמות בהוראה6. 315.2201

2 נ'2 שש"סחלופות בהערכת הישגי לומדים7. 315.3201

2 נ'2 שש"סבעיות הסתגלות בבית הספר8. 315.3202
2 נ'2 שש"סקורס בחירה9.
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מיומנויות
1 נ'1 שש"סרכישת מיומנויות מחשב1315.1101.

1 נ'1 שש"סשימושי מחשב בהוראת תחום הדעת2. 315.3102

2 נ'2 שש"סזיהוי מרכיבים בתהליכי הוראה-למידה וניתוחם3. 315.3107

4 נ'4 שש"סתהליכי הוראה תלויי תוכן א' (תרגיל דידקטי)4.

4 נ'4 שש"סתהליכי הוראה תלויי תוכן ב' (סמינר דידקטי)5.

3 נ'4 שש"סשנתי– חד—אימונים בהוראת תחום הדעת א' 6. 315.2400

3 נ'4 שש"סשנתי– חד—אימונים בהוראת תחום הדעת ב' 7. 315.3400

2 נ'2 שש"סכלים להתבוננות בתהליכי הוראה-למידה8. 315.2210

2 נ'2 שש"סביה"ס כמערכת חינוכית9. 315.2212

 הקורסים "פסיכולוגיה חינוכית: היבטים רגשיים וחברתיים" ו"התפתחות והתבגרות"הערה:
הם קדם לקורס "בעיות הסתגלות בביה"ס".

שיעורי בחירה להשלמת נקודות זכות
2 נ'2 שש"סאתיקה מקצועית והשקפת עולם בחינוך ובהוראה1. 315.2505
אספקטים פסיכולוגיים ודידקטיים2 .315.2507

—בהוראת המתמטיקה (לתלמידי מתמטיקה בלבד 
2 נ '2 שש"סלא ינתן בשנה"ל תשס"ד)*

2 נ '2 שש"סהמורה כתלמיד והתלמיד כמורה3. 315.2508

סוגיות קוגנטיביות להוראה ולמידה4. 315.2509
2 נ'2 שש"סבאמצעות מחשב

אינדיוידואליזם והוראה:5. 315.2513
2 נ'2 שש"סהבטים תיאורטיים ובעיות יישומיות

2 נ'2 שש"סההוראה כסיפור חיים וכקריירה6315.2519.

2 נ'2 שש"סשיקולי דעת בהוראה7. 315.2510

2 נ'2 שש"ס8. 315.2510       שילוב הילד החריג בכיתה הרגילה

תלמידים הלומדים לתעודת הוראה במתמטיקה ילמדו את הקורס 315.2507 "אספקטים*
פסיכולוגיים ודידקטיים בהוראת המתמטיקה" במקום שיעור בחירה (הקורס ניתן אחת

לשנתיים).
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נהלים הקשורים בתכנית הלימודים
תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל התלמידא.

את לימודיו בחוג להוראה (ולא השנה בה החל ללמוד בחוגים הדיסציפלינאריים).

החוג רשאי להכניס שינויים בתכנית הלימודים המופיעה בשנתון ללא הודעה מוקדמת.ב.
שינויים, הודעות ופרסומים על לוח המודעות במהלך השנה מחייבים את התלמיד.

תלמיד שהפסיק לימודיו וחזר ללמוד כעבור תקופה העולה על שנתיים, ילמד לפי תכניתג.
הלימודים של השנה  בה חידש לימודיו. תכנית הלימודים שלו תעודכן בהתאם לשינויים
שחלו  במהלך השנים. אם חלפו 10 שנים ומעלה, מאז הפסיק התלמיד את לימודיו, תחול

התיישנות על השיעורים שלמד.
אם יחולו שינויים בתכניות הלימודים של החוגים הדיסציפלינאריים השונים, ואחד מןד.

השיעורים שנקבע כחובת השלמה לא יתקיים, יודיע החוג על שיעור אחר במקומו.
ולוחיש םייונישל םאתהב תונתשהל יושע ליעל ןייוצש יפכ רועמספר השעות לכל שיה.

השונים. קורס השלמה בו םייראנילפיצסידה םיגוחה לש םידומילה תוינכותב
מתקיים תרגיל גם אם לא יצויין בשנתון, התלמיד יחוייב בו.

)םייפולח םירועיש ,לולסמל לולסממ רבעמ ומכ( םידומילה תינכתמ הגירח וא יוניש לכו.
ובאישורו. גוחה שארל בתכב היינפ ידי–לע קרו ךא השעי

סדר לימוד הקורסים כפי שהוא מופיע בשנתון מחייב את התלמיד. אין להקדים וללמודז.
הרקמב םג .גוחה שאר רושיאב אלאקורסים שלא לפי הסדר הקבוע בתכנית הלימודים 

םידומילה תינכתב לוחיש יוניש לכ .דבלב דימלתה תוירחא לע אוה םירועישה דומיל הז
עליו.םג לוחי

לש בר רפסמ דומלל םישרדנ םידימלתה םהב םירקמב :יתנש דחה לולסמה ידימלתלח.
ומערכת הלימודים של המסלול החד תומלשהה ינמז ןיב תופיפח תומייק וא תומלשה

שנתי.–שנתי התלמידים יתבקשו לעבור למסלול הדו

ב')–נהלים הקשורים בהוראת תחום הדעת (תהליכי הוראה תלויי תוכן א' ו
ואימונים בהוראה

התלמידים יתנסו בפעילויות חינוך והוראה בבתי הספר במחוזות חיפה והצפון (כרמיאל,א.
לולסמב דבלמ( םהידומיל תונש לכ ךלהמב עובשב םוי לשנצרת, נהריה, עכו) במתכונת 

2 בקרים םינמאתמ יתנש–דחה לולסמבו םינמאתמ םניא םידימלתה 'א הנשב א"בה
התלמידים נדרשים לפנות בוקר עד 2 בקרים בשבוע לשיבוץ בהכשרה ךכ םשל .)עובשב

מעשית, בהתאם למסלול הלימודים.
ילוקיש חרכהב םניאש םייניניע םילוקיש יפל םינושה רפסה יתבב וצבושי םידימלתהב.  

צעות מרכזתמאב ץבושי דימלתה .הטיסרבינואל הברקה וא םהירוגמ רוזיאל הברקה
.לא ישובצו תלמידים בכפרים מרוחקיםהכשרה מעשית ולא בצורה עצמאית. 

התלמידים יתאמנו בהוראה  גם במהלך החופשה בין הסמסטרים.ג.
 יתאמנו בבתי הספר בהם הם מועסקים כמורים או כממלאי מקום מורים.לאהתלמידים ד.

לע הארוהב םינומיאה תזכרמל חוודל דימלתה לע הבוח !ובשחיי אל הלאכ םינומיא
שיבוצו בטעות לביה"ס בו הוא עובד, בכדי שתוכל לשבצו בבי"ס אחר.
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תלמידים לא ישובצו פעמיים באותו ביה"ס במהלך לימודיהם לתעודת הוראה. חובה עלה.
התלמיד לדווח אם שובץ בטעות לביה"ס בו התאמן בעבר.

 ו.  פטור מאימונים בהוראה א' יינתן לתלמידים שעבדו כמורים 7 שנים לפחות, מעל חצי
 י"ב במשרד החינוך. את הבקשה בצרוף מסמכים—משרה בהוראת הדיסיפלנה בכתות ז' 

מאגף כח אדם במשרד החינוך, יש להגיש בכתב לראש החוג.

הנשב םתיצחמ .םיאלמ םירועש 01 דמלל טנדוטס לכ לע הארוהב םינומיאה ךלהמבז.
הנשב םתיצחמ א"ב לולסמב ;יתנש–ודה לולסמב הינשה הנשב םתיצחמו הנושארה

שנתי מחציתם באימונים א' ומחציתם–השניה ומחציתם בשנה השלישית; ובמסלול החד
באימונים ב'.

הציון בכל סמסטר באימונים בהוראה חייב להיות 70 לפחות.ח.

 בהשלמותובייוחי םירועיש וריסחיש םידימלת .הבוח איה הארוהב םינומיאב תוחכונהט.
בתאום עם מרכזות אמונים בהוראה.

ג' שחלה  עליהם חובת השלמה בשנה"ל העוקבת יחוייבו להרשם–תלמידי שנה ב' וי.
מחדש לקורס אימונים בהוראה ויחוייבו בתשלום.

על כל שינוי במהלך האימונים בהוראה חובה על התלמיד לדווח למרכזת אימונים בהוראהיא.
(העדרות ממושכת, הפסקת לימודים, אי התאמה).

עוצקמה תארוה תא וידומילל ליבקמב תעדה םוחת תארוהב ןמאתהל דימלתה לע הבוחיב.
הוראה תלויי תוכן  א', ב') ובמקביל  לזיהוי מרכיבים תלויי תוכן. יכילהת(

עוצקמ לכ לש )תהליכי הוראה תלויי תוכן( תעדה םוחת תארוהב םירועשה תחיפתיג.
מספר מינימלי של תלמידים כנדרש באוניברסיטה. תמשרהב תינתומ

 בכל המקצועות הם)תהליכי הוראה תלויי תוכן( לימודי הוראת תחום הדעת שלב א' יד.
שנתי.–קורסי קדם לאלו של שלב ב', למעט במסלול החד

 חייב להיות 70 לפחות בכלהקיטמתמ — 'ב תהליכי הוראה תלויי תוכן :סרוקהציון בטו.
סמסטר. חובה לעבור את הבחינה בציון של 70 לפחות ורק לאחר מכן תשוקללנה העבודות

ושאר המטלות.

תלמידים הלומדים לתעודת הוראה באמנות והיסטוריה ילמדו את הקורסים במחשביםטז.
במקביל לקורס תהליכי הוראה תלויי תוכן ב'.

במקרים מיוחדים ידרש התלמיד לצפות בשיעורים נוספים, מעבר לנדרש ולהעביר שיעורייז.
ידי ראש החוג ומומחי התחום.–מבחן נוספים כפי שיקבע על

חובה לפזר את שיעורי הצפיה לאורך כל שנת הלימודים אחת לשבוע. שיעורי צפיהיח.
מרוכזים לא יחשבו.

סטאז' בהוראה
תלמידים שיתקבלו ללימודי ב"א בהוראה ותעודת הוראה משנת הלימודים תשס"ג ואילך

יחוייבו בשנה של התמחות בביה"ס (סטאז') לאחר סיום לימודיהם בחוג להוראה.

עם סיום הלימודים בחוג מקבל הסטודנט תעודת הוראה המצביעה על כך שסיים חובותיו
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בחוג (לימודים תיאורטיים והכשרה מעשית). את רשיון ההוראה ממשרד החינוך יוכל לקבל
רק לאחר שנה של התמחות בביה"ס. את הסטודנט ילווה בביה"ס מורה מיוחד שיסייע

למתמחה.

במהלך שנה זו יחוייב הסטודנט ללמוד קורס באוניברסיטה שמיקודו ליווי תהליך ההתמחות.
חובת מציאת מקום ההתמחות חלה על הסטודנט. תיחשב כל עבודת הוראה במשרה של
8 ש"ש ומעלה בכיתות ז'-י"ב במקצוע בו למד הסטודנט לתעודת הוראה. בשנת ההתמחות

מקבל הסטודנט משכורת מורה בפועל והיא נחשבת כשנת וותק לפנסיה.

תעודת הוראה שניה
תלמידים המעונינים* ללמוד לתעודת הוראה נוספת בחוג הדיסציפלינארי השני בו הם לומדים

יחוייבו בנוסף ללימודיהם בקורסים הבאים:
תהליכי הוראה תלויי תוכן א' (בחוג השני)

אימונים בהוראת תחום הדעת א' (בחוג השני)

תהליכי הוראה תלויי תוכן ב' (בחוג השני)

אימונים בהוראת תחום הדעת ב' (בחוג השני)

בנוסף יחוייבו בשיעורי השלמה כנדרש בשנתון בסעיף השלמות.

* קבלה לתעודת הוראה שניה מותנית באישור ראש החוג.

בקשות פטור
תלמיד רשאי לבקש פטור משיעור על סמך לימודים או התנסות קודמת באותו תחום. בקשתו
תידון בוועדת התלמידים ובהתייעצות עם מרצה השיעור. תלמיד שלמד שיעורים מקבילים
בחוג לחינוך וסיים בציון 70 לפחות זכאי לפטור בהיקף של עד 8 נק'.  הבקשות תתקבלנה על
גבי טופס המיועד לכך בצרוף תדפיס ציונים וסילבוסים של הקורסים שלמד. ללא מסמכים
לא תדון הוועדה בבקשה. שיעורים שיוכרו כפטור לא ישוקללו בציון הגמר וידווחו במערכת

השיעורים כפטור.

לא ניתן לקבל פטור מקורס על סמך קורס שדווח בו "פטור" כתוצאה מהשביתה בשנת
הלימודים תשנ"ד.

לא ניתן לקבל פעמיים "פטור" על סמך אותו הקורס.

את בקשות הפטור יש להגיש עד תחילת שנת הלימודים.

פטור מהקורס: "רכישת מיומנויות מחשב"
תלמידים המעוניינים לגשת לבחינת פטור מהקורס "רכישת מיומנויות מחשב" (315.1.101

carmit@univ/haifa.ac.il)מתבקשים לפנות בדואר האלקטרוני לגב' כרמית שפיגלמן (
לתיאום מועד בחינה. הבחינה תתקיים לפני פתיחת שנת הלימודים.

פטורים מלימוד הקורס ינתנו לתלמידים שלמדו בחוגים שלהלן וקבלו ציון של 70 לפחות:

µ"תלמידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון הלומדים קורס "המחשב בשירות ההיסטוריון
.(106.1.600)
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µ.(202.1.30) "תלמידי החוג לפסיכולוגיה הלומדים קורס "הכרת המחשב

µ"תלמידי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה הלומדים קורס "מבוא לאוריינות מחשב

.(204.1.12)

µ.(289.1.10) "תלמידי החוג לשירותי אנוש הלומדים קורס "מיומנויות מחשב

µ.(292.1.301) "תלמידי החוג להפרעות בתקשורת הלומדים קורס "מיומנויות מחשב

נוכחות
ככלל, הנוכחות בקורסים הניתנים במסגרת החוג להוראה הינה חובה, אלא אם כן, נמסר

אחרת ע"י המרצה.

עיון בבחינה
תלמיד רשאי לעיין במחברת המבחן בשעת קבלה של המרצה ובנוכחותו. עיון בבחינה אינו

מחייב הגשת ערעור.

ערעור על ציון
ערעור על ציון יש להגיש תוך 10 ימים מיום פרסום הציונים על טופס המיועד לכך. הבחינה
תיבדק מחדש והציון האחרון ידווח למחשב גם אם הוא נמוך מהקודם. תוצאות הערעור הן

סופיות ומחייבות.

סיום חובות לימודים
תלמיד המגיש עבודה סמינריונית או כל עבודה אחרונה אחרת לסיום חובותיו לתואר/
תעודה, ירשום ויחתים  את העבודה במזכירות החוג, כמו כן, ימלא את הטופס המיועד לכך
ויצרפו לעבודה. עבודות ניתן למסור במהלך הקורס או עד סוף החופשה שלאחר הסמסטר בו

נלמד הקורס. תלמיד שלא סיים חובותיו בזמן הנ"ל ירשם שנית לקורס או לקורס חלופי.

שקלול
עם קבלת הציון האחרון יודיע התלמיד על סיום חובותיו למזכירות החוג. לאחר קבלת

הודעה זו תיבדק זכאותו לתואר/תעודה והתלמיד יוזמן לחתום על השקלול.

לידיעת התלמיד
ניתן לקבל ציונים באמצעות המענה הקולי (טל' 8345674) או על גבי לוח המודעות של1.

החוג.
ציונים לא ימסרו באמצעות הטלפון.

ידי המרצה או עוזר ההוראה לא באמצעות–עבודות תחולקנה לתלמידים בשעת קבלה על2.
מזכירות החוג.

לקבלת מידע וברורים, התלמידים מתבקשים להתקשר מחוץ לשעת הקבלה.3.
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תנאי מעבר משנה לשנה
מילוי כל החובות בשיעורים, תרגילים, ובאימונים בהוראה. על התלמיד לעמוד בבחינותא.

בציון ממוצע של 70 לפחות.

ממוצע ציוניו של התלמיד בחוג הדיסציפלינארי בכל שנות לימודיו חייב להיות 75 לפחות.ב.

ב' ובאימונים בהוראה–הציון המינימלי הנדרש בשיעורים תהליכי הוראה תלויי תוכן א' וג.
הוא 70 לפחות.

דרישות לקראת השלמת לימודים
ב')–ציון המינימום הנדרש בשיעורי הוראת המקצוע (תהליכי הוראה תלויי תוכן א' וא.

ובאימונים בהוראה הוא 70 לפחות.

במקרים בהם התלמיד נרשם לשיעורי בחירה מעבר לנדרש, שיעורים אלה לא ילקחוב.
בחשבון.

תלמיד שנרשם לשיעור למרות שאינו רשאי ללמוד בו, רישומו לשיעור יבוטל גם אם נבחןג.
וקיבל ציון.

תלמידים חייבים להשלים את חוק לימודיהם תוך פרק הזמן הקצוב בכל מסלול.ד.

קבלת תעודת הוראה
תלמיד יקבל תעודת הוראה לאחר שעמד בתנאים הבאים:

 זכאי לתואר ב"א.א.
סיים בהצלחה את לימודיו בחוג להוראה בכל השיעורים, כולל שיעורי ההשלמה הנדרשיםב.

פי מקצוע ההוראה (בציון הנדרש).–על
ממוצע משוקלל בלימודי הוראה של 70 לפחות.ג.
ממוצע ציוניו בחוג הדיסציפלינרי הוא 75 לפחות.ד.
נמצא מתאים להוראה על סמך חוות דעת המבוססת על מעקב שוטף של מוריו ומדריכיוה.

בחוג להוראה.
עמד בכל הדרישות לקראת השלמת לימודים (לעיל).ו.

הפסקת לימודים ביוזמת החוג
ראש החוג להוראה רשאי להפסיק לימודיו של תלמיד, אשר נמצא בלתי מתאים להוראה

ב') או–במסגרת האימונים בהוראה ולימודי הוראת המקצוע (תהליכי הוראה תלויי תוכן א' ו
בשל התנהגות בלתי הולמת מורה. ההחלטה על הפסקת לימודים תיעשה על סמך חוות דעת

של חברי הסגל, המורים המאמנים והמלצת ועדת המעקב לענייני תלמידים.

תלמיד שנכשל פעמיים (או לא השלים לימודיו) בשיעור חובה, או בתהליכי הוראה תלויי
ב' או בהכשרה מעשית, לא יוכל לסיים לימודיו.–תוכן א' ו
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הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד
תלמיד שהתקבל ללימודי החוג אך לא מימש לימודיו ומבקש ללמוד בחוג בשנה שלאחר—

שנת קבלתו חייב להירשם מחדש.

תלמיד שביקש להפסיק את לימודיו במשך השנה הראשונה, ומבקש לחדש את לימודיו—
בשנה שלאחריה, חייב להירשם מחדש.

תלמיד המפסיק לימודיו לאחר תום שנת לימודיו הראשונה חייב להודיע על כך בכתב—
לראש החוג.

תלמיד המבקש לחדש לימודיו אחרי שנתיים ויותר חייב לפנות בכתב לוועדת התלמידים.—
פי שיקול דעתה תשקול הוועדה תנאי הקבלה מחדש ותחייבו בשיעורי רענון.–על

תלמיד שהפסיק את לימודיו למשך 10 שנים ויותר, חלה התיישנות על לימודיו.—

תלמיד שסיים את לימודיו בחוג להוראה ולא סיים את החוג הדיסציפלינארי במשך 10—
שנים, זכאותו לתעודת הוראה או ב"א בהוראה בטלים.

מעבר מאוניברסיטאות אחרות
תלמידים מחוגים להוראה או מחלקות להכשרת מורים המבקשים לעבור ללמוד בחוגא.

להוראה באוניברסיטת חיפה, יתקבלו כתלמידים מן המניין ויוכלו לקבל ב"א ותעודת
הוראה או תעודת הוראה בלבד אם:

ידי–לע ועבקי רשא םירחא הלבק יאנתב וא/ו גוחל םיליגרה הלבקה יאנתב ודמעי1.
ועדת התלמידים.

םילולסמב תוחפל תודוקנ 62–ו א"בל לולסמב תוחפל תודוקנ 04 לש הסכמ ודמלי2.
לתעודת הוראה בחוג להוראה באוניברסיטת חיפה.

תלמידים מאוניברסיטאות אחרות המבקשים להשלים לימודיהם בחוג להוראה, אך לקבלב.
תדעו רושיאב גוחה ידומילב ףתתשהל ולכוי ,רחא דסוממ הדועתה וא/ו ראותה תא

התלמידים.
םישקבמו תורחא תואטיסרבינואב םייראנילפיצסיד םידומיל ודמלש םידימלתג.

לתעודת הוראה באוניברסיטת חיפה יעבירו לאחר הרישום, צילום של מסמכיהםדומלל
(תעודת ב"א ותדפיס ציונים) למזכירות החוג להוראה.

השלמות ודרישות יחודיות
כדי לאפשר לתלמיד בחוג להוראה להרחיב את ידיעותיו בתכנים של מקצועות לימוד בבית
הספר התיכון (כמפורט בתכנית הלימודים של משרד החינוך) עליו ללמוד שיעורים משלימים
בחלק מהמקצועות. במקרים מסויימים תחייב ועדת הקבלה השלמות נוספות בהתאם

השיעורים המשלימים אינם נחשבים במנין נקודות הזכותללימודיו הקודמים של התלמיד. 
על כל חריגה מתכנית ההשלמות המוצעת, יש לקבל אישורשל הלימודים בחוג להוראה. 

מראש החוג.

הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ- 70 בכל שיעור, אלא אם כן
מצוין אחרת בדרישות המפורטות לגבי כל תחום.
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אמנות
המועידים עצמם להוראת אמנות חייבים ללמוד השלמות באמנותתולדות האמנות תלמידי 

יצירה כמפורט להלן:
4  שש"ס (שנתי)רישום א' 1.
8  שש"ס (שנתי)ציור א'2.
8  שש"ס (שנתי)פיסול א' 3.

20 שש"ססה"כ

למד במסגרת לימודיו לתואר ב"א במדור לתולדותלא הבחירה מבין השיעורים שהתלמיד 
האמנות.

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

 חייבים בהשלמות, במסגרתלהוראת אמנות המועידים עצמם המדור ליצירהתלמידי 
לימודיהם בחוג לאמנות כמפורט להלן:

8 שש"ס2 מבואות (בתקופות שלא נלמדו במסגרת המדור ליצירה)—
2 שש"סתרגיל בבליוגרפיה ומחשב א'—
4 שש"ססמינר באחת מארבע התקופות—

הבחירה היא מבין השיעורים שהתלמיד לא למד במסגרת לימודיו במדור ליצירה, כולל
חוגי.–תלמידי חד

(התלמיד חייב לעמוד בדרישות של תרגיל לפני הסמינר)

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

אנגלית
תלמידים הלומדים לקראת תעודת הוראה באנגלית חייבים בכל החובות של החוג לאנגלית.

שיעורים בתחום השפהבמהלך לימודיהם בחוג לאנגלית חייבים תלמידים אלה ללמוד 
(סה"כ 20 נקודות) לפי הפירוט הבא:

2 שש"ס1. מבוא לבלשנות א': פונולוגיה ומורפולוגיה
2 שש"ס2. מבוא לבלשנות א': פונטיקה

4 שש"ס3. מבוא לבלשנות ב': ניתוח דקדוקי

4 שש"ס4. הדקדוק הפדגוגי

8 שש"ס5. שני שיעורי בחירה בבלשנות (או סמינריונים)*

2 שש"ספה לצרכי הוראה (בחוג להוראה או בחוג לאנגלית)–6. הבעה בעל

*את שיעורי הבחירה או הסמינריונים בבלשנות יש לבחור מרשימת הקורסים הבאה: היסטוריה
של השפה האנגלית, סמנטיקה, מושגי יסוד בבלשנות יישומית, סוגי אנגלית, ניתוח מעמת

של עברית ואנגלית, ניתוח השיח, לקסוקולוגיה.

הציון הנדרש בכל אחד משיעורים אלה הוא 75 לפחות.
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גיאוגרפיה
 הלומדים לקראת תעודת הוראה בגיאוגרפיה יחוייבו בקורסיםלגיאוגרפיהתלמידי החוג 

הבאים:
(תלמידי החוג לגיאוגרפיה יכולים ללמוד לתעודת הוראה נוספת בשל"ח וידיעת הארץ, ראה

סעיף תעודת הוראה בשל"ח וידיעת הארץ)
4 שש"סמבוא לגיאוגרפיה של אדם, חברה ומרחב

4 שש"סמבוא לגיאולוגיה ולגיאומורפולוגיה
2 שש"סמבוא לאקלים

2 שש"סמיפוי, כרטוגרפיה וטופוגרפיה
2 שש"סכלכלית של ארץ ישראל–גיאוגרפיה חברתית

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

היסטוריה
(תלמידי החוג ללימודי א"י יכולים ללמוד לתעודת הוראה נוספת בשל"ח וידיעת הארץ, ראה

סעיף תעודת הוראה בשל"ח וידיעת הארץ)
, הלומדים לקראת תעודת הוראה בהיסטוריהלהיסטוריה של עם ישראלתלמידי החוג א.

ילמדו:
4 שש"ס     שיעור בתולדות א"י בעת החדשה (לימודי א"י)

פי הפירוט הבא:–8 שש"ס בהיסטוריה כללית על–ו
2 שש"ס     שיעור בעת העתיקה
2 שש"ס     שיעור בימי הביניים

4 שש"ס     שני שיעורים בעת החדשה והחדישה
12 שש"ססה"כ

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

 הלומדים לקראת תעודת הוראה בהיסטוריה ילמדו:להיסטוריה כלליתתלמידי החוג ב.
4 שש"סשיעור בתולדות א"י בעת החדשה (לימודי א"י)

8 שש"ס בהיסטוריה של עם ישראל עפ"י הפירוט הבא:–ו
4 שש"ס     שיעור בתקופת בית שני

4 שש"סשיעור בימי הבינייםאו: 
4 שש"סשיעור בעת החדשה

          12 שש"ססה"כ
70 בכל שיעור.– הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ
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 הלומדים לקראת תעודת הוראה בהיסטוריהלהיסטוריה של המזרח התיכוןתלמידי החוג ג.
ילמדו:

4 שש"סשיעור בתולדות עם ישראל בעת החדשה

8 שש"ס בהיסטוריה כללית עפ"י הפירוט הבא:–ו
2 שש"סשיעור בעת העתיקה
2 שש"סשיעור בימי הביניים
2 שש"סשיעור בעת החדשה

2 שש"סשיעור בעת החדישה
12 שש"ססה"כ

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

 הלומדים לקראת תעודת הוראה בהיסטוריה ילמדו:ללימודי ארץ ישראלתלמידי החוג ד.
4 שש"סשיעור בתולדות עם ישראל באחת משלוש התקופות:

בית שני, ימי הביניים או העת החדשה
8 שש"ס מבין השיעורים הבאים (מתוכם 4 שש"ס בהיסטוריה כללית בעת החדשה):–ו

4 שש"ס     שני שיעורים בהיסטוריה כללית בעת החדשה והחדישה
2 שש"ס     שיעור בהיסטוריה כללית בעת העתיקה
2 שש"ס     שיעור בהיסטוריה כללית בימי הביניים

            12 שש"ססה"כ
70 בכל שיעור–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

הלומדים לקראתלהיסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה כללית תלמידי החוגים ה.
הוראה בהיסטוריה ילמדו: תעודת

4 שש"ס     שיעור בתולדות א"י בעת החדשה (לימודי א"י)
4 שש"ס     שיעור בתולדות עם ישראל (בתק' בית שני, ימה"ב או העת החדשה)

8 שש"ססה"כ
70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

 הלומדים לקראת להיסטוריה של המזרח התיכון ולימודי ארץ ישראלתלמידי החוגיםו.
הוראה בהיסטוריה ילמדו: שיעור חובה בחוג להוראה: תעודת

4 שש"סשיעור בתולדות עם ישראל באחת משלוש התקופות:
בית שני, ימי הביניים או העת החדשה
2 שש"סשיעור בעת העתיקה או בימי הביניים

2 שש"סשיעור בעת החדשה או החדישה
8 שש"ססה"כ

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ
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 הלומדיםלהיסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראלתלמידי החוגים ז.
לקראת תעודת הוראה בהיסטוריה ילמדו:

4 שש"סשיעור בתולדות א"י בעת החדשה (לימודי א"י)
פי הפירוט הבא:–4 שש"ס בהיסטוריה כללית על–ו

2 שש"סשיעור בעת העתיקה או בימי הביניים
2 שש"סשיעור בעת החדשה או החדישה

8 שש"ססה"כ
70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

הלומדים לקראת תעודתלהיסטוריה כללית והיסטוריה של עם ישראל תלמידי החוגים ח.
     הוראה בהיסטוריה ילמדו:

4 שש"ס     שיעור בתולדות א"י בעת החדשה (לימודי א"י)

הציון הנדרש בשיעור זה הוא 75.

 הלומדים לקראת תעודת להיסטוריה כללית ולימודי ארץ ישראלתלמידי החוגיםט.
הוראה בהיסטוריה ילמדו:

4 שש"סשיעור בהיסטוריה של עם ישראל באחת מהתקופות:
בית שני, ימה"ב, העת החדשה או החדישה

הציון הנדרש בשיעור זה הוא 75.

הלומדים לקראת תעודתישראל ותולדות עם ישראל –ללימודי ארץתלמידי החוגים י.
הוראה בהיסטוריה ילמדו:

8 שש"ס בהיסטוריה כללית עפ"י הפירוט הבא:
2 שש"סשיעור בעת העתיקה

2 שש"סשיעור בימה"ב
4 שש"סשני שיעורים בעת החדשה והחדישה

8 שש"ס סה"כ
70 בכל שעור.–הציון הנדרש בשעורים אלה הוא 75 ולא פחות מ

חובה ללמוד שיעורים בלבד. לא תינתן אפשרות ללמוד תרגיל.הערה: 

ספרות עברית והשוואתית
8 שש"ס השלמה בספרות השוואתית– יחוייבו בספרות עבריתתלמידים הלומדים במסלול 

לפי הפירוט הבא (בנוסף ללימודי הב"א בספרות):

4 שש"סדרמה

4 שש"ספרוזה

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ
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16 שש"ס השלמה בספרות עברית– יחוייבו בספרות השוואתיתתלמידים הלומדים במגמת 
בשיעורים הבאים:

4 שש"סשיעור בשירת ימי הביניים
4 שש"סספרות המדרש והאגדה/ספרות עממית

4 שש"סשעור בשירה עברית
4 שש"סשעור בסיפורת עברית

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

 תלמידים ששפת האם שלהם אינה עברית ומעונינים ללמוד לתעודת הוראה בספרותהערה:
יהיה עליהם לקבל ציון של 125 ”בבחינת יעל". דרישה זו חלה על תלמידים הלומדים בשני
המסלולים: ב"א ותעודת הוראה בספרות או בעברית כשפה שניה, כמו כן, דרישה זו חלה על

כל תלמיד הלומד שיעורי השלמה בספרות עברית והשוואתית.

השלמות בספרות ולשון לתלמידים מהמגזר הערבי
תלמידי המגזר הערבי המכשירים עצמם להוראת עברית כשפה שנייה (שפה וספרות) ילמדו

את שיעורי ההשלמה הבאים:

 לפי הפירוטבלשון ילמדו 14 שעות השלמה ספרות עברית והשוואתיתתלמידים שלמדו א.
הבא:

4 שש"סתורת הניקוד
הציון הנדרש בקורס זה הוא 75

2 שש"סתחביר הלשון העברית
2 שש"סמסורתי–ניתוח תחבירי

4 שש"סתורת ההגה
2 שש"סתורת הצורות של העברית החדשה

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

את קורסי הקדם חובה ללמוד כנדרש בחוג ללשון. הקורס ”ניתוח תחבירי מסורתי"הערה: 
”תחביר הלשון העברית" והקורס: ”תורת ההגה” הוא קורס קדם הוא קורס קדם לקורס:

לקורס: ”תורת הצורות של העברית החדשה".

 לספרות ילמדו 8 שש"ס השלמה במגמהלספרות עבריתתלמידים שלמדו במגמה ב.
 בנושאים (בנוסף על האמור בסעיף א'):השוואתית

4 שש"סדרמה
4 שש"ספרוזה

תלמידים שלמדו במגמה לספרות השוואתית ילמדו במגמה לספרות עברית 2 שיעוריםג.
בספרות עברית חדשה בהיקף של 8 שש"ס (בנוסף על האמור בסעיף א').

לספרותלמדו 16 שש"ס השלמה במסגרת החוג ללשון עברית יתלמידים שלמדו בחוג ד.
 בנושאים:עברית והשוואתית
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4 שש"ס     שירת ימי הביניים
4 שש"ס מדרש ואגדה    או: 

4 שש"ס     שירה עברית חדשה או סיפורת עברית חדשה
4 שש"ס     דרמה
4 שש"ס     פרוזה

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ
 תלמידים ששפת האם שלהם אינה עברית ומעונינים ללמוד לתעודת הוראה בספרותהערה:

יהיה עליהם לקבל ציון של 125 ”בבחינת יעל". דרישה זו חלה על תלמידים הלומדים בשני
המסלולים: ב"א ותעודת הוראה בספרות או בעברית כשפה שניה, כמו כן, דרישה זו חלה על

כל תלמיד הלומד שיעורי השלמה בספרות עברית והשוואתית.

