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לוח שנת הלימודים תשע"ו 2015/2016
היום הראשון ללימודים

יום א' ה' בחשון

חופשת חנוכה )(1

יום א' ,א' בטבת

13.12.2015

היום האחרון לסמסטר הראשון*

יום א' ,ז' בשבט

17.1.2016

יום פתוח

יום ו' ,כ"ו בשבט

5.2.2016

היום הראשון לסמסטר השני

יום ה' ,ט"ז באדר א'

25.2.2016

פורים )(3) (2

יום ה' ,י"ד באדר ב'

24.3.2016

יום חלופי – לקורסי יום ה' בסמסטר ב'

יום א' ,ט' בניסן

17.4.2016

יום חלופי – לקורסי יום ד' בסמסטר ב'

יום ב' ,י' בניסן

18.4.2016

יום חלופי – לקורסי יום ה'-יום אחרון לפני פסח

יום ג' ,י"א בניסן

19.4.2016

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום א' ,כ"ג בניסן

1.5.2016

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )(5) (2

יום ד' ,ג' באייר

11.5.2016

יום העצמאות )(2

יום ה' ,ד' באייר

12.5.2016

יום הסטודנט )(6

יום ה' ,י"ח באייר

26.5.2016

היום האחרון לסמסטר השני

יום ו' ,ד' בסיון

10.6.2016

חופשת שבועות )(4

יום א' ,ו' בסיון

12.6.2016

היום הראשון לעונת לימודי הקיץ

יום א' ,כ"ז בסיון

3.7.2016

צום ט' באב )(2

יום א' ,י' באב

14.8.2016

היום האחרון לעונת לימודי הקיץ

יום ו' ,ט"ו באב

19.8.2016

חופשת הקיץ המרוכזת )(2

יום א' ,י"ז באב
יום ו' ,כ"ב באב
יום א' י"ב בחשון

21-26.8.2016
25.10.2015

עצרת לזכרו של יצחק רבין ז"ל

יום ה' כ"ז בניסן

5.5.2016

טקס יום השואה )(4

יום ג' ב' באייר

10.5.2016

טקסי זיכרון  -בימים אלה יופסקו הלימודים לשעה אחת ,בין 13:00-12:00

18.10.2015

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )(5
יום א' ,כ"ח בתשרי

היום הראשון ללימודים בשנת תשע"ז 2016/17
___________________
) (1חופשת חנוכה ובחינות פסיכומטריות
) (2בימים אלה לא מתקיימת כל פעילות באוניברסיטה.

) (3בתענית אסתר ) 23.3.16י"ג באדר ב'( יסתיימו הלימודים בשעה 18.00
) (4בערב יום הזיכרון לשואה והגבורה ) 4.5.16כ"ו בניסן( יסתיימו הלימודים בשעה 19.00
) (5בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )  10.5.16ב' באייר( יסתיימו הלימודים בשעה .18.00
) (6ביום הסטודנט הלימודים מסתיימים בשעה .12.00
* תקופת בחינות :מ ,18.1.16-יום ב' ,ח' בשבט ,עד  ,24.2.16יום ד' ,ט"ו באדר א'
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מידע כללי
אישורי לימודים
[]1

.1

.2

.3

.4
.5

.6

אישורים
בקשות לכל האישורים המפורטים בהמשך יש להגיש דרך אתר האינטרנט ב "מידע אישי לתלמיד" .את
הבקשות לאישורים יש להגיש שבועיים לפני המועד המבוקש.
רשומת לימודים רשמית (עברית/אנגלית)
מידע מלא על מהלך לימודיו של התלמיד לקראת התואר ,כולל פירוט קורסים וציונים .ברשומה נרשם
הציון האחרון בכל רישום לקורס (גם אם הוא "נכשל").
לא ניתן אישור על חלק מהקורסים שלמד התלמיד.
אנו ממליצים לבדוק את הנתונים אחת לסמסטר במידע אישי.
רשומת לימודים סופית (עברית/אנגלית) -
ברשומת הלימודים הסופית ,לאחר הזנת זכאות לתואר ,יוצגו רק הקורסים אשר שוקללו לתואר והציון
הסופי בכל קורס .הקורסים העודפים יופיעו בסוף הרשומה בנפרד תחת מסגרת קורסים עודפים (.(997
רשומת לימודים סופית הכוללת ממוצעים (לכל סמסטר ולכל שנה) ,תונפק במתכונת המפורטת בסעיף .2
אישור על מצב לימודים-
פירוט יתרת חובות התלמיד לתואר .אישור זה ניתן רק לתלמידים פעילים ,הנמצאים בשלב מתקדם של
לימודיהם.
אישור על סיום לימודים בחוג אחד-
ניתן לתלמיד באופן לימוד דו-חוגי שסיים כל חובותיו באחד מחוגי לימודיו בלבד.
אישור זכאות לתואר (עברית/אנגלית) -
תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר זכאי לקבל אישור זכאות לתואר .על התלמיד להגיש את הבקשה
לאישור לא יאוחר מתום שנה ממועד סיום החובה האחרונה .פרטים נוספים ראה סעיף זכאות לתואר בפרק
"תקנון".
בסיום התהליך של טופס הטיולים ,נשלחים לכל תלמיד לכתובת המצויה במידע האישי 3 ,עותקים מקוריים
של אישורי הזכאות ו 3-עותקים מקוריים של רשומת לימודים בעברית ,ללא תשלום

_______________________
[ ]1האישורים טעונים תשלום לפי תעריף הנקבע ע"י האוניברסיטה .תלמיד שלא הסדיר שכר לימוד אינו זכאי לקבל
אישור.
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יחידות הפקולטה

לימודי תואר ראשון

היחידות בהן ניתן ללמוד לקראת תואר ראשון:
 בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
 לימודי עבודה
 מדע המדינה
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 בית הספר למדעי הפסיכולוגיה
 תקשורת

אופני לימוד לקראת תואר ראשון
ניתן ללמוד לתואר הראשון באחד מאופני לימוד אלה:
 אופן לימוד חד-חוגי (חוג אחד בהיקף מורחב ועוד חטיבה אחת או שתיים)
 אופן לימוד דו-חוגי (שני חוגים בפקולטה או חוג בפקולטה וחוג מחוצה לה)
 לימודים לאחר תואר (חוג אחד בהיקף זהה לזה של חוג באופן לימוד דו-חוגי)
אופן לימוד חד-חוגי
תכנית הלימודים באופן לימוד זה כוללת:
לימודי החוג
.1
בביה"ס לכלכלה
בחוג למדע המדינה
בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
.2
לימודים מחוץ לחוג (חטיבות(
חובות כלליות
.3