סוציולוגיה וכלכלה
שיעורי השלמה בסוציולוגיה לתלמידי כלכלה

6 שש"ס חובה—מבוא לסוציולוגיה 
4 שש"סהמבנה החברתי של ישראל

6 שש"סתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיותאו: 
הערה: מבוא לסוציולוגיה הוא תנאי קבלה לשיעור "המבנה החברתי של ישראל" ולשיעורים

החלופיים.
70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

השלמת החובות בשיעורי ההשלמה מהווה תנאי להשתתפות בקורס ”תהליכי הוראה
תלויי תוכן".

שיעורי השלמה בכלכלה לתלמידי סוציולוגיה וכלכלה
כל התלמידים הלומדים לתעודת הוראת בסוציולוגיה וכלכלה חייבים ללמוד את השיעור1.

 כלכלה" (315.2654) בשנה הראשונה ללימודיהם במסלול—”תהליכי הוראה תלויי תוכן א' 
שנתי ובשנה השנייה במסלול הב"א.–הדו

 ”לימודי כלכלה בביה"ס התיכון" מס'—שיעור השלמה חובה נוסף לתלמידי שנה א' 2.
קורס 315.2522.

פתיחת שיעורים אלה מותנית במספר מספיק של נרשמים.

מתמטיקה
ארבעת מתוך  שנייםתלמידים העתידים להורות מתמטיקה ילמדו במסגרת החוג למתמטיקה

השיעורים הבאים:
4 שש"סתולדות המתמטיקה *
4 שש"סיסודות הגיאומטריה

4 שש"סתורת המספרים
4 שש"סיסודות המתמטיקה

60 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 70 בממוצע ולא פחות מ
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תלמידי החוג לסטטיסטיקה מסלול חד חוגי (בלבד)
 השיעורים: ארבעת מביןשנייםילמדו 

4 שש"סתולדות המתמטיקה *
4 שש"סיסודות הגיאומטריה

4 שש"סתורת המספרים
4 שש"סיסודות המתמטיקה

בחוג למתמטיקה:הם גם יחוייבו בהשלמות הבאות 
 שו"ת—6 שש"ס מתמטיקה דיסקרטית

 שו"ת—4 שש"ס מבוא לתורת הקבוצות האינסופיות
 שו"ת—6 שש"ס אלגברה מודרנית א'

 שו"ת—6 שש"ס טופולוגיה
 שו"ת—6 שש"ס מבוא לגיאומטריה אנליטית

* שיעורי הקדם לשיעור תולדות המתמטיקה הם: מבוא לקומבינטוריקה ותורת הקבוצות,
מבוא לגיאומטריה אנליטית, אלגברה מודרנית א', חשבון אינפיניטיסימלי א', ב' וג'.

60 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 70 בממוצע ולא פחות מ

 שפה שניה—ערבית 
תלמידים העתידים להורות ערבית כשפה שנייה, חייבים בשיעורי השלמה לפי הפירוט הבא:

8 שש"ס ערבית מדוברת במסגרת המחלקה ללימודי שפות (למתחילים או למתקדמים1.
פי רמת התלמיד).–על

 4 שש"ס והבעה—6 שש"ס במיומנויות היסוד של השפה הערבית (קריאה מודרכת 2.
 4 שש"ס) בחוג לערבית.—ותרגום 

הציון הנדרש בכל קורס הוא 75 לפחות.

חינוך מיוחד
תלמידי המסלול לייעוץ וחינוך מיוחד חייבים בקורסי השלמה בחוג לחינוך לפי הפירוט

הבא:
4 שש"ספסיכולוגיים של הלמידה–אספקטים נוירו

2 שש"סאיבחון וטיפול בליקויי למידה

4 שש"סליקויי קריאה: הבטים נוירופסיכולוגיים והתפתחותיים

את הקורסים יש ללמוד בשנה א' בתעודת ההוראה.

70 בכל שיעור.–הציון הנדרש בשיעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ
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תעודת הוראה בשל"ח וידיעת הארץ
 יכולים ללמוד לתעודת הוראהלימודי א"י, ארכיאולוגיה וגיאוגרפיהתלמידי החוגים: 

בשל"ח, ידיעת הארץ ולימודי א"י.

ושעור השלמה בחוגלגיאוגרפיה  יחוייבו  בשיעור השלמה בחוג תלמידי החוג ללימודי א"י 
לארכיאולוגיה.

 אחד משני השעורים:לגיאוגרפיהבחוג 

4 שש"סמבוא לגיאוגרפיה של אדם, חברה ומרחב

4 שש"סמבוא לגיאולוגיה ולגאומורפולוגיה

 אחד משני השעורים:לארכיאולוגיהבחוג 

4 שש"סמבוא לארכיאולוגיה של א"י

4 שש"סמבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית

 ושיעור השלמהללימודי א"י יחוייבו בשיעור השלמה בחוג תלמידי החוג לארכיאולוגיה
 לגיאוגרפיה.בחוג

אחד משני השיעורים:ללימודי א"י בחוג 

4 שש"ס19–ישראל במאה ה–מבוא לארץ

4 שש"סמבוא לתקופת המנדט

אחד משני השעורים:לגיאוגרפיה בחוג 

4 שש"סמבוא לגיאוגרפיה של אדם, חברה ומרחב

4 שש"סמבוא לגיאולוגיה ולגאומורפולוגיה

 ושעור השלמה בחוגללימודי א"י יחוייבו בשיעור השלמה בחוג תלמידי החוג לגאוגרפיה
לארכיאולוגיה.

אחד משני השיעורים: ללימודי א"י בחוג

4 שש"ס19–ישראל במאה ה–מבוא לארץ

4 שש"סמבוא לתקופת המנדט

 אחד משני השיעורים:לארכיאולוגיהבחוג 

4 שש"סמבוא לארכיאולוגיה של א"י

4 שש"סמבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית

70 בכל קורס.–הציון הנדרש בשעורים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ
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תלמידים הלומדים לתעודת הוראה בשל"ח וידיעת הארץ מחוייביםלתשומת לב הסטודנטים: 
2 ריכוזים:–ב

 כל תלמיד מחוייב להשתלב בפרק "מיומנויות שדה" באחד— ריכוז של מיומנויות שדה1.
רחא םוקמ לכב וא הפיח תטיסרבינואב — ןקת ות יפ לע םילויט יכירדמל םיסרוק      ה

      שהוסמך לכך ולהציג במזכירות אישור השתתפות ועמידה בהצלחה במטלות ריכוז זה.
      ההשתלמות תתקיים במשך שלושה ימים בשדה.

 התלמידים מחוייבים לעמוד בקורס עזרה ראשונה  ולהשיג—ריכוז של עזרה ראשונה 2.
תעודת "מגיש עזרה ראשונה" במוסדות שבהם מתקיים קורס זה בהיתר משרד החינוך

במגן דוד אדום או במוסד מוסמך אחר. הקורס הינו בן 44 שעות.

באוניברסיטת חיפה ההשתלמויות תתקיימנה בביה"ס לתיירות. פרטים ניתן לקבל—
 חדוה גוזלן טלפון 8240426.’במזכירות ביה"ס לתיירות אצל גב

שני הריכוזים ימומנו ע"י הסטודנטים.—
משרד החינוך והתרבות תחום של"ח2 ריכוזים אלו נדרשים מכל מורה של"ח עפ"י 

.וידיעת הארץ. קבלת תעודת ההוראה מותנית בעמידה בהצלחה בשני ריכוזים אלה

תעודת הוראה באזרחות ובמדע המדינה
תלמידי החוג למדע המדינה יכולים ללמוד לתעודת הוראה "באזרחות ובמדע המדינה".

הסטודנטים יחוייבו ללמוד במסגרת שיעורי ההשלמה קורס העוסק במיעוט הערבי בישראל
 "משפט קונסטיטוציוני"ואבנוסף יחויבו בקורס במשפטים: "יסודות המשפט בישראל" 

תחומיים). תלמידים שלמדו קורסים אלה במסגרת–(קורסים הניתנים בחוג ללימודים רב
70 בכל קורס, יהיו פטורים–לימודי הב"א וציונם הממוצע של ההשלמות הוא 75 ולא פחות מ

מהשלמות (בתאום עם מזכירות החוג).

70 בכל קורס.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא 75 בממוצע ולא פחות מ

מסלול משותף למשפטים הוראה וחינוך
מטרת התכנית

מטרת המסלול  המשותף הינה לאפשר לתלמידי הפקולטה למשפטים לרכוש השכלה בתחומי
החינוך וההוראה. בבסיס מטרה זו עומד הצורך להעמיד חוקרים אקדמאים שיבחנו את דיני
החינוך בארץ כמו גם את מבנה החינוך המשפטי בארץ, ולהשתלב בלימוד מקצועות האזרחות,
מדע המדינה וחוק ומשפט במסגרת בתי הספר התיכוניים, היה ויחפצו לפנות לתחום המעשה.

תנאי הקבלה
יתקבלו תלמידים שהתקבלו או לומדים בחוג למשפטים בתאום עם החוגים: משפטים,

חינוך והוראה.

מבנה התכנית:
µםיטפשמל הטלוקפה תרגסמב ודמליש תודוקנ 211 לש ךס דומיל לולכת תינכתה

50 נ"ז שילמדו בחוגי החינוך וההוראה על פי המפורט למטה (25 באישור החוג לחינוך
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תוחרזאה אשונל םייפיצפס המלשה ידומיל ז"נ 01 דעו ,)הארוה גוחה רושיאב 52–ו
עציהל םאתהב הרבחה יעדמל  הטלוקפה יגוחב וא/ו םיטפשמל הטלוקפב ודמליש
הטלוקפהו הארוהל גוחה רושיאב ,גוחה תוריכזמב ומסרופיש םיאשונה יפ לע םיסרוקה
,םיטפשמל הטלוקפה לש םידומילה תינכות תרגסמב ודמלנש םיסרוק .םיטפשמל

אשר אושרו כממלאים את דרישת לימודי ההשלמה, יוכרו במסגרת דרישות ההשלמה.
162 נ"ז ולא יעלה על 172 נ"ז.–בסה"כ לא ירד סך הנקודות הנדרש מ

µהשלמת התוכנית במלואה תקנה לסטודנט תואר משולב במשפטים, חינוך והוראה ובכלל
רושיא טנדוטסה לביק םא תלוז דומיל תונש 4 וכשמי םידומילה .הזה תעודת הורא

מהפקולטה למשפטים לסיים את לימודיו מוקדם או מאוחר יותר.

µבפני הסטודנטים תהיה אפשרות להשלים את התוכנית באופן חלקי ולזכות בתעודת
פי דרישות–30 נ"ז ולא יעלה על 40 נ"ז על–, היה וישלימו סך שלא יפחת מהוראה  בלבד

ךותמ דבלב ז"נ 03 וללכי ולא תודוקנ .גוחה תוריכזמב םסרופיש יפכ הארוהלהחוג 
רשימת הקורסים המרכיבה את המסלול המשולב באישור החוג להוראה, וכן עד 10 נ"ז
במקצועות השלמה כנדרש במסלול המלא. סטודנט אשר יבחר ללמוד במסלול המשפטים

ז"נ 741–מ תוחפ אל דמלי כ"הסבו ,תויטפשמ ז"נ 711 דומלל שרדיי הארוותעודת הה
לצורך השלמת התואר במשפטים וקבלת תעודת הוראה. 157 נ"ז–ולא יותר מ

µסטודנט אשר יחליט במסגרת לימודיו לוותר על התוכנית המשותפת יידרש ללמוד את
מלוא 142 נ"ז הנדרשות בפקולטה למשפטים לשם קבלת תעודת בוגר. לימודים אשר

–20 נ"ז הלא–למד במסגרת המסלול המשולב יוכרו, על-פי בקשת הסטודנט, כחלק מ
משפטיות אותן רשאי הסטודנט למשפטים ללמוד כלימודי בחירה כלליים.

תעודת הוראה בפסיכולוגיה
מטרת התכנית

מטרת התכנית הינה להכשיר בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות ובעלי
תואר שני בייעוץ חינוכי להוראת הפסיכולוגיה בבית הספר התיכון.

תנאי קבלה
תואר ב"א בחוג לפסיכולוגיה או תואר בוגר בחוג למדעי ההתנהגות או מסיימי שנה ב'1.

בפסיכולוגיה בציון גמר של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון.
בעלי תואר שני ביעוץ חינוכי.2.
במקרים מסויימים תישקל מועמדותם של סטודנטים לתואר שני בייעוץ ושל תלמידי3.

שנה ג' במגמת הייעוץ. תלמידים אלה יהיו זכאים לקבל תעודת הוראה בפסיכולוגיה
לאחר השלמת כל חובות שנה א' בתואר שני בייעוץ חינוכי ולאחר סיום ההשלמות

הנדרשות.
קבלת התלמידים לתכנית, תיעשה על סמך ממוצע ציונים, קורות חיים, המלצות וראיון4.

      קבלה אישי. רק חלק  מן המועמדים יוזמנו לראיון קבלה.
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תלמידי תואר ראשון שלא ימשיכו לתואר שני בייעוץ יתבקשו להשלים 3 קורסים נוספים5.
בתאום עם ראש התוכנית (בנוסף על ההשלמות הנדרשות מכל התלמידים הלומדים

למ"א ביעוץ חינוכי).

מבנה הלימודים
 חובה והשלמות בהתאם ללימודיו’הלימודים נמשכים שנתיים במהלכם לומד התלמיד 30 נ

הקודמים כפי שתקבע ועדת הקבלה.

התלמידים מתבקשים ללמוד במסגרת לימודיהם את שני הקורסים:—

 קורס מספר 315.3204.— למתקדמים  —  בעיות הסתגלות בבית הספר —

 315.3205.—תוכניות התערבות ומניעה בביה"ס —

קורסי ההשלמה הם:—
התפתחות והתבגרות (התפתחות רגשית חברתית בהתבגרות)—

פסיכולוגיה חינוכית רגשית חברתית (התפתחות רגשית חברתית בילדות)—

תהליכים קוגניטיבים של למידה—

פסיכולוגיה חברתית—

פסיכולוגיה פיזיולוגית—

ניתן לקבל פטור על בסיס של לימודים קודמים באישור ראש התוכנית.—

70 בכל קורס.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא ממוצע של 75 ולא פחות מ

µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
בהוראת האנגלית כשפה זרה
תכנית משותפת לחוג להוראה
ולחוג לשפה וספרות אנגלית

 בתיה לאופר וד"ר אירית פלד’פרופיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר השני בהוראת האנגלית כשפה זרה היא להעמיק את ההשכלה של
התלמידים בנושאים הקשורים בתהליכי הוראה ולמידה של הוראת אנגלית כשפה זרה, תוך
התמחות בתיאוריות הפסיכולוגיות, הפדגוגיות, הפילוסופיות, והבלשניות המנחות תהליכים
אלו ועל רקע מבנה הדעת של המקצועות. בתכנית ירכשו התלמידים במשולב כלי מחקר
וניתוח, בעזרתם יוכלו לרכוש ולפתח ידע עיוני, מחקרי ויישומי בנושאים השונים ובכך
לקדם את התחום התיאורטי ואת ביטויו בשדה.  בכך מכשירה התכנית מנהיגות מדעית

ופדגוגית להוראת האנגלית כשפה זרה ולמחקר של ההיבטים הקשורים בכך.

תנאי הקבלה
ללימודי התואר השני בהוראת האנגלית כשפה זרה יתקבלו תלמידים בעלי תואר בוגר1.

באנגלית בחוג לשפה וספרות אנגלית בציון של 80 לפחות ובחוג להוראה בציון 80
לפחות או בעלי תעודת הוראה בציון של 80 לפחות. [ועדת המ"א של התוכנית רשאית

לדרוש בחינת כניסה בכתב ו/או ראיון].

שנתי שסיימו שנה א' בציון של–יתקבלו  גם תלמידי תעודת הוראה באנגלית במסלול דו2.
80 לפחות, ובעלי ציון ממוצע של 80 לפחות בחוג לאנגלית. מעמדם יהיה "על תנאי" עד

לסיום תעודת ההוראה בציון של 80 לפחות.

רשאים להגיש את מועמדותם גם תלמידים בעלי ממוצע 79-76 באנגלית במידה והם3.
בעלי ניסיון בהוראה של   3-5 שנים לפחות בחטיבת ביניים או בחטיבה העליונה.

במקרים מסויימים יתקבלו תלמידים שיש להם רישיון הוראה במקום תעודת הוראה4.
יסודי.–בתנאי שיהיו בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראת האנגלית בביה"ס העל

תינתן עדיפות לבעלי נסיון בהוראה.5.

במקרים מסוימים יידרשו התלמידים להשלמות.6.

מועמדים שבמהלך לימודי הב"א לא למדו סטטיסטיקה, יחויבו בהשלמה בתחום זה.7.

 חייבים להגיש מסמכים שיש בהם ציון משוקלל לתואר B.Ed מועמדים בעלי תואר8.
ראשון תכנית ההשלמות שיחויבו בה המועמדים תתבסס על היקף השעות ותכני הלימוד

.B.Ed–בקורסים שהשתתפו בהם במסגרת לימודי ה

המועמדים חייבים לעמוד גם בתנאי הקבלה של החוג לשפה וספרות אנגלית.9.
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מבנה הלימודים
הלימודים יתקיימו בשני מסלולים: מסלול א' המהווה מסלול מחקרי עם עבודת גמר ובו
צובר התלמיד 36 שש"ס (מתוכם כתיבת 2 סמינריונים, אחד בחוג להוראה ואחד בחוג
לאנגלית) ומסלול ב' המהווה מסלול שאינו מחקרי עם בחינת גמר ובו צובר התלמיד 44
שש"ס (מתוכם כתיבת 3 סמינריונים, אחד בחוג להוראה ואחד בחוג לאנגלית והשלישי לפי

בחירת התלמיד).

משך הלימודים במסלול א' הוא עד 3 שנים. משך הלימודים במסלול ב' הוא שנתיים.

מבנה תכנית הלימודים לתלמידי הוראת האנגלית כשפה זרה:
 :במסלול א'

8 שש"סלימודים כלליים בתחום ההוראהא.

4-8 שש"סלימודים מתודולוגיים בנושא המחקר של ההוראהב.
(לפי בחירת התלמיד בסעיף ד')

4 שש"סלימודים בהוראת תחום הדעת אנגלית כשפה זרהג.

לימודים בתחום הבלשנות האנגלית והיישומיתד.
16-20 שש"ס(יינתן בחוג לשפה וספרות אנגלית)

(לפי בחירת התלמיד בסעיף ב')
36 שש"ססה"כ

עבודת הגמר
על התלמיד להגיש הצעת תיזה לועדת המ"א של החוג, במהלך השנה השניה, ולאחר סיום
לפחות מחצית הקורסים של התוכנית. ההצעה תוגש בשני עותקים למזכירות החוג עם

אישורו של המנחה. החוג ידווח על אישור העבודה ומנחיה לרשות ללימודים מתקדמים.
הנחיות לכתיבת עבודת תיזה ניתן לקבל במזכירות החוג. הנחיות לכתיבת עבודת גמר ניתן

לקבל אצל מרכזת לימודי התואר השני ברשות ללימודים מתקדמים.

:במסלול ב'
12 שש"סלימודים כלליים בתחום ההוראהא.

4-8 שש"סלימודים מתודולוגיים בנושא המחקר של ההוראהב.
(לפי בחירת התלמיד בסעיף ד')

4 שש"ס אנגלית כשפה זרה—לימודים בהוראת תחום הדעת ג

לימודים בתחום הבלשנות האנגלית והיישומיתד.
    (יינתן בחוג לשפה וספרות אנגלית)

20-24 שש"ס    (לפי בחירת התלמיד סעיף ב')
44 שש"ססה"כ



החוג להוראה

708

בחינת גמר
התלמיד רשאי להיבחן בבחינת הגמר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו.

התלמיד יבחן לפי בבליוגרפיה שיקבל מהחוג להוראה ומהחוג לאנגלית.

בחינת הגמר תהיה בכתב, או שילוב של בחינה בכתב ובעל-פה.

תעודת המוסמך שתינתן בהוראת האנגלית כשפה זרה תהיה משותפת לפקולטה לחינוך
ולפקולטה למדעי הרוח.

בחינות ותנאי מעבר
ציון מעבר בקורס מ"א הוא 70. זכאי לתואר מ"א הוא תלמיד שהשיג ציון ממוצע של 76

לפחות.

הוועדה החוגית לתואר שני של החוג  שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול א'
למסלול ב' על סמך הישגיו הלימודיים.

תלמיד הלומד במסלול א' חייב לקבל ציון 76 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני.

תלמיד הלומד במסלול ב' חייב לעבור את בחינת הגמר בציון 76 לפחות.

אין ללמוד יותר משני קורסים אצל אותו המרצה.

ההרשמה ומידע נוסף
המועמדים מוזמנים לשוחח עם יו"ר הועדה החוגית, פרופ' בתיה לאופר בחוג לשפה וספרות
אנגלית וראש החוג להוראה, ד"ר בילי עילם. פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות החוג

להוראה ובמזכירות החוג לשפה וספרות אנגלית.

התכנית המפורטת תימסר לנרשמים במועד מאוחר יותר.

µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
בהוראת המתמטיקה

ד"ר אירית פלדיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר השני בהוראת המתמטיקה היא להעמיק את ההשכלה של התלמידים
בנושאים הקשורים בתהליכי הוראה ולמידה של מתמטיקה, תוך התמחות בתיאוריות
הפסיכולוגיות, הפדגוגיות והפילוסופיות המנחות תהליכים אלו ועל רקע מבנה הדעת של
המקצועות. בתכנית ירכשו התלמידים במשולב כלי מחקר וניתוח, בעזרתם יוכלו לרכוש
ולפתח ידע עיוני, מחקרי ויישומי בנושאים השונים ובכך לקדם את התחום התיאורטי ואת
ביטויו בשדה. בכך מכשירה התכנית מנהיגות מדעית ופדגוגית להוראת המתמטיקה ולמחקר

של ההיבטים הקשורים בכך.

תנאי הקבלה
ללימודי התואר השני בהוראת המתמטיקה יתקבלו תלמידים בעלי תואר בוגר1.

במתמטיקה בציון 76 ומעלה ובחוג להוראה בציון 80 ומעלה או בעלי תעודת הוראה
בציון של 80 לפחות.

שנתי–רשאים להגיש את מועמדותם גם תלמידי תעודת הוראה במתמטיקה במסלול דו2.

      שסיימו שנה א' בציון של 80 לפחות, ובעלי ציון ממוצע של 76 לפחות בחוג למתמטיקה.

      מעמדם יהיה "על תנאי" עד לסיום תעודת ההוראה בציון של 80 לפחות.

תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה.3.

4.   במקרים מסוימים יתקבלו תלמידים שיש להם רשיון הוראה במקום תעודת הוראה
יסודי.–בתנאי שיהיו בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראת המתמטיקה בביה"ס העל

במקרים מסוימים יידרשו התלמידים להשלמות.5.

על המועמדים לעמוד במבחן פטור באנגלית בציון עובר.6.

מועמדים שבמהלך לימודי הב"א לא למדו סטטיסטיקה, יחוייבו בהשלמה בתחום זה.7.

 חייבים להגיש מסמכים שיש בהם ציון משוקלל לתוארB.Edמועמדים בעלי תואר 8.
ראשון. תכנית ההשלמות שיחויבו בה המועמדים תתבסס על היקף השעות ותכני הלימוד

.B.Ed–בקורסים שהשתתפו בהם במסגרת לימודי ה

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית,9.
חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה, כתנאי לקבלתו

ללימודים.
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מבנה הלימודים
הלימודים יתקיימו  בשני מסלולים: מסלול א' המהווה מסלול מחקרי עם עבודת גמר ובו
צובר התלמיד 36 שש"ס (מתוכם כתיבת 2 סמינריונים) ומסלול ב' המהווה מסלול שאינו

מחקרי עם בחינת גמר ובו צובר התלמיד 44 שש"ס (מתוכם כתיבת 3 סמינריונים).

משך הלימודים במסלול א' הוא עד 3 שנים; משך הלימודים במסלול ב' הוא שנתיים.

מבנה תכנית הלימודים לתלמידי הוראת המתמטיקה:
:במסלול א'

8  שש"סא. לימודים כלליים בתחום ההוראה
8  שש"סב. לימודים מתודולוגיים בנושא המחקר של ההוראה

16 שש"ס המתמטיקה—ג. לימודים בהוראת תחום הדעת 
4  שש"ס מתמטיקה—ד. לימודים בתחום הדעת 

36 שש"ססה"כ

עבודת הגמר
על התלמיד להגיש הצעת תיזה לועדת המ"א של החוג, עד סוף השנה הראשונה או לכל
המאוחר במהלך השנה השניה, ולאחר התייעצות עם מנחה התיזה. ההצעה תוגש בשני עותקים
למזכירות החוג עם אישורו של המנחה. החוג ידווח על אישור העבודה ומנחיה לרשות ללימודים

מתקדמים.

הנחיות לכתיבת עבודת גמר ניתן לקבל אצל מרכזת לימודי התואר השני ברשות ללימודים
מתקדמים.

:במסלול ב'
12 שש"סא. לימודים כלליים בתחום ההוראה

8   שש"סב. לימודים מתודולוגיים בנושא המחקר של ההוראה
16 שש"סג. לימודים בהוראת תחום הדעת - מתמטיקה

8  שש"סד. לימודים בתחום הדעת - מתמטיקה
44 שש"ססה"כ

בחינת גמר
התלמיד רשאי להיבחן בבחינת הגמר רק לאחר שהשלים את כל חובותיו. בחינת הגמר תהיה

פה.–בכתב, או שילוב של בחינה בכתב ובעל

בחינות ותנאי מעבר
ציון מעבר בקורס מ"א הוא 70. זכאי לתואר מ"א הוא תלמיד שהשיג ציון ממוצע של 76

לפחות.

הוועדה החוגית לתואר שני של החוג שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול א'
למסלול ב' על סמך הישיגיו הלימודיים.

תלמיד הלומד במסלול א' חייב לקבל ציון 76 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני.
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תלמיד הלומד במסלול ב' חייב לעבור את בחינת הגמר בציון 76 לפחות.
אין ללמוד יותר משני קורסים אצל אותו המרצה.

שקלול
מרכיבי הציון הסופי:

30% מהציון הסופי—עבודה + מבחן 
30% מהציון הסופי—סמינריונים 

30% מהציון הסופי—קורסים בהוראת המתמטיקה 
10% מהציון הסופי—קורסים במתמטיקה 

ההרשמה ומידע נוסף
המועמדים מוזמנים לשוחח עם ראש החוג להוראה, ד"ר בילי עילם. פרטים נוספים ניתן

לקבל במזכירות החוג להוראה.

התכנית המפורטת תימסר לנרשמים במועד מאוחר יותר.

מזכירות החוג
גב' כרמלה שמרמרכזת החוג: 

 גב' אילנה רונןמזכירה:
שעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות 11:00 - 13:00

טלפון: 04-8240889, 04-8240890

µ µ µ
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חוגי)–חוג לימודים לב"א (דו
חוג ראשי למ"א

ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה

פרופ' מיכל ירושלמיראש החוג: 
פרופ' חיה קורץיו"ר הוועדה החוגית לתואר ראשון: 

פרופ' אביגדור קלינגמןיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: 
פרופ' רבקה איזיקוביץיו"ר ועדת הדוקטורט החוגית: 

חברי הסגל האקדמי

,)החמומ( ןמרב לאונמע 'פורפ ,)הטירמא( ץרפ–ןב םירמ 'פורפפרופסור מן המניין:
,רנדייז השמ ’פורפ ,ץיבורזל–ץרה לחר 'פורפ ,)ןותבש( קרב יזע ’פורפ
,)'ב רטסמס ןותבש( לאירתכ רמת ’פורפ  ,)ןותבש( ןהכ רידא 'פורפ
 גבריאל סלומון’ה), פרופטירמא( רשנ הלרפ 'פורפ ,ןיל תור ’פורפ

חיון (אמריטה).–(שבתון ), פרופ' ליה קרמר

,ץינזרב היבצ ’פורפ ,רדנסכלא ןנח 'פורפ ,ץיבוקיזיא הקבר 'פורפפרופסור חבר:
,)ןותבש( דרפס הנא 'פורפ ,ימלשורי לכימ ’פורפ ,ןמטוג יסוי 'פורפ

 חיה קורץ (מומחה), פרופ' אביגדור קלינגמן,’פרופ' רחל סגינר,  פרופ
,)ןותבש( ןורמיש ףסוי ’פורפ ,רטייר תינוש 'פורפ ,ינרק יבא ’פורפ

), פרופ' דוד שר.’ צפורה שכטמן, פרופ' ענת שר (חל"ת סמסטר א’פרופ

,אריס–ןב דוד ר"ד ,שיבול–זבלא המירפ ר"ד ,העיבר–ובא םילס ר"דמרצה בכיר:
גיצרה לאכימ ר"ד ,)ןותבש( באז–רוג ןליא ר"ד ,ןשוש–ןב השרמ רד"

,םל ןרוא ר"ד ,ןיקייל קרמ ר"ד ,ץכ לאכימ ר"ד ,ןמסיו סדה ר"ד ,)החמומ(
ד"ר רוני לידור, ד"ר עפרה מייזלס, ד"ר מיכה פופר, ד"ר אירית פלד,
ד"ר אריה רוטשטיין, ד"ר זהבה רוזנבלט (שבתון), ד"ר שפרה שינמן,

).’ד"ר יוסף שניר (שבתון סמסטר א

ד"ר תמר אלמוג, ד"ר זהבה גולדשטיין, ד"ר בילי עילם.מורה בכיר:

צבי, ד"ר דבורה גולדן, ד"ר אורית–ברק, ד"ר דני בן–ד"ר לילי אורלנדמרצה:
חצרוני, ד"ר רוזה לייקין, ד"ר פול  מילר, ד"ר קלרה סבג, ד"ר אנית

סומך, ד"ר מיכל שני (מומחה), ד"ר מירי שרף.
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פופקו.–ד"ר אילנה סבר, ד"ר אורה פלגמורה:

 תמר טלטש.’גבעובד הוראה:

,ןולייא ילא ר"ד ,ןוסנורהא םייח ר"ד ,ןדא הרובד ר"ד ,רשיבא הדעלג ר"דעמית הוראה:
,רוגמלא תור ר"ד ,ינולא היתב ’בג ,רדלא ןתיא ר"ד ,ןולייא השמ ר"ד
רונית בוגלר,  ד"ר רותי בורנשטיין, ד"ר מוניקה ר"ד ,םואב תירוד ר"ד

,דנרול–אנחרב תירוד ר"ד ,ןושש ןב הגנ 'בג ,הדוהי– מרים בן’בלאנרו, גב
,לג הירבע ’בג ,קרב הרופיצ 'בג ,רלסרב תימולש ’בג ,ישי–רב הנח ר"ד

ןאורמ ר"ד ,ץיבודיוד לאכימ ר"ד ,תונרג דוד רמ ,דלפנורגפרופ' ליאו 
ד"ר ציפורה הוכדורף, ד"ר ישעיהו הוצלר, ד"ר רונן ,ןד ירוא רמ ,יריוד

,הדיבז ןורהא רמ ,ןינקו דרו 'בג ,ןוסטוו חנ רמ ,קייאד–המר,  ד"ר דינה ואן
תליג ר"ד ,ליגי דוד ר"ד ,סונט םאיה 'בג רעיה טלמור, ’ גב,יאנומשח תור ’בג
,ןמטכל תיליע ’בג ,ץנרול הילד ר"ד ,בהל ןר ר"ד ,ולש–ןהכ רימא ר"ד ,ןהכ
ר"ד ,לואש–רלימ ילש ’בג ,לטימ הנורש ר"ד ,גנאי–רייאמ הנשוש ר"ד
סגל, ילרוא בג ,בונ לעי ר"ד,ןובנ רתסא ’בג ,ןורמ ןפטס ר"ד ,ןממ יסוי

,ןמרדפ התיד ’בג ,רבנע ירמע ר"ד ד"ר מאיר סעדון, ,רגדס רונית ’גב
,דלפ ינד רמ ,רזייפ סולרק ר"ד ,ןיגייפ ימענ ר"ד ,לטרופ הביבח 'בג
ושניאק,’פרופ' יצחק צ  ,ןרוצ  לחר ’בג ,קנרפ הנליא ר"ד ,ןמדירפ יבור ר"ד

,ביבר תימלוש ר"ד ,ןמשיפ–ןיקלקהורוביץ, ד"ר דבורה –נינה קהן’גב' ג
,ןמכייר הנסקור ר"ד ,ןנור הלאכימ ’פורפ ,ןנור ןנח ר"ד ,בגר הנפד 'בג
יבצ רמ ,רחש יסול 'בג ,ביגש לאכימ ’פורפ ,ףשר הירא רמ ,זר ןולא ר"ד
 איילה’ גב,דקש הליג 'בג ,ולש תינור ’בג ,ןינייש לכימ ר"ד ,דלפנרטש

 נורית’לין שתיל, ד"ר ישעיהו תדמור, ד"ר רחל תומר, גבווא ר"דשריקי, 
קפלן, פרופ' עמנואל תירוש.–תורן

construct.haifa.ac.il אתר החוג  באינטרנט:
באתר זה מופיע מידע אודות תחומי המחקר וסגל המרצים בחוג, מידע הנוגע לקבלה לתוכניות

השונות בחוג ולוח מודעות המתעדכן באופן שוטף.