80
73
77
80
32

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

מרכיבי התכנית:
.1
לימודי החוג  -ראה תכנית בחוג המתאים.
][1
.2
לימודים מחוץ לחוג (חטיבות)
הלימודים מחוץ לחוג מתקיימים באחת האפשרויות האלה:
א .חטיבה מורחבת  32 -ש"ס.
שתי חטיבות רגילות  16 -ש"ס  16 +ש"ס =  32ש"ס.
ב.
חטיבה רגילה  16ש"ס  +חטיבת העשרה  16ש"ס =  32ש"ס.
ג.
 2.1חטיבה מורחבת וחטיבה רגילה
לימודי חטיבה הם הקבץ מגובש של קורסים ,הכולל קורסי מבוא ,קורסים מתקדמים ובחלק מן
החטיבות  -גם סמינר .קיימות חטיבות מורחבות וחטיבות רגילות.
רשימת החטיבות והליך הקבלה ראה בפרק " חטיבות".
 2.2חטיבת העשרה
במסגרת חטיבת העשרה ניתן ללמוד קורסים בכל תחום שאינו בתחום לימודי החוג.
לתשומת לבכם :אין לכלול קורסי מיומנות בחטיבה זו( .הקורס "מבוא לטכנולוגיות מידע"
בפקולטה לניהול ,הוא קורס מיומנות ולא ניתן להכלילו במסגרת חטיבת העשרה).
קורסים חופפים בתכנים (בחלקם או במלואם )לקורסים אשר נלמדו בחוג האם של התלמיד או
בלימודי החטיבה ,לא יוכרו במסגרת חטיבת העשרה.
כל קורס בחטיבת העשרה ייחשב ל 4-ש"ס לכל היותר ,גם אם מספר שעות הלימוד בפועל גדול
יותר .תקנה זו חלה גם על קורסי שפות.
ייעוץ וקבלה לחטיבות ניתן לקבל אצל מזכירת סטודנטים וחטיבות בבניין נפתלי חדר .311

[ ]1אם היקף הלימודים בחטיבה רגילה גדול מ 16-ש"ס או בחטיבה מורחבת גדול מ 32-ש"ס ,גדלה מכסת הלימודים
מחוץ לחוג בהתאם.
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מכסת השעות המחייבת תלמיד באופן לימוד חד-חוגי (פרט לחובות כלליות)
בביה"ס לכלכלה
בחוג למדע המדינה
בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

112
105
109
112

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

תלמיד א שר קיבל פטור על סמך קורס חופף חייב להשלים שעות לימוד כמספר שעות הפטור באותה יחידת לימוד בה
קיבל את הפטור( .ראה "קורסים חופפים").

אופן לימוד דו-חוגי

תכנית לימודים דו-חוגית כוללת:
לימודי שני החוגים.
.1
חובות כלליות
.2
לימודים דו-חוגיים ייתכנו באפשרויות האלה:
שני חוגים בפקולטה.
א.
חוג בפקולטה וחוג מחוצה לה.
ב.
מכסת השעות המחייבת תלמיד באופן לימוד דו-חוגי (פרט לחובות כלליות)
בביה"ס לכלכלה
בחוג ללימודי עבודה
בחוג למדע המדינה
בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
בחוג לתקשורת

61
60
58
60
]60-58[1
61

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

תלמיד אשר קיבל פטור על סמך קורס חופף חייב להשלים שעות לימוד כמספר שעות הפטור
באותה יחידת לימוד בה קיבל את הפטור ("קורסים חופפים").
בתכניות לימודים מובנות המשותפות לשני חוגים ייתכנו שינויים בהיקף הלימודים .ראה בתכניות החוגים.
חוג שני מחוץ לפקולטה  -ראה בידיעון המתאים.

___________________________________________________
[ ]1לתלמידי פסיכולוגיה בצירוף ביולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדויקים.
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חובות כלליות ללימודי התואר הראשון
התכנית כלים שלובים

אוניברסיטת תל-אביב ,בעידוד המועצה להשכלה גבוהה ,דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את
ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד .על כן במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים
שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל-אביב ,להשתתף בקורסים מהתכנית "כלים שלובים".
"כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים בתחומים שונים .מטרתה להרחיב את הדעת,
להעשיר בהשכלה כללית ולעורר עניין וסקרנות בקרב התלמידים תוך חשיפתם למגוון רחב של תחומי עיון ,חשיבה,
מחקר ויצירה.

קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות:
"מזרח" = קורסים מתחומי מדעי החיים ,רפואה ,הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות
במזרח הקמפוס).
"מערב" = קורסים מתחומי מדעי הרוח ,מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).
על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר קורסים בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים שבחר
(חד-חוגי ,מורחב ,דו-חוגי).
מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.
הרישום לקורסי "כלים שלובים" הוא סמסטריאלי .להלן ההנחיות ומועדי הרישום לקורסי סמסטר א' תשע"ו
(מועדי הרישום לקורסי סמסטר ב' יפורסמו במהלך סמסטר א').
הרישום לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" יתבצע באינטרנט ,במידע האישי לסטודנטים ,בשיטת כל הקודם
זוכה.
ברישום המקוון ניתן להירשם לקורס אחד בלבד ,למעט תלמידים שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם ,אשר יכולים
להירשם לשני קורסים לכל היותר.
הרישום המקוון (במידע האישי לתלמיד) יתבצע בשלושה מקצים:
מקצה  - 1הרישום פתוח לתלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" ,שזוהי השנה האחרונה ללימודיהם.
מועדי רישום 17.9.2015 :בשעה  11:00עד  21.9.2015בשעה .14:00
מקצה  - 2הרישום פתוח לכל התלמידים המחויבים ב"כלים שלובים".
מועדי רישום 7.10.2015 :בשעה  11:00עד  13.10.2015בשעה .14:00
מקצה  - 3נועד לשינויים בהרשמה (הרשמה מאוחרת או ביטול) על בסיס מקום פנוי.
מועדי הרישום 18.10.2015 :בשעה  11:00עד  21.10.15בשעה ( 14:00תחילת הסמסטר).
מ 22.10.2015-ועד סוף השבוע השני של סמסטר א' ייפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לכלל הסטודנטים
באוניברסיטה ,לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה
המותרת להם .הרישום יתבצע באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.
מידע על הקורסים המוצעים בתשע"ו ומספר הקורסים שעל התלמיד ללמוד יפורסם באינטרנט באתר התכנית "כלים
שלובים". www.core.tau.ac.il :
לשאלות ניתן לפנות למזכירות התכנית בדוא"ל  yaniva@ex.tau.ac.ilאו בטלפון.03-6407039 :
הרישום לקורסי סמסטר ב' יתבצע במהלך החופשה בין סמסטר א' לסמסטר ב' .הודעה על תאריך פתיחת הרישום
תתפרסם באתר "כלים שלובים" במהלך סמסטר א'.
להלן מכסת הקורסים שכל תלמיד חייב לפי מסלול הלימודים שלו:
הפקולטה למדעי החברה
חוג 1
מסלול