 שרה דובדבני’גבמרכזת מזכירות החוג: 
-ה' בין השעות 11:00-13:00’שעות הקבלה: ימים א

: 04-8240860’טל
פקס: 04-8249375

חדר 2409, קומה 4, בניין חינוך
sarad@construct.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

 שרה קרפיק’גב מרכזת תואר ראשון:
שעות הקבלה: ימים א'-ה' בין השעות 13.00-11.00

טל': 8240858
פקס': 8249353

חדר 2412, קומה 4, בניין חינוך
sarak@construct.haifa.ac.il דואר אלקטרוני:

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג היא להפגיש את התלמיד עם הידע שהצטבר בתחומים שונים של
החינוך, לפתח חשיבה מדעית ולטפח בחינה ביקורתית של עמדות, ערכים, ודרכים בחינוך.

 הקניית ידע ומושגים והבנת תהליכים חינוכיים, הכרת יסודות עיוניים— במישור התיאורטי
הדרושים לפיתוח  גישה אינטגרטיבית ומדעית לחקר החינוך, הצגת כלים לניתוח מדעי של

תהליכי למידה והוראה, והבנת התרומה של מדעים שונים לחינוך.

 עידוד פתיחות לאלטרנטיבות בחינוך, קידום הנעה למחקר— חברתי –במישור הערכי
ולתרומה בשדה החינוך, יצירת זהות מקצועית ומעורבות בעבודה חינוכית.

 פיתוח מיומנויות וכישורים הדרושים למילוי תפקידים מובילים— במישור ההתנהגותי
בחינוך, הכשרת עתודה של מנהיגים חינוכיים בעלי כלים מקצועיים לפיתוח ולקידום מערכת

פורמלי. החוג רואה חשיבות עליונה לכך שהמיומנויות בכל–החינוך ומסגרות החינוך הבלת
תחום מעוגנות בהבנה מעמיקה וביכולת חשיבה אלטרנטיבית.

הלימודים בחוג אינם מעניקים תעודת הוראה.הערה: 

הוראות כלליות
תנאי קבלה

ידי החוג.–אוניברסיטאיים ברמה הנדרשת על–פי תנאי הקבלה הכלל–הקבלה לחוג נעשית על

פה.–ועדת הקבלה של החוג רשאית לדרוש נתונים נוספים בכתב ובעל

חוגי בלבד.–לימודי החוג מתנהלים במסלול דו

חובות
על התלמיד לצבור 60 נקודות במשך שנות לימודיו.

 לשנה ב'’תנאי מעבר משנה א
ציון עובר (60) לפחות בכל הקורסים.1.

ציון 70 לפחות בממוצע של כל הקורסים, או ציון גבוה יותר בהתאם לדרישות המגמה2.
.’בה ילמד הסטודנט בשנה ב



715

החוג לחינוך

.’3.    22-21 נקודות בשנה א

תלמיד לא ילמד בקורסים בדרג 2 ודרג 3 אם לא עבר כל הקורסים של שנה א' (דרג 1).4.

 ניתן לחזור על קורס מדרג 1 פעם אחת בלבד.5.

תלמיד שנה א' שלומד קורסים בדרג 2 (שחוגו השני פסיכולוגיה או סוציולוגיה), חלים6.
עליו כל תנאי המעבר לשנה ב'.

הערה: ניתן לשפר ציון של קורס שנה א' פעם אחת נוספת ורק בתנאי שהתלמיד לא לקח
קורס מתקדם המסתמך על קורס זה.

’ לשנה ג’תנאי מעבר משנה ב
קבלת ציון עובר (60) לפחות בכל הקורסים.1.
ציון 70 לפחות בממוצע של כל הקורסים לשנה ב' או ציון גבוה יותר בהתאם לדרישות2.

המגמה.
תלמיד שנכשל בקורס מדרג 2 או דרג 3 יוכל לחזור עליו פעם אחת נוספת בלבד.3.

עבודות סמינריוניות
על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת בשנה שניה ואחת בשנה שלישית, אחת
מהן לפחות במגמת ההתמחות. התלמיד חייב לקבל ציון 60 לפחות בעבודה סמינריונית כדי

שהציון ישתקלל במניין נקודות הזכות.
העבודה הסמינריונית תוגש במהלך הקורס או עד לתאריך 18.6.04 במידה והקורס התקיים

. אין להשתתף’בסמסטר א', ועד לתאריך 17.9.04 במידה והקורס התקיים בסמסטר ב
בשני סמינריונים אצל אותו מרצה.

יש להדפיס את העבודה בשני עותקים, אחד יימסר למרצה והאחר יישאר בידי התלמיד.

נא לשים לב לנוהל הגשת עבודות בתקנון הלימודים לתואר ראשון ושני המופיע בשנתון.

שימו לב !
תכנית הלימודים המחייבת, היא התכנית המתפרסמת בשנתון בשנת הלימודים בה

התחלתם את הלימודים.

שקלול ציונים
הציון הסופי המשוקלל ייקבע לפי משקל כל קורס בנקודות זכות, בסך כל הלימודים של

התלמיד. ערכה של כל נקודה הוא 1/60 מן הציון הסופי.

פרסום ציונים
ציונים מתפרסמים על לוח המודעות בקומה 4 בבניין חינוך, במענה קולי ובאינטרנט.

הפסקת לימודים
תלמיד שנכשל פעמיים בקורס מדרג 1 או בקורסי חובה מדרג 2 יופסקו לימודיו בחוג.1.
תלמיד שנכשל פעמיים בנסיון לעבור לשנה ב' יופסקו לימודיו בחוג.2.
וידומיל קיספהל גוחה יאשר 'א הנש לש םיסרוק רתוי וא השולשב לשכנש דימלת3.

 בחוג לחינוך.לצמיתות
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תלמיד שיופסקו לימודיו יוכל להרשם חזרה ללימודים לאחר שנת הפסקה.4.

תלמיד המבקש להפסיק לימודיו, יגיש על כך בקשה לראש החוג. ללא אישור בכתב על5.
הפסקת לימודים, אין החוג מתחייב לקבל את התלמיד להמשך לימודיו.

תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.6.

תלמידים אשר הפסקת לימודיהם התמשכה שבע שנים או יותר, יתבקשו לחזור על כל7.
לימודיהם, ללא כל התחשבות בנסיבות הפסקת הלימודים.

במקרה של הפסקת לימודים מעבר לשנתיים, רשאית הוועדה לענייני תלמידים לשקול8.
בחיוב חידוש לימודים של התלמיד, אולם הדבר יהיה מותנה בחזרה על קורסים מסוימים

ובהכרה חלקית בקורסים, בהתאם לשיקולי הוועדה.
נא לשים לב לנוהל בקשת סיום לימודים בתקנון המחלקה לשירותי הוראה ובוגרים

המופיע בשנתון.

תנאי קדם
שימו לב!

הקדם הוא באחריות התלמיד. דרישות–יש קורסים הדורשים תנאי קדם. מילוי דרישות
מפורטות בשנתון ברשימת הימים והשעות.

מבנה הלימודים
הלימודים בחוג לחינוך ערוכים בארבע מגמות בהתאם לתחומי הדעת כמתואר בתרשים

דלהלן.
 מגמות הלימוד לתואר ראשון—החוג לחינוך 

מידע לתלמידים בחוג המועידים עצמם להוראה
התלמידים בחוג לחינוך במסלול חינוך מיוחד או ייעוץ, המועידים עצמם להוראה בתחום

החינוך המיוחד חייבים בהשלמות בחוג לחינוך לפי הפירוט הבא:
4 שש"ס היבטים נוירופסיכולוגיים של הלמידה—
2 שש"ס ליקויי למידה—
4 שש"ס ליקויי קריאה: היבטים נוירופסיכולוגיים והתפתחותיים—

70 בכל אחד מהם.–הציון הנדרש בקורסים אלה הוא 75 בממוצע, אך לא פחות מ

המגמה
למדעי החינוך

—שנים ב' וג' 
בחירת קורסים עפ"י תחומי לימוד

המגמה לייעוץ
חינוכי

המגמה
לניהול ופיתוח
מערכות חינוך

—שנה ראשונה 
קורסי חובה כלליים

המגמה
לחינוך מיוחד
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תעודת הוראה בפסיכולוגיה לתלמידי המגמה לייעוץ חינוכי (ראה מידע בחוג להוראה).

מסלול מואץ למ"א
, שיוכלו’מסלול זה מיועד למספר מצומצם מתוך רשימת התלמידים המצטיינים בשנה ב

בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון להתחיל את לימודי המ"א בחוג לחינוך. מועמדים
:’שממוצע הישגיהם 90 ומעלה ומתעניינים במסלול המואץ יפנו למרכזת ועדת המ"א, טל

04-8249297 עד 1.04.04  ויוזמנו לראיון אישי לקבלה לתוכנית זו. תלמידים אלו ידרשו
לעמוד בבחינת הקבלה באנגלית לתואר שני.

ידי המגמה, בתאום עם יו"ר וועדת המ"א החוגית והרשות–תוכנית הלימודים תקבע על
ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים על תוכנית זו בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים

ובמזכירות החוג.

מסלול משותף למשפטים, הוראה וחינוך
מטרת המסלול המשותף הינה לאפשר לתלמידי הפקולטה למשפטים לרכוש השכלה בתחומי
החינוך וההוראה. בבסיס מטרה זו עומד הצורך להעמיד חוקרים אקדמאים שיבחנו את דיני
החינוך בארץ כמו גם את מבנה החינוך המשפטי בארץ, ולהשתלב בלימוד מקצועות האזרחות,
מדע המדינה וחוק ומשפט במסגרת בתי הספר התיכוניים, במידה ויחפצו לפנות לתחום

המעשה.

מבנה התכנית
µ50 ,התכנית תכלול לימוד סך של 112 נקודות זכות שילמדו במסגרת הפקולטה למשפטים

25–נ"ז שילמדו בחוגי החינוך וההוראה על פי המפורט למטה (25 באישור בחוג לחינוך ו
באישור החוג להוראה), ןעוד 10 נ"ז לימודי השלמה ספציפיים לנושא האזרחות שילמדו
בפקולטה למשפטים ו/או בחוגי הפקולטה למדעי החברה בהתאם להיצע הקורסים על פי
הנושאים המפורטים במצורף, באישור החוג להוראה והפקולטה למשפטים. קורסים שנלמדו
במסגרת תוכנית הלימודים של הפקולטה למשפטים, אשר אושרו כממלאים את דרישת
לימודי ההשלמה, יוכרו במסגרת דרישות ההשלמה. בסה"כ לא ירד סך הנקודות הנדרש

162 נ"ז ולא יעלה על 172 נ"ז.–מ
µהשלמת התוכנית במלואה תקנה לסטודנט תואר משולב במשפטים,  חינוך והוראה ובכלל

רושיא טנדוטסה לביק םא תלוז דומיל תונש 4 וכשמי םידומילה .הארוה תדועת הז
מהפקולטה למשפטים לסיים את לימודיו מוקדם או מאוחר יותר.

 לכלל תלמידי ב"א’חובות שנה א
 מובנית. לא ניתן לקחת קורסים נוספים על קורסי החובה המפורטים להלן:’מערכת שנה א

על התלמיד לבחור 2 מבואות מסלוליים מתוך 3 (מבוא לייעוץ, מבוא לחינוך מיוחד, מבוא
לניהול ופיתוח מערכות חינוך).

:’להלן רשימת קורסי החובה בשנה א
2 נ'מבוא לייעוץ306.1201
2 נ'מבוא לחינוך מיוחד306.1501
2 נ'מבוא לניהול ופיתוח מערכות חינוך306.1621
2 נ'*סטטיסטיקה תיאורית306.1600
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1 נ'תרגיל בסטטיסטיקה תיאורית306.1601
2 נ'סטטיסטיקה הסקתית306.1602
1 נ'תרגיל בסטטיסטיקה הסקתית306.1603
’2 נסוגיות בחינוך306.1609
2 נ'מבוא לפילוסופיה של החינוך306.1638
1 נ'תרגיל במבוא לפילוסופיה של החינוך306.1639
2 נ'מבוא לפסיכולוגיה של החינוך306.1649
1 נ'תרגיל במבוא לפסיכולוגיה של החינוך306.1650
2 נ'מבוא לסוציולוגיה של החינוך306.1654
1 נ'תרגיל במבוא לסוציולוגיה של החינוך306.1655
1 נ'**סדנא במיומנויות מחשב306.1661

הקיטסיטטסב סרוקל םדק יאנת אוה )’א רטסמס( תירואית הקיטסיטטסב סרוקה*
הסקתית (סמסטר ב').

*  כל תלמיד בחוג לחינוך חייב ללמוד במהלך שנת הלימודים הראשונה את הקורס "סדנא*
במיומנויות מחשב" (306.1661) או קורס זהה לו כמפורט בפירוט הקורסים בציון מעבר
בקורס 70. מילוי דרישה זו היא תנאי למעבר לשנת הלימודים השנייה. ניתן לקבל פטור

http://construct.haifa.ac.il/hebrew/general_anou.htmמהקורס. פרטים באתר:  

 פטורים מהקורס "מבוא לפסיכולוגיה", אך חייבים שרותי אנושתלמידים שהחוג השני שלהם
ללמוד קורס אחר באותו היקף נקודות. (ראה להלן).

 פטורים מהקורסים: "מבוא לפסיכולוגיה",פסיכולוגיהתלמידים שהחוג השני שלהם 
"סטטיסטיקה תיאורית" ו"סטטיסטיקה הסקתית", אך חייבים ללמוד קורסים אחרים באותו

היקף נקודות.  (ראה להלן).

 פטורים מהקורס "מבוא לסוציולוגיה".סוציולוגיהתלמידים שהחוג השני שלהם 

 יבחרו מהרשימה דלהלן:הקורסים הנוספים
’2 נהערכה חינוכית לדורותיה306.2105
’2 נניצני אוריינות306.2114
’2 נמערכת החינוך בישראל306.2326
’2 נהיבטים קוגנטיביים של תכניות לימודים306.2453
’2 ננדר) בחינוך’סוגיות המיגדר (ג306.2483
’2 נאוטיזם306.2503
’4 נמבוא לשפה306.2534

 לכל תלמידי ב"א’חובות שנה ב
2 נ'שיטות מחקר306.2600
1 נ'תרגיל בשיטות מחקר306.2601
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לימודי הב"א
המגמה למדעי החינוך

ד"ר עפרה מייזלסראש המגמה: 

מטרות הלימודים במגמה
המגמה מיועדת לתלמידים השואפים להכיר את החינוך על יסודותיו הדיסציפלינאריים ועל
רבדיו השונים ולהעמיק בהם. מטרת-העל היא לאפשר הכרתן והבנתן של הפילוסופיה,
הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של החינוך, והתוודעות אל כלי המחקר החינוכי.
המגמה מאפשרת השכלה רחבה בחינוך והיא מתאימה במיוחד לתלמידים המעונינים בחינוך
כתחום מחקר ועיון, לתלמידים המעונינים להעמיק ידיעותיהם בתחום החינוך ותרומתו
לחברה, לתלמידים הפועלים בשדה החינוך (מורים, מדריכים פדגוגיים, אנשי מנהל) המעונינים

להעשיר את השכלתם.

תנאי קבלה
 בשנה א'.’ממוצע 70 לפחות בקורסים הנלמדים בסמסטר א

ג' חובה– ו’שנים ב
2 נ'פסיכולוגיה התפתחותית306.2100
’2 נחינוך וחברה306.2101
2 נ'פסיכולוגיה חברתית של החינוך306.2102
זרמים בפילוסופיה בת זמננו והשתמעויותיהם החינוכיות306.2103

2 נ'(לא יינתן בתשס"ד)
פרקטיקום וקבוצות דיון במסגרות חינוך פורמליות306.2121

5 נ'(חובה בשנה ב')ובלתי פורמליות 

ג' בחירה– ו’שנים ב
4 נ'פסיכולוגיה של למידה  וחשיבה306.2104
2 נ'הערכה חינוכית לדורותיה306.2105
4 נ'דפוסי תרבות בתקשורת (לא יינתן בתשס"ד)306.2106
4 נ'מיגדר ורגשות מוסריים306.2108
’2 נניצני אוריינות306.2114
2 נ'מערכת מבחנים והערכה בישראל306.2144
2 נ'קריאה וכתיבה רב לשוניות: סוגיות ותהליכי התפתחות306.2145
4 נ'היבטים נוירופסיכולוגיים של למידה306.2513
4 נ'מבוא לשפה306.2534
’4 נהשכלה וחינוך בחברה דמוקרטית: הבסיס לשינוי306.2604
2 נ'שפת הסימנים הישראלית701.1010
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סמינריונים
6 נ'תרבותית–דו לשוניות: השתמעויות חינוכיות בחברה רב306.3100
6 נ'צדק בחינוך (לא יינתן בתשס"ד)306.3106
6 נ'היבטים פסיכולוגיים של התפתחות ונסיגה מוסרית306.3108
6 נ'השימוש בגוף האנושי בתהליכי חיברות306.3109
6 נ'עידנים בחיי האדם306.3111
6 נ'שפה תקשורת וחשיבה בגיל הרך306.3115
6 נ'הספר–מערכות יחסים חברתיים-רגשיים ותפקוד מסתגל בבית306.3116
6 נ'קונפליקטים מוסריים306.3118
6 נ'הורות: היבטים תרבותיים, התנהגותיים והתפתחותיים306.3120

(לא יינתן בתשס"ד)
6 נ'ספר בחברות שונות (לא יינתן בתשס"ד)–בית306.3124

המגמה לייעוץ חינוכי
 ד"ר הדס וייסמןראש המגמה:

מטרת הלימודים במגמה היא לטפח בוגרים בעלי ידע תיאורטי ומעשי בייעוץ חינוכי.
הסטודנטים ירכשו ידע בתיאוריות התפתחותיות וייעוציות, מיומנויות בסיסיות בהתערבות
ייעוצית וסוגיות מחקריות בתחום הייעוץ. ההתמקדות היא הן בילדים ונוער שהתפתחותם

נורמטיבית והן בילדים בסיכון.

מטרת הלימודים במגמה
מטרת  התואר הראשון  להפגיש את התלמידים עם נושאים ותהליכים בייעוץ באמצעות

לימודים עיוניים והתנסויות ראשוניות.

בתחום העיוני ההדגשים הם על:
הצגת תחומי הידע הקשורים לייעוץ כתהליך המסייע לפרט בתחום ההתפתחות האישית,א.

החברתית והמקצועית.
הפגשת התלמיד עם תחומי הידע הקשורים בהיבטים מערכתיים בייעוץ.ב.
הספר בפרט.–חינוכיות מניעתיות בכלל ובבית–הכרות עם גישות ותכניות התערבות פסיכוג.
רכישת הבנה לדרכי הערכה ומחקר בתחומים ובתוכניות הללו.ד.

בתחום ההתנסותי ההדגשים הם על:
טיפוח "האישיות הייעוצית".א.
הספר.–הכרות עם תחומי הייעוץ בביתב.

לימודי תואר ראשון הינם הבסיס להמשך לימודים והתמחות בתואר שני. לשם רישוי בייעוץ
במערכת החינוך יש לסיים תואר שני בייעוץ ותעודת הוראה (דרישה של משרד החינוך).
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תנאי קבלה
מספר המקומות במגמה מוגבל. התנאי  להגשת מועמדות למגמה הוא:

ציון 85 לפחות בממוצע של הקורסים הנלמדים בסמסטר א' שנה א'.א.
ראיון קבלה.ב.

מכיוון שתהליך ההכשרה הוא אינטנסיבי ולכל תלמיד מוענקות הדרכה אישית וקבוצתית,
תוכל המגמה לקבל מספר מוגבל של תלמידים.

לימודי הב"א
המעבר משנה לשנה וסיום הלימודים במגמה מותנים ב:

ציון 80 לפחות בקורסים מתחום הייעוץ שבהם הדגש הוא על יישום ידע בעשייה טיפוליתא.
(ראיון, הנחיית קבוצות ותקשורת בינאישית).

חוות דעת מורי החוג.ב.

לב התלמידים מופנית לכך שלשם מועמדות לרישוי בייעוץ במערכת החינוך יש–תשומת
לסיים לימודי תואר שני ותעודת הוראה.

 חובה’שנה ב
2 נ' עיכובים והפרעות התפתחותיות—פסיכולוגיה אבנורמלית 306.2203
2 נ' סדנה התנסותית—תקשורת בינאישית ומודעות עצמית 306.2211
4 נ'תיאוריות בייעוץ306.2219
2 נ'חברתית בילדות–התפתחות רגשית306.2244
2 נ'חברתית בהתבגרות–התפתחות רגשית306.2245
2 נ'מבחנים דיאגנוסטיים (תלמידי פסיכולוגיה פטורים)306.2553

 חובה’שנה ג
2 נ' שיעור—מבוא לראיון יעוצי 306.2200
2 נ'   סדנה—מבוא לראיון ייעוצי  306.2201
0 נ' תרגיל—מבוא לראיון ייעוצי 306.2202
0 נ' הדרכה—מבוא לראיון ייעוצי 306.2204
4 נ'הנחיית קבוצות306.2265
2 נ'ליקויי למידה306.2517

 וג'’שנים ב
להשלמת נקודות רשאי התלמיד לבחור שיעורים מתוך רשימת הבחירה במגמת חינוך מיוחד.

סמינריונים
 ואחד בשנה ג', מתוך הרשימה דלהלן:’על התלמיד לבחור שני סמינריונים, אחד בשנה ב

6 נ'כיצד מתמודדים עם לחץ פסיכולוגי306.3213
6 נ'הרס עצמי בגיל ההתבגרות306.3224
6 נ'תיאוריות משפחתיות306.3252
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לימודי המ"א
המעבר מלימודי התואר הראשון ללימודי התואר השני אינו אוטומטי.

הקבלה לתואר שני למגמת ייעוץ חינוכי מותנית בציון ממוצע של 85 לפחות בתואר ראשון,
וכן בחוות הדעת של ועדת הקבלה למ.א ועמידה בבחינה באנגלית. כיוון שמספר המקומות

מוגבל יבחרו המועמדים הטובים ביותר.

המגמה לחינוך מיוחד
 שונית רייטר’פרופראש המגמה: 

החזון של המגמה לחינוך מיוחד הוא יצירת חברה שבה אנשים, ילדים ובוגרים עם לקויות
לוקחים חלק פעיל ויצרני בחיי הקהילה; משתלבים במסגרות הרגילות בחינוך בעבודה ובשעות
הפנאי; ומקבלים, כמו כולם, את השירותים הציבוריים הכלליים (בריאות, משטרה, רווחה

) - חברה בה הם זוכים לכבוד עבור יכולותיהם והתחשבות מרבית במגבלותיהם.’וכו

מטרות הלימודים במגמה
מטרת הלימודים במגמה לטפח מורים ואנשי מקצוע שיתמקדו בקידום איכות החיים של
תלמידים ומטופלים עם לקויות; יתמכו בהם ויחנכו אותם לאוטונומיה ועצמאות ויאפשרו
להם להגיע למימוש עצמי מרבי. כל זאת תוך השתלבות בבית הספר ובקהילה בתוך מארג
חברתי משמעותי המבוסס על יחסים בין אישיים קרובים ויחסים חברתיים פתוחים
וידידותיים בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה החברתית בה הם חיים. היעדים הספציפיים

הם:
הקניית ידע בסיסי בהבנתם של תהליכים התפתחותיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשיא.

והחברתי.
הקניית ידע וראייה ביקורתית בשיטות אבחון, חינוך וטיפול באוכלוסיות עם ליקוייםב.

התפתחותיים וליקויי למידה.
הקניית ידע בסיסי ומתן הזדמנות להתנסויות ראשוניות בשיטות וגישות להוראה מתקנתג.

בחינוך מיוחד ולחינוך תיראפויטי.
הצבת תשתית תיאורטית אשר תאפשר העמקה בלימודי המ"א, בהבנת צרכים מיוחדיםד.

של אוכלוסיות שונות, ודרכי הטיפול והחינוך המתאימים לסייע למילוי צרכים אלה.

תנאי קבלה למגמה
מספר המקומות במגמה מוגבל. תנאי בסיסי להגשת מועמדות למגמה הוא:

ציון 80 לפחות בממוצע של סמסטר א' שנה א'.א.
ראיון קבלה.ב.

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' וסיום
בנוסף לתנאי המעבר החוגיים משנה ב' לשנה ג', סיום הלימודים במגמה מותנה בעמידה
בקריטריונים של התאמה לעבודה במסגרת החינוך המיוחד. קיימת חובת נוכחות בכל שיעורי

החינוך המיוחד. חובה ציון 80 בקורס "הכרת מסגרות החינוך המיוחד".
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 חובה— ’שנה ב
1 נ'הכרת מסגרות החינוך המיוחד306.2510

 חובה— ’שנה ג
1 נ'פרקטיקום306.2507

בחירה
על הסטודנט ללמוד 20 נקודות בחירה סה"כ. עליו לקחת לפחות 8 נקודות באשכול אחד לפי

בחירתו ולפחות 6 נקודות בכל אחד משני האשכולות האחרים.

הסטודנטים שהתקבלו בתשס"ב והתחילו את לימודיהם במגמה בתשס"ד, אשר למדו בקורס
 סוגיות ומסגרות" שלימד ד"ר ישעיהו תדמור, אמורים ללמוד סה"כ 12—"החינוך בישראל 

 בחירה בכל אחד משלושת האשכולות.’נקודות בחירה, דהיינו 4 נק

נכויות התפתחותיות —אשכול א' 
’2 נפיגור שכלי (לא יינתן בתשס"ד)306.2502
’2 נאוטיזם306.2503
’2 נשילוב הילד החריג בכיתה הרגילה306.2512
’2 נעבודה חינוכית עם ילדים בעלי הפרעות קשב,306.2514

ריכוז והיפראקטיביות
’4 נללמוד עם חוש חסר306.2531
’2 נתכנון לימודים בחינוך המיוחד306.2562

בעיות רגשיות והתנהגותיות —אשכול ב' 
2 נ'פסיכולוגיה אבנורמלית306.2203
4 נ'המתבגר: התהוות של זהות אינדיווידואלית ובעיות הגיל306.2504
4 נ'פסיכולוגיה של האישיות306.2511
4 נ'מבוא לשיטות טיפוליות306.2545
2 נ'מבחנים דיאגנוסטיים306.2553
2 נ'מקומו של הטיפול באומנות בחינוך מיוחד306.2563

 ליקויי למידה—אשכול ג' 
’4 נהיבטים נוירופסיכולוגיים של למידה306.2513
’2 נליקויי למידה306.2517
’4 נליקויי קריאה: היבטים נוירופסיכולויים והתפתחותיים306.2527
’4 נמבוא לשפה306.2534
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 וג'’סמינריונים שנים ב
 ואחד בשנה ג' מתוך הרשימה דלהלן:’על התלמיד לבחור שני סמינריונים, אחד בשנה ב

6 נ'אבחון והתערבות חינוכית טיפולית לפי יעדים306.3506

6 נ'המשפחה והילד החריג306.3508

6 נ'התפתחות והפרעות שפה באוכלוסיות מיוחדות306.3511

6 נ'ליקויי למידה של מתבגרים306.3516

6 נ'חינוך והכנה לחיים של המבוגר306.3518

6 נ'אינטליגנציה רגשית בכיתה306.3519

6 נ'תכניות יחידניות לילדים בעלי מוגבלויות בינוניות וקשות306.3577

המגמה לניהול ופיתוח מערכות חינוך
לוביש–ד"ר פרימה אלבזראש המגמה: 

מטרת הלימודים במגמה היא לימוד מעמיק ביסודות המחקריים, העיוניים והיישומיים של
ניהול ופיתוח מערכות חינוך. במסגרת הלימודים במגמה יכול כל תלמיד להרכיב  תכנית

לימודים עצמאית המשלבת מבחר מתוך הנושאים הבאים:
ארגון וניהול מערכות חינוךא.

פיתוח תכניות לימודים ופדגוגיהב.

עיצוב סביבות למידהג.

תנאי קבלה
 של שנה א'.’ציון 70 לפחות בממוצע של הקורסים הנלמדים בסמסטר א

מהלך הלימודים
קורס מתודולוגי חובה שנה ב'

2 נ'שיטות מחקר איכותניות306.2400

סדנת חובה מתוך הרשימה דלהלן:
4 נ'דינמיקה קבוצתית306.2300
4 נ'אקולוגיה של הידע: סדנת מחקר306.2315
2 נ'תהליכי גיבוש צוות306.2319
4 נ'מערכת החינוך במבט וירטואלי306.2408
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 וג'’קורסי בחירה לשנים ב
2 נ'מערכת החינוך בישראל306.2326
4 נ'התנהגות ארגונית306.2389
4 נ'התמודדות מערכתית ופרטנית בהשמנת יתר והשלכותיה306.2414
4 נ'חינוך גופני ובריאות בטווח החיים306.2431
4 נ'חוויות ילדות וחינוך פוליאסתטי306.2449
4 נ'היבטים קוגניטיביים של תכניות לימודים306.2453
2 נ'נדר) בחינוך’סוגיות המיגדר (ג306.2483
’4 נהשכלה וחינוך בחברה דמוקרטית: הבסיס לשינוי306.2604

 וג'’סמינריונים בשנים ב
 וסמינריון אחד בשנה ג'’על התלמיד ללמוד סמינריון אחד בשנה ב

6 נ'בחינת תהליכי שינוי בחינוך306.3300
6 נ'פיתוח אירגוני במנהל החינוך306.3307
6 נ'היבטים אסתטיים ומוסריים בתכנון לימודים306.3408

(לא יינתן בתשס"ד)
6 נ'חינוך לבריאות הפרט והקהילה306.3411
6 נ'יצירתיים בתכניות לימודים–היבטים אמנותיים306.3420
6 נ'חקר היבטים חברתיים במערכות חינוך306.3437
6 נ'אתגרים בלמידה מתוקשבת306.3456

"התנהגות ארגונית"– קורס 306.2326) ו’הקורסים "מערכת החינוך בישראל" (מסלתשומת לב: 
 קורס 306.2389) משמשים כקורסי השלמה לתואר שני במגמה לניהול מערכות חינוך.’(מס

µ µ µ
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הלימודים לתואר שני (מ"א)
פרופ' אביגדור קלינגמןיו"ר ועדת מ"א: 

טל': 04-8249297 —מזכירות ועדת מ"א החוגית 
פקס: 04-8249375, חדר 2409, בניין הפקולטה לחינוך

שעות קבלה בימים א'-ה', בין השעות: 13:00-11:00

מטרות ומבנה
מטרת הלימודים לתואר שני בחוג לחינוך היא הרחבת הידע העיוני, המחקרי והמעשי בתחומי

 - כולל  כתיבת’החינוך. הלימודים מתנהלים במסלולים הבאים: מסלול מחקרי (מסלול א
 ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית),–עבודת גמר מחקרית) ומסלול עיוני/יישומי (מסלול ב' 

מסלול אישי (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית), מסלול מואץ למ"א, מסלול לימודי תואר שני
ושלישי משולבים.

מידע כללי
בחוג לחינוך קיימות המגמות הבאות:

המגמה לייעוץ חינוכיא.
המגמה לחינוך מיוחדב.
 ביבליותרפיה (טעון אישור הסמכה של המועצה להשכלה—המגמה לטיפול באמנויות ג.

גבוהה)
המגמה ללקויי למידהד.
המגמה לחקר היבטים פסיכולוגים וחברתיים של החינוךה.
המגמה לפיתוח מערכות חינוךו.
המגמה לניהול מערכות חינוךז.
המגמה למתמטיקה וחינוךח.
המגמה לחינוך גופניט.

  במסגרת המגמות השונות ישנן מספר התמחויות. התמחות כוללת מקבץ של מספרהערה:
קורסים (4 לפחות) הנוגעים לנושא מרכזי ומאפשרים לתלמיד להתמקד בנושא בצורה מובנית.

שם ההתמחות אינו מצוין בתעודת המ"א אלא בספח  לתעודה.

תנאי קבלה
(למגמות שונות תנאי קבלה נוספים כמפורט בהמשך)

1.  תואר ב"א בשני חוגים שאחד מהם חינוך (ציון מינימלי מפורט בסעיף תנאי הקבלהא.
של כל מגמה).

       2.  ידונו גם מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו בחינוך. תלמידים אלו ידרשו להשלים
קורסים נוספים מעבר לתכניות ההשלמה של המגמות.
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תלמידים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית, יצרפו גיליון ציונים וממוצע 3.
(סופי או זמני) וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לב"א.

בעלי תואר ב"א ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית 4.
יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם

ללימודים.

ציון של 75 לפחות במבחן כניסה באנגלית.ב.

הערות:
µבחוג לחינוך מספר המקומות מוגבל ולכן בפועל יתכן שנקודות החתך לקבלה תהיינה

תא לבקל תובייחתה לכ ןיא .המגמ לכ לש הלבקה יאנתב טרופמה ןמ תוהובג
למגמה שביקש גם אם עבר את תנאי המינימום הנדרשים.ת/דמעומה

µלימודי השלמה
לבעלי תואר ראשון בחינוך שסיימו מסלולים שאינם במגמה המבוקשת, או לתלמידים1.

שאינם בעלי תואר ב"א בחינוך יקבעו לימודי השלמה כלליים שונים וכן לימודי
השלמה לפי תכניות ההשלמה של המגמות. פטור מלימודי השלמה יינתן על בסיס
מסמכים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר. המסמכים כוללים (לכל קורס  בנפרד):

סילבוס, ציון (80 לפחות), היקף הקורס, נקודות זכאות, שם ותואר המרצה. יש
להמציא מסמכים אלה בעת הרישום. פטורים מלימודי השלמה לא יינתנו במועדים

מאוחרים יותר.

על מנת לקבל אישור מעבר למעמד של תלמיד "מן המניין" והרשמה לשנה הבאה2.
יש לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה (בציון 80-85 תלוי במגמה).

ינפל ולא םיסרוק ודמלש וא ,רקחמ תוטישו הקיטסיטטס ודמל אלש םידימלת3.
5 שנים, יחוייבו בשנת לימודיהם הראשונה לתואר מ"א בשני קורסי השלמה–יותר מ

כדלהלן:
306.2600  שיטות מחקר.

306.2611  השלמות בסטטיסטיקה תיאורית והסקתית.

במידה והיקף ההשלמות הינו עד 16 שש"ס, ניתן לשקול קבלה של המועמד ללימודי4.
 המועמד יוכל בהמלצת הועדה–המ"א. במידה והיקף לימודי ההשלמה גבוה יותר 

החוגית לתואר שני להירשם ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני.

µµµµµלימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני
מועמד שאינו עומד בקריטריונים החוגיים לקבלה לתואר שני יוכל, בהמלצת הוועדה

החוגית לתואר שני, להתקבל ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדותו לתואר שני. עם
סיום ההשלמות, על התלמיד להירשם מחדש ולהציג את מועמדותו ללימודי תואר שני.
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מסלולי לימוד בחוג לחינוך
במסגרת התואר השני בחוג לחינוך קיימים חמישה מסלולים:

’מסלול א
מסלול זה כולל לימוד של קורסים שונים והגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה). במסגרת
–מסלול זה נלמדים בדרך כלל 36-32 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש"ס) שהן שקולות ל

8 עד 9 קורסים כל אחד בן 4 שעות שבועיות בסמסטר. בחלק מן המגמות מתקיימות בנוסף
 יכולים בהינתן תנאים מסוימים’סדנאות והתנסויות בעבודה מעשית.  המסיימים במסלול א

(למשל: רמה גבוהה של ציונים) להמשיך לתואר שלישי.

 אינו מבטיח הישארות בו שכן על התלמיד לעמוד בתנאים נוספים: ציון’רישום למסלול א
של 80 לפחות בקורס המתודולוגיה והסטטיסטיקה  החוגי, ציון 80 לפחות בשיעורי החובה
של המגמה, ציון של 85 לפחות בעבודה סמינריונית והתקשרות עם מנחה מתוך מרצי החוג

רישום למסלול א' אינו מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכלשמורשה להנחות עבודות גמר. 
.נושא שהתלמיד מעוניין בו

’מסלול ב
מסלול זה כולל לימוד של קורסים שונים ובחינה מסכמת או פרויקט גמר. במסגרת מסלול

11 עד 12 שעורים כל אחד של 4 שעות–זה נלמדים בדרך כלל 48-44 שש"ס שהן שקולות ל
שבועיות בסמסטר. בחלק מן המגמות מתקיימות בנוסף סדנאות והתנסויות בעבודה מעשית.

 אינם יכולים להמשיך ללימודי התואר השלישי.’המסיימים מסלול ב

המגמה

לייעוץ

חינוכי

המגמה

לחינוך

מיוחד

המגמה

ללקויי

למידה

המגמה

לניהול

מערכות

חינוך

המגמה

לפיתוח

מערכות

חינוך

המגמה

למתמטיקה

וחינוך

המגמה

לחינוך

גופני

המגמה
לחקר

היבטים
פסיכולוגיים
וחברתיים

התמחות:
בגיל הרך

התמחויות:
1. חינוך אסתטי

2. מחשבים בחינוך
3. חינוך מתמטי

תכנית להתפתחות
בטווח החיים

בהקשרים
חינוכיים

תכנית להיבטים
תרבותיים–חברתיים

בחינוך

המגמה

–לביבליו

תרפיה*

 מגמות הלימוד לתואר שני—החוג לחינוך 

טעון אישור הסמכה של המועצה להשכלה גבוהה* 
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מסלול אישי (מסלול עם כתיבת תיזה בלבד):
מטרתו של המסלול היא לאפשר לתלמיד ללמוד תחום מרכזי אחד, שבו הוא מעוניין להתמחות
שאיננו בהכרח מוגבל לתכנית לימודים של מגמה מסוימת בחוג. במסלול זה התלמיד מחוייב

 (36-32 שש"ס) ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).’במכסת שעות לימוד כמו במסלול א
תכנית הלימודים תיבנה על ידי מנחה עבודת הגמר ותקבל את אישור יו"ר הועדה החוגית
לתואר שני של החוג לחינוך והדיקן ללימודים מתקדמים. לצורך זה על המועמד להתקשר

למנחה מטעם החוג שינחה וילווה תכנית אישית זו.

תנאי הקבלה למסלול זה: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון עובר בבחינה
באנגלית והסכמת מנחה/מלווה להנחות את התלמיד. בתעודת המוסמך תצוין התמחותו
הספציפית של התלמיד בתכנית לימודיו. פרטים נוספים בפרק הרשות ללמודים מתקדמים

בשנתון זה.

לימודי תואר שני ושלישי משולבים
מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם, במידה רבה של וודאות, להמשיך
ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים אפשריים ללימודי תואר שלישי.

מטלות הלימודים במסלול המשולב כוללות:
א.  השתתפות בקורסים בהיקף 36-32 שש"ס במרת מ"א, וסיומם בציון משוקלל של 86

לפחות.
הגשת עבודת גמר בהיקף מצומצם. העבודה תישפט על ידי מנחה ושופט נוסף והציוןב.

הממוצע שלה יהיה 90 לפחות.
עמידה בבחינת מועמדות אשר משמשת תנאי מעבר ללימודי דוקטורט בציון 90 לפחות.ג.
כתיבת הצעת מחקר.ד.
כתיבת חיבור מדעי (עבודת דוקטורט).ה.

משך הלימודים למטלות א-ג הוא שנתיים.
משך הלימודים למטלות ד-ה הוא שלוש שנים נוספות.

תנאי קבלה למסלול זה: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, ציון עובר בבחינה
באנגלית. קבלה למגמה מסוימת בחוג לחינוך, המלצות במידה הצורך. פרטים נוספים בפרק

הרשות ללימודים מתקדמים בשנתון זה.

כל תלמיד שמעוניין להתקבל למסלול זה יעבור קודם הליך קבלה רגיל למ"א למגמה אליה
נרשם ורק אחר כך אם התקבל למגמה יועבר לטיפול ועדת הד"ר לשקול את קבלתו למסלול

המשולב.

מסלול מואץ למ"א (מסלול עם כתיבת תיזה בלבד)
מסלול זה מיועד למספר מצומצם מתוך התלמידים המצטיינים בחוג לחינוך המבקשים
להתחיל בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון את לימודי התואר השני. מועמדים שהם
תלמידי שנה שניה בחינוך שממוצע הישגיהם 90 ומעלה ומעונינים ללמוד במסלול זה ייפנו

למרכזת וועדת מ"א עד תאריך 1.4.04 ויזומנו לראיון אישי לקבלה לתוכנית זו.
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ידי המגמה, בתאום עם יו"ר ועדת המ"א החוגית והרשות–תוכנית הלימודים תקבע על
ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים על תוכנית זו בנוהלי הרשות ללימודים מתקדמים
ובמזכירות ועדת מ"א. משך הלימודים במסלול זה לתואר ראשון ושני יחד הוא ארבע שנים.

במסגרתם יש להגיש את עבודת התיזה.

מהלך הלימודים
. לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים, מסלול ב' ומסלול אישי’על התלמידים במסלול א

 ומסלול אישי יכולים ללמוד שנה נוספת במסגרתה יסיימו את עבודת’תלמידי מסלול א
הגמר המחקרית (תיזה) ויגישו אותה לשיפוט.

  ולכן על המועמדים לשקול היערכות מתאימה מבחינת שארלוח זמנים זה הוא מחייב
האילוצים שלהם. יש לחדש את הרישום ללימודים כל שנה, גם בזמן כתיבת  עבודת הגמר.

לתשומת לב התלמידים
תכנית הלימודים המחייבת היא התכנית המתפרסמת בשנתון בשנת הלימודים בה התחלתם

את הלימודים.

ייתכנו שינויים במבנה תכנית הלימודים. אם במהלך הלימודים אושר מעבר למסלול אחר או
למגמה שונה, החובות החלים על התלמיד הם בהתאם לשנתון של השנה בה אושר המעבר.

לימודים  מתודולוגיים חוגיים
כל תלמידי המ"א בחוג לחינוך חייבים להשתתף בקורס 4620 ובתרגיל 4621 שצמוד אליו
(מסומנים בכוכבית). במקרים מיוחדים ניתן לאשר את הקורס בשיטות מחקר כמותיות
מתקדמות (4607) והתרגיל הצמוד אליו (4604) כשיעור מתודולוגי חובה חליפי. בנוסף לכך
תלמידים יכולים לבחור קורסים מתודולוגיים נוספים מתוך טבלה זו בהתאם לדרישות

המגמה בה הם לומדים:

שם הקורסמספר
הקורס

קורסי חובה מתודולוגים
2 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה*306.4620

2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה* (צמוד לקורס 306.4620)306.4621

קורסי בחירה מתודולוגים
4 שש"ססוגיות במחקר בתחומי ייעוץ (רק לתלמידי ייעוץ)306.4232
4 שש"סתרבותי–מחקר נרטיבי בהקשר רב306.4498

(קדימות למגמה לפיתוח מערכות חינוך)
4 שש"סהליכי מחקר יחידניים (רק לתלמידי חינוך מיוחד)306.4586
4 שש"סשיטות מחקר איכותניות (קדימות לתלמידי התכנית306.4600

היבטים חברתיים ותרבותיים של החינוך)
2 שש"סשיטות מחקר כמותיות מתקדמות + תרגיל שצמוד אליו306.4607
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תרגיל בשיטות מחקר כמותיות מתקדמות306.4604
2 שש"ס(צמוד לקורס 306.4607)

2 שש"סמדידה והערכה (קורס מתקדם)306.4630
4 שש"סמחקר אתנוגרפי בחינוך (לתלמידי מסלול עם תיזה)306.5618
4 שש"ססדנה בשיטות ריאיון במחקר איכותני306.4109
סוגיות מתודולוגיות במחקר החינוכי306.4488

4 שש"ס(קדימות למגמה לפיתוח מערכות חינוך)
מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח306.5617

4 שש"ס(לתלמידי מסלול עם תיזה) (לא יינתן בתשס"ד)
4 שש"סחקר למידה בגישה דיסקורסיבית (לא יינתן בתשס"ד)306.4811

הגשת עבודות:
, מסלול אישי ומסלול מואץ למ"א חייבים להגיש 2 עבודות’התלמידים במסלול א—

סמינריוניות במגמה.
 יש להגיש 3 עבודות סמינריונית מהן 2 לפחות במסגרת המגמה. פירוט’במסלול ב—

דרישות נוספות בחלק של כל מגמה בהמשך.
אין להגיש שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.—
השתתפות בסמינריון לשם הגשת רפרט בלבד מותנית באישור המרצה.—
 הוא’המועד האחרון האפשרי להגשת עבודה סמינריונית בקורס שנלמד בסמסטר א—

10 ביוני של אותה שנה,  בקורס שנתי או קורס שנלמד בסמסטר ב' המועד האחרון הוא
10 בנובמבר של אותה שנה.

לפני הגשת העבודה הסמינריונית על התלמיד לדאוג לרישום תאריך הגשת העבודה—
ופרטיה במזכירות אליה הוא שייך.

על התלמיד לוודא שעותק שני של העבודה הסמינריונית שהוגשה נמצא בידיו.—

:’נוהל כתיבת עבודת גמר מחקרית במסלול א
את ההצעה לעבודת הגמר המחקרית יש להגיש במהלך השנה הראשונה או השניה ללימודים
ולכל המאוחר עד תום הסמסטר השלישי ללימודים (לא כולל חופשת סמסטר) למזכירות

ידי אחד ממרצי החוג לחינוך המורשים להנחות עבודות גמר–ועדת מ"א. עבודה זו תונחה על
(תיזה). באישור יו"ר ועדת המ"א החוגית והרשות ללימודים מתקדמים ניתן לצרף מנחה
שני, מתוך החוג לחינוך או מחוצה לו. את עבודת הגמר המחקרית יש לסיים לכל המאוחר

תוך שלוש שנים מיום תחילת לימודי המ"א, אלא אם כן אושרה לתלמיד הארכה.

הנחיות להגשת הצעת מחקר ונהלים להגשת עבודת הגמר המחקרית ניתן לקבל במזכירות
ועדת המ"א החוגית.

:’נוהל בחינה מסכמת או פרוייקט גמר במסלול ב
רשאים להבחן בבחינה המסכמת אך ורק תלמידים שהשלימו את כל חובות השמיעה כולל
הגשת כל העבודות. לגבי כל מגמה בנפרד ישנם נהלים והנחיות לבחינה המסכמת או לפרוייקט

הגמר, אותם ניתן לקבל במזכירות של כל מגמה.
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שקלול הציון סופי
 מורכב כלהלן: או מסלול אישי או מסלול מואץ למ"א’במסלול אהציון הסופי 

40%עבודת גמר מחקרית + בחינת גמר בע"פ על העבודה
30%עבודות סמינריוניות

30%שאר הקורסים
100%סה"כ

 מורכב כלהלן:’במסלול בהציון הסופי 
30%בחינה מסכמת או פרוייקט גמר

30%עבודות סמינריוניות
40%שאר הקורסים

100%סה"כ

המגמה לייעוץ חינוכי
 ד"ר הדס ויסמןראש המגמה:

 טל': 04-8249150 דליה אורון,’ גבמרכזת המגמה:
פקס: 04-8249353, חדר 2403 בניין חינוך

doron@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:
ה' בין השעות 13.00-11.00–’שעות קבלה: ימים א

מטרת המגמה לייעוץ היא להעמיק את הבסיס התיאורטי שנרכש בלימודי התואר הראשון
התפתחותי. הדגש הוא על  העמקת היסודות העיוניים–בנושאי הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי

של הייעוץ, הרחבה באוריינטציה המערכתית בגישות קבוצתיות ופרטניות, הבנה של סוגיות
במחקר היישומי, העמקה בתחומי התמחות ספציפיים, הכנה לתפקידי ריכוז והנחייה,

והתייחסות הערכתית וביקורתית לעבודת הייעוץ.

הלימודים במגמה כשלעצמם אינם מקנים תעודת מומחה בתחום ספציפי כלשהו. תלמידים
שיסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני ושהם גם בעלי תעודת הוראה, יוכלו להתקבל

ספר ממשרד החינוך.–לעבודה כיועצים במערכת החינוך ולהגיש בקשה לרישוי לייעוץ בבית
תלמידי המגמה יוכלו ללמוד לתעודת הוראה בפסיכולוגיה, בחוג להוראה, בפקולטה לחינוך.

(פרטים בחוג להוראה).

 עם דגש מחקרי ומסלול ב' עם דגש יישומי.’במגמה שני מסלולים, מסלול א

במסלול הלימודים עם דגש מחקרי (הכולל עבודת גמר מחקרית), התלמיד יכוון  בנוסף גם
לקורסים המדגישים במיוחד את טיפוח יכולתו המחקרית בתחום הייעוץ. במסגרת זו יכיר

כלי מחקר ועם שיטות מחקר תוך הדגשת ההשלכות וההשתמעויות שלהם לייעוץ.

המסלול עם דגש יישומי (ללא עבודת גמר מחקרית) כולל פרוייקט מסכם. הפרויקט כולל
ביצוע תכנית התערבות ייעוצית בשדה והערכתה.
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בתכנית המלאה (כולל לימודי מבוא במסגרת התואר הראשון) קורסים בתחומים הבאים:
ייעוץ  פרטני, ייעוץ להורים, ייעוץ קבוצתי, ייעוץ בפיתוח קריירה לימודית-מקצועית, ייעוץ

למערכת.

בתכנית המלאה (כולל לימודי מבוא במסגרת התואר הראשון) קורסים בתחומים הבאים:
מקצועית, ייעוץ–ייעוץ  פרטני, ייעוץ להורים, ייעוץ קבוצתי, ייעוץ בפיתוח קריירה לימודית

למערכת.

(בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):תנאי קבלה 
תואר ב"א בייעוץ חינוכי*.א.
ממוצע משוקלל של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון.ב.
ראיון אישי ו/או קבוצתי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים.ג.
שתי המלצות, אחת על הכישורים האקדמיים ואחת על הכישורים המקצועיים והאישיים.ד.

בוגרי המגמה לייעוץ באוניברסיטת חיפה יתקבלו ע"י ועדת קבלה על בסיס תנאים אלו
ובנוסף חוות דעת המורים במגמה.

מועמדים שסיימו תואר ראשון בחוג אחר או במגמה אחרת בחינוך, יהיו רשאים להגיש*
. פטור מלימודי השלמה’את מועמדותם אך יהיו חייבים בתכנית השלמות אישית בשנה א

יינתן כנגד מסמכים (תעודות וסילבוסים) המעידים על עמידה בקורסים זהים בציון
הנדרש.

יש להמציא מסמכים אלו במועד הרישום. במידה והיקף ההשלמות הינו עד 16 שש"ס,
ניתן לשקול קבלה של המועמד ללימודי המ"א. במידה והיקף לימודי ההשלמה גבוה

 המועמד יוכל בהמלצת הועדה החוגית לתואר שני להירשם ללימודי השלמה—יותר 
לקראת הצגת מועמדות לתואר שני.

בשל מספר המקומות המוגבל יבחרו המועמדים הטובים ביותר.

לימודי השלמה
4 שש"סמבוא לראיון ייעוצי (שיעור, סדנה ותרגיל)306.2200
2 שש"ספסיכולוגיה אבנורמלית306.2203
4 שש"סתיאוריות בייעוץ306.2219
4 שש"סחברתית בילדות ובהתבגרות–התפתחות רגשית306.2245
4 שש"סהנחיית קבוצות306.2265
2 שש"סליקויי למידה306.2517
2 שש"סמבחנים דיאגנוסטיים306.2553

תנאי מעבר מתכנית ההשלמה ללימודי ייעוץ בתואר שני וכן תנאי לסיום הלימודים במגמה
הם:

ציון 85 לפחות בכל אחד מהקורסים בתכנית ההשלמה.א.
דעת המבוססת על מעקב שוטף–עמידה בדרישות ההכשרה המקצועית (על סמך חוותב.

של מוריו ומדריכיו של התלמיד במגמה).
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תלמיד המעונין בהוראה במסגרת משרד החינוך חייב בנוסף בתעודת הוראה, אותה ניתן
ללמוד במסגרת החוג להוראה בפקולטה לחינוך.

רשיון ייעוץ ניתן ע"י משרד החינוך לבעלי תואר שני ותעודת הוראה.

ספר (בנוסף–כל תלמיד במגמה חייב לפנות יום אחד בשבוע לצורך עבודה מעשית בבית
לשיעור בכיתה) במשך שנתיים.

התמחות במסגרת המגמה
. אין חובה  להירשם להתמחות כלשהי. התלמידבגיל הרךבמסגרת המגמה ניתן להתמחות 

המעונין להצטרף להתמחות צריך להגיש בנוסף למועמדותו למגמה לייעוץ גם את מועמדותו
להתמחות. תיאור מפורט של תחום ההתמחות ודרישותיו מופיעים בהמשך לתוכנית
להתפתחות בטווח החיים בהקשרים חינוכיים בשנתון זה. לימודי ההתמחות כוללים מקבץ
של קורסים בנושא מסוים ומהווים חלק מן הקורסים הנלמדים במסגרת התקנות של לימודי
המ"א. הנרשם להתמחות חייב לקחת לפחות 4 קורסים בהתמחות על מנת לקבל ספח

לתעודת המ"א המעיד על לימודיו בהתמחות זו.

כל תלמיד התמחות חייב בכל לימודי החובה הן במגמה והן בהתמחות. מכאן שהיקף הלימודים
 מתוך 5 קורסי’. במסלול אבשילוב המגמה וההתמחות יהיה רחב במעט מאשר במגמה בלבד

בחירה במגמה לייעוץ התלמיד יוכל לקחת שניים במסגרת ההתמחות. שני קורסי התמחות
 מתוך 7 קורסי בחירה במגמה לייעוץ’36 שש"ס הנדרשים. במסלול ב–נוספים ילמדו מעבר ל

–התלמיד יוכל לקחת שניים במסגרת ההתמחות. שני קורסי התמחות נוספים ילמדו מעבר ל
44 שש"ס הנדרשים.

תכנית לימודי המגמה במ"א

’מסלול ב’מסלול א

מחקר כמותי  וסטטיסטיקה + תרגיל חובה’ אשנה

 (לא לשקלול)’פרקטיקום א (לא לשקלול)’פרקטיקום א

ייעוץ קצר מועדייעוץ קצר מועד

4 קורסי בחירה במגמה2 קורסי בחירה במגמה בחירה’אשנה 

1 סדנה (לא לשקלול)1 סדנה (לא לשקלול)

 (לא לשקלול)’פרקטיקום ב (לא לשקלול)’פרקטיקום בחובה ’בשנה 

הנחיית פרויקטסוגיות במחקר בתחומי הייעוץ

הנחיית קבוצותהנחיית קבוצות

 סדנא—קריירה מקצועית  סדנא—קריירה מקצועית 
(לא לשקלול)(לא לשקלול)

3 קורסי בחירה במגמה3 קורסי בחירה במגמהבחירה ’ בשנה

44  שש"ס36  שש"ססה"כ שש"ס
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רשימת שיעורי חובה

’שנה א
4 שש"סעבודה מעשית (לא לשקלול)’פרקטיקום א306.4203
4 שש"סשעורייעוץ קצר מועד (קבוצה 1)306.4233

או
4 שש"סשעורייעוץ קצר מועד (קבוצה 2)306.4299
2 שש"סשו"תמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620
2 שש"סשו"תתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4621

’שנה ב
4 שש"סעבודה מעשית (לא לשקלול)’פרקטיקום ב306.4205
4 שש"ססמינריוןהנחיית קבוצות306.4209
4 שש"ססדנהקרירה מקצועית (סדנה לא לשקלול)306.4204
סוגיות במחקר בתחומי הייעוץ306.4232

           4 שש"סשעור בלבד)’(למסלול א
4 שש"סשעור בלבד)’הנחיית פרויקט (למסלול ב306.4297

 יקדיש כל תלמיד יום בשבוע, (שש שעות לפחות, החל— )’ב–פרקטיקום (א' ובמסגרת 
הספר. העבודה המעשית חופפת את כל–משעות הבוקר) לצורך תצפיות ועבודה מעשית בבית

הספר אליו מוצמד התלמיד וכוללת השתתפות חלקית בישיבות–שנת הלימודים של בית
הספר אחר הצהריים ו/או בערב.–בית

 חייבים בכתיבת עבודת גמר מחקרית לסיום התואר.’תלמידי מסלול א
 חייבים בהגשת פרוייקט מסכם לסיום התואר.’תלמידי מסלול ב

קורסי בחירה במסגרת המגמה
4 שש"ססמינריוןחרדה ומצבי לחץ306.4251
4 שש"ססמינריוןהתמודדות עם אלימות306.4252
4 שש"ססמינריוןמחקר בתהליכי שינוי בייעוץ ובפסיכותרפיה306.4201
4 שש"ססמינריוןאינטילגנציה ואינטילגנציה רגשית306.5616
4 שש"ססמינריוןפיתוח אירגוני ותהליכי ייעוץ במערכת החינוך306.4215
ייעוץ למתקדמים: יישומים ייעוצים306.4234

4 שש"ססמינריוןבעזרת האינטרנט (לא ינתן בתשס"ד)
4 שש"ססמינריון—הנרטיב החינוכי, הטיפולי והאישי 306.4265

הנרטיבים שאנו חיים על פיהם (לא ינתן בתשס"ד)
4 שש"ססמינריוןהקריירה ההורית306.4277
4 שש"ססמינריוןיחסים עם חברים ועם קבוצת השווים בילדות306.4276

ובהתבגרות (לא ינתן בתשס"ד)
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4  שש"ססמינריוןקשיים ביחסים בינאישיים306.4202
4  שש"ססמינריוןחשיבה בקורתית בייעוץ306.4228
4  שש"סשעורקולנוע, ייעוץ ומה שביניהם306.4227
4  שש"סשעורייעוץ רגיש תרבות306.4223
4  שש"סשעורייעוץ פילוסופי306.4240
4  שש"סשעורהספר ומשפחת התלמיד–משפחת בית306.4270
4  שש"סשעורייעוץ למורים בניווט כיתה306.4274
הבנה פסיכולוגית של יצירות ספרות, הבנה306.4219

4  שש"ססמינריוןנרטיבית של תהליכים פסיכולוגים

קורס בחירה אחד בלבד ניתן לקחת מתוך רשימת הקורסים הבאה:
4  שש"ססמינריון306.4118     חינוך בחברה רב תרבותית

4  שש"ססמינריון306.4112     תרבויות נעורים (לא ינתן בתשס"ד)
4  שש"ססמינריון306.4156     יחסים קרובים (לא ינתן בתשס"ד)

4  שש"סשעור306.4566     פסיכיאטריה
4  שש"ססמינריון306.4505     המשפחה הפוסטמודרנית ספרות ומחקר

4  שש"ססמינריון306.4598     המטפל בעבודה טיפולית
4  שש"ססמינריון  משפחה, קהילה והילד306.4129
4  שש"סשיעור *  התפתחות ולמידה בגיל הרך306.4101
4  שש"ססמינריון  המשחק כראי התפתחותי בגיל הרך306.4121

4  שש"ססמינריון306.4138     קונפליקטים מוסריים בטווח החיים

* הקורס התפתחות ולמידה בגיל הרך 306.4101 משמש תנאי קדם לכל הקורסים של
ההתמחות בגיל הרך.

 (לא לשקלול)סדנאות

תלמיד ייעוץ חייב בשתי סדנאות (לא לשקלול).

4  שש"סייעוץ קצר מועד לפי הזרם השלישי306.4211
4  שש"סטיפול בחרדות: סדנה התנסותית306.4254
2  שש"סשירה תרפיה יצירתית306.4229
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המגמה לחינוך מיוחד
 שונית רייטר’ פרופראש המגמה:

, טל': 04-8249150 דליה אורון’ גבמרכזת המגמה:
פקס: 8249353 04.-, חדר 2403 בנין חינוך

doron@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:
-ה' בין השעות 13:00-11:00’שעות קבלה:   ימים א

מסגרת הלימודים כוללת חשיפה לתכניות חינוך וטיפול חדשניות ולמחקר בתחום החינוך
המיוחד. מטרת הלימודים להכשיר אנשי מחקר לקידומו התיאורטי והמעשי של החינוך
לתלמידים עם צרכים מיוחדים וכן להעשיר את הידע של עובדי שדה ומפתחי תוכניות

לימודים.

 (בנוסף לכללי הקבלה הכלליים)תנאי קבלה
 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.80ממוצע משוקלל של 1.
ראיון אישי או קבוצתי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים.2.

תלמידים שסיימו ב"א בחינוך מיוחד או בייעוץ באוניברסיטת חיפה פטורים מראיון אישי.

לימודי השלמה
2 שש"סמבוא לחינוך מיוחד306.1501
2 שש"ספסיכולוגיה של האישיות306.2203
2 שש"סשילוב ילדים בעלי צרכים שונים בכתה רגילה306.2512
4 שש"סאספקטים נוירופסיכולוגיים של למידה306.2513
4 שש"ספרקטיקום2507306.

* ייתכנו קורסים נוספים בהחלטת ראש המגמה.

במידה והיקף ההשלמות הינו 16 שש"ס, ניתן לשקול קבלה של המועמד ללימודי המ"א.
 המועמד יוכל בהמלצת הועדה החוגית לתואר—במידה  והיקף לימודי ההשלמה גבוה יותר 

שני להירשם ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני.

התמחות במסגרת המגמה
במסגרת המגמה ניתן להתמחות בגיל הרך. אין חובה להירשם להתמחות כלשהי. התלמיד
המעונין להצטרף להתמחות צריך להגיש בנוסף למועמדותו למגמה לחינוך מיוחד גם את
מועמדותו להתמחות. תיאור מפורט של ההתמחות ודרישותיה מופיעים בהמשך לתוכנית
להתפתחות בטווח החיים בהקשרים חינוכיים בשנתון זה. לימודי ההתמחות כוללים מקבץ
של הקורסים בנושא מסוים והמהווים חלק מן הקורסים הנלמדים במסגרת התקנות של
הלימודי המ"א. הנרשם להתמחות חייב לקחת לפחות 4 קורסים בהתמחות על מנת לקבל

ספח לתעודת המ"א המעיד על לימודיו בהתמחות זו.
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כל תלמיד התמחות חייב בכל לימודי החובה הן במגמה והן בהתמחות. מכאן שהיקף הלימודים
בשילוב במגמה וההתמחות יהיה רחב במעט מאשר במגמה בלבד.  תלמיד הלומד התמחות

2 קורסי מגמה. תלמיד–, ארבעת קורסי ההתמחות מהווים: 2 קורסי בחירה ו’במסלול א
הלומד התמחות במסגרת מסלול ב', 4 קורסי ההתמחות מהווים: 3 קורסי בחירה, 1 קורס

מגמה.

תכנית הלימודים למ"א

’מסלול ב’מסלול א

מחקר כמותי  וסטטיסטיקה + תרגיל חובה’שנה א

סוגיות נבחרות בתחום הנפשי והרגשי בחינוך המיוחד

3 קורסי מגמה2 קורסי מגמה בחירה’שנה א
באחד משני תחומי הלימודבאחד משני תחומי הלימוד

1 קורס מגמה1 קורס מגמה
בתחום הלימוד השניבתחום הלימוד השני

—הליכי מחקר יחידניים חובה’שנה ב

2 קורסי מגמה1 קורס מגמה בחירה’שנה ב
באחד משני תחומי הלימודבאחד משני תחומי הלימוד

1 קורס מגמה1 קורס מגמה
בתחום הלימוד השניבתחום הלימוד השני

2 קורסי בחירה1 קורס בחירה

44  שש"ס36  שש"ססה"כ שש"ס

במסלול ב' התלמיד חייב במינימום 44 שש"ס.
במידה ונלקחה מכסת הקורסים הרשומה בטבלה אך התלמיד לא למד את מינימום השש"ס

שצויין לעיל עליו לקחת קורס בחירה נוסף.

רשימת הקורסים במגמה
קורסי חובה

4 שש"ססוגיות נבחרות בתחום הנפשי והרגשי בחינוך מיוחד306.4569
4 שש"סהליכי מחקר יחידניים (מסלול א')306.4586
2 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620
2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה (מצורף לשיעור 306.4620)306.4621
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(בכל אחד: חינוך וטיפול בילדים ובוגרים עם ליקויים התפתחותיים Iתחום לימוד 
מקורסים אלו ניתן להגיש סמינריון)

4 שש"ס306.4123   איתור מוקדם של ליקויים התפתחותיים (קדם 306.4101)
4 שש"סתקשורת תומכת וחלופית לאוכלוסיות שלהן ליקויי תקשורת306.4501
4 שש"סהמשפחה והילד הנכה306.4509
4 שש"סחינוך והכנה לחיים של המבוגר החריג306.4597
4 שש"סשימושי מחשב בחינוך המיוחד306.4587
4 שש"סחשיבה, שפה וקריאה של הילד החרש306.4588

: חינוך וטיפול בילדים ובוגרים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיותIIתחום לימוד 
(בכל אחד מקורסים אלו ניתן להגיש סמינריון)

4 שש"סהמשפחה הפוסט-מודרנית: ספרות ומחקר306.4505
4 שש"סהפרעות רגשיות בגיל הילדות ודרכי טיפול306.4525
4 שש"סהפרעות רגשיות בגיל הנעורים ודרכי טיפול306.4526
4 שש"ספתלוגיה של התפתחות שפה ודיבור306.4557
4 שש"סהמטפל בעבודה טיפולית306.4598

(לא במגמה) קורסי בחירה מומלצים
ניתן גם לקחת קורסים אחרים מתוך היצע הקורסים לתואר שני בחוג לחינוך וכן את הקורסים

במגמת חינוך מיוחד שבשני תחומי הלימוד.

 רשאי להגיש עבודה סמינריונית אחת במסגרת שיעור שנלמד מחוץ’תלמיד הלומד במסלול ב
לשיעורי המגמה.