חד-חוגי
דו-חוגי
דו-חוגי
דו-חוגי
חוג לאחר תואר

מדעי החברה
מדעי החברה
מדעי החברה
מדעי החברה
מדעי החברה

מספר
קורסים

חוג 2

מדעי החברה
פקולטה מהמערב
פקולטה מהמזרח

3
3
2
פטור
פטור

לפי החלוקה הבאה
מפקולטות
המזרח
2
2
1

מכלל הקורסים לא
ממדעי החברה
1
1
1

פקולטות מזרח – מדעים מדויקים ,מדעי החיים ,רפואה ,הנדסה.
פקולטות מערב -מדעי החברה ,מדעי הרו ,אומנויות,ניהול ,משפטים ,ביה"ס לחינוך

אנגלית
על התלמיד להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום שנה מיום תחילת לימודיו בפקולטה (הכוונה לשנה קלנדרית ולא
לשנה אקדמית) .תלמיד שלפני קבלתו לפקולטה למדה"ח למד בפקולטה אחרת שבה פרק הזמן להשגת פטור באנגלית
עולה על שנת לימודים אחת ,חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד תום הסמסטר השלישי מתחילת לימודיו
באוניברסיטה.
יוצאים מכלל זה עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית( .פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי).
הפקולטה ממליצה לתלמידים לעשות מאמצים להשלים את ידיעותיהם באנגלית עוד לפני תחילת לימודיהם
בפקולטה.
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תלמיד שלמד בעבר באוניברסיטה אחרת חייב לפנות ליחידה לשפות זרות לברור רמתו באנגלית .מי שלמד קורס
אנגלית באוניברסיטת ת"א לפני היותו תלמיד בה ,חייב לפנות ליחידה לשפות זרות כדי להבטיח את דיווח הציון
בקורס.
עברית
תלמיד בעל תעודת בגרות שאינה ישראלית חייב להיבחן בבחינת מיון בעברית (פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי).
עליו להגיע לרמת "פטור" עד תום שנת הלימודים הראשונה.

תלמידים מצטיינים בלימודי תואר ראשון

מדי שנה מוענקות לתלמידים בעלי הישגים מעולים ,תעודות הערכה מטעם רקטור האוניברסיטה .בנוסף ,מוענקות
לתלמידים ,בעלי הישגים גבוהים במיוחד ,תעודות הערכה מטעם דקאן הפקולטה .אמות המידה לקבלת תעודות
הערכה נקבעות מדי שנת לימודים.

התעוד ות מוענקות על הישגים בלימודים בשנת הלימודים הקודמת .לצורך קביעת הציון ,משוקללים הציונים של כל
הקורסים שנלמדו באותה השנה (כולל קורסים עודפים).
תעודות הערכה מטעם הדקאן מוענקות ל 3%-מהתלמידים לתואר הראשון ,בכל אחד מחוגי הפקולטה ,בעלי
ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים הקודמת על פי אמות המידה המפורטות מטה:
ההישגים הגבוהים ביותר ב 6-קורסים או  18ש"ס לפחות.
במכסה החוגית נכללים גם:
 .1תלמידים שסיימו את לימודיהם בחוג תוך  3שנים ,זכו פעמיים באותו החוג בתעודת הערכה מטעם דקאן
הפקולטה למדעי החברה ,למדו פחות מ 6-קורסים בחוג בשנה שחלפה ,ועומדים בקריטריון ממוצע
הציונים הנדרש.
 .2תלמידים אשר סיימו את לימודיהם בחוג תוך  3שנים ,למדו בשנה שחלפה  5קורסים בחוג ועומדים
בקריטריון ממוצע הציונים הנדרש.
תעודות ההערכה מוענקות בטקסים המתקיימים לקראת סוף סמסטר א'.

לימודים לאחר תואר

ראה במבוא הכלל אוניברסיטאי
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לימודי תואר שני
היחידות בהן ניתן ללמוד לקראת התואר השני:















ביה"ס לכלכלה
החוג למדע המדינה
התכנית ללימודי ביטחון
התכנית בלימודי דיפלומטיה
מדע המדינה -התכנית האקזקוטיבית לדיפלומטיה וביטחון
מדע המדינה -התכנית לתקשורת פוליטית למנהלים
החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה (כולל סוציולוגיה של החינוך בשילוב עם ביה"ס לחינוך)
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
החוג ללימודי עבודה
לימודי עבודה  -תכנית למנהלים
החוג למדיניות ציבורית
מדיניות ציבורית  -התכנית למדיניות ציבורית למנהלים
מדיניות ציבורית  -התכנית ליישוב סכסוכים וגישור
החוג לתקשורת

רישום וקבלה

מי שסיים את לימודיו לתואר "בוגר" באוניברסיטה מוכרת ,בציון גמר "טוב" ( )75לפחות רשאי להגיש מועמדות
ללימודי התואר השני .בעל תואר "בוגר" בתכנית דו-חוגית רשאי להגיש מועמדות אם סיים בציון "טוב" לפחות את
לימודיו בחוג אליו הוא מעוניין להתקבל לתואר שני .ממועמדים ממוסדות בהם נהוגה תכנית לימודים בחוג ראשי
ובחוג משני יידרש ציון גמר "טוב" לפחות בחוג הראשי .לפרטים על תנאי הקבלה בכל אחד מחוגי הפקולטה יש לעיין
בפרק החוג המתאים .במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה הפקולטטית להמליץ לפני סגן הרקטור על קבלת
מועמדים שציון הגמר שלהם הוא בין  70ל .75-מועמדים אלה ,אם יתקבלו ,יהיה מעמדם "תלמיד על תנאי".

עבודת הגמר

הנחיית עבודת גמר לתואר שני תיעשה ע"י מורה ,בדרגת "מרצה" לפחות ,שהוא בעל מינוי במסלול הרגיל
באוניברסיטת תל-אביב .האוניברסיטה אינה מתירה הכנת עבודות גמר חסויות .עבודת הגמר תודפס ותוגש בשפה
העברית .במקרים מיוחדים תאושר עבודה בשפה אחרת ,במקרים אלה ייכתב תקציר בעברית .יש להצטייד בהמלצת
המנחה ולהפנות בקשה לוועדת ההוראה.

תפוצת העבודה



למדריך האישי של התלמיד עותק דיגיטלי או מודפס על פי בקשתו (אם עבודת הגמר נעשתה בהדרכת שני
מורים ,יגיש התלמיד עותק נוסף .תלמידי סוציולוגיה יגישו עותק נוסף לשופט העבודה).
תקליטור לספריית הפקולטה :על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת תואר שני בספרייה המאשר
שמירת העבודה במאגר הדיגיטלי .אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים של עבודות הגמר היא רותי
שטנגר טל 03-6407064 .דוא"ל. RutiSt@tauex.tau.ac.il :

סדר פנימי
בעמ' ב' יודפס שער פנימי כדוגמת השער החיצוני .תוכן העניינים יופיע בתחילת העבודה .רשימת המקורות
והביבליוגרפיה יופיעו בסוף העבודה .השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית .בדף הפנימי של שער זה יופיע
סיכום מקוצר של עיקרי העבודה בשפה האנגלית.
שער העבודה :דוגמאות שער לעבודת הגמר (בעברית ובאנגלית).

פרסום

לא יפרסם תלמיד את עבודת הגמר או חלק ממנה אלא בהסכמת המדריך ,אשר תינתן בכתב .על התלמיד לציין
שהפרסום הוא עבודת גמר או חלק מעבודת גמר שנעשתה באוניברסיטת תל-אביב בהנחיית מדריך העבודה.

מלגות לתלמידי תארים מתקדמים
מלגות הצטיינות
אחת לשנה ,במהלך סמסטר א' ,מעניקה הפקולטה מלגות הצטיינות לתלמידי תארים מתקדמים על סמך הישגים
הראויים להערכה מיוחדת בשנת הלימודים הקודמת .ועדת מלגות פקולטטית מחליטה ,מתוך רשימות המומלצים
המועברות ע"י החוגים ,מיהם התלמידים הזוכים במלגה.
רכזת ועדת המלגות :מלכה גולן ,חדר  307בניין נפתלי.
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לימודי תואר שלישי
היחידות בהן ניתן ללמוד לקראת תואר שלישי:








ביה"ס לכלכלה
החוג למדע המדינה
החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
החוג ללימודי עבודה
החוג למדיניות ציבורית
החוג לתקשורת

מלגות לתלמידי תארים מתקדמים
מלגות הצטיינות
אחת לשנה ,במהלך סמסטר א' ,מעניקה הפקולטה מלגות הצטיינות לתלמידי תארים מתקדמים על סמך הישגים
הראויים להערכה מיוחדת בשנת הלימודים הקודמת .ועדת מלגות פקולטטית מחליטה ,מתוך רשימות המומלצים
המועברות ע"י החוגים ,מיהם התלמידים הזוכים במלגה.
רכזת ועדת המלגות :רותי רוסט ,חדר  307בניין נפתלי.
פירוט הנהלים ומידע נוסף ניתן למצוא ב:
בתקנון מדעי החברה לתלמידי מחקר
בתמצית הוראות האוניברסיטה ללימודים לקראת התארים "דוקטור לפילוסופיה"
ובמדור תלמידי מחקר
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תקנון הפקולטה למדעי החברה
תקנון הפקולטה למדעי-החברה ,נקבע ע"י מועצת הפקולטה וכפוף לתקנון האוניברסיטה.

תחולת התקנון

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

התקנון החל על התלמיד הוא התקנון המתפרסם בידיעון שנת הלימודים השוטפת ובנוסף לו ,התקנות
המתפרסמות בהודעות ובחוזרים.
תקנות חדשות חלות על כל התלמידים ,ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד ,אלא אם נאמר בהן אחרת.
בנוסף על תקנון הפקולטה ,חל על התלמיד תקנון החוג בו הוא לומד.
התקנון חל על כל הלומדים קורסים בפקולטה ,כולל תלמידי פקולטות אחרות.
ועדת ההוראה היא הגוף היחיד והמוסמך לאשר חריגות מן התקנון.

תחולת תכניות לימודים

א.
ב.

תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא זו המתפרסמת בידיעון השנה בה החל ללמוד.
תלמיד ,המחליף חוג לימוד ,חלה עליו תכנית הלימודים של השנה בה החליף את חוג הלימוד (ולא של השנה בה
החל ללמוד בפקולטה או באוניברסיטה).

משך הלימודים

א.
ב.

ג.

ד.

הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים שלוש שנים (שישה סמסטרים לפחות) .תלמיד יורשה להאריך את
משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור החוג/בית הספר .במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ,לכל היותר,
אורכה לשנה אחת נוספת ,באישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
הלימודים לקראת התואר השני נמשכים שנתיים .במסלול עם עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים
בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת .במסלול ללא עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה
אחת בלבד .הארכת משך הלימודים כפופה לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה.
בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר
הלימוד".
תלמיד במסלול עם עבודת גמר חייב להגיש הצעת תזה עד תום השנה השנייה ללימודיו ולקבל אישור להצעה
(בסמכות החוגים לקבוע מועד מוקדם יותר) .תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו עד תום השנה השלישית  -יופסקו
לימודיו.
בחלק מהחוגים ניתן לבחור במסלול לימודי צבירה לקראת תואר שני (במעמד מיוחד) .במסלול זה ניתן ללמוד
עד  3שנים לכל היותר .לפחות  25%מהחובות לתואר יילמדו במעמד "מן המניין" בתואר
השני .לא ניתן להתחיל ללמוד במעמד מן המניין לתואר שני ובהמשך לעבור למסלול לימודי צבירה.
פרטים במבוא הכלל אוניברסיטאי.
תלמיד שלא סיים את כל תכנית הלימודים לתואר ראשון או שני במועד ,לא יהיה זכאי להמשיך את לימודיו,
אלא באישור ועדת ההוראה .האישור יינתן רק במקרים חריגים והתלמיד יחויב בקורסי רענון.

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים (מאוניברסיטת ת"א או ממוסד אחר)
נוהל

טופס בקשה להכרה בקורסים ניתן להוריד ממאגר הטפסים של הפקולטה או לקבל במזכירויות הפקולטה (חדר
 .)311את הטופס עם חתימות היועצים ובצירוף אישורים מקוריים יש להחזיר למזכירות הפקולטה .ההכרה בקורסים
תקפה רק לאחר א ישור ממזכירת סטודנטים וחטיבות .תלמיד המעוניין לסיים את תהליך ההכרה בקורסים לפני
תחילת סמסטר ,חייב להחזיר את הטופס למזכירות הפקולטה לכל המאוחר חודש לפני תחילת אותו סמסטר.