4 שש"סשיעורפסיכיאטריה306.4566
4 שש"סאינטליגנציה ואינטליגנציה רגשית306.5616
4 שש"סשיעור *התפתחות ולמידה בגיל הרך306.4101
4 שש"סבעיות התפתחות והסתגלות בגיל הרך306.4122
4 שש"סשיעורפילוסופיות של משמעות החיים306.4240

* הקורס התפתחות ולמידה בגיל הרך 306.4101 משמש תנאי קדם לכל הקורסים של
ההתמחות בגיל הרך.
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 ביבליותרפיה—המגמה לייעוץ וטיפול באומנויות 
(טעון אישור הסמכה של המועצה להשכלה גבוהה)

 אדיר כהן’פרופראש המגמה: 

, טל': 04-8249150 דליה אורון’גבמרכזת המגמה: 
פקס: 04-8249353, חדר 2403 בנין חינוך

doron@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:
-ה' בין השעות 13:00-11:00’שעות קבלה:   ימים א

הביבליותרפיה הינה תכנית עזרה וסיוע נפשי באמצעות ספרות. הספרות היא אמצעי, טכניקה
טיפולית שמטרתה להביא להבנה עצמית, להתפתחות תקינה, להתמודדות יעילה עם מצבי
לחץ ועם בעיות אישיות ולגדילה אישית. במסגרת המגמה התלמיד ילמד רקע תיאורטי
בתחום זה ואף יעבור הכשרה בפרקטיקום וסדנאות. התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי
תואר ראשון בחינוך, במדעי ההתנהגות, מדעי החברה ובמדעי החיים. באמצעות לימודי
ההשלמה יגיעו התלמידים בעלי רקע שונה לבסיס ידע משותף. תלמידים מתחומים אחרים
יוכלו להתקבל ללימודי ההשלמה כתנאי לקבלתם לתוכנית. במסגרת לימודיהם ישתתפו

 ובשנה ב' בפרקטיקום בהיקף  של 5 שעות, המחייב יום בשבוע בו יתנסו’התלמידים בשנה א
התלמידים בעבודה חינוכית במסגרות חינוכיות וטיפוליות בהנחיה של ביבליותרפיסט מוסמך.
למעונינים בכך תינתן בתום לימודי המ"א אפשרות להתמחות מעשית בביבליותרפיה במסגרת
המחלקה להשתלמויות מורים ולימודי המשך בפקולטה לחינוך. לימודי התמחות אלה יושתתו

על לימודי המ"א שלהם וימשכו שנה אחת.
ידי משרד הבריאות בהתאם לקריטריונים הנקבעים על–רשיון העבודה כתרפיסט מוענק על

ידו בלבד.

  (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים)תנאי קבלה
ממוצע של 85 לפחות בכל אחד משני חוגי הלימוד בתואר הראשון.1.
ראיון.2.

בשל מספר המקומות המוגבל יוזמנו לראיונות רק חלק מן המועמדים.

 (חובה לסיים בשנת הלימודים הראשונה)לימודי השלמה
4 שש"סכולוגיה306.1649    מבוא לפסי

2 שש"סכולוגיה  אבנורמלית306.2203    פסי
2 שש"ס306.2553    מבחנים  דיאגנוסטים

4 שש"ס306.2511    פסיכולוגיה של האישיות
2 שש"ס306.2100    פסיכולוגיה התפתחותית

םיתכנו קורסים נוספי

בנוסף, על התלמיד להשלים 5 קורסים מתוך הקורסים הבאים במהלך הלימודים:
מבוא לפרוזה122.1001
מבוא לשירה122.1002
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מבוא בתולדות הדרמה והתיאטרון122.1700
עיון בזרמים ומגמות בספרות המערב122.1004
כתיבה יצירתית (יינתן בחוג לחינוך)306.2700

פטורים מקורסים אלו תלמידים בעלי תואר ראשון בחוגים השונים לספרות. יש לצרף מסמכים
רלוונטים בעת הרישום.

היקף הלימודים
 (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)  36 שש'ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות - ’מסלול א

במגמה. יש לסיים את כל חובות השמיעה כולל הגשת עבודות בשנתיים.
.וז הדובע םויסל תישילשה הנשה תא שידקהל ןתינ ךא ,הזתה תדובע תא הז דעומב םייסל יוצר

 (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית)  44 שש"ס, כולל  3 עבודות סמינריוניות  -’מסלול ב
במגמה. יש לסיים את כל חובות השמיעה כולל הגשת עבודות ופרויקט סיום בשנתיים.

זכאות לתואר
זכאות לתואר מותנית בסיום חובות הקורסים העיוניים, ההתמחות, כתיבת עבודת גמר

) או עבודת פרוייקט (במסלול ב').’(מסלול א

תכנית  הלימודים
’מסלול ב’מסלול א

 כמותי וסטטיסטיקה+תרגיל                  מחקר חובה’שנה א
פסיכיאטריהפסיכיאטריה
פסיכותרפיהפסיכותרפיה

ניתוח פסיכולוגיניתוח פסיכולוגי
של טקסטים ספרותייםשל טקסטים ספרותיים

 (לא לשקלול)’פרקטיקום א (לא לשקלול)’פרקטיקום א
סדנת מבוא לביבליותרפיהסדנת מבוא לביבליותרפיה

(לא לשקלול)(לא לשקלול)
2 קורסי מגמה לבחירהקורס מגמה לבחירה בחירה’שנה א
גישות דינמיות בהנחיית קבוצותגישות דינמיות בהנחיית קבוצות חובה’שנה ב

ביבליותרפיה:ביבליותרפיה:
היבטים קליניים ומחקרייםהיבטים קליניים ומחקריים

מחקר בתהליכי שינוי בייעוץ
ובפסיכותרפיה

 (לא לשקלול)ֿ’פרקטיקום ב (לא לשקלול)’פרקטיקום ב
3 קורסי מגמה לבחירהקורס מגמה לבחירה בחירה’שנה ב

סדנה לבחירה מרשימת הסדנאותסדנה לבחירה מרשימת הסדנאות
(לא לשקלולֿ)(לא לשקלולֿ)

44  שש"ס"ס36  ששסה"כ
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רשימת קורסי חובה:
2  שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620
2  שש"סתרגיל  במחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4621
4  שש"ספסיכיאטרייה306.4566
4  שש"ספסיכותרפיה306.4703
4  שש"סניתוח פסיכולוגי של טקסטים ספרותיים306.4714
4  שש"ס (לא לשקלול)’פרקטיקום א306.4701
—מבוא לביבליותרפיה 306.4700

4  שש"סאינטרוספקציה של תהליך הקריאה - סדנה (לא לשקלול)

’רשימת קורסי חובה שנה ב
4  שש"סגישות דינמיות בהנחיית קבוצות306.4577
4  שש"ס)’מחקר בתהליכי שינוי בייעוץ ובפסיכותרפיה (מסלול א4201306.
4  שש"סביבליותרפיה: היבטים קליניים ומחקריים306.4709
4  שש"ס (לא לשקלול)’פרקטיקום ב306.4706

פרקטיקום מחייב יום עבודה בשבוע במשך 5 שעות, בשעות הבוקר או אחה"צ, במסגרת
טיפולית ובצמוד לביבליותרפיסט מורשה.

’ מתבצע הפרקטיקום במסגרת חינוכית (בי"ס, מתי"א, מרכז למידה) ובשנה ב’בשנה א
פורמאלי (מתנ"ס, בתי סוהר, בתי אבות ומוסדות של בריאות הנפש).–במסגרת החינוך הלא

רשימת קורסי בחירה במסגרת המגמה
4 שש"ססמינריוןאינטיליגנציה ואינטילגנציה רגשית306.5616
4 שש"ססמינריוןדרמה בחינוך306.4705
4 שש"ססמינריוןהמטפל בעבודה הטיפולית306.4598
4 שש"ססמינריוןהפרעות רגשיות בגיל ההתבגרות306.4526
4 שש"סשיעורהיבטים פסיכודינמים בטיפול306.4539
4 שש"סשיעורפילוסופיות של משמעות החיים306.4240
4 שש"סשיעורהתפתחות פתולוגיה וחלום306.4712
4 שש"סשיעורסוגיות יסוד בביבליותרפיה306.4718

 לא לשקלול (יש לבחור אחת מהסדנאות)—רשימת סדנאות 
4 שש"סביטויי תקשורת בין אישית באמצעות האומנות306.4503
4 שש"סכתיבת תרפיה306.4708

* לימודי המ"א יתקיימו במשך 3 ימים בשבוע, לא כולל פרקטיקום. קורסי ההשלמות להם
נדרשים חלק מן הסטודנטים אינם נכללים בהכרח בימים אלו.

קורסי ההשלמה הם מלימודי הב"א בחוג לחינוך ובחוג לספרות ועל התלמיד להתאים את
עצמו אליהם.
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המגמה ללקויי למידה
 דויד שר’ פרופראש המגמה:

, טל': 04-8249150 דליה אורון’גבמרכזת המגמה: 
פקס:04-8249353, חדר 2403 בניין חינוך

doron@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:
-ה' בין השעות 13:00-11:00’שעות קבלה:   ימים א

לימודים לתואר שני
הלימודים במגמה ללקויי למידה מתמקדים בלמידה מעמיקה בהיבטים תיאורטיים ומחקריים
של לקויי למידה, וכן באבחון וטיפול בהם. תוכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים והתמחות
מחקרית. בנוסף ניתן במסגרת התכנית  ללמוד התמחות יישומית באבחון וטיפול בילדים

ומבוגרים לקויי למידה.

 להכשיר מומחים למחקר, הוראה, אבחון וטיפול פרטני, פיתוח תוכניותיעדי התוכנית:
לימוד, עבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה.

 שילוב ההתמחות היישומית מחייב לימודים על פני רוב ימות השבוע.היקף התכנית:

, מסלול ב' או במסלול משולב. מספר’ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א
 הינו מוגבל. אין רישום למסלול א' מבטיח הישארות בו. כמו כן אין’המקומות במסלול א

רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו. בכל המסלולים ניתן
לשלב את ההתמחות היישומית. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו במגמה

ללקויי למידה. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית.

תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני יוכלו להתקבל לעבודה במרכזים
ללקויות למידה. המעונינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך חייבים בדרך כלל גם

בתעודת הוראה.

 (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):תנאי קבלה
ציון ממוצע של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון. ציון ממוצע של כל חוג לא פחות1.

80.–מ
ציון  85 לפחות במבחן קבלה באנגלית.2.
קורות חיים ולפחות שתי המלצות (על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה3.

למזכירות החוג למרכזת המגמה).
      על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית של המועמדים.

 אליו יוזמנו רק חלק מהמועמדים.—ראיון אישי בשלב המיון הסופי 4.

מסלולי התואר השני
18 שש"ס–38 שש"ס וכתיבת עבודת גמר מחקרית  (20 שש"ס חובה ו–:  חייב ב’1)  מסלול א
בחירה).

.’     סיום חובות השמיעה בתום שנה ב
.’     סיום והגשת עבודת גמר מחקרית בתום שנה ג
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26 שש"ס–46 שש"ס, בחינת גמר ופרויקט סיום (20 שש"ס חובה ו–: חייב ב’2)  מסלול ב
בחירה).

.’     סיום חובות השמיעה בתום שנה ב
.’הגשת פרויקט סיום ובחינת סיום בתום חופשת הקיץ של שנה ב

תכנית הלימודים
לימודי השלמה (אינם נכללים במניין הנקודות לתואר מוסמך)

 ללימודיהם - במקביל ללימודי התואר’* חובה לכל תלמידי המגמה בשנה א

4 שש"סשו"תמבוא לפסיכולוגיה של הקריאה306.2500
4 שש"סשו"תמבוא לליקויי למידה: מבט אינטגרטיבי306.2501

בנוסף, לתלמידים בעלי רקע שאיננו חינוך:
לימודי השלמה (עד 8 שש"ס) יורכבו מתוך הקורסים הניתנים במסגרת לימודי התואר הראשון
בחוג לחינוך שבאוניברסיטת חיפה. שיעורי ההשלמה יכללו סטטיסטיקה, פסיכולוגיה,

נוירופסיכולוגיה ובלשנות. בכל מקרה קביעת השיעורים תיבדק לגופו של עניין.

 במקביל ללימודי התואר. חובה  לקבל לפחות ציון’את לימודי ההשלמה יש ללמוד בשנה א
76 בכל קורס מלימודי ההשלמה. ניתן לקחת את הקורסים של שנה ב' רק לאחר סיום

החובות בלימודי ההשלמה.

פטור מלימודי ההשלמה יינתן על בסיס מסמכים רלוונטיים ממוסד אקדמאי מוכר לתואר.

המסמכים כוללים (לכל קורס בנפרד): סילבוס מפורט, ציון, הקף הקורס, נקודות זכאות שם
ותואר המרצה. בכל מקרה תיבדק בקשת פטור לגופו של עניין.

התמחות יישומית במסגרת המגמה
.  לימודיאבחון וטיפול בילדים ומבוגרים לקויי למידהבמסגרת המגמה ניתן להתמחות ב: 

ההתמחות כוללים מקבץ של קורסים המהווים חלק מן הקורסים הנלמדים במסגרת התקנות
של לימודי המ"א. סיום ההתמחות וקבלת הספח מותנים בעמידה בדרישות האקדמיות
בקורסים ובהתאמה קלינית/אישית . על מנת לקבל ספח לתעודת המ"א המעיד על לימודיו

בהתמחות על התלמיד ללמוד את הקורסים הבאים:
2 שש"סאיתור הפרעות למידה בגיל הרך (והתנסות צמודה)306.4023
אבחון ליקויי למידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים306.4024

2 שש"ס(והתנסות צמודה)
2 שש"סטיפול בליקויי למידה: היבטים יישומיים  (והתנסות צמודה)306.4025
4 שש"סאבחון אינטגרטיבי: ניתוח נתונים ואבחנה306.4035
2 שש"ס’פרקטיקום א306.4002
4 שש"ס’פרקטיקום ב306.4009
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 שנה א'  (306.4002)— ’פרקטיקום א
(צמוד לקורס: איתור הפרעות למידה בגיל הרך 306.4023) הפרקטיקום

כולל בוקר בשבוע במהלך כל הסמסטר וכתיבת דוחות תצפית.
שנה ב'  (306.4009)— ’פרקטיקום ב

1. אבחון ליקויי למידה (306.4024)(צמוד לקורסים:
2. טיפול בליקויי למידה (306.4025)

3. ליקויי למידה בקרב מבוגרים (306.4012)
 פעמיים—הפרקטיקום כולל עבודה פרטנית מודרכת עם ליקויי למידה 

בשבוע אחה"צ במהלך כל שנת הלימודים וכן  24 שעות אבחון לקות
2 אבחונים לבוגרים).–למידה בהדרכה (4 אבחונים לצעירים  ו

הרכב תכנית הלימודים

’מסלול ב’מסלול א

4 שש"סמחקר כמותי4 שש"סמחקר כמותי חובה’שנה א
וסטטיסטיקה +תרגילוסטטיסטיקה +תרגיל

סמינר מחקר א' (לא לשקלול)סמינר מחקר א' (לא לשקלול)

12 שש"ס4 קורסי מגמה12 שש"ס4 קורסי מגמה

פרקטיקום א' (לא לשקלול)פרקטיקום א' (לא לשקלול)

1 סדנה (לא לשקלול)1 סדנה (לא לשקלול)

שיעורי בחירה בהיקף של 4 שש"ס 2 שש"סשיעורי בחירה בהיקף של בחירה’שנה א

2 סמינריונים במגמה     8 שש"ס8 שש"ס2 סמינריונים במגמה

סמינר מחקר ב' (לא לשקלול)סמינר מחקר ב' (לא לשקלול) חובה’שנה ב 

2 קורסי מגמה             4 שש"ס4 שש"ס2 קורסי מגמה

פרקטיקום ב' (לא לשקלול)פרקטיקום ב' (לא לשקלול)

  8 שש"ס2 סמינריונים במגמה4 שש"ס1 סמינריון במגמה בחירה’שנה ב

שיעורי בחירה בהיקף של 6 שש"ס 4 שש"סשיעורי בחירה בהיקף של

2 סדנאות (לא לשקלול)2 סדנאות (לא לשקלול)

46  שש"ס38  שש"ססה"כ שש"ס

קורסי המגמה
חובה לתלמידי כל המסלולים

’שנה א
2 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620
2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4621
 (לא לשקלול)’סמינר מחקר א306.4028
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4 שש"סתיאוריה ומחקר בליקויי קריאה306.4017
4 שש"סנוירואנטומיה פונקציונלית306.4041
2 שש"סאיתור הפרעות למידה בגיל הרך306.4023

+התנסות (לא לשקלול)
2 שש"סקשב והיפראקטיביות306.4007

+התנסות (לא לשקלול)
 (לא לשקלול)’פרקטיקום א306.4002

’שנה ב
2 שש"סאבחון ליקויי למידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים306.4024

+התנסות צמודה (לא לשקלול)
2 שש"סטיפול בליקויי למידה: היבטים יישומיים306.4025

+התנסות צמודה (לא לשקלול)
 (לא לשקלול)’סמינר מחקר ב306.4027
 (לא לשקלול)’פרקטיקום ב306.4009

סמינריונים
1 רפרט.–3 סמינריונים, כתיבת 2  עבודות סמינריוניות  ו–השתתפות ב:’מסלול א
1 רפרט.–4 סמינריונים, כתיבת 3  עבודות סמינריוניות  ו–השתתפות ב:’מסלול ב

רשימת הסמינריונים
4 שש"סהתפתחות חשיבה מתמטית וליקויי למידה בחשבון306.4001
4 שש"סאיתור הפרעות שפה בקרב לקויי למידה306.4008
4 שש"סהפסיכולוגיה של הקריאה בשפה העברית (לא יינתן בתשס"ד)306.4030
4 שש"סלשוניות–רכישת שפה זרה ודו306.4037
4 שש"סחשיבה, שפה וקריאה של הילד החרש306.4588
4 שש"סמוח האדם תהליכים רגילים2306.404
4 שש"סנוירופסיכולוגיה של לקויות למידה306.4043
4 שש"סהתפתחות הקריאה והכתיבה306.4045
4 שש"סדימות המוח: קוגניציה ושפה306.4049

שיעורי בחירה
 יש ללמוד שיעורים בהיקף של 6 שש"ס— ’מסלול א
 יש ללמוד שיעורים בהיקף של 10 שש"ס— ’מסלול ב

2 שש"סליקויי למידה בקרב מבוגרים (בנוסף תתקיים התנסות306.4012
, לא לשקלול)’בשנה ב

4 שש"סשעורקשיי למידה בחשבון306.4039
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2 שש"סשעור פרספקטיבה קלינית—אנגלית כשפה זרה 306.4044
4 שש"סביולוגיה של למידה וזכרון306.4046
היבטים רגשיים במפגש מאבחן306.4019

2 שש"סשעורומורה עם תלמיד לקויי למידה

 (לא לשקלול)סדנאות

)’סדנה חובה (שנה א
2 שש"ססדנה חובה306.4031  האיבחון הפסיכולוגי והנוירופסיכולוגי

)’סדנאות חובה (שנה ב
2 שש"סשימושים טכנולוגיים במחשב בעבודה עם ליקויי למידה306.4020
4 שש"סאבחון אינטגרטיבי: דפוסי העברה, ניתוח נתונים ואבחנה306.4035

המגמה לחקר היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של החינוך
 ד"ר עפרה מייזלסראש המגמה:

, טל': 04-8249067 סימה קניזו’גבמרכזת המגמה: 
04, חדר 2407 בניין חינוך–פקס: 8249353 
simak@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:

-ה' , בין השעות 13:00-11:00’שעות קבלה: ימים א

במסגרת המגמה לחקר היבטים פסיכולוגיים וחברתיים של החינוך מוצעות שתי תכניות
לימוד:

התפתחות בטווח החיים בהקשרים חינוכיים (כולל ההתמחות בגיל הרך).א.
תרבותיים של החינוך.–היבטים חברתייםב.

–––––התפתחות בטווח החיים בהקשרים חינוכיים א.
ראש התכנית ד"ר עפרה מייזלס

תכנית זו מיועדת להעמיק ידע והבנה בחקר התפתחות האדם תוך הארת תהליכי שינוי
נורמטיביים ויחודיים ובחינת השתמעויותיהם לתחום החינוך. תכנית הלימודים מתמקדת
בתכנים שיאפשרו למורים בכירים בחינוך העל יסודי, בסמינרים ובמכללות להשתלב בהוראת
נושאים הקשורים להתפתחות האדם. תכנית זו חותרת גם להעניק לאנשי מקצוע במערכת
החינוך ובמסגרות קהילתיות תשתית עיונית ומחקרית שתסייע בתכנון ובהפעלה של תוכניות
ופרוייקטים חינוכיים המיועדים לילדים ומבוגרים העומדים בפני שינויים ומעברים

התפתחותיים, חינוכיים ותרבותיים.

במסגרת התכנית להתפתחות בטווח החיים ניתן להתמחות בגיל הרך, תוך דגש על היבטים
עיוניים, מחקריים וישומיים.
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(בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):תנאי קבלה 
ממוצע משוקלל של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בלימודי התואר הראשון1.
 ראיון אישי במידת הצורך2.

לימודי השלמה
2 שש"ספסיכולוגיה התפתחותית306.2100
2 שש"ספסיכולוגיה חברתית306.2102
4 שש"ספסיכולוגיה של למידה וחשיבה306.2104

סמינריון מחקרי מלימודי הב"א
ייתכנו קורסים נוספים.

התמחות במסגרת התכנית
במסגרת התכנית ניתן ללמוד התמחות בגיל הרך (ראה בהמשך).  לימודי ההתמחות כוללים
מיקבץ של קורסים בנושא מסוים ומהווים חלק מן הקורסים הנלמדים במסגרת התקנות
של לימודי המ"א. הנרשם להתמחות חייב לקחת לפחות 4 קורסים בהתמחות על מנת לקבל

ספח לתעודת המ"א המעיד על לימודיו בהתמחות זו.

עבור תלמידי ההתמחות בגיל הרך במסגרת התוכנית להתפתחות בטווח החיים, 4 הקורסים
הנדרשים בהתמחות מהווים חלק מקורסי הבחירה של התוכנית להתפתחות בטווח החיים.

לימודי התכנית
’מסלול ב’מסלול א

מחקר כמותי  וסטטיסטיקה + תרגיל חובה’שנה א

סוגיות בפסיכולוגיה התפתחותית בהקשרים חינוכיים

שאלות ושיטות במחקר התפתחותי

1 קורס מתודולוגיה בחירה’שנה א
(לבחירה מהרשימה)

2 קורסי בחירה בתכנית1 קורס בחירה בתכנית

1 קורס בחירה מחוץ לתכנית1 קורס בחירה מחוץ לתכנית

            סמינר אינטגרטיבי חובה’שנה ב

2 קורסי בחירה בתכנית2 קורסי בחירה בתכנית בחירה’שנה ב
3 קורסי בחירה מחוץ לתכנית

12 קורסים9 קורסיםסה"כ מספר
הקורסים

סה"כ שש"ס          34-32  שש"ס                         46-44  שש"ס
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 התלמיד חייב במינימום 32 שש"ס’במסלול א
 התלמיד חייב במינימום 44 שש"ס’במסלול ב

במידה ונלקחה מכסת הקורסים הרשומה בטבלה אך התלמיד לא למד את מינימום השש"ס
שצוין לעיל עליו לקחת קורס נוסף.

’ מסלול א—לימודי התכנית להתפתחות בטווח החיים בהקשרים חינוכיים 

חובה
2 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620
2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4621

4 שש"ססוגיות בפסיכולוגיה התפתחותית בהקשרים חינוכיים306.4114
)’(חובה בשנה א

2 שש"ס)’שאלות ושיטות במחקר התפתחותי  (חובה בשנה א306.4131

סמינר אינטגרטיבי: קשרי גומלין בין בי"ס, משפחה,306.4129
4 שש"סקהילה והילד:

בחירה
 בסמסטר ב') לבחירה מתוך הרשימה הבאה:’קורס מתודולוגיה נוסף (רצוי בשנה א

4 שש"סשיטות מחקר איכותניות306.4600
2 שש"סשיטות מחקר כמותיות מתקדמות (הקורס כולל תרגיל 306.4606)306.4607
2 שש"סתרגיל בשיטות מחקר כמותיות מתקדמות306.4604
מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח (לתלמידי מסלול עם תיזה)306.5617

4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
4 שש"סחקר למידה בגישה דיסקורסיבית (לא יינתן בתשס"ד)306.4811
4 שש"סמחקר אתנוגרפי בחינוך (לתלמידי מסלול עם תיזה)306.5618
4 שש"ססדנה בשיטות ריאיון במחקר איכותני306.4109
4 שש"ססוגיות מתודולוגיות במחקר החינוכי306.4488

3 קורסים לבחירה מתוך קורסי התכנית:
4 שש"סקונפליקטים מוסריים בטווח החיים (תנאי קדם 306.4118)306.4138
4 שש"ספיתוח סכימות חשיבה306.4139
4 שש"סיחסים קרובים (לא יינתן בתשס"ד)306.4156
4 שש"סהתפתחות ולמידה בגיל הרך306.4101
התפתחות בהתבגרות התיכונה:306.4116

4 שש"סאוריינטציית עתיד בהקשרים התפתחותיים
4 שש"סמיגדר ורגשות מוסריים306.4118
המשחק כראי התפתחותי וחינוכי בגיל הרך306.4121

4 שש"ס(תנאי קדם 306.4101)
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בעיות התפתחות והסתגלות בגיל הרך306.4122
4 שש"ס(תנאי קדם 306.4101)

4 שש"סאיתור מוקדם של ליקויים התפתחותיים (תנאי קדם 306.4101)306.4123
התערבות חינוכית בינקות ובילדות המוקדמת (לא יינתן בתשס"ד)306.4117

4 שש"ס(תנאי קדם 306.4101)
הקשרים חינוכיים ותרבותיים בגיל הרך (לא יינתן בתשס"ד)306.4124

4 שש"ס(תנאי קדם 306.4101)

)’ (רצוי בשנה ב1 קורס בחירה מחוץ  לתכנית
קורס זה יבחר מתוך קורסים במגמות/תכניות אחרות בחוג לחינוך או בחוגים אחרים מדרג

3 לפחות. ניתן לבחור גם בקורס מתוך קורסי התכנית במקום קורס מחוץ לתכנית.

רשימת קורסי בחירה אפשריים בחוג לפסיכולוגיה *
4 שש"סהורות והתקשרות202.4473
4 שש"סהתפתחות רגשית חברתית מוקדמת השלכות להתערבות202.4206
4 שש"סהערכה ודיאגנוסטיקה  התפתחותית202.4476

*  הערה: הקורסים פתוחים לסטודנטים רק לאחר תיאום ובהסכמת המרצה.

ניתן להגיש עבודה סמינריונית בכל קורס שנקרא סמינריון כולל הסמינר האינטגרטיבי.
 "מחקר— חייבים לקבל ציון של 80 לפחות בקורס המתודולגיה החוגי ’תלמידי מסלול א

 "סוגיות בפסיכולוגיה— ’כמותי וסטטיסטיקה" וכן בקורסי  החובה של התוכנית בשנה א
התפתחותית בהקשרים חינוכיים" ו"שאלות ושיטות במחקר התפתחותי".

’ מסלול ב—לימודי התכנית להתפתחות בטווח החיים בהקשרים חינוכיים 
חובה

2 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620
2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה (צמוד לקורס 306.4620)306.4621
סוגיות בפסיכולוגיה התפתחותית בהקשרים חינוכיים306.4114

4 שש"ס )’(חובה בשנה א
2 שש"ס)’שאלות ושיטות במחקר התפתחותי (חובה בשנה א306.4131
סמינר אינטגרטיבי: קשרי גומלין בין בי"ס, משפחה,306.4129

4 שש"ס )’קהילה והילד ( חובה בשנה ב

בחירה
4 קורסי בחירה  מתוך קורסי התוכנית המצוינים ברשימת הבחירה שמופיעה בתיאור מסלול

.’א
4 קורסי בחירה מתוך קורסים במגמות/תוכניות אחרות בחוג לחינוך או בחוגים אחרים,

מדרג 3 לפחות, בתנאי שאינם מהחוג בו למדו לב"א, או מתוך קורסי התכנית.
.’ניתן לבחור גם בקורסים מן החוג לפסיכולוגיה שמופיעים בתיאור מסלול א
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 (בשיתוף עם המגמה לייעוץ חינוכי והמגמה לחינוך מיוחד)ההתמחות בגיל הרך

ד"ר עפרה מייזלסראש ההתמחות 
כל תלמיד המתקבל להתמחות חייב בדרישות המגמה או התכנית שבמסגרתה התקבל ללימודי

 המהווה’המ"א. לימודי ההתמחות עצמם כוללים 4 קורסים, מהם קורס  חובה בשנה א
תנאי קדם לשיעורי ההתמחות.

חובה להגיש לפחות עבודה סמינריונית אחת בהתמחות.

 וב'’  מסלול א     
התפתחות ולמידה בגיל הרך חובה’שנה א
1 קורס בהתמחות הגיל הרך בחירה’שנה א
2 קורסים בהתמחות הגיל הרך בחירה’שנה ב

רשימת הקורסים
חובה

התפתחות ולמידה בגיל הרך306.4101**
4 שש"ס(חובה בשנה"ל הראשונה בהתמחות)

** הקורס התפתחות ולמידה בגיל הרך 306.4101 משמש תנאי קדם לכל הקורסים של
ההתמחות בגיל הרך.

בחירה
שלושה מתוך קורסי ההתמחות של הגיל הרך:

איתור מוקדם של ליקויים התפתחותיים306.4123
4 שש"ס)’(מיועד לתלמידי שנה ב

4 שש"סהמשחק כראי התפתחותי וחינוכי בגיל הרך306.4121
4 שש"סבעיות התפתחות והסתגלות בגיל הרך306.4122
4 שש"סהקשרים חינוכיים ותרבותיים בגיל הרך (לא יינתן בתשס"ד)24306.41
התערבות חינוכית בינקות ובילדות המוקדמת המוקדמת306.4117

4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)

רשימת קורסי בחירה אפשריים בחוג לפסיכולוגיה *
4 שש"סהורות והתקשרות202.4473
4 שש"סהתפתחות רגשית חברתית מוקדמת השלכות להתערבות202.4206
4 שש"סהערכה ודיאגנוסטיקה  התפתחותית202.4476

  הקורסים פתוחים לסטודנטים רק לאחר תיאום ובהסכמת המרצה.*  הערה:
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–––––היבטים חברתיים ותרבותיים  של החינוך ב.
ראש התכנית ד"ר קלרה סבג

התכנית מציעה מגוון לימודים בתחומי הסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה והיסטוריה
של החינוך שמטרתם לפתח למידה וראיה ביקורתית של תהליכים חינוכיים במסגרות

פורמאליות. התכנית משלבת בסיסים תיאורטיים ומיומנויות אקדמיות–פורמאליות ובלתי
ומחקריות סביב נושאים כגון חינוך והגירה, אנתרופולוגיה של ילדות ונעורים,  מגדר וחינוך,

תרבותיות, הפוליטיקה של החינוך וצדק חברתי. היא מיועדת לתלמידים בעלי–חינוך ורב
תודעה חברתית ואחריות קהילתית, המעונינים להשתלב במחקר והוראה אקדמיים
באוניברסיטאות ומכללות; למכינים עצמם לקראת תפקידי ניהול ופיקוח, ריכוז, הנחייה,

ספר–ייעוץ, מחקר והערכה בארגוני חינוך פורמאלי ובלתי-פורמלי (כגון: חינוך חברתי בבתי
ומתנ"סים, ניהול פרוייקטים חינוכיים במשרדי ממשלה ועליית הנוער). כמו כן, התכנית
מיועדת למעונינים בייזום והפעלת תכניות התערבות במסגרות שונות (משרדי ממשלה, רשויות

).’מקומיות, עמותות, ארגונים כלכליים וכד

(בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים): תנאי קבלה
ממוצע 80 בלימודי התואר הראשון.1.
ראיון אישי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים.2.

לימודי השלמה
במידת הצורך, ייקבעו לימודי השלמה בייעוץ האישי לפי דרישות התכנית.

לימודי התכנית*
’מסלול ב’מסלול א

מחקר כמותי וסטטיסטיקה + תרגיל חובה’שנה א
שיטות מחקר איכותניות

תיאוריה אנתרופולוגית בחינוך
סוגיות מחקריות בחינוך, חברה ותרבות

2 קורסי תכנית2 קורסי תכנית בחירה’שנה א

חינוך בעידן פוסט מודרני חובה’שנה ב

ממדים בלתי פורמליים בחינוך

הדרכה בין תרבותיתסמינר אינטגרטיבי:
חינוך, חברה, תרבות

1 קורס בחירה מחוץ לתכנית1 קורס בחירה מחוץ לתכנית בחירה’שנה ב
או 1 קורס בתכניתאו 1 קורס תכנית

2 קורסי תכנית

12 קורסים   10 קורסיםסה"כ קורסים
46  שש"ס    36  שש"ססה"כ שש"ס
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 התלמיד חייב במינימום 36 שש"ס’במסלול א
 התלמיד חייב במינימום 46 שש"ס’במסלול ב

במידה ונלקחה מכסת הקורסים הרשומה בטבלה אך התלמיד לא למד את מינימום השש"ס
שצוין לעיל עליו לקחת קורס נוסף.