תקנות
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

תלמיד המתחיל ללמוד בפקולטה תואר ראשון או תואר שני לאחר שלמד באוניברסיטה מוכרת ,חייב
לעמוד במלוא תכנית הלימודים ככל תלמיד אחר .סמכות ההכרה בקורסים היא בידי יועצי החוגים/רכזי
המקצועות .כל יועץ רשאי לאשר פטור מקורסים שבתחומו (יועץ החוג למדע המדינה  -מקורסי מדע המדינה,
יועץ ביה"ס לכלכלה  -מקורסי כלכלה וכו') .על התלמיד להציג לפני היועץ אישור ציונים רשמי מטעם המוסד בו
למד וסילבוס (פירוט התוכן) של הקורס המהווה בסיס לפטור .לא יוכרו קורסים של מוסדות לא-אקדמיים כגון:
מכללות ,בתי-מדרש למורים ,מכינות קדם-אקדמיות וכו' ,אלא אם כן הוכרו ע"י הפקולטה ומוסדות
האוניברסיטה המוסמכים.
היקף לימודים מינימלי לקראת תואר:
ב 1.תלמיד הלומד לתואר ראשון חייב ללמוד לפחות  1/3מתכנית הלימודים של החוג .כל זאת בתנאי שהתלמיד
לא קיבל תואר על לימודיו הקודמים .קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על  2/3מתכנית הלימודים של
החוג ,יהיה עליו להשלים שעות לימוד כך שמכסת לימודיו בחוג באוניברסיטת תל-אביב תסתכם בלפחות
 1/3מהמכסה הנדרשת ע"י החוג .בסמכות החוגים לקבוע שעל התלמיד ללמוד היקף גדול יותר מ-
 1/3מתכנית הלימודים .לדוגמה ,בביה"ס לכלכלה.
ב 2.תלמיד הלומד לקראת תואר שני או בעל תואר הלומד חוג אחד מתכנית דו-חוגית (חוג לאחר תואר) או
בתכנית חד-חוגית לתואר ראשון יהיה חייב ללמוד לפחות  2/3מתכנית הלימודים של החוג .קיבל התלמיד
פטור בהיקף העולה על  1/3מתכנית הלימודים של החוג ,יהיה עליו להשלים שעות לימוד כך שמכסת
לימודיו בחוג באוניברסיטת תל-אביב תסתכם בלפחות  2/3מהמכסה הנדרשת ע"י החוג .מזכירת
סטודנטים וחטיבות היא הסמכות לקביעת מכסת השעות להשלמה.
לא ניתן להכיר בקורסים שהציון הסופי בהם נמוך מ( 60-ציון המעבר הנמוך ביותר באוניברסיטת תל-אביב).
ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.
קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב והוכרו ע"י יועצי החוגים כקורסי חובה או כקורסי בחירה – ציוניה
ישוקללו במסגרת ציון הגמר ,ובתנאי שלא שוקללו ביחידת לימוד אחרת של התלמיד.
לא ניתן לקבל פטור מקורס בחירה על סמך קורס הכלול במרכיב אחר של תכנית הלימודים של התלמיד.
כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.
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קורסים חופפים בתכנים

קורסים חופפים הם קורסים בעלי תוכן זהה או דומה במידה ניכרת הניתנים ביחידות לימוד שונות (בפקולטה או
מחוצה לה).
תלמיד ,שבתכנית לימודיו כלולים קורסי חובה חופפים ,חייב לקבל פטור מאחד מהם ולהשלים שעות לימוד בהתאם
לדרישות מסלול לימודיו .מכסת הפטור המרבית בגין קורסי חובה חופפים היא  4ש"ס בכל חוג .נא לעיין בהערות
לתכנית הלימודים בחוגים.
את הבקשה לפטור על סמך קורס חופף יגיש התלמיד למזכירת סטודנטים וחטיבות ,וזאת רק לאחר קבלת ציון
בקורס המהווה בסיס לפטור.למד התלמיד קורסים חופפים ,יילקח בחשבון לצורך שקלול ציון הגמר רק אחד מהם
והתלמיד יחויב בהשלמת שעות בהתאם למכסת שעות הלימוד המינימלית הנדרשת בכל חוג.

מילוי חובות קורס
.1

נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה
א .חובת נוכחות חלה בכל השיעורים ובמיוחד באלה המחייבים השתתפות פעילה מצד התלמיד ,כגון:
תרגילים ,סמינריונים וכיו"ב.
ב .רישום הנוכחות הוא על-פי הנהלים הפנימיים של כל יחידת לימוד .נעדר התלמיד או לא
השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחייב זאת ,רשאי המורה לדווח למזכירות כי התלמיד
לא זכאי להיבחן .במקרה זה ידווח ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול .)240/340

.2

עבודות ,תרגילים וכו'
תלמיד חייב למלא את כל החובות המוטלות במשך הקורס (הגשת תרגילים ועבודות ,השתתפות בניסויים
ודרישות נוספות המוטלות ע"י המורה) במועד הנקבע ע"י המורה.
בכל מקרה לא יהיה מועד זה מאוחר מן היום האחרון של הסמסטר בו רשום התלמיד לקורס( .למעט עבודה
סמינריונית).
תלמיד ,אשר לא יגיש את כל העבודות והתרגילים כפי שנקבע ע"י המורה  -ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן"
(סימול  .)240/340ציון זה אינו ניתן לתיקון.
תלמיד החוזר על קורס חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס ,אלא אם כן שוחרר מחובה זו ע"י מורה הקורס.

.3

בחינה או עבודת סיום קורס
בחירה בין בחינה ,בחינת בית או עבודה כמטלת סיום קורס אפשרית רק אם הוצעה ע"י המורה לכל תלמידי
הקורס.
א .קורס שבו מטלת הסיום היא בחינה:
קבלת ציון חיובי בקורס מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינה ,אלא אם צויין במפורש אחרת.
אי השתתפות בבחינה אינה גוררת דיווח ציון נכשל.
ב .קורס שבו מטלת הסיום היא בחינת בית ,על התלמיד להחזיר את הבחינה במועד שנקבע ע"י המורה.
בקורס כזה ,בתואר ראשון ,ייקבע מועד ב'.
קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה (בהבדל מבחינת בית) יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום השיעור
ג.
האחרון ,אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר ע"י מורה הקורס.
בקורס כזה אין מועד ב' .לתלמיד שלא יגיש את העבודה במועד ידווח ציון "לא מילא חובות הקורס"
(סימול .)250

.4

עבודה סמינריונית
על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית .לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים
נוספ/ים.
מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י החוג/המורה (ראה סעיף "תקנות" בפרקי החוגים).
בכל מקרה המועד האחרון להגשת העבודה בתשע"ו יהיה (בביה"ס לכלכלה המועדים שונים):
סמינרים שיינתנו בסמסטר א' – יום א' ( 15.5.16ז' באייר תשע"ו).
סמינרים שיינתנו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים – יום א' ( 18.9.16ט"ו באלול תשע"ו).
סמינרים שיינתנו בסמסטר קיץ (בתכניות החוץ תקציביות) – יום ה' ( 17.11.16ט"ז בחשון תשע"ז).
התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג .אין להגיש עבודות סמינריוניות ישירות למורה.
התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון "לא מילא חובות הקורס" (סימול .)250
לתשומת לבכם תקנה ג' בסעיף ציונים
הציונים "לא זכאי להיבחן" (סימול  )240/340ו"לא מילא חובות הקורס" (סימול  )250יירשמו ברשומת
הלימודים.
תשומת לב התלמידים מופנית לנוהל האוניברסיטאי על הגשת עבודות בפרק המבוא הכלל אוניברסיטאי.

.5
.6
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בחינות
.1

.2

השתתפות בבחינות
 1.1רשאי להיבחן תלמיד אשר מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס ושילם שכ"ל.
 1.2בקורסים בהם הזכאות להיבחן מותנית במילוי חובות אקדמיות ,יורשה תלמיד ,ששמו אינו כלול
ברשימת הזכאים ,להיבחן לאחר שיחתום על הצהרה ,לפיה הוא מתחייב לפנות למזכירות תוך שבוע
לבירור זכאותו להיבחן.
תלמיד כנ"ל שנבחן ולא הסדיר את זכאותו תוך שבוע מיום הבחינה ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן"
(סימול  )240בקורס.
 1.3א .תלמיד חייב להציג בכניסה לחדר בחינה:
תעודה מזהה נושאת תצלום .תלמיד שאין בידו תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
כחצי שעה לפני תחילת הבחינה ,מתפרסמות על לוחות המודעות בקומת הכניסה לבניין רשימות
ב.
נבחנים ובהן חלוקה לחדרים.
התלמיד ייכנס לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו .תלמיד ,ששמו אינו מופיע ברשימות (כולל
תלמיד הניגש לשיפור ציון) ,ייכנס לחדר הבחינה המתאים על-פי החלוקה לחדרים.
על התלמיד להגיע לחדר הבחינה  15דקות לפני תחילתה.
ג.
על התלמיד להישמע להוראות המשגיחים.
ד.
תלמיד ,שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן ,חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה
ה.
לאחר תחילת הבחינה ולהחזיר את מחברת הבחינה והשאלון .במקרה זה ידווח ציון "נכשל" (.)0
במהלך הבחינה חל איסור מוחלט על הנבחן לעזוב את חדר הבחינה כולל יציאה לשירותים.
ו.
על הנבחן חל איסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם ,מחשבונים אלקטרונים ,מילון
ז.
אלקטרוני ומחשבים ניידים (איסור זה חל גם על מבחנים עם חומר פתוח).
מועדי בחינות -לוח בחינות לשנה"ל הנוכחית מתפרסם ב "לוח בחינות" ,תואר ראשון  ,תואר שני
בקורסי תואר ראשון מתקיימים שני מועדי בחינה .אופן הבחינה הוא אחיד בשני המועדים .בשום מקרה לא
ניתן להיבחן יותר מפעמיים בגין רישום אחד ויותר מארבע פעמים בקורס אחד על כל רישומיו.
בקורסי תואר שני מתקיים מועד בחינה אחד.
בקורסים שאינם חוזרים מדי סמסטר מתקיים מועד ב' במהלך הסמסטר העוקב.
בקורסי בחירה הניתנים בסמסטר העוקב ע"י מורה אחר ,מתקיים מועד ב' במהלך הסמסטר העוקב .מומלץ
לתלמיד לגשת לבחינה במועד א' .תלמיד שלא ניגש לבחינה במועד א' או עשה כן ומעוניין לשפר ציון ,רשאי
להיבחן במועד ב'.
החליט התלמיד להיבחן במועד ב' עקב כישלון במועד א' או מסיבה אחרת  -חובה עליו לבדוק אם החומר
שנלמד בסמסטר בו הוא עומד להיבחן ,שונה מן החומר שנלמד בסמסטר הקודם .הבדיקה תעשה בתיאום עם
המורה .אם חלו שינויים בדגשים ,חובה על התלמיד להתעדכן בחומר .אם חלו שינויים מהותיים בחומר
הנלמד ,מחובת המורה להתאים את שאלות הבחינה לחומר שנלמד בסמסטר הקודם (לדוגמה :ע"י הוספת
שאלות בחירה).
מחובתו של התלמיד לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט המתייחסים למועדי הבחינות.