חובה
על התלמיד ללמוד את הקורסים הבאים:

שנה א'
2 שש"סמחקר כמותי  וסטטיסטיקה306.4620
2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4621
4 שש"סתיאוריה אנתרופולוגית בחינוך306.4106

4 שש"סשיטות מחקר איכותניות306.4600

2 שש"ססוגיות מחקריות בחינוך, חברה ותרבות306.4146

שנה ב'
4 שש"סמודרני (לא יינתן בתשס"ד)*–חינוך בעידן פוסט306.4144

4 שש"סמימדים בלתי פורמליים בחינוך306.4143
סמינר אינטגרטיבי: חינוך, חברה ותרבות306.4147

2 שש"ס בלבד)’(מיועד למסלול א
הדרכה בין תרבותית: סדנה למנחים מתחילים306.4136

4 שש"ס)’(מיועד למסלול ב

’מסלול א
על התלמיד ללמוד 3 קורסי בחירה בתכנית במהלך לימודיו: שניים (לפחות) מתוך קורסי

התכנית שלהלן ואחד מהמגמות האחרות בחוג לחינוך או מחוגים אחרים בדרג 3 לפחות.

’מסלול ב
על התלמיד ללמוד 5 קורסי בחירה במהלך לימודיו:  ארבעה (לפחות) מתוך קורסי התכנית

שלהלן ואחד מהמגמות האחרות בחוג לחינוך או מחוגים אחרים בדרג 3 לפחות.

4 שש"סחינוך בחברה רב תרבותית (תנאי קדם 306.4106)306.4108
4 שש"סצדק במשפחה306.4111
4 שש"סתרבויות נעורים (לא יינתן בתשס"ד)306.4112
4 שש"סמודרניזם וחינוך (לא יינתן בתשס"ד)–פמיניזם, פוסט306.4407
4 שש"סתרבותי  (לא יינתן בתשס"ד)–גוף, נפש וחינוך בשיח הרב306.4476
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4 שש"סממד הזמן במעשה החינוך (לא יינתן בתשס"ד)306.4149
4 שש"סללמוד להשתייך: מבט אנתרופולוגי על חינוך בגיל הרך306.4148

4 שש"סילדים / ילדות ותרבות פופולרית ( לא יינתן בתשס"ד )306.4155

4 שש"סגישות נרטיביות בחקר המדיה**208.4105

4  שש"סמגדר ומנהיגות בחינוך306.4447

4  שש"סחינוך סביבתי בבתי ספר ובקהילה306.4482

* תלמידים המסיימים את התכנית בתשס"ד ואינם יכולים לקחת את הקורס "חינוך בעידן
מודרני", יוכלו ללמוד במקומו קורס אחר במסגרת התכנית.–פוסט

** הקורס מתקיים במסגרת החוג לתקשורת והוא פתוח לסטודנטים בחוג לחינוך, רק בהסכמת
המרצה.

המגמה לפיתוח מערכות חינוך
לוביש–ד"ר פרימה אלבזראש המגמה: 

 סימה קניזו, טל': 04-8249067’מרכזת המגמה: גב
פקס: 04-8249353, חדר 2407 בניין חינוך

simak@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:
-ה', בין השעות 11:00-13:00’שעות קבלה: ימים א

מטרת הלימודים במגמה לפיתוח מערכות חינוך היא להעמיק בחקר יסודות עיוניים ומעשיים
של תכנון לימודים, פיתוח סביבות למידה ודרכים חדשות בפדגוגיה. הלימודים במגמה מעוגנים
בתפיסה הומניסטית ואינטרדיסיפלינרית רחבה ומספקים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי
לעבודה במסגרות חינוכיות שונות,  תוך טיפוח בעלי תפקידים ייחודים של הדרכה ומנהיגות
פדגוגית. תכני הלימודים כוללים: תכנון, פיתוח והערכה של תכניות חינוכיות, עיצוב סביבות

למידה עתירות טכנולוגיה, תפיסות פדגוגיות והדרכה, ביקורת החינוך והבניית תרבות.

ניתן לבחור בקורסי המגמה על פי תחומי עניין של הסטודנט. כמו כן ניתן לבחור להתמחות
באחד משני תחומי התמחות (אין חובה לבחור התמחות):

התמחות בחינוך אסתטיא.

התמחות במחשבים בחינוךב.

סטודנט אשר לומד 4 קורסים בנושאי הדרכה בהיקף של 16 שש"ס, מתוכם 3 קורסי חובה
וקורס אחד בחירה (ראה להלן) ומסיים את לימודי התואר יהיה זכאי לתעודה מטעם לשכת

ההדרכה של משרד החינוך.



755

החוג לחינוך

(בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):תנאי קבלה 
ממוצע משוקלל של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון.

לימודי השלמה
2 שש"סמבוא לניהול ופיתוח מערכות חינוך306.1621
2 שש"ססטטיסטיקה תיאורית והסקתית306.2611
2 שש"סהשלמות בשיטות מחקר306.2608
2 שש"סשיטות מחקר איכותניות3062400

סמינריון תחומי (ראה רשימת סמינריונים בנושאי פיתוח מערכות חינוך מלימודי הב"א).
* ייתכנו קורסים נוספים.

תכנית הלימודים במגמה כוללת קורסי חובה כלל חוגיים, קורסי חובה במגמה וקורסי בחירה,
כמפורט בטבלה:

לימודי המגמה:

’מסלול ב’מסלול א

מחקר  כמותי  וסטטיסטיקה + תרגיל חובה’שנה א

גישות חדשות לעיון ולמחקר בתכנון לימודים בחירה’שנה א
אוקורס אחד מתוך
פדגוגיות חדשניות במערכת החינוך בישראלשני קורסי חובה

קורס מתודולוגי במחקר איכותני או ב' חובה’שנה א
(לבחירה מתוך הרשימה בהמשך)

2 קורסי מגמה1 קורס בחירה בחירה’שנה א
1 קורס בחירה מחוץ למגמהבמגמה

5 קורסי בחירה4 קורסי בחירה בחירה’שנה ב
במגמהבמגמה

ניתן לבחור עד 2 קורסי בחירה מחוץ למגמה.

מומלץ לבחור בקורס סמינר אינטגרטיבי:
בין עיון למעשה בפיתוח מערכת חינוך

11 קורסים8 קורסיםסה"כ מספר הקורסים

44 שש"ס32 שש"ססה"כ שש"ס
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 התלמיד חייב במינימום 32 שש"ס.’במסלול אהערה:
 התלמיד חייב במינימום 44 שש"ס.’במסלול ב

במידה ונלקחה מכסת הקורסים הרשומה בטבלה, אך התלמיד לא למד את מינימום
השש"ס שצויין לעיל, עליו לקחת קורס נוסף. במידה וסטודנט/ית בחר באחד מתחומי
ההתמחות עליו לקחת קורסים בתחומי ההתמחות במקום קורסי בחירה אחרים.

 חובה:’שנה א
2 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620
2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4621
4 שש"ספדגוגיות חדשניות במערכת החינוך בישראל306.4401

 או   
4  שש"סגישות חדשות לעיון ולמחקר בתכנון לימודים306.4444

רשימת קורסים מתודולוגים במחקר איכותני
4 שש"סשיטות מחקר איכותניות306.4600
4 שש"סתרבותי–מחקר נרטיבי בהקשר רב306.4498
4 שש"סמחקר אתנוגרפי בחינוך (לתלמידי מסלול עם תיזה בלבד)306.5618
4 שש"ססדנה בשיטות ראיון במחקר איכותני306.4109
4 שש"סחקר למידה בגישה דיסקורסיבית (לא יינתן בתשס"ד)306.4811

ניתן לבחור קורס מתודולוגי נוסף מהרשימה כקורס בחירה.

קורסי בחירה:
ניתן ללמוד הן שיעורים והן סמינריונים, אך ניתן להגיש עבודה סמינריונית רק בשיעור

שמוגדר כסמינריון.

רשימת השיעורים
4 שש"סעיצוב מערכות הוראה והדרכה306.4417
4 שש"סכישורי הדרכה: מיומנויות הדרכה והתפתחות פרופסיונלית306.4483
4 שש"ס עקרונות בפיתוח משחקים לימודיים—משחקים זה עניין רציני 306.4481
4 שש"סהיבטים מערכתיים בהדרכה306.4327
4 שש"סחוויות ילדות וחינוך פוליאסתטי306.4449
4  שש"סחינוך סביבתי בבתי ספר ובקהילה306.4482
4  שש"סדרמה בחינוך306.4705
4  שש"סדינמיקה קבוצתית: תהליכים תוך ובין קבוצתיים306.4304
4 שש"ססדנה לפיתוח תכניות לימודים306.4494
4  שש"ססוגיות מתודולוגיות במחקר החינוכי306.4488
4  שש"סאתיקה ואסתטיקה בחינוך לאמנות306.4408
2 שש"סמדידה והערכה (קורס מתדולוגי מתקדם)306.4630
4  שש"סאוריינות אקדמית: מה מוסרים למי וכיצד ?306.4487
4  שש"ססוגיות וגישות בתכנון לימודים (לא יינתן בתשס"ד)306.4444
4  שש"ספמניזם, פוסט מודרניזם וחינוך (לא יינתן בתשס"ד)306.4407
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רשימת הסמינריונים
קשיים קוגנטיביים בלמידת מושגים במדע306.4406

4  שש"סבסביבה טכנולוגית
4  שש"סמגדר ומנהיגות בחינוך306.4447
4  שש"סדרכי ידע תיאטרוני בתכנון לימודים306.4474
4  שש"סייצוגי מידע ויזואליים306.4477
4  שש"סלמידת חקר בקהילה מתוקשבת306.4448
4  שש"סחשיבה ביקורתית ותכניות לימודים: היבטים306.4445

מוסריים ואסתטיים
4  שש"ס חקרשת הלכה למעשה—הוראה מתוקשבת 306.4480
סמינר אינטגרטיבי: בין עיון למעשה בפיתוח מערכות חינוך306.4408

4  שש"ס(מיועד לתלמידי שנה ב' בלבד)
4  שש"סטכנולוגיות חדשניות בשירות החינוך306.4497
4  שש"סחקר סביבות לימוד ממוחשבות במתמטיקה306.4205
היבטים חברתיים ופוליטיים בתכנון לימודים306.4442

4  שש"ס (לא יינתן בתשס"ד)
4  שש"סתרבותי (לא יינתן בתשס"ד)–גוף, נפש וחינוך בשיח הרב306.4476
4  שש"סמדיה דיגיטלית ככלי פדגוגי (לא יינתן בתשס"ד)306.4459
עיצוב  סביבות לימודיות עתירות טכנולוגיה306.4458

4  שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
היבטים פילוסופיים ואסתטיים בחינוך306.4443

4  שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
4  שש"סחקר החינוך לשלום (לא יינתן בתשס"ד)306.4441
4  שש"סחינוך ופוליטיקה בפוסט מודרניזם (לא יינתן בתשס"ד)306.4438
4  שש"ספיתוח והערכה של תכניות לימודים (לא יינתן בתשס"ד)306.4428
4  שש"סאוטוביוגרפיה בחקר התפתחות מורים (לא יינתן בתשס"ד)306.4418
4  שש"סלמידה באמצעות פרוייקטים (לא יינתן בתשס"ד)306.4852
פיתוח ויישום תכניות לימודים ממוקדות מחשב306.4425

4  שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
מחקר אסתטי בחינוך וביטויו בתהליך בנית תכנית לימודים306.4457

4  שש"סובחקר תיאטרון ילדים (לא יינתן בתשס"ד)

רשימת קורסים בנושא הדרכה
קורסי חובה

4 שש"סכישורי הדרכה: מיומנויות הדרכה והתפתחות פרופסיונלית306.4483
4 שש"סעיצוב מערכות הוראה והדרכה306.4417
4 שש"סהיבטים מערכתיים בהדרכה306.4327
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קורסי בחירה
4 שש"ססדנה לפיתוח תכניות לימודים306.4494
4 שש"סחשיבה ביקורתית ותכניות לימודים: היבטים מוסריים ואסתטיים306.4445

התמחויות במסגרת המגמה לפיתוח מערכות חינוך
קורסים בלימודי ההתמחויות הם קורסי הבחירה במסגרת המגמה לפיתוח מערכות חינוך.

ניתן לבחור באחד משני תחומי ההתמחויות:

. כדי לקבל ספח על לימודים בתחוםהתמחות בחינוך אסתטי והתמחות במחשבים בחינוך
התמחות בתום הלימודים לתואר השני, על התלמידים ללמוד לפחות 4 קורסים במסגרת

ההתמחות של המגמה. אין חובה לבחור בתחום התמחות כלשהו.

התמחות בחינוך אסתטי
ד"ר שיפרה שיינמןראש ההתמחות 

קורסי בחירה:
4  שש"סאתיקה ואסתטיקה בחינוך לאמנות306.4408
4  שש"סדרכי ידע תיאטרוני בתכנון לימודים306.4474
4  שש"סדרמה בחינוך306.4705
4  שש"סחוויות ילדות וחינוך פוליאסתטי306.4449
חשיבה ביקורתית ותכניות לימודים:306.4445

4 שש"סהיבטים מוסריים ואסתטיים
4  שש"ספמיניזם, פוסט מודרניזם וחינוך (לא יינתן בתשס"ד)306.4407
4  שש"סהיבטים פילוסופיים ואסתטיים בחינוך (לא יינתן בתשס"ד)306.4443
4  שש"סתרבותי (לא יינתן בתשס"ד)–גוף, נפש וחינוך בשיח הרב306.4476
מחקר אסתטי בחינוך וביטויו בתהליך בנית306.4457

4  שש"סתכנית לימודים ובחקר תיאטרון ילדים (לא יינתן בתשס"ד)
* ניתן ללמוד קורסים בחוג לפילוסופיה ובחוג לספרות כללית בכפוף לאישור החוגים ולראש

ההתמחות.

התמחות במחשבים בחינוך
 ד"ר דני בן צביראש ההתמחות

הקורסים במסגרת ההתמחות "מחשבים בחינוך" נועדו  לקדם את ההבנה של הלומדים
בנוגע להיבטים הגותיים ומחקריים של קשרי הגומלין בין תהליכים חינוכיים ובין טכנולוגיות
חדשניות (מחשבים, תקשוב ואינטרנט).  ההתמחות מבקשת לעורר את תלמידיה לעסוק
במחקר ובהוראה של נושאים הקשורים לחינוך וטכנולוגיות חדשניות, וכן לעודד את תלמידיה

למלא תפקיד בהתמודדות של מערכות חינוכיות עם תהליכי הטמעה של טכנולוגיית אלו.
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כדי לקבל ספח המאשר לימודים בהתמחות מחשבים בחינוך בתום הלימודים לתואר שני, על
התלמידים ללמוד 16 שש"ס (4 קורסים) במסגרת קורסי הבחירה המוצעים על-ידי ההתמחות.
יש אפשרות ללמוד רק שלושה קורסים (12 שש"ס) במסגרת ההתמחות ולהשלים 4 שש"ס

במסגרת קורסי הבחירה מחוץ למגמה.

קורסי בחירה:
4 שש"סחקר סביבות לימוד ממוחשבות במתמטיקה315.4205
4 שש"סקשיים קוגניטיביים בלמידת מושגים במדע בסביבה טכנולוגית306.4406
4 שש"ס עקרונות בפיתוח משחקים לימודיים—משחקים זה עניין רציני 306.4481
4 שש"ס חקרשת הלכה למעשה—הוראה מתוקשבת 306.4480
4 שש"סלמידת חקר בקהילה מתוקשבת306.4448
4 שש"סטכנולוגיות חדשניות בשירות החינוך306.4497
4 שש"סתהליכי חשיבה בסביבת מחשב (לא יינתן בתשס"ד)306.4807
פיתוח ויישום תכניות לימודים ממוקדות מחשב306.4425

4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
עיצוב סביבות לימודיות עתירות טכנולוגיה306.4458

4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
4 שש"סמדיה דיגיטלית ככלי פדגוגי (לא יינתן בתשס"ד)306.4459
4 שש"סלמידה באמצעות פרוייקטים (לא יינתן בתשס"ד)306.4852

קורסי בחירה מחוץ לחוג לחינוך
סטודנטים בהתמחות "מחשבים בחינוך" יוכלו לבחור קורס אחד של 4 שש"ס, או שני קורסים
של 2 שש"ס כל אחד, מחוץ לחוג לחינוך.  ההשתתפות בקורס/ים הנ"ל תלויה בקיום התנאים

הבאים:

מקום פנוי בקורס (קדימות ניתנת לתלמידי החוג שבמסגרתו ניתן הקורס). (1)

הרשמה בחוג הנוגע בדבר, לאחר תיאום עם המרצה והסכמתו בכתב. (2)

צבי, ראש ההתמחות למחשבים בחינוך.–קבלת אישור מד"ר דני בן (3)

רשימת קורסים בתיאום עם חוגים אחרים
4 שש"סקהילות וירטואליות ותקשורת מתווכת מחשב (החוג לתקשורת)208.4207
2 שש"סגישה למידע מדעי והערכתו (בית הספר לעבודה סוציאלית288.4409
2 שש"סגאוגרפיה של האינטרנט (החוג לגיאוגרפיה)201.4030
 היבטים תאורטיים—טכנולוגיה מסייעת בריפוי בעיסוק 320.4140

2 שש"ס(החוג לריפוי בעיסוק)
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המגמה לניהול מערכות חינוך
 ד"ר אנית סומךראש המגמה:
, טל': 04-8249067 סימה קניזו’ גבמרכזת המגמה:

פקס: 04-8249353, חדר 2407 בניין חינוך
simak@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 

-ה', בין השעות 13:00-11:00’שעות קבלה: ימים א

המגמה לניהול מערכות חינוך מיועדת להקנות ידע והתנסות בתחום הניהול החינוכי.
התלמידים ילמדו להכיר מערכות חינוכיות מורכבות, ויתמחו בנושאים הקשורים למשאבי
אנוש בתחום החינוך. בנוסף לבסיס התיאורטי, ירכשו התלמידים כישורים ומיומנויות
ניהוליות. המטרה היא להכשיר עתודה מנהיגותית מובילה, שתוכל לסייע לארגונים חינוכיים

להסתגל לשינויים סביבתיים ולשפר אפקטיביות ארגונית.

 (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):תנאי קבלה
ממוצע משוקלל של  80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון

בשל מספר המקומות המוגבל ייבחרו המועמדים הטובים ביותר.

לימודי השלמה
2 שש"ססטטיסטיקה תיאורית והסקתית306.2611
2 שש"סהשלמות בשיטות מחקר306.2608
4 שש"סהתנהגות ארגונית306.2389
מערכת החינוך בישראל306.2326

2 שש"ס(לסטודנטים שלא למדו חינוך לתואר ראשון)
מבוא לניהול ופיתוח מערכות חינוך306.1621

2 שש"ס(לסטודנטים שלא למדו חינוך לתואר ראשון)
ייתכנו קורסים נוספים.

לימודי התכנית
’מסלול ב’מסלול א

מחקר  כמותי  וסטטיסטיקה + תרגיל חובה’שנה א

קורס מתודולוגי
(מתוך הרשימה שלהלן)

      ניהול ארגונים מורכבים
3 קורסי מגמה2 קורסי מגמה’שנה א

מחקר פעולה במערכות חינוך חובה’שנה ב
(בהיקף של 8 שש"ס)

3 קורסי מגמה3 קורסי מגמה’שנה ב
1 קורס בחירה במגמה לפיתוח

מערכות חינוך (מדרג 3 או 4)
10 קורסיםסה"כ קורסים          8 קורסים

44 שש"סש"ס     32 שסה"כ שש"ס



761

החוג לחינוך

הערה:
במסלול א' התלמיד חייב במינימום 32 שש"ס.
במסלול ב' התלמיד חייב במינימום 44 שש'ס.

במידה ונלקחה מכסת הקורסים הרשומה בטבלה אך התלמיד לא למד את מינימום השש"ס
שצויין לעיל, עליו לקחת קורס נוסף כקורס בחירה.

(מתוכם ניתן לבחור את הקורס המתודולוגי)רשימת קורסים מתודולוגים 

4 שש"סשיטות מחקר כמותיות מתקדמות (כולל תרגיל 306.4604)306.4607
2 שש"סמדידה והערכה (קורס מתקדם)306.4630
תרבותי  (קדימות לתלמידי המגמה–מחקר נרטיבי בהקשר רב306.4498

4 שש"סלפיתוח מערכות חינוך)
שיטות מחקר אכותניות (קדימות לתלמידי התכנית306.4600

4 שש"סהיבטים חברתיים ותרבותיים של החינוך)
4 שש"ססדנה בשיטות ריאיון במחקר איכותני306.4109
4 שש"ססוגיות מתודולוגיות במחקר החינוכי306.4488

קורסי המגמה:
 חובה:’שנה א

4 שש"סניהול ארגונים מורכבים306.4302
2 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620
2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4621

 חובה:’שנה ב
8 שש"ס בשנה ב')’מחקר פעולה במערכות חינוך (חובה במסלול ב306.4349

 בלבד. (לא יינתן’הקורס כולל התנסות מעשית בשדה. הקורס פתוח לתלמידי מסלול ב
בתשס"ד)

רשימת שיעורים
4 שש"סניהול משאבי אנוש (לא יינתן בתשס"ד)306.4300
4 שש"סאתיקה במוסדות חינוך306.4315
4 שש"סמנהיגות בחינוך306.4341
4 שש"סכלכלת החינוך306.4305
4 שש"סתכנון מערכות חינוך306.4337
4 שש"סהתנהגות עובדים במוסדות חינוך306.4303
4 שש"סספרית–הערכת אפקטיביות בית306.4345

רשימת שיעורים בתיאום עם חוגים אחרים
4 שש"סחקר אירגונים מורכבים (החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה)204.4006
4 שש"סהתנהגות ארגונית  (החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה)204.4167
4 שש"ססוגיות בפיתוח אירגוני  (החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה)204.4156
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רשימת קורסים סמינריוניים
4 שש"סלמידה ארגונית306.4325
4 שש"ספסיכולוגיה אירגונית במערכות חינוך306.4354
4 שש"סתהליכי שינוי ארגוני במערכות החינוך306.4310
4 שש"סקבלת החלטות במסגרות חינוכיות306.4318
4 שש"ספיתוח ארגוני במערכות חינוך (לא יינתן בתשס"ד)306.4356
4 שש"סמיומנויות ניהול ומנהיגות306.4301
4 שש"סהנעת עובדים במוסדות חינוך306.4346

20 משתתפים.–מספר הסטודנטים בקורס סמינריוני מוגבל ל
  חובה לקחת שני סמינריונים אצל שני מרצים שונים.’במסלול א
 חובה לקחת שלושה סמינריונים אצל שלושה מרצים שונים.’במסלול ב

במידת הצורך ניתן לקחת סמינריון שייחשב כשיעור או שיעור שייחשב כסמינריון (באישור
המרצה וראש המגמה).

רשימת סדנאות (לשקלול)
4  שש"סגישור במוסדות חינוך306.4342
4  שש"סדינמיקה קבוצתית: תהליכים תוך ובין קבוצתיים306.4304
4  שש"סהיבטים מערכתיים בהדרכה306.4327

אין חובה לקחת סדנא, אך לא ניתן לקחת יותר מסדנא אחת.

המגמה למתמטיקה וחינוך
ד"ר רוזה לייקיןראש המגמה: 

, טל': 04-8249067 סימה קניזו’ גבמרכזת המגמה:
פקס: 04-8249353, חדר 2407 בניין חינוך

simak@univ.haifa.ac.il דואר אלקטרוני:
-ה', בין השעות 13:00-11:00’שעות קבלה: ימים א

כללי:
במסגרת המגמה פועלות שתי תוכניות:

.לחוג לחינוך ולחוג למתמטיקהחוגית משותפת – זוהי תכנית דו— מתמטיקה וחינוך (מו"ח)1)
מתקבלים אליה בעלי תואר במתמטיקה העומדים בדרישות שני החוגים לקבלה לתואר
שני. התעודה המוענקת משותפת לפקולטה למדעים והוראתם ולפקולטה לחינוך. בתוכנית

 (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) ומסלול ב (ללא כתיבת עבודת גמר’זו קיים מסלול א
מחקרית).

ךוניחל גוחה תרגסמב תנתינה תיגוח–דח תינכות — )מ"נח( יטמתמ ךוניחב תוחמתה2)
וסברמכ יטמתמ ךוניחב עקר םע םידמעומ םילבקבמגמה לפיתוח מערכות חינוך. מת

להלן. לתעודת סיום  מצורף ספח המציין כי התלמיד סיים את לימודיו בתחום התמחות
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 (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) וב' (ללא’בחינוך מתמטי. בתוכנית זו שני מסלולים, א
כתיבת עבודת גמר מחקרית).

במסגרת המגמה ניתנים קורסים המשותפים לתלמידי שתי התוכניות.

תנאי קבלה
 בכל אחד מחוגי הלימודי לתואר ראשון ועמידה בתנאי הקבלה76 לפחותממוצע משוקלל של 

הכלליים של החוג לחינוך ובנוסף:
 למגמה למתמטיקה וחינוך מתקבלים בעלי תואר ראשון במתמטיקה עם רקע בחינוך1.

מתמטי. המועמד צריך לעמוד בדרישות הקבלה של החוג למתמטיקה והחוג לחינוך.
לתחום ההתמחות בחינוך מתמטי מתקבלים בעלי רקע מתאים בחינוך מתמטי: בוגרים2.

במדעים מדויקים עם ניסיון בחינוך, בוגרי הוראת מדעים, בעלי תואר ראשון בחינוך או
 הכרחי.אינובהוראה עם התמחות במתמטיקה. תואר ראשון במתמטיקה 

לימודי  התכנית
      התמחות בחינוך מתמטימתמטיקה וחינוך

(2)(1)רשימת החובות בחוג לחינוך בלבד

(3) ’מסלול ב(2) ’מסלול א(3) ’מסלול ב(2) ’מסלול א

מחקר כמותי וסטטיסטיקה + תרגיל’נה אש
(4)קורס אינטגרטיבי בחינוך מתמטי חובה

  יסודות החינוך המתמטי
1 קורס בהתמחות1 קורס בהתמחות’שנה א
בחינוך מתמטיבחינוך מתמטיבחירה

1 קורס במגמה1 קורס במגמה
לפיתוח מערכותלפיתוח מערכות

חינוךחינוך
(5)1 קורס בחירה

1 קורס מתודולוגי1 קורס מתודולוגי1 קורס מתודולוגי’שנה ב
(6)מתקדם(6)מתקדם(6)מתקדםחובה

4-2 שש"ס4-2 שש"ס4-2 שש"ס
2 קורסים2 קורסים2 קורסים1 קורס במגמה’שנה ב
בהתמחותבהתמחות(8)במגמהבחירה

בחינוך מתמטיבחינוך מתמטי
1 קורס במגמה(5)1 קורס בחירה

לפיתוח מערכות
חינוך

(5)2 קורסי בחירה

(7)11 קורסים(7)9  קורסים(7)13-12 קורסים(7)10 קורסיםסה"כ

(6 בחוג לחינוך(5 בחוג לחינוךקורסים

7-6 בחוג למתמטיקה)–ו5 בחוג למתמטיקה)–ו

   44 שש"ס  36-34 שש"ס   48-44 שש"ס(1)    40-36 שש"ססה"כ
 שש"ס
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הערות לטבלה
 פרוט החובות הנוספים .דבלב ךוניחל גוחב תינכותה ידימלת תובוח תוטרופמ בטבלה(1)

מופיע בשנתון בחלק של החוג למתמטיקה. סה"כ השש"ס המופיע לעיל הוא המספר
הכולל של שעות בתוכנית.

 כולל כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הקבלה למסלול זה תלויה בהישגי התלמיד’מסלול א(2)
במהלך לימודים בחוג ובכך שיש מרצה המוכן  להנחותו.

 הוא ללא תיזה.’מסלול ב(3)
ציון המעבר בקורס האינטגרטיבי בחינוך מתמטי הוא 75.(4)

 הוא ציון 85 לפחות בקורס זה (זהו תנאי הכרחי לקבלה למסלול’תנאי המעבר למסלול א
א' אך אינו מספיק.)

במסגרת קורסי בחירה מומלץ ללמוד קורסים מדרג 3 ומעלה בחוג למתמטיקה, בחוג(5)
ורחבל שי .םיעדמה לש היפוסוליפל גוחבו )םימיאתמ םיראת ילעבל( בשחלמדעי המ

קורסים שלא נלמדו בתואר הראשון.
קורס מתודולוגי מתקדם יבחר מתוך הרשימה המופיעה להלן. בתאום עם המנחה של(6)

עבודת הגמר אפשר להחליף קורס זה בקורס מתודולוגי אחר.
(7) במידה שנלקחה מכסת הקורסים הרשומה בטבלה, אך התלמיד לא למד את מינימום

השש"ס שצוין לעיל, עליו לקחת קורס נוסף.
התלמיד יחליט האם הוא יכתוב עבודה סמינריונית בשני סמינרים בחינוך או רק באחד(8)

(האלטרנטיבה היא לסיים עם רפרט בלבד). במקרה של רפרט הוא יעשה שתי עבודות
סמינריוניות במתמטיקה.

       התמחות בחינוך מתמטי     מתמטיקה וחינוך

’מסלול ב’מסלול א’מסלול ב’מסלול א

3 עבודות סמינריוניות2 עבודות סמינריוניות3 עבודות סמינריונית;1 עבודה סמינריוניתעבודות
ששתיים מהן בהתמחותבהתמחות בחינוךאם תבחר עבודהבחוג לחינוךסמינריוניות

בחינוך מתמטימתמטיסמינריונית אחת בחוג
לחינוך, יעשה התלמיד1 עבודה סמינריונית

שתי עבודות סמינריוניות
בחוג למתמטיקה -בחוג למתמטיקה

ולהיפך

בחינה (אלא אם תתקבלתיזה בהתמחותבחינה משותפת לחוגתיזה שתכתב בחוגנוהל סיום
במגמה החלטה על צורתבחינוך מתמטילחינוך ולחוג למתמטיקהלמתמטיקה או בחוג

סיום אחרת)לחינוך, לפי בחירת
התלמיד

30% בחינה או40% עבודת גמר+ציון בחינה: 30%ציון עבודת הגמר: 36%ציון סופי
פרוייקט גמרבחינת גמר בע“פהציון הסופי בחוג(30% שיפוט עבודת

על העבודהלמתמטיקה (קורסים+6% ציון–הגמר ו
סמינריונים): 35%פה)–הבחינה בעל

30% עבודות30% עבודותהציון הסופי במתמטיקה
סמינריוניותסמינריוניותהציון הסופי בחוג לחינוך(קורסים+סמינריון): 32%

(קורסים+סמינריונים): 35%הציון הסופי בחינוך
40% שאר הקורסים30% שאר הקורסים(קורסים+סמינריונים): 32%
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רשימת קורסים
הערות:

רשימת קורסי ההתמחות בחינוך מתמטי כוללת קורסים הניתנים בדרך כלל, ולא רקא.
אלה שיינתנו בפועל בשנה"ל תשס"ד.

את הקורס המתודולוגי המתקדם ניתן לבחור מתוך רשימת הקורסים המתודולוגייםב.
להלן:

קורסים מתודולוגיים מתקדמים
4 שש"סשיטות מחקר כמותיות מתקדמות (כולל תרגיל 306.4604)306.4607
2 שש"סמדידה והערכה (קורס מתקדם)306.4630
4 שש"סמחקר נרטיבי בהקשר רב-תרבותי306.4498
4 שש"סמחקר אתנוגרפי בחינוך (לתלמידי מסלול עם תיזה)306.5618
שיטות מחקר איכותניות (קדימות לתלמידי306.4600

4 שש"סהתכנית היבטים חברתיים ותרבותיים של החינוך)
4 שש"ססוגיות מתודולוגיות במחקר החינוכי306.4488

קורסי חובה בשנה א'
2 שש"סמחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4620

2 שש"סתרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה306.4621

4 שש"סחינוך מתמטי: קורס אינטגרטיבי306.4803

4 שש"סיסודות החינוך המתמטי306.4803

קורסי בחירה במגמה למתמטיקה וחינוך
 4 שש"סחקר סביבות לימוד ממוחשבות במתמטיקה315.4205
4 שש"סחשיבה מתמטית306.4818
4 שש"ספיתוח חשיבה סטטיסטית והערכתה306.4851
4 שש"סלמידת חקר בקהילה מתוקשבת306.4448
4 שש"סלמידה והוראה לתלמידים בעלי יכולת גבוהה306.4855
4 שש"סיחסי גומלין בין המציאות והמתמטיקה306.4808
עיצוב סביבות עתירות טכנולוגיה להוראת סטטיסטיקה306.4854

4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
4 שש"סשיח לימודי (לא יינתן בתשס"ד)315.4104
4 שש"סתהליכים שיתופיים בכיתה מתמטית (לא יינתן בתשס"ד)306.4817
למידה תוך כדי הוראה של מורים ומורי מורים למתמטיקה306.4801

4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
4 שש"סלמידה באמצעות פרוייקטים (לא יינתן בתשס"ד)306.4852
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תהליכים קוגניטיביים והתפתחותיים בלמידת מתמטיקה306.4814
4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)

מודלים של התפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה315.4253
4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)

4 שש"סחקר למידה בגישה דיסקורסיבית (לא יינתן בתשס"ד)306.4811
4 שש"סמשפה טבעית אל שפה מתמטית  (לא יינתן בתשס"ד)306.4800
4 שש"סלמידת חקר בסביבה ממוחשבת (לא יינתן בתשס"ד)306.4804
4 שש"סתהליכי חשיבה בסביבות מחשב (לא יינתן בתשס"ד )306.4807
4 שש"סלמידה מדוגמאות וחשיבה אנלוגית (לא יינתן בתשס"ד)306.4809

המגמה לחינוך גופני
(לימודים לקראת מ"א בחינוך גופני בשיתוף עם המכללה ע"ש זינמן במכון וינגייט)

ד"ר מיכאל הרציגראש המגמה: 

, טל': 04-8249067 סימה קניזו’גבמרכזת המגמה: 
פקס: 04-8249353, חדר 2407 בניין חינוך

simak@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני: 
-ה', בין השעות 13:00-11:00’שעות קבלה: ימים א

מטרות הלימודים במגמה הן: העמקה ביסודות העיוניים של החינוך הגופני; הכרת הכלים
המחקריים בתחום זה והתמחות במגוון היבטים של התחום: קידום עובדי הוראה וחינוך

תיכוני בתחומי החינוך הגופני והספורט; הכשרת סגל בכיר לתפקידי–יסודי והעל–בחינוך העל
הספר, ברשויות מקומיות ובמסגרות–ניהול, פיקוח, הדרכה וייעוץ בתחומי החינוך הגופני בבתי

של מוסדות הספורט בישראל;  בניית רקע מתאים כהכנה לשיקום בתנועה לאוכלוסיות
נזקקות.

(בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):תנאי הקבלה 
1.   תואר ראשון בחינוך גופני ותעודת הוראה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

76 בכל אחד מחוגי הלימוד.–ציון משוקלל 80 בלימודי התואר הראשון ולא פחות מ2.

ראיון אישי במידת הצורך.3.

לימודי השלמה
מועמדים בעלי תואר ראשון שלא מתחומי החינוך ו/או החינוך הגופני יחויבו בנוסף להשלמות
בחינוך גופני גם בהשלמות חוגיות ותחומיות בחינוך כמקובל. השלמות אלה נלמדות ברמת

תואר ראשון ולכן אינן נכללות בתכנית המ"א.
 מתקיימים באוניברסיטת חיפה עפ"י החלטת ראש המגמה.—לימודי השלמה בחינוך 
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 מתקיימים במכללה במכון וינגייט:לימודי השלמה בחינוך גופני

4 שש"סאנטומיה

4 שש"סהתפתחות ולמידה מוטורית

4 שש"סכימיה-ביוכימיה

4 שש"סביומכניקה

4 שש"ספיסיולוגיה כללית

4 שש"ספיסיולוגיה של המאמץ

2 שש"סקינזיולוגיה

4 שש"ס סמינריון—כושר גופני 

במידה והיקף ההשלמות הינו עד 16 שש"ס, ניתן לשקול קבלה של המועמד ללימודי המ"א.
 המועמד יוכל בהמלצת הועדה החוגית לתואר—במידה  והיקף לימודי ההשלמה גבוה יותר 

שני להירשם ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני.

לימודי תכנית

                                     מסלול ב'             מסלול א'
וינגייטחיפהוינגייטחיפה

4 קורסי מגמה1 קורס במחקר4-2 קורסי מגמה1 קורס במחקרשנה א'
כמותי וסטטיסטיקהכמותי וסטטיסטיקה

+ תרגיל+ תרגיל

—        —      —     1 קורס מתודולוגי

—   2 קורסי בחירה—     2 קורסי בחירה

2 קורסי מגמה2 קורסי בחירה2-1 קורס מגמה—        שנה ב'

6 קורסים5 קורסים5 קורסים4 קורסים

סה"כ
               11 קורסים            9 קורסיםקורסים

סה"כ
                44 שש"ס                36 שש"סשש"ס

 התלמיד חייב במינימום 36 שש"ס’במסלול א
 התלמיד חייב במינימום 44 שש"ס’במסלול ב

תלמיד שהשלים את מכסת הקורסים, אך לא עמד במינימום השש"ס שצוין לעיל, חייב
בקורס נוסף.
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הערות:
בלימודי המגמה שני תחומים: (1) מדעי ההתנהגות (2) מדעי החיים. התלמיד יתמקד1.

) או 5 קורסים (במסלול ב'), וילמד קורס’בתחום אחד בו יבחר 4 קורסים (במסלול א
נוסף אחד מן התחום השני.

בשני מסלולי הלימודים יש להשלים את כל חובות השמיעה תוך שנתיים.2.

ה' ובאוניברסיטת חיפה קורסי– ו’הלימודים מתקיימים במכללה במכון וינגייט  בימי א3.
 וקורסי בחירה גם בימים נוספים.’החובה בימי ב

:’במסלול א
 אחת בכל מוסד ואצל מרצים שונים.— עבודות סמינריוניות שתייש להגיש 4.

.עד סוף שנת הלימודים הראשונהטופס התקשרות עם מנחה יש להגיש 5.

 עד סוף שנת הלימודים הראשונה אך לא יאוחרהצעת נושא לתיזהמומלץ להגיש 6.
(לא כולל חופשת הסמסטר). של שנה ב' ’סוף סמסטר אמאשר 

:’במסלול ב
 שתי עבודות בוינגייט ואחת באוניברסיטה—עבודות סמינריוניות יש להגיש שלוש 7.

 מרצים שונים ואחת באוניברסיטה.אצל
 ללימודים, לאחר השלמת כל חובות’ניתן לגשת למבחן גמר במועד מאי של שנה ב8.

השמיעה. סטודנטים שנותרה להם חובת שמיעה של קורס אחד, יוכלו לגשת למבחן
בהסכמת המרצה/ים ובאישור ראש המגמה ויו"ר ועדת המ"א.

קורס מתודולוגי חובה
2 שש"ס306.4620  מחקר  כמותי וסטטיסטיקה

2 שש"ס306.4621  תרגיל במחקר כמותי וסטטיסטיקה

רשימת קורסים מתודולוגים מתוכם ניתן לבחור את קורסי הבחירה המתודולוגיים:
4 שש"סתרבותי–מחקר נרטיבי בהקשר רב306.4498
4 שש"סשיטות מחקר כמותיות מתקדמות (כולל תרגיל 306.4604)306.4607
2 שש"סמדידה והערכה (קורס מתקדם)306.4630

4 שש"ס306.5618   מחקר אתנוגרפי בחינוך (לתלמידי מסלול עם תיזה)
שיטות מחקר איכותניות (קדימות לתלמידי התכנית היבטים חברתיים306.4600

4 שש"סותרבותיים  של החינוך)
4 שש"ססדנה בשיטות ריאיון במחקר איכותני306.4109
סוגיות מתודולוגיות במחקר החינוכי306.4488

4 שש"ס(קדימות למגמה לפיתוח מערכות חינוך)
4 שש"סחקר למידה בגישה דיסקורסיבית ( לא יינתן בתשס"ד )6.481130
מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח (תלמידי מסלול עם תיזה)306.5617

4 שש"ס(לא יינתן בתשס"ד)
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קורסי המגמה
 וה' במכללה במכון וינגייט ומוצעים בשני תחומים.’לימודי המגמה מתקיימים בימי א

מדעי ההתנהגות
סוגיות בהכנה לפרישה ובקידום בריאות בזיקנה306.4948

4 שש"ס(ניתן באוניברסיטת חיפה)
4 שש"סאסטרטגיות למידה בתחום המוטורי306.4940
4 שש"סתרומת הספורט לבית הספר, לקהילה ולתלמידים306.4938
4 שש"סגילוי כישרונות בספורט: תיאוריה, מחקר ויישום306.4931
4 שש"סהגישה האקולוגית לבקרה ולמידה של מיומנויות מוטוריות306.4932
4 שש"סמוטבציה לפעילות גופנית ולספורט306.4920
4 שש"סניתוח גרפי של התנהגות היחיד306.4924

מדעי החיים
4 שש"ספיזיולוגיה סביבתית306.4917
4 שש"סגישות כמותיות ואיכותניות בניתוח תנועה ויישומן306.4915
4 שש"סתגובות מערכת הקרדיווסקולרית במאמץ במעגל החיים306.4906
4 שש"סביואנרגטיקה ומטאבוליזם במאמץ306.4958
4 שש"סביומכניקה של תנועות מחיי היום יום306.4930
4 שש"ספעילות גופנית ומחלות ריאה06.49073
 בקרה על—המערכת ההורמונאלית 306.4935

2 שש"סובמאמץהומיאוטאזיס במנוחה
4 שש"סהערכת התיפקוד של מערכת השרירים306.4936

ייתכנו שינויים בהיצע הקורסים

µ  µ µ
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לימודי דוקטורט
פרופ' רבקה איזיקוביץיו"ר ועדת דוקטורט: 

מזכירות ועדת מ"א ודוקטורט:
, טל' 8240860; פקס' 8249375 שרה דבדבני’גב

-ה' בין השעות 13.00-11.00’שעות קבלה: ימים א
construct.haifa.ac.ilכתובת האתר בחוג: 

לימודי התואר השלישי מיועדים להכשרתו של חוקר, מפתח או מרצה במסגרות ההשכלה
הגבוהה והם מבוססים על עבודת מחקר עצמאית והשתתפות בשלושה קורסים לפחות.

ךוניחב היפוסוליפל רוטקוד ראותה תארקל םידומילל לבקתהל תושקב :הלבקתנאי א.
תתקבלנה מכל מי שסיים את התואר מוסמך  בציון משוקלל של 86 לפחות וציון של 90

לפחות בעבודת הגמר למ"א.
במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד ללמוד שלושה קורסים לפחות, אחד חובה והואב.

םיסרוקה ךותמ ראשהו "תיריפמא הקידב ,הירואת ,ןויער :ךוניחב רקחמ יכילהת"
המומלצים לדוקטורנטים ומתוך היצע הקורסים במסגרת תוכניות המ"א של החוג או

של חוגים אחרים לפי הנחיית המנחה ובאישורה של ועדת המ"א.
מדריך עבודת הד"ר והועדה המנחה, במידה ומונתה, יקבעו לתלמיד המחקר את תכניתג.

הלימודים שלו והיקפה, והדבר טעון אישור ועדת הדוקטורט החוגית. על התלמיד להשתתף
פי דרישות כל קורס (כולל בחינה או עבודות) ולסיים–בקורסים, למלא את חובותיו על

ברמת הישגים שאינה נופלת מציון 85 בכל קורס. המנחה יוכל לדרוש הרחבת לימודי
, בהתאם לצורכי עבודת המחקר,’הדוקטורט מעבר למכסת המינימום הנדרשת בסעיף ב

באישור ועדת הד"ר.
ידי המנחה והוועדה (כולל לימודי השלמה)–מומלץ כי תכנית הלימודים המאושרת עלד.

.’תסתיים בשלב א
כל תכתובת של התלמיד עם ועדת הדוקטורט בעניינים אקדמיים חייבת להיות בידיעתה.

המנחה ובאישורו בכתב.
דרישות אקדמיות נוספות (למשל, שפה זרה) תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודיםו.

מתקדמים.
ערכת הנחיה להגשת תיק מועמדות לוועדה וכן מידע נוסף ניתן לקבל במזכירות ועדותז.

construct.haifa.ac.ilמ"א ודוקטורט ובאתר האינטרנט של החוג שכתובתו: 
מידע מן הרשות ללמודים מתקדמים נמצא בשנתון ובאתר האינטרנט של הרשות ללמודים

http://research.haifa.ac.il/~graduateמתקדמים 



771

החוג לחינוך

מבנה הלימודים
משך הלימודים לתוכנית הדוקטורט הוא שלוש שנים.

סטודנט המתקבל ללימודים ולמחקר לשם קבלת התואר "דוקטורט לפילוסופיה" יקרא
 עד לאישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות באוניברסיטה,’סטודנט מחקר שלב א

וסטודנט מחקר שלב ב' לאחר אישורה.

קורסים לתואר שלישי
אינטליגנציה ואינטליגנציה רגשית306.5616
מחקר אתנוגרפי בחינוך306.5618
תהליכי מחקר בחינוך: רעיון, תאוריה, בדיקה אמפירית306.5621

מועד הרשמה לתואר שלישי
ההרשמה לתואר שלישי יכולה להיעשות במשך כל השנה אולם הדיון במועמדים חדשים
יתקיים בשני מועדים בלבד. באוקטובר-נובמבר, ובפברואר-מרץ. עד לתאריכים אלו יש להעביר
למזכירות החוג את כל המסמכים הדרושים. את רשימת חברי סגל המוסמכים להדריך
תלמידי דוקטורט עם ציון תחומי התעניינותם, ניתן לקבל במזכירות ועדת הד"ר ובאתר של

החוג המופיע לעיל.
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130
לימודי מידענות וספרנות

לימודי תעודה

מ"כנען, מ–גב' רחל בןמנהלת: 

חברי הסגל האקדמי
אלמגור.–פרופ' רפי כהןפרופסור חבר:

כנען.–גב' רחל בןמדריך:

,דעלג עשוהי רמ ,ןודרוג גשיבא 'בג ,ןלוג ןנח ר"ד ,ןרוא תור 'בגעמית הוראה:
,ןמרה יתא 'בג ,ינפגה ףחש ר"ד ,דלפננוד רימא ר"ד ,דיוד תיור 'בג
ג'יג'י,–מזרחי, מר אלי סימון, גב' עדינה צור ינוי ר"ד ,יבהז הרוא 'בג

                             גב' יהודית קורן, גב' אורנה רוש, ד"ר זהבה שמר.

מזכירות החוג
גב' יהב רוזןמרכזת החוג: 

שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 11.30-9.00
מגדל אשכול, קומה 11, חדר 112

טלפון: 8249033
פקס: 8249836

www.lib-stu.haifa.ac.il אתר הלימודים:

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים להכשיר מידענים וספרנים שיתפסו עמדות מפתח בתחומי המידע השונים
על צדדיהם הטכניים והמדעיים במגוון סביבות, החל בסביבות מסורתיות, כגון: ספריות
אקדמיות, ספריות מחקר, ספריות מיוחדות, מרכזי מידע, ספריות ציבוריות וספריות מתנ"סים
ובתי ספר, וכלה בסביבות חדשות, דוגמת המגזר הציבורי, העסקי, תעשיית ההיי-טק, בתי

חולים ועוד.

לימודי תעודה
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הכשרת המידענים והספרנים שומרת על איזון בין החינוך הטכני לחינוך ההומניסטי, כדי
להקנות להם תפיסה רחבה של תפקידם. אי לכך במהלך הלימודים יושם דגש מיוחד על
הקניית העקרונות העיוניים של המקצוע תוך הבלטת תפקידי הספרייה כגורם חברתי, וכן

על פיתוח הכושר לניתוח מערכות מידע לסוגיהן.

הלימודים שמים להם למטרה להנהיר לתלמידים את מהות המידע ותפקידיו בחברה, להקנות
להם יכולת שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת, יכולת לניתוח מבני מידע, יכולת פיתוח

מערכות לדליית מידע והפצתו ויכולת פיתוח אסטרטגיות חיפוש ומערכות ניהול מידע.

תנאי קבלה
תואר ב"א* בציון "טוב" ומעלה.1.
ידיעת השפות עברית ואנגלית על בוריין; ידיעת שפה זרה נוספת רצויה.2.
ראיון אישי בו יתחשבו, בנוסף על הדרישות שנמנו לעיל, גם בנסיון מעשי במידענות3.

ו/או  בספרנות ובהתרשמות מהתאמת המועמד לעסוק במקצוע.
ידע וניסיון בסיסי בשימוש במחשב.4.

 יחוייבו בקורס בחירה נוסף בהיקף של 2 נ"ז.B.Ed* בעלי תואר 

תכנית הלימודים
הלימודים נמשכים שנתיים. באישור מיוחד ניתן להאריך את תקופת הלימודים לשלוש

שנים.
על התלמיד לצבור במשך לימודיו 52 נקודות.  הלימודים כוללים שיעורי חובה, שיעורי

בחירה, סמינריונים והתמחות (פרקטיקום).
על תלמידי שנה א' מוטלת החובה להשתתף בסיור חד פעמי להכרת הספרייה.

במהלך התכנית מתקיימות הרצאות אורח, אחת לחודש, במסגרת הסמינר המחלקתי.
4 הרצאות בשנה).–נדרשת חובת נוכחות של 50% בסמינר המחלקתי (כ

מבנה הלימודים
נק' שיעורי חובה—שנה א' 

2למידה ברשת האינטרנט
8מבוא לארגון אוסף הספריה

4מבוא למאגרי מידע
2 קורס יסוד—מידע ומשאביו 

2שיטות מחקר
2 מדעי הרוח והחברה—מידע ומשאביו 

2תרבותי–הספר והספרייה בהיבט היסטורי ורב
                                       סה"כ   22 נ"ז

 שיעורי חובה—שנה ב' 
2טכניקות מתקדמות לדליית מידע

2חוק, מידענות וספרנות
2היבטים בניהול ספריות ומרכזי מידע

6 נ"ז                                        סה"כ
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סמינריונים
1 סמינריון בשנה א'

  10-8 נ"זסה"כ1 סמינריון/פרקטיקום* (התמחות בספריה) בשנה ב'    

הפרקטיקום מיועד לסטודנטים מצטיינים משנה ב'. מידע אודות הפרקטיקום מצוי*
באתר התכנית.

סטודנטים המשתתפים בפרקטיקום רשאים להירשם לסמינריון נוסף, במקום שני קורסי*
בחירה.

סה"כ 16-14 נ"זשיעורי בחירה*

מבין רשימת קורסי הבחירה כפי שמופיעה באתר הלימודים.
*הסטודנטים רשאים להירשם לקורס בחירה אחד בהיקף של 2 נ"ז מחוג אחר.

54-52 נ"זסה“כ נקודות להשלמת לימודי התעודה:

תנאי מעבר
המעבר משנה לשנה מותנה בסיום ובהגשה של כל חובות שנה א' בממוצע ציונים שנתי של
80 לפחות. תלמיד שממוצע ציוניו יהיה 78 יחויב בקורס בחירה נוסף. תלמיד שממוצע ציוניו

יהיה 76 יחויב בשני קורסי בחירה נוספים.
החוג שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד עקב שיקולים של אי-התאמה,

ובלא קשר לרמת הישגיו בלימודים.
חובת השתתפות נדרשת בכל השיעורים.

עבודות
את העבודות יש למסור במזכירות החוג.

עבודות סמינריוניות יש למסור בשני עותקים.

 עבודה בקורס בחירה תוגש עד חודשיים מסוף הסמסטר שבו נלמד הקורס.הגשת עבודות -

עבודה סמינריונית תוגש לכל המאוחר בסוף הסמסטר העוקב.

 התכנית. מסירת עבודה באיחור גוררת תשלום—במקרים מיוחדים ניתן לבקש דחייה מראש 

ידי החוג.–(ראה תקנון שכר לימוד), גם אם הדחייה אושרה על

אי הגשה של עבודות בזמן, ללא אישור, תחייב חזרה על הקורס.

10 ימים מתאריך פרסום– יש למלא טופס במזכירות ולהגישו לא יאוחר מערעור על ציון -
הציון.
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לימודי מידענות וספרנות בשיתוף עם לימודים אחרים
 במסגרת לימודי מידענות וספרנות ניתן ללמוד מיקבץ לב"א, כחלק—תואר ראשון 1.

.םירחא םיגוחב וא ,םיימוחת–בר םידומילל גוחב א"בל םיטנדוטס לש תובוחהמ
םצמוצמ ץבקימ( תוכז תודוקנ 04 וא 02 לש ףקיהב םניה ל"נה ץבקימב םידומיל
מורחב). וא

ידומיל תרגסמב םידומצ םידומיל תחקל ולכוי ינש ראותל םידימלת — ינש ראות2.
באישור החוג שלהם. מידענות וספרנות,

החוג רשאי לדרוש מסטודנטים, שהתקבלו מחדש ללימודים לאחר הפסקה שלהערה:
שנתיים ומעלה,ללמוד לפי מתכונת הלימודים הנוכחית.

סטודנטים אלה יצטרכו לחזור על מקצועות או להשלים מקצועות חסרים, גם אם יתבטא
הדבר בצבירת יותר נקודות.
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140
מוזיאולוגיה
לימודי תעודה

ד"ר אביבה רפופורטמנהלת: 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בתחום עבודת המוזיאון על רבדיה השונים.

התכנית יוכשרו לשמש כמנהלים, אוצרים, אנשי תיעוד ורישום, פרסומים ויחסי ציבור בוגרי
שונים כגון: מוזיאונים לארכיאולוגיה, אמנות, אנתרופולוגיה, היסטוריה, טבע, במוזיאונים

הם יוכלו לעסוק גס בתפקידי חינוך בתחום המוזיאון או בהעברת מדע, טכנולוגיה וכו'.
חזותיים, וזאת במסגרת של יחידות חזותיות עצמאיות כמו: מושגים ורעיונות באמצעים

וכו'... פתיחת התכנית למוזיאולוגיה מותנית במספר ספריות, מתנ"סים–גלריות, גלריות בית
הנרשמים.

תנאי קבלה
יתקבלו סטודנטים בעלי תואר ראשון בארכיאולוגיה, אמנות, לימודי א"י, היסטוריה,1.

פי שיקול דעת ועדת–אתנוגרפיה, אנתרופולוגיה, גיאוגרפיה וחינוך. אחרים יתקבלו על
הקבלה.

התלמידים יחוייבו בהשלמות בהתאם לצורך.2.

 בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.—זימון לראיון אישי 3.

במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של עובדי מוזיאונים בעלי נסיון (שאינם בעלי4.
תואר ב“א).

ידיעת השפות עברית ואנגלית. ידיעת שפה זרה נוספת רצויה.5.

ועדת הוראה של החוג שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של תלמיד עקב שיקולים
התאמה ללימודי מוזיאולוגיה ובלא קשר לרמת הישגיו בלימודים.–של אי

מבנה הלימודים
הלימודים יתחלקו לכמה יחידות יסוד:

ההיסטוריה והפילוסופיה של מוזיאונים—

אירגון ותיפעול מוזיאון—

מדיניות אירגון ותיפעול אוספים—
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א) תערוכותפעילויות המוזיאון:—

ב) חינוך למוזיאונים

ג) תקשורת, הסברה ויחסי ציבור

מרכזי הנושאים:

גב' דליה בלקין

פרופ' רחל חכלילי

מר ניסים טל

גב' נינה רודין

ד"ר אביבה רפופורט

לימודי תעודה במוזיאולוגיה יינתנו במשך שנה ולימודי קיץ (3 סמסטרים). בתום הלימודים
תוענק למסיימים תעודת מוזיאולוג.

סדר הלימודים
התלמידים יחוייבו:

בהשתתפות בכל השיעורים, התרגילים והסדנאות.1.

בהגשת פרוייקט מחקרי עם סיום הלימודים.2.

בהשתתפות בסדנאות שבסיומן תוצגנה תערוכות.3.

 עבודה מעשית במשך 12 יום באחד המוזיאונים.—בהתמחות 4.

בהשתתפות בימי סיור מונחים במוזיאונים ברחבי הארץ.5.

בלימודי השלמה בהתאם לצורך.6.

מזכירות החוג
גב' שרה מרדכימרכזת התכנית: 

שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 12.00-10.00
טלפון: 8240913, 8240909
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המחלקה ללימודי שפות

יחידות אחרות
701

המחלקה ללימודי שפות

שושן– ד"ר מרשה בןראש המחלקה:

באוניברסיטה הן: איטלקית (באדיבות שגרירות איטליה), אנגלית, גרמנית,השפות הנלמדות 

יוונית עתיקה ומודרנית, יידיש, יפנית וסינית (במסגרת החוג למזרח אסיה), לטינית, ספרדית

(באדיבות שגרירות ספרד), ערבית,  צרפתית, רוסית ותורכית. הוראת השפות נועדה להכשיר

את התלמיד לקריאת טקסטים אקדמיים ביבליוגרפיים בשפות השונות. בהתאם לדרישות

החוגים לימודים אלה מתקיימים מחוץ למסגרת החוגים. הציון בלימודי השפות ייכנס

לשקלול הסופי של הציונים בחוגים השונים. הקורסים לאנגלית במחלקה ללימודי שפות

 60. יתר הקורסים—מתנהלים במתכונת סמסטריאלית וההשתתפות בהם חובה, ציון המעבר 

 2 נק' שנתיות, רמת—מתנהלים במתכונת שנתית. הניקוד בשפות כדלקמן: רמת מתחילים 

 יוונית עתיקה,,תיניטל תופשל .םיגוחה י"ע תרחא עבקנ םא אלא ,תויתנש 'קנ 4 — םימדקתמ

תן קורס לקריאה מודרכת רמה ג.ינ תיסורו תינמרג ,תיתפרצ ,תיקלטיא

קולית והמעבדה הממוחשבת.–לרשות התלמידים עומדות המעבדה האור

אנגלית כשפה זרה
התלמידים יירשמו לקורסי אנגלית בהתאם לרמה שנקבעה להם בהודעת הקבלה. פירוט

הקורסים ראה להלן.

604/א')–קולית (חדרים 604 ו–מעבדה אור
ישראל– גב' באני בן—מרכזת אקדמית 

אקדמית–קולית משרתת את כל חוגי האוניברסיטה כולל היחידה הקדם–המעבדה האור

והיחידה לתלמידי חו"ל. היא משמשת גם לבחינות לסטודנטים בעלי ליקויי קריאה וכמו כן

לבחינות בפונטיקה של החוג לשפה וספרות אנגלית.
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מעבדה זו משמשת להוראת אנגלית, עברית, ערבית, רוסית, איטלקית, צרפתית, גרמנית,

ספרדית ותורכית.

קולית כוללת שני חדרים נפרדים:–המעבדה האור

24 סטודנטים כאשר לכל סטודנט קלטת אישית ומוניטור–כיתת לימוד (604) המיועדת לא.

וידיאו. השיעור מתקיים בהדרכת מורה.

המעבדה האודיאו לגישה עצמית עומדת לשימוש אישי לכל תלמידי האוניברסיטה וגםב.

לסגל האקדמי והמנהלי. כמו כן מאפשרת מעבדה זו תרגול בפונטיקה והבעה בע"פ

מהחוג לאנגלית ושמיעת מוסיקה לסטודנטים מהחוג לחינוך, והאזנה להרצאות מוקלטות

מכל החוגים.

 מעבדה לשונית ממוחשבת (חדר 562)—מל"מ 
 ד"ר אלינור אבינור—ראש אקדמי 

המעבדה משרתת את כלל אוכלוסיית הסטודנטים והמרצים ומיועדת לטיפוח מחקר בלשני

ולימוד שפות. לרשות המשתמשים עומדות תוכנות לימוד יחודיות באנגלית, שמפתחים

במעבדה עבור הקורסים של המחלקה. כמו כן מפתחים תוכנות עבור הוראת גרמנית, צרפתית,

ספרדית וערבית. המעבדה מכילה 21 מחשבי פי.סי., וכן תוכנות של מילונים ואינציקלופדיות

)Encarta, Bookshelf) קונקורדאנס, ואנטרנט ,( Netscape Navigator,(Internet explorer

.Microsoft Word–ו

המעבדה פתוחה במשך כל שעות היום הסטודנטים עובדים הן במסגרת שיעורים בהדרכת

http://call.haifa.ac.il מורה והן בצורה עצמאית ויש תרגילים ללמידה מרחוק באתר: 
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המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך בחינוך

—מודי המשך היחידה ללי
ווחה ובריאותדי רהפקולטה ללימו

עוז–גב' מרים בןמנהלת היחידה: 
היחידה ללימודי המשך בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות עוסקת בפיתוח מערך תכניות
לימודים המיועד להרחבת ידע ופיתוח מיומנויות מקצועיות לעובדים סוציאליים, מרפאים
בעיסוק, בוגרי חוג לשירותי אנוש, בוגרי חוג לסיעוד ואנשי מקצוע אחרים העוסקים בנושאי

רווחה.
תכניות הלימוד כוללות נושאים חברתיים אקטואליים, כגון טיפול באוכלוסיות בסיכון,

ילדים, קשישים ונכים.
שנתית, שנתית, וכן סמסטריאלית, סדנאות–השתלמויות מתקיימות במתכונת תלת שנתית, דו

וימי עיון.
להלן רשימה חלקית של התכניות המוצעות בשנת הלימודים תשס"ד:

µשנתית:–תכנית תלת
 תכנית זו הינה תכניות ייחודית המבוססת על לימוד ויישום בעבודהלימודי פסיכותרפיה:—

קלינית בגישות דינמיות בשילוב שיטות נוספות לטיפול בפרט ובמשפחה.
µשנתיות:–תכניות דו

ימוחתמ עוצקמ ישנא רישכהל התרטמ וז תינכת :תוצובק תייחנהב הרשכה תינכת—
 טיפול, קבוצות ייעוץ, קבוצות משימה.תוצובק :ןוגכ ,תוצובקב היחנהל תואירבו החוור

כמו כן ללמד הנחיה קבוצתית במספר גישות תיאורטיות ויישומיות בתוך שימת דגש
על גישות פסיכודינמיות, גישות אקזיסטנציאליות ועוד.

 מטרת התכנית להכשיר מנהלים וסגל מינהלי בכירהכשרה למנהלי מוסדות לזקנים:—
לתפקידי ניהול במוסדות לזקנים על ידי הקניית ידע, התנסות ומיומנויות בתחומי

המינהל והגרונטולוגיה בשירותים לטיפול ממושך.

µשנתיות:–תכניות חד
פסיכותרפיה באמצעות יצירה והבעה—
מפגש בלתי אמצעי עם נפש האדם ע"י סדרות:—

µ אישים ויוצרים;—ביוגרפיות 
µ.תרבות האוכל בראי הקולנוע

µ :תכניות סמסטריאליות
גישור במשפחה, טיפול פסיכודינמי בילדים, הפרעות אכילה ועוד.—

µבתחומי בריאות, בריאות הנפש ואוכלוסיות במצוקה.ימי עיון וסדנאות 
תכניות המתקיימות ביחידה מוכרות לגמול השתלמות.

לפרטים נוספים ולהרשמה יש לפנות ליחידה ללימודי המשך בפקולטה ללימודי רווחה ובריאות
מגדל אשכול, קומה 7, חדר 701, טל' 04-8240801, 04-8240457, בימים א'-ה', בין השעות

13:00-08:00http://research.haifa.acl.il/~welfare. או באתר האינטרנט:  
E-mail: sgranot@univ.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:  
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המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך בחינוך
ראש המחלקהד"ר מיכאל הרציג, 

המחלקה מעוגנת בפקולטה לחינוך ומציעה מגוון רחב של השתלמויות ולימודי המשך.
הלימודים מיועדים להרחבת ההשכלה ולפיתוח מיומנויות וכישורים מקצועיים של מפקחים,
מנהלים, בעלי תפקידים, מחנכים, מורים, יועצים חינוכיים, יועצים פסיכולוגים ואחרים

הקשורים בבית הספר ובמערכת החינוך.

.שבתון ומתאימים למורים בשנת לגמול עם ציוןמרבית הקורסים מוכרים 

קורסים מסוימים מקנים נקודות זכות למתקבלים כתלמידים מן המניין ללימודי תואר
שני בפקולטה לחינוך.*

הכשרת מטפלים שהם בעלי תואר שנילבשנת הלימודים תשס"ד ייפתח המחזור הראשון 
משך ההכשרה שנה אחת והיא מקנה למסיימים תעודה מוכרת ע"י משרד. בביבליותרפיה

הבריאות לצורך אישור הכרה במעמד מטפל.

.להכשרת מטפלים באמצעות אומנות ותנועהבשנת הלימודים תשס"ה ייפתח מחזור נוסף 
למעוניינים להשלים את דרישות הקדם של משרד הבריאות לקראת ההרשמה, יתקיימו

. בפסיכולוגיה באמנות ובתנועהקורסי הכנה לראשונה הקיץ ובמהלך שנת הלימודים תשס"ד

מתקיים בשיתוף עם הפקולטה תחומי לחינוך לאזרחות ולמעורבות חברתית–המרכז הבין
למשפטים. התכנית מיועדת למורים לאזרחות בפרט ופתוחה לכלל עובדי ההוראה העומדים
בקו הראשון מול התלמידים ומחפשים מענה לשאלות מהותיות קשות הנוגעות לאיכות
חיינו כאזרחים, ולעצם קיומה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. מתקיימים מפגשים
קבועים וכמו כן ימי עיון בהם מובאים עדכונים לפסיקה ולחקיקה במדינת ישראל. כתובת

http://civics.ac.ilהאתר באינטרנט: 

מוצקין.–קורסים מסוימים יתקיימו בשיתוף עם מרכזי פסג“ה של חיפה וקרית

*פרטים והרשמה במזכירות המחלקה, בבניין הפקולטה לחינוך חדר 2504
ובטלפון 04-8240208/868.