לתשומת הלב:
תלמיד שלא ניגש למועד א' חייב לקחת בחשבון כי אם לא יוכל להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי תקנות
ועדת ההוראה כמפורסם בידיעון ,יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת.
מועד בחינה נוסף
ועדת ההוראה היא הסמכות היחידה לאישור מועד נוסף.
ועדת ההוראה דנה בבקשות למועד בחינה נוסף ,אך ורק במקרים הבאים:
 תלמיד שאילוצי לוח הבחינות (חפיפה במועד הבחינות בקורסי חובה) או אילוצים אישיים (מחלה) מנעו
ממנו להיבחן ,במועד א' ובמועד ב' יוכל להגיש לוועדת ההוראה בקשה למועד נוסף ,בצירוף אסמכתאות
מתאימות.
 תלמיד שנבצר ממנו להיבחן בשל שירות מילואים פעיל .במקרה זה חלים כללי האוניברסיטה ("מועד/הסדר
בחינות מיוחד לסטודנטים בשירות מילואים") והכללים המוצגים בהמשך ("מועדי בחינות למשרתים
במילואים").
 תלמידה שילדה ועקב הלידה נעדרה מבחינות שהתקיימו שלושה שבועות מיום הלידה.
 תלמיד שנעדר מבחינה בתקופה של עד שבועיים מפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה ,אח/אחות,
בעל/אישה ,בן/בת).
 חובת ההתעדכנות בחומר הבחינה לתלמיד שאושר לו מועד נוסף ,חלה על התלמיד.
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 .3מועדי בחינות למשרתים במילואים
סעיף זה כפוף להגדרות המופיעות בחלק הכלל  -אוניברסיטאי ,בפרק "מועד/הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים
בשירות מילואים" .הטפסים שיוכרו כאסמכתא לשירות מילואים הינם טופס  3021או טופס  3010או טופס 510
בצירוף צו התייצבות .על התלמידים המבקשים להיבחן במועד המיוחד בגין מילואים להצטייד באחד הטפסים
הנ"ל.
 3.1א .תלמיד ,הזכאי למועד נוסף/מיוחד בגין שירות מילואים יגיש את הבקשה למועד זה למזכירות החוג
הנותן את הקורס בצירוף אישור מתאים.
ב .תלמיד העומד לפני סיום לימודיו אשר לא ניגש לבחינה עקב שירות מילואים בסוף תקופת לימודיו ,ולכן
נאלץ להאריכם  -זכאי למועד מיוחד/נוסף באישור ועדת ההוראה.
 3.2תלמיד ,אשר עקב שירות מילואים לא ניגש לבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס אחר ,יגיש ליועץ
יחידת הלימוד בקשה לאשר לו לימודים "על תנאי" בקורס המתקדם .הלימודים בקורס המתקדם יוכרו רק
לאחר שהתלמיד יעמוד בבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת .הזכות ללמוד בקורס מתקדם "על תנאי"
מוגבלת לסמסטר אחד.
 3.3תלמיד ,אשר עקב שירות מילואים נבצר ממנו לגשת לשני מועדים בקורס המהווה תנאי מעבר ,יפנה ליועץ
יחידת הלימוד .בסמכות היועץ לאשר לו להשתתף בקורסי השנה המתקדמת במשך סמסטר אחד בלבד וזאת
אם עמד בתנאים הבאים:
א .השלים את כל תנאי המעבר למעט ציון בבחינה אחת.
ב .זכאי להיבחן בבחינה הנ"ל ,כלומר ,מילא את כל חובות הקורס (ראה סעיף" :מילוי חובות הקורס"
לעיל).
 .4סדרי בחינות מיוחדים
 4.1תלמידים הסובלים ממגבלה תפקודית
תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורים מיוחדים בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותית המונעת תפקוד
רגיל בבחינה ,יפנה בכתב לוועדת ההוראה מיד בתחילת לימודיו (תלמיד אשר יפנה באיחור לא מובטח לו
שיטופל עד תחילת מועד הבחינות) .במקרה של בעיה רפואית יש להמציא לוועדה אישורים רפואיים
עדכניים .במקרה של לקויות למידה על התלמיד לעבור אבחון במרכז לייעוץ לימודי ואבחון לקויות למידה,
בדקאנט הסטודנטים באוניברסיטה .גם תלמיד שיש בידיו אבחון ממוסד חיצוני (כגון :ניצן) נדרש לפנות
לדקאנט הסטודנטים באוניברסיטה.
 4.2עולים חדשים
עולים חדשים זכאים לתוספת חצי שעה בזמן בחינה .כעולה חדש מוגדר מי שנמצא בארץ עד 5
שנים .תלמידים עולים המעונינים לקבל תוספת זמן חייבים להביא אתם לבחינה תעודה המעידה על
תאריך עלייתם ארצה.
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ציונים
.1

פרסום ציונים
ציוני הבחינות מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" .על התלמיד מוטלת האחריות לבדוק את ציוניו
סמוך למועד פרסומם .מחברות הבחינה נשמרות למשך סמסטר אחד בלבד ומושמדות בתום הסמסטר העוקב
למועד הבחינה.

.2

שיפור ציון
תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת המועדים העומדים לרשותו והציון האחרון הוא
א.
הציון הסופי .רישום למועד ב' לשם שיפור ציון נעשה דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" .תלמיד
המבקש לשפר ציון לאחר שעברו כל המועדים שעמדו לרשותו  -חייב להירשם שנית לקורס ולמלא את כל
החובות בו .במקרה זה יופיעו ברשומת לימודיו של התלמיד שני הרישומים לקורס ,גם אם לא ניגש שנית
לבחינה( .ראה תקנון החוג).
לא ניתן לשפר ציון בחינה ע"י הגשת עבודה.
ב.
לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
ג.

.3

ציון סופי בקורס
נבחן התלמיד יותר מפעם אחת בקורס ,הציון האחרון הוא ציונו הסופי בקורס.
לא נבחן התלמיד באף אחד מהמועדים העומדים לזכותו ידווח ציון ( 250לא השלים חובות הקורס) כציון סופי.

.4

סריקת מחברת בחינה
ניתן לעיין בסריקה של מחברת הבחינה למעט בחינות חסויות[ ]1באמצעות אתר האינטרנט "מידע אישי לתלמיד".
שירות זה כרוך בתשלום .החיוב ייעשה דרך מדור שכ"ל.
על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה ,יש לכתוב את הבחינה בעט שחור או כחול .כמו כן אין לכתוב בשוליים
המסומנים של מחברת הבחינה.

.5

ערעורים
משך הזמן המרבי להגשת ערעור על ציון סופי בקורס לא יעלה על  7מיום פרסום הציון (פרטים ראה תקנון החוג).
הערעור יוגש בכתב למזכירות המתאימה (קורסים כלל פקולטטיים מטופלים במזכירות בחינות – חדר .)313
תלמיד ,אשר הגיש ערעור ומעוניין להבטיח לעצמו את האפשרות ללמוד שנית את הקורס בסמסטר העוקב ,חייב
להירשם לקורס בזמן הרישום הרגיל .אם יתקבל הערעור יבטל התלמיד מיד את הרישום לקורס.