להלן רשימה חלקית של הקורסים המוצעים בשנת הלימודים תשס"ד:
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שעותיוםסמסטרהיקף שעותשם הקורס
לגמול

18.00-09.00ב'שנתי300הכשרת מנהלים ב+א

15:00-11:00ב'שנתי *56 חט"ב—פורום מנהלים 

15:00-11:00ב'שנתי *56 על יסודי—פורום מנהלים 

19:15-16:00ה'שנתי112פיתוח מנהלים במגזר הערבי

19:15-16:00ג'שנתי ***56חינוך לאזרחות ולמעורבות חברתית

19:15-15:00ג'שנתי112חינוך לשוויון בין המינים

היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים של
19:15-16:00א', ב'56זיכרון השואה בחברה הישראלית

18:30-13:30ג'שנתי112אל המורשת על גלגלים

19:15-16:00ג'שנתי112כישורי הדרכה

19:15-16:00ב'שנתי112הדרכת יועצים-חינוכיים

19:15-16:00א'א'56הדרכת צוותי מקצוע

מועד ייקבעשנתי–דו336הנחיית קבוצות

מועד ייקבעשנתי112הכשרת רכזים פדגוגיים

קורס מתקדם באבחון וטיפול
19:15-16:00ייקבעשנתי168בלקויי למידה

המועד ייקבעא'60גישור

19:15-16:00ג'א'56בעיות הסתגלות והתמודדות בבית הספר

19:15-16:00ג'א'28מעברים ומשברים בחיי משפחה

19:15-16:00ג'א'56אתיקה בייעוץ חינוכי

מועד ייקבעא'56ייעוץ לגיל הרך

מועד ייקבעא'56 מתקדם—ייעוץ קצר מועד 

מועד ייקבעא'56חינוך לזוגיות ולחיי משפחה

היבטים פסיכולוגיים
19:15-16:00ג'א'56ביחסי מורה-תלמיד

 התמודדות עם קשיים—אוטיזם 
19:15-16:00ב'א'56יום–בחיי יום

19:15-16:00א'ג'56הכרת האומנות ככלי טיפולי

מועד ייקבעא'56תקשורת חלופית ותומכת

—פיגור שכלי 
19:15-16:00ב'א'56חידושים ויישומים הלכה למעשה
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שעותיוםסמסטרהיקף שעותשם הקורס
לגמול

19:15-16:00ג'ב'56שילוב הילד החריג בגן

פיתוח צוותים לתכנון לימודי
19:15-16:00ב'א'56בגישה משליבה

 כיצד יכול—הוראה כקריירה מקצועית 
19:15-16:00ב'ב'56אתה המורה, להתפתח כאיש מקצוע

19:15-16:00ד'א'56מורים כמפתחים חומרי למידה

19:15-16:00ה'א'56חשיבה מתמטית לגיל הרך

מועד ייקבע56 העשרה—מתמטיקה 

19:15-16:00ה'א'56אומנות האלתור כמהות חינוכית

19:15-16:00ד'א'56הקולנוע ככלי חינוכי

56כתיבה מדעית של עבודות חקר/גמר

19:15-16:00א'א'56שימושי מחשב בהוראת ספרות

הוראת עברית כשפה שניה
19:15-16:00א'שנתי112לתלמידים עולים

19:15-16:00א'א'56הוראת שפה וספרות ערבית כשפת אם

הוראת שפה וספרות עברית

19:15-16:00ה'א'56בבתי ספר ערבים ודרוזים

19:15-16:00א'א'56ספרית– עיתונות בית—אוריינות מדיה 

הוראת היסטוריה /אזרחות
19:15-16:00ה'א'56בבתי ספר ערבים ודרוזים

— גמלאים עם הפקולטה לחינוך — חינוך עם זה"ב
12:15-08:30ו'סדרת קיץ בת 8 מפגשים

 סדרת מפגשים.—נפתח חלון למזרח הרחוק 
_______________________________________________________________________

ייתכנו שינויים.*
הלימודים יתקיימו אחת לשבועיים ובימים מרוכזים בחופשות.**

הלימודים יתקיימו אחת לשלושה שבועות ובימים מרוכזים.***

פרטים והרשמה במזכירות המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך בחינוך,
17:00-----ימים א'-ה' בשעות 08:30

בניין הפקולטה לחינוך, חדר 2504
ובטלפון: 04-8240208, 04-8240868, פקס': 04-8240869
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תכניות לימוד מיוחדות
היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ

מר גבריאל מלכה ראש היחידה: 
פרופ' מיכאל גודיץיועץ אקדמי: 
גב' אסנת ויינשטיין מנהל אדמיניסטרטיבי: 

גב' ארנה טלממונה על תכניות לימודים: 

היחידה ללימודי המשך וללימודי חוץ הציבה לעצמה מטרה להרחיב את ציבור הלומדים
והרוכשים השכלה כללית ומקצועית בקרב האוכלוסיה בצפון הארץ. מתוך אמונה שלמידה
מרחיבה את האופקים, משפרת את מיומנויות הפרט ומביאה להעלאת רמת החיים ואיכותם

 מציעה היחידה מגוון רחב של לימודי תעודה.—

מתמחה בלימודי דיפלומה במגמות ייחודיות במינהלהחטיבה למינהל עסקים וניהול כללי 
המיועדות למנהלים, אקדמאים, מהנדסים, הנדסאים ועובדים המעוניינים להשתלם ולהשתלב

בתחומי הניהול המתקדמים ביותר.

מגמות הלימוד בחטיבה:
 לימודי שיווק, פרסום ומכירותµ לימודי תיירות ומלונאות µלימודי מינהל עסקים וניהול כללי 

µ לימודי מינהל שירותי בריאות µ לימודי מינהל בשלטון המקומי µלימודי חשבונאות ושוק 
µ לימודי שימושי ויישומי מחשב בניהול µ לימודי פיתוח מיומנויות אישיות בניהול µההון 

לימודי בטחון.

החטיבה ללימודי החברה, הרוח והאמנות
הלימודים בחטיבה מקנים כלים ומיומנויות בתחומים שונים של מדעי החברה והרוח ובתחום

האמנות. חוויה אינטלקטואלית עם סגל הוראה מיומן ומקצועי.
מגמות הלימוד בחטיבה:

 לימודי שפותµ לימודי האומנויות µ לימודי ההתנהגות µלימודי תקשורת ועתונאות 
היחידה פועלת בנוסף לקמפוס האוניברסיטה, בקניון לב המפרץ. תכניות הלימוד בשלוחה

מתפרסמות בנפרד.

ניקוד אקדמי
חלק  מהתכניות מוכרות לצבירת ניקוד אקדמי לתואר ראשון בחוגים שונים באוניברסיטת
חיפה בכפוף לתנאי הקבלה לאוניברסיטה ולחוג. היחידה מפעילה מסלולים  ללימודי המשך

למספר חוגים באוניברסיטה כגון: החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, החוג לכלכלה ועוד.

תכליתי, חדרים 130-134.–משרדי היחידה  ללימודי המשך וללימודי חוץ נמצאים בבניין רב
טלפונים: 8240439, 04-8240718; בלב המפרץ: 04-8493717/8.

קבלת מידע, הרשמה וייעוץ אישי בימים א'-ה', בין השעות 18:00-08:00.
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אקדמית–היחידה הקדם
, ראש אקדמי יחזקאל טלר’פרופ

, עוזר מינהלי לראש האקדמי פורטונה סוארז’גב

המטרות
תפקידה של היחידה הוא להכין ללימודים אקדמיים סדירים באוניברסיטה מועמדים שסיימו
מוסדות לימוד שונים בארץ ואינם זכאים לתעודת בגרות, וכן בעלי תעודת בגרות מלאה או
חלקית, המעוניינים לשפר את ציוניהם. במסגרת היחידה פועלות מכינות שונות, הנותנות
לתלמידיהן אפשרות לרענון ידיעות וכן הכנה שתגדיל את סיכוייהם לעמוד בדרישות הקבלה

לחוגים באוניברסיטה.

סוגי המכינות

מכינת בגרותא.
שיפור סיכויי הקבלה לחוגים המבוקשים באוניברסיטה.מטרת המכינה: 

לבעלי תעודת בגרות מלאה המעוניינים לשפר את הישגיהם.למי מיועדת המכינה: 

תנאי קבלה:
תעודת בגרות מלאה—

ציון מתאים בבחינה הפסיכומטרית/בחינת מימ“ד.—

ציון 85 לפחות בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית (או עמידה בבחינה פנימית—
שלנו). בוגרי מכינת הבגרות רשאים להציג מועמדות לכל המוסדות להשכלה גבוהה.

כל המועמדים חייבים לעמוד בבחינה הפסיכומטרית הארצית / בחינת מימ"ד בציון
ידי היחידה (לקראת שנה"ל תשס"ג הציון המינימלי היה 400).–שייקבע על

תלמידים זכאים יוכלו לקבל מלגות מהקרן לקליטת חיילים משוחררים ומהאגודה לקידום
החינוך.

 תלמידי מכינות הבגרות יקבלו שני מסמכים:התעודה:

אישור על ציוני הבגרות. ציונים יועברו גם למשרד החינוך.1.

 ממוצע תעודת הגמר מחליף את ממוצע תעודת הבגרות בקבלה—תעודת גמר 2.
לאוניברסיטה.

לתעודת גמר מכינה זכאי תלמיד אשר יעבור בהצלחה את כל תכנית הלימודים.

קיימת אפשרות ללמוד קורסים בודדים.
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(שנתית ואביב) מיועדת לחסרי תעודת בגרות, בוגרי י"ב כיתות, או לאלהמכינה כללית ב.
המעוניינים לשפר את ציוניהם לקראת הכניסה לחוגים באוניברסיטה.

 משך הלימודים: 9 חודשי לימוד (אוקטובר 2003-יוני 2004).— מכינה כללית שנתית1.

 משך הלימודים: 6 חודשי לימוד (פברואר 2004-יולי 2004).—  מכינה כללית אביב2.

ידי אוניברסיטת חיפה.–אקדמית הכללית מוכרת בשלב זה רק על–המכינה הקדם

 מסלול חדש המיועד לתלמידים בעלי לקויות למידה. במכינה— מכינה ללקויי למידהג.
מערך סיוע רחב הכולל יעוץ אישי, שיעורי עזר, סדנאות תמיכה ועוד. הנסיון מראה

שמרבית התלמידים סיימו בהצלחה את המכינה והשתלבו יפה באוניברסיטה.

 מסלול חדש המתקיים בשעות הערב והמאפשר שילוב לימודים ועבודה.מכינת יעדד.
במכינה זו ניתן לשפר הישגים לימודיים וסיכויי קבלה גם לחוגים מבקושים כמו: מדעי

המחשב, משפטים, כלכלה או תקשורת.

 מיועדת למועמדים עובדים המעוניינים לשלב עבודה עם לימודים. הלימודיםמכינת ערבה.
21:30.  פרטים נוספים—), בשעות 17:00’ה— ’ג—’מתקיימים במשך 3 ימים בשבוע (א

יפורסמו בנפרד.

תלמידים העומדים בקריטריונים של האגודה לקידום החינוך יזכו למלגות.

 התכנית מיועדת לבני 30 פלוס, חסרי תעודת בגרות המעוניינים בלימודים— תכנית +30ו.
אקדמיים באוניברסיטת חיפה. הנושאים הנלמדים נועדו להכשיר את התלמידים לדרך

 2תללוכ תינכתה .הימדקאב החלצהל םישורדה םילכה תיינקה ךות תימדקאחשיבה 
ניתכותה ירגוב .ברעה תועשב ומייקתי םידומילה .חורה יעדמלקורסי מבוא בפקולטה 

אשר יעמדו בהצלחה בקורס המבוא, יתקבלו לחוגים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה
ללא בחינה פסיכומטרית. מועדי פתיחה: אוקטובר/פברואר.

וא תורגב תדועת ילעב ,םירייתו םישדח םילוע םידימלתל תדעוימ — םילוע תניכמז.
תעודה המעניקה להם זכאות להתקבל לאוניברסיטה בארץ מוצאם. מטרתה של המכינה

ידומיל ,הקיטמתמ ,תילגנאב תועידי רופיש דצל ,תירבעה הפשה תודוסי תיהיא הקני
.’יהדות וכד

     התלמידים הזכאים מקבלים מימון ממינהל הסטודנטים במשרד הקליטה.

מועדי פתיחה: אוקטובר/פברואר.

יחוייבו בלימודים במסגרת מכינת העולים מועמדים עולים כדלהלן:
מועמדים בגילאי 1.22-17.

בעלי תעודות בגרות, אשר סיימו לפחות 12 שנות לימוד בארץ מוצאם.2.

אקדמית–היחידה הקדם
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ישוחררו מחובת ההשתתפות במכינה מועמדים כדלהלן:
בוגרי מכינת עולים מאוניברסיטאות אחרות בארץ.1.
יוצאי צבא.2.

פרטים נוספים בטל. 04-8240594

 מיועדת למועמדים עולים, חיילים משוחררים, ובוגרימכינה לתלמידים יוצאי אתיופיה.  ח
אתיופיה. המכינה ארוכה ומטרתה להבטיח הכנה מקיפה יותר–י"ב כיתות שהם יוצאי

ללימודים באוניברסיטה והשלמת החומר החסר מבית הספר התיכון, לצד תכניות העשרה
ורענון.

     מועמדים בעלי הישגים גבוהים במיוחד ישולבו במכינות אחרות.

     מסלול הלימודים ייקבע לכל תלמיד לפי נתוניו האישיים.

פרטים נוספים בטל. 04-8288070

 סיום הקורס בציון 85 ומעלה יפטור מבחינת יע"ל— קורס הכנה לבחינת פטור בעברית.ט
(ידע בעברית לשפות זרות).

 אוניברסיטת חיפה ממתינה לציוני המכינה ולציוני הבחינה—בלעדי לבוגרי המכינה 
הפסיכומטרית עד סוף אוגוסט.

תנאי הקבלה למכינות השונות עשויים להשתנות. פרטים נוספים יתפרסמו.

קורסי הכנה באנגלית ללימודים באוניברסיטה
הקורס מומלץ לתלמידים אשר רמתם באנגלית אינה עומדת בדרישות הקבלה לאוניברסיטה.
כמו כן, מיועד הקורס להכשיר את התלמידים להתמודד עם המבחן באנגלית במסגרת
הבחינה הפסיכומטרית. מטרת הקורס היא פיתוח יכולת הבנה וניתוח מאמרים מדעיים
מתחום מדעי הרוח והחברה. כמו כן, מושם דגש על הכרת צורות דקדוק הכרחיות ללמידת

חומר מדעי והקניית שיטות לקריאה עצמית.

אנגלית בינוני 1
הקורס מיועד לתלמידים שהתקבלו לאוניברסיטה וחויבו להשלים את ידיעותיהם באנגלית.

ההשתתפות כרוכה בתשלום שכר לימוד.

תכליתי.–ההרשמה מתבצעת בחדר 285, בבניין הרב

קורסי הכנה במתמטיקה
מומלצים למועמדים הזקוקים להכנה ורענון ידיעות במתמטיקה.

מהלך הלימודים בכל המכינות
פי רמת ידיעותיהם–היסוד מתקיימים במסגרת קבוצות, הנקבעות על–הלימודים במקצועות

של התלמידים.

היחידה הקדם אקדמית
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פי תקנון האוניברסיטה–הנוכחות בשיעורים, בתרגילים ובשאר הפעילויות היא חובה. על
רשאי המורה לסרב לאשר השתתפות בבחינות לתלמיד שלא נכח בשיעורים במידה מספקת.

בית הן חלק בלתי נפרד ממהלך הלימודים, ועל כן הן חובה על כל תלמיד.–בחינות ועבודות

תלמיד אשר לא ימלא את כל חובות המכינה לא יורשה לגשת לבחינות הסיום. עמידה בכל
חובות המכינה והצלחה בבחינות הסיום הן תנאי לקבלת תעודת סיום מכינה ולהגשת מועמדות

ללימודים סדירים באוניברסיטה.

סיום המכינה, כשלעצמו, אינו ערובה לקבלה ללימודים סדירים באוניברסיטה.

כל המועמדים יידרשו לעמוד בכל שאר דרישות הקבלה האוניברסיטאיות והחוגיות.

מועדי הרשמה
ההרשמה לשנה"ל תשס"ד החלה ותסתיים ביום שישי, ג‘ באלול תשס"ג, 31.8.2003. לאחר
מועד זה ההרשמה תמשך על בסיס מקומות פנויים. ההרשמה מתבצעת במזכירות ההרשמה

תכליתי, טלפון: 8288099, 04-8288144.–אקדמית, חדר 288, בבניין הרב–של היחידה הקדם

תנאי התשלום
ידי הנהלת האוניברסיטה.–התשלום עבור כל מכינה ייקבע על

הערות
פי–הנהלת היחידה שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לדחות את קבלתם של תלמידים על

תעודות הבגרות ו/או ציוניהם בבחינה הפסיכומטרית.

אין האוניברסיטה מתחייבת לפתוח את הקורסים השונים במכינות, אלא אם כן יירשמו
תלמידים במספר שיצדיק פתיחת קורסים. האוניברסיטה רשאית להודיע על ביטול מכינה

אם מספר המשתתפים בה אינו סביר.

אקדמית–היחידה הקדם
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היחידה לחינוך גופני
מנהלמר ישראל כורש, 

היחידה לחינוך גופני אחראית לארגן את פעולות החינוך הגופני, הספורט והנופש באוניברסיטה.
פעולות אלה מתבצעות במסגרות החותרות להמשך ולהשלמת תוכניות החינוך הגופני כפי

יסודי. מסגרות אלה מבוצעות כחלק מתהליך–שהן ערוכות במוסדות החינוך היסודי והעל
ידי פעילות גופנית בצד הכשרתה–כללי לעיצוב אישיות הרמונית ומאוזנת, המועשרת על

המקצועית והאינטלקטואלית.

יעדים
הצעת פעילויות למידה, אשר יבטיחו רכישת מיומנויות, ידע, ערכים, גישות ומושגיםא.

בפעילויות גופניות שונות לשם הכשרת המשתתפים לניצול נבון של פנאי.

הצעת מגוון פעילויות למידה, לאורך החיים, להנאה ולרענון במאמץ הלימודי ובשגרהב.
היומית באוניברסיטה.

הצעת פעילויות, שתפתחנה ותטפחנה את כשריו הגופניים של התלמיד לביצוע יעיל שלג.
תפקידיו בחברה.

העמקה והרחבה של תחומי הידע העיוני בחינוך גופני.ד.

שיעורי חינוך גופני
חובת השתתפות בשיעורי החינוך הגופני חלה על כל התלמידים הלומדים לתואר ראשון

וכוללת פעילות בשיעור שבועי אחד של 90 דקות במשך סמסטר אחד (2ש"ס).

ההרשמה לקורסים הכרוכים בתשלום: שחיה, טניס, ייעשו בתקופת הייעוץ והרישום
במזכירות היחידה לחינוך גופני. (לא ניתן להירשם אליהם במענה הקולי).

חלה חובה להשתתף בכל השיעורים. מותר להחסיר שעור אחד.

יש להמציא אישור רפואי על בריאות תקינה ולמוסרו למורה בשיעור הראשון. (טפסים ניתן
לקבל במזכירות היחידה לחינוך גופני ו/ או באיגרת לתלמיד ו/ או באמצעות המחשב).

מורה רשאי להעביר תלמיד לשיעור אחר אם לא יימצא מתאים לנושא הקורס.

השלמת כל החובות כנדרש היא תנאי להמשך לימודים בקורסים בדרג ב'.

במקרים חריגים יאשר מנהל היחידה דחיית השתתפות. כל דחייה תהיה כרוכה בתשלום
שכר לימוד כמקובל באוניברסיטה.

תלמיד אשר מסיבה כלשהי מחליט להפסיק השתתפותו בשיעור בו הוא רשום, חייב להודיע
על כך למורה תוך שבוע.
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זכאים לפטור
תלמידים שהשלימו חובות בחינוך גופני במוסד אחר להשכלה גבוהה המוכר ע"י המל"ג.1.

מורים לחינוך גופני בוגרי מכללות לחינוך גופני.2.

בעלי אישור רפואי האוסר השתתפות בפעילות גופנית כלשהי יחוייבו בהגשת עבודה3.
בכתב.

שיעורי רשות
במגמה לעודד המשך פעילות גופנית סדירה של תלמידים אשר השלימו חובת השתתפות
בשיעורי חינוך גופני, מאפשרת היחידה הצטרפות לשיעורים שבהם מכסת המשתתפים אינה
מלאה. השתתפות ברשות בקורסים מיוחדים כגון: טניס, גלישה ושחייה הינה בתשלום.

פרטים והרשמה במזכירות היחידה לחינוך גופני.

שיעורי בחירה לניקוד אקדמי
היחידה לחינוך גופני מקיימת קורסים המוכרים כשעורי בחירה ברוב חוגי הלימוד. תלמידים
אשר ישתתפו בשיעורים אלה ויעמדו בכל דרישות הקורס יקבלו ניקוד אקדמי בחוג שבו הם
לומדים ויהיו פטורים מהשתתפות בשיעורי חובה בחינוך גופני, ההרשמה לקורסים באמצעות

החוגים ומנהל תלמידים.

נבחרות ייצוג
מיועדות לתלמידים מכל שנות הלימוד באוניברסיטה ובשלוחותיה וכן לתלמידי המכינה

 אקדמאית. זכאים להתקבל תלמידים אשר יעמדו במבדקי הסינון בחודש הראשון–הקדם
לשנה"ל. לתלמידי שנה א' נחשבת פעילות סדירה כמילוי חובת השתתפות בשיעורי החינוך
הגופני. השתתפות סדירה בשנה א' מהווה תנאי מוקדם לקבלה לנבחרות בשנים ב' וג'.
פעילות ייצוגית מוכרת במרבית החוגים כלימוד בחירה המקנה 4 נקודות זכות (2 נקודות
לכל חוג). ספורטאים פעילים העומדים בקריטריונים מקבלים סיוע היחידה לקבלת מלגות

לימודים ולדיור במעונות.
הפעילות הייצוגית מתקיימת במסגרות פנימיות, באס"א (איגוד ספורט אקדמי), באירועים
אזוריים, ארציים ובינלאומיים. מידע מפורט יפורסם במועדי הייעוץ וההרשמה ביחידה

לחינוך גופני.

 סקי/ סנובורד–––––ספורט חורף 
ALMA ) וארגוןADH(במסגרת קשרי הגומלין עם איגוד הספורט האקדמי מגרמניה 

(אוניברסיטאות אאכן, לייז' ומסטריכט) מתקיימים במהלך החורף מספר מחנות לחובבי
ספורט השלג. השתתפות במחנות אלה תוכר במקום שיעורי חובה בחנ"ג.

הקורס מיועד למתחילים בינוניים ומתקדמים בסקי אלפיני וסנובורד.

על המשתתפים לשאת בהוצאות טיסה ודמי השתתפות עבור: לינה, כלכלה, סקי פס, הדרכה.

פרטים נוספים והרשמה במזכירות היחידה לחנ"ג.

היחידה לחינוך גופני
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פעילות פנאי ונופש
מסגרת זו מיועדת לתלמידים המתארגנים בקבוצות מיוזמתם האישית במגמה לנצל את
שעות הפנאי לפעילות ספורטיבית מהנה. מועדי פעילות יש לתאם מראש במזכירות היחידה.

מרכז הספורט
שירותיו ניתנים לתלמידים, לאנשי סגל הוראה ולמינהל האוניברסיטה, לאורחים ולציבור
בכלל. היצע הפעילויות מכוון לאפשר טיפוח מודעות, פיתוח כושר גופני, לימוד מיומנויות

פי תעריפים שייקבעו מעת לעת.–ורענון. פעילות במסגרת זו מחייבת תשלום על

* סטודנטים שמקבלים מלגת סיוע רשאים להגיש בקשה להנחה.

המרכז מקיים פעילויות מודרכות וקהילתיות במסגרת הבאות:
 (קורסי טניס) מועדון טניס—
מועדון סקווש —
 (לנוער ולמבוגרים)מועדון בריאות וכושר גופני —
 לשעות הפנאי והנופש.השתלמויות, קורסים וסדנאות ואירועי ספורט עממי —

       היצע מפורט יפורסם בנפרד.

מזכירות היחידה
גב' פנינה רבהון:תוריכזמה תזכרמ

10:00—13:00ה'—א'היחידה לחינוך גופניקבלת קהל:
10:00—13:00ה'—א'מרכז הספורט

: 04-8240579 (אולם הספורט)בשעות אחה"צ והערב8240583, 8240578; טלפונים:
04-8246552פקסימיליה:

sport@research.haifa.ac.ilדואר אלקטרוני:

מידע מפורט בדבר סדרי ההרשמה, מערכת השיעורים ותכניהם, תקנות ונהלי השתתפות
ניתן לקבל באתר האוניברסיטה ובעת ההרשמה במזכירות היחידה לחינוך גופני.

µ µ µ

 "אורנים" - החטיבה האקדמית–––––שלוחת האוניברסיטה 
תלמידי "אורנים" (החטיבה האקדמית) ימלאו חובותיהם בחינוך גופני במהלך לימודיהם

פי הסדרים שייקבעו עם ההנהלה. ספורטאים מצטיינים מוזמנים להשתתף בנבחרות–על
הייצוג של האוניברסיטה; אירועי הספורט של היחידה, קורסי החובה והרשות ופעילות מרכז

הספורט פתוחים בפני תלמידי החטיבה כמקובל לגבי כל תלמיד באוניברסיטת חיפה.

היחידה לחינוך גופני
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היחידה לתלמידי חו"ל

 חנן אלכסנדר’פרופראש אקדמי: 
 תמר ויטל’ גבמנהלת:

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות בחו"ל המעוניינים לשהות
בישראל במוסד אקדמי במסגרת שנתית או סמסטריאלית. סטודנטים רגילים מאוניברסיטת

חיפה רשאים להשתתף בקורסים של היחידה בתיאום עם חוגי הלימוד שלהם.

מטרת הלימודים
הקניית ידע תיאורטי, עובדתי ומושגי בנושאים הקשורים בחברה הישראלית, המזרח התיכון,
יהדות, לימודי ים, ארכיאולוגיה, פסיכולוגיה וכן הקניית השפה העברית והערבית (ספרותית

ומדוברת) ברמות שונות.

במסגרת הלימודים מתקיימים גם סיורים לימודיים וכן מוצעת תכנית חברתית עשירה
הכוללת טיולים, סמינרים והרצאות העשרה.

מבנה הלימודים
הקורסים בנויים במקביל למבנה הקורסים הניתנים באוניברסיטאות בארה"ב ובקנדה,

האם שלו. סטודנט מחו"ל בעל רמת–ומזכים את הסטודנט בנקודות זכות באוניברסיטת
עברית נאותה רשאי גם ללמוד בקורסים הרגילים באוניברסיטה (בכפוף לתנאים הנדרשים

ידי החוג).–על

תנאי קבלה
לתכנית מתקבלים מועמדים שסיימו בהצלחה לפחות שנה אחת במוסד מוכר להשכלה

גבוהה בחו"ל, בעלי ידע מספק בשפה האנגלית.

תכליתי, חדר 177, ופתוחים לקהל הרחב בין השעות–משרדי היחידה נמצאים בבניין הרב
.12.30-10.00

טלפונים: 8240766, 04-8246584. פקסימיליה: 04-8240391

E- MAIL: OVERSEAS@RESEARCH.HAIFA.AC.IL



לוח שנת הלימודים תשס"ד
2003/2004

 סמסטר חורף— ’סמסטר א

 בתשרי (26.10.2003)’יום ראשון, לתחילת הלימודים
יום ראשון, כ"ו בכסלו (21.12.2003)חופשת חנוכה

יום ששי, כ"ט בטבת (23.1.2004)’גמר סמסטר א
 בשבט (25.1.2004) עד יום ששי,’מיום ראשון, ב:  ’מועד א’בחינות סמסטר א

כ"א בשבט (13.2.2004)
מיום ראשון, כ"ג בשבט (15.2.2004) עד יום:  ’מועד ב

ששי, ה‘ באדר (27.2.2004)

 סמסטר אביב— ’סמסטר ב
יום ראשון, ז‘ באדר (29.2.2004)תחילת הלימודים

יום ראשון, י"ד באדר (7.3.2004)חופשת פורים
(בערב פורים הלימודים יופסקו בשעה 18.00)

מיום חמישי, י‘ בניסן (1.4.2004) עד יום שני,חופשת פסח
כ"א בניסן (12.4.2004, כולל)

 באייר (25.4.2004)’יום ראשון, דיום הזכרון לחללי צה"ל
(בערב יום הזכרון הלימודים יופסקו בשעה 18.00)

 באייר (26.4.2004)’יום שני, החופשת יום העצמאות
ייקבעיום הסטודנט

26.5.2004)—ו' בסיון (25.5.2004—’רביעי, ה—ימים שלישיחופשת שבועות
יום ששי, כ"ט בסיון (18.6.2004)’גמר סמסטר ב

 מיום ראשון, א' בתמוז  (20.6.2004) עד יום ששי,: ’מועד א’בחינות סמסטר ב
כ' בתמוז (9.7.2004)

  מיום ראשון, כ"ב בתמוז (11.7.2004) עד יום ששי,:’מועד ב
ה‘ באב (23.7.2004)

מחצית חודש ספטמבר 2004—עונת לימודי הקיץ: מחצית חודש יולי
מועדי הבחינות נתונים לשינויים בידי הגופים המוסמכים. כל שינוי במועד בחינה

יפורסם על לוח המודעות ויחייב את ציבור התלמידים.

* במהלך שנת הלימודים תשס"ד יתקיימו אירועי תרבות לתלמידי תואר ראשון בימי
ד‘, משעה 11.45 ועד השעה 12.30. לצורך קיום האירועים,

השיעורים יתחילו בשעה 12.30 ויסתיימו בשעה 14.00.

 יום תחילת הלימודים: יום ראשון, 17.10.2004—שנה"ל תשס"ה 



רקסים, לדרוזים ולנוצרים'ימי מנוחה למוסלמים, לצ

לשנה"ל תשס"ד 2003/2004

חגי המוסלמים והצ'רקסים
325.11.2003 ימים חג הפסקת הצום—אלפיטר –עיד
41.2.2004 ימים חג הקורבן—אלאדחה –עיד

1 מוחרם
22.2.2004יום אחד(ראש השנה ההג'ירית 1423)

2.5.2004יום אחדיום הולדת הנביא מוחמד

פי הלבנה, עשויים לחול שינויים–היות וראש החודש בשנה ההג'ירית נקבע עלהערה:
במועדי החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים.

חגי העדה הדרוזית
25.1.2004יום אחדחג הנביא אליהו

431.1.2004 ימים חג הקורבן—אלאדחה –עיד
425.4.2004 ימיםחג הנביא שועייב

חגי העדות הנוצריות
קתולים   

 ארמניםאורתודוכסיםפרוטסטנטים
25.12.20037.1.200419.1.2004חג המולד

26.12.20038.1.200420.1.2004יום שני לחג המולד
1.1.200414.1.200414.1.2004ראש השנה

6.1.200419.1.200419.1.2004חג ההתגלות
25.3.20047.4.200420.3.2004הבשורה

9.4.20049.4.20049.4.2004יום ששי לפני הפסחא
11.4.200411.4.200411.4.2004פסחא

12.4.200412.4.200412.4.2004יום שני לפסחא
20.5.200420.5.200420.5.2004עלייה השמיימה

30.5.200430.5.200430.5.2004שבועות
31.5.200431.5.200431.5.2004יום שני לשבועות

הערות:
החוגיהודיות, יוכלו לפנות חודש מראש למזכירות–סטודנטים, בני העדות הלא1.

להסדרת מועד חלופי לבחינות שתתקיימנה בתאריכי החגים המפורטים לעיל.
סטודנטים לא יהודים יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים2.

הנ"ל.



ראשי תיבות וקיצורים

עבודה סוציאליתע"ססמסטר א'א'

פרוסמינריוןפ"סאופן ההוראהא"ה

קורסים צמודיםצ'סמסטר ב'ב'

דרישות קדם / קורס קיץק'בחינת פטורב"פ

קבוצת הדרכהק"הבחינת גמרב"ג

קריאה מודרכתק"מהדרכה אישיתה"א

קמפוסק"פהדרכה מעשיתה"מ

סיורר'קורסים זהיםז'

שיעור/קורס שנתיש'לימודי שדהל"ש

שיעור בחירהש"במעבדהמ'

שיעור וסדנהש"דמכינהמכ'

שכר לימודשכ"לנקודות זכותנ'

שיעור מונוגרפיש"מסמינריוןס'

שיעור וסמינריוןש"ססדנהסד'

שנת הלימודיםשנה"לסדנה דידאקטיתס"ט

שיעור ועבודה מעשיתש"עסמינריון כתיבהס"כ

שיעור וקריאה מודרכתשק"מסמינריון מחקרס"מ

שיעור תרגיל וסיורש"רסמינריון עיוניס"ע

שעות שבועיותש"שסמינריון דידאקטיס"ק

שעות שבועיות סמסטריאליותשש"ססמינריון שמיעהס"ש

שיעור ותרגילש"תסמינר דידקטיסד"ק

תרגילת'סמינריון תרגילס"ת

תרגיל דידאקטית"דתעבודה מעשיע"מ