.6

רשימת סימולי ציונים
עבר
200
השתתף ומילא חובותיו
210
נכשל
220
לא מילא חובותיו (מינהלית)
230/380
לא נבחן
260/360
לא השלים חובות קורס
250
לא זכאי להיבחן
240/340
נבחן ,הציון טרם נקבע
310
הגיש עבודה ,הציון טרם נקבע
320
חייב עבודה
330

[]1

בבחינות חסויות יינתן הסבר על הבחינה בהתאם לנהלי החוג.
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הפסקת לימודים ע"י הפקולטה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית תוך שנה מתחילת לימודיו (עולים חדשים מארצות שאינן דוברות
אנגלית  -תוך שנתיים) אינו זכאי להמשיך לימודיו[.]1
תלמיד בעל תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיע לרמת "פטור" בעברית עד תום השנה הראשונה ללימודיו אינו זכאי
להמשיך לימודיו.
תלמיד שלא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן הנדרש ( 3שנים לקראת תואר ב.א 2 ,.שנים לקראת תואר
מ.א) אינו זכאי להמשיך לימודיו.
תלמיד שמיצה את הזכות להיבחן ארבע פעמים ,וציונו הסופי בקורס חובה הוא נכשל ,אינו זכאי להמשיך
לימודיו בחוג.
תלמיד שלא עמד בכל תנאי המעבר לשנה ב' (כמוגדר ע"י חוג לימודיו) תוך שנה מתחילת לימודיו בחוג (כולל
פרקי זמן של הפסקת לימודים) ,אינו זכאי להמשיך לימודיו.
תלמיד באופן לימוד חד-חוגי אשר לימודיו בחוג הופסקו ,חדל להיות תלמיד באוניברסיטה ואינו רשאי להמשיך
ללמוד בשום יחידת לימוד (כגון חטיבה או לימודי העשרה) ,אלא אם כן התקבל לחוג אחר.
תלמיד אשר לימודיו באחד מחוגי הפקולטה הופסקו לצמיתות ,לא יהיה זכאי לחדש לימודים או להתקבל
מחדש לאותו חוג .אם יהיה מעוניין להתקבל לחוג אחר בפקולטה ,יהיה חייב לעבור הליכי קבלה כמועמד חדש
לאוניברסיטה.
תלמיד שלימודיו הופסקו רשאי לגשת לבחינות בקורסים בהם עומד לרשותו מועד בחינה ובהם יש לו זכאות
להיבחן.

הפסקת לימודים ע"י התלמיד

הנחיות כלליות  -ראה במבוא הכלל אוניברסיטאי.
תלמיד המודיע על הפסקת לימודים בחוג/ים חדל להיות תלמיד האוניברסיטה בתקופת הפסקת הלימודים ואינו
רשאי ללמוד קורסים בשום יחידת לימוד.
תלמיד המודיע על הפסקת לימודים לאחר תחילת סמסטר יוודא במזכירויות המתאימות שהרשמתו לקורסים באותו
סמסטר בוטלה .ביטול קורסים לתלמיד שהודיע על הפסקת לימודים יבוצע רק עד תום השבוע השישי של הסמסטר.
תיקים של תלמידים המפסיקים לימודיהם נשמרים באוניברסיטה שבע שנים בלבד.

חידוש לימודים
הגשת הבקשה

תלמיד שהיה בהפסקת לימודים ,אפילו למשך סמסטר אחד ,חייב להגיש למזכירות הפקולטה בקשה לחידוש
לימודים .חידוש לימודים כרוך בתשלום לפי תעריף הנקבע ע"י האוניברסיטה .טופסי בקשה ניתן לקבל במזכירות
הפקולטה או להוריד את טופס הבקשה מהאינטרנט .
יש להגיש את הבקשה למזכירות הפקולטה כחודשיים לפני תחילת הסמסטר ,בו מתכוון התלמיד לחדש לימודיו ,ולכל
המאוחר חודש לפני תחילתו.
תלמיד שלימודיו הופסקו לצמיתות מסיבות אקדמיות אינו רשאי להגיש בקשה לחידוש לימודים באותו חוג.
תלמיד אשר לא הגיע לרמת "פטור" בעברית או באנגלית תוך שנה מתחילת לימודיו בפקולטה אינו זכאי לחדש
לימודיו עד להשלמת החובה הנ"ל.
לתשומת לב  ,מי שהתקבל ללימודים אך לא השלים לימודים של סמסטר אחד לפחות (כולל בחינות) אינו זכאי
לחידוש לימודים.

שקלול ציון הגמר

ציון הגמר הוא הציון המשוקלל של התלמיד בקורסים הכלולים בתכנית לימודיו (ציונים בחובות כלליות כגון אנגלית
אינם משוקללים בציון הגמר) .ציוני מוסדות אחרים אינם נכללים בשקלול.
למד התלמיד קורסים עודפים מעבר למתחייב ממכסת השעות לתואר ,יחושבו בשקלול ציון הגמר הקורסים בעלי
ההישגים הגבוהים ביותר מבין הקורסים העודפים ,תוך שמירה על מסגרת מכסת השעות לתואר כמתחייב מהידיעון.
הקורסים שלא ישוקללו בציון הגמר יוותרו במסגרת קורסים עודפים .תלמיד הבוחר כי בציון הגמר ישוקללו קורסים
בעלי הישגים נמוכים יותר (ולהעביר את הקורסים בהם הישגיו גבוהים יותר למסגרת קורסים עודפים) יבקש זאת
בכתב ממזכירות החוג בעת הגשת הבקשה לשקלול ציון הגמר.
למד התלמיד שעות עודפות שהן חלק משעות קורס ישוקללו מלוא שעות הקורס.
במקרים בהם לא פורט מפתח לשקלול ציון הגמר ביחידת לימוד כלשהיא יהיה משקלו של כל קורס כמספר שעות
הלימוד שלו.

[ ]1פרטים בסעיף "חובות כלליות" בפרק "לימודי תואר ראשון".
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להלן פירוט הרכב ציון הגמר בתואר הראשון באופני הלימוד השונים:

אופן לימוד חד-חוגי:
עם חטיבה מורחבת
 70%לימודי החוג
לימודי חטיבה מורחבת 30% -
עם חטיבה רגילה וחטיבת העשרה או שתי חטיבות רגילות
 ( 70%בפסיכולוגיה )80%לימודי החוג
 ( 15%בפסיכולוגיה  10%לכל חטיבה)לימודי חטיבה רגילה
 ( 15%בפסיכולוגיה .)10%חטיבת העשרה
ציון הגמר הסופי יעוגל למספר שלם.

אופן לימוד דו-חוגי:
ישוקלל ציון הגמר בכל אחד מן החוגים .הציונים יעוגלו למספרים שלמים.
באישור ציון הגמר יופיע הציון הסופי בכל אחד מן החוגים.

זכאות לתואר  -תקנות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ח.
ט.

תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר צריך להגיש בקשה לאישור זכאות לתואר .האישור אינו ניתן
אוטומטית אלא רק על סמך פניית התלמיד .על התלמיד להגיש את הבקשה לאישור זכאות לתואר לא יאוחר
מתום שנה ממועד סיום החובה האחרונה.
אין לערער על ציון בקורס לאחר הגשת בקשה לאישור זכאות לתואר.
תלמיד שלא הגיש בקשה לאישור זכאות לתואר תוך שנה מיום היותו זכאי לכך ,ניתן להטיל עליו
השלמות לימודים בהתאם לתכנית הלימודים של השנה בה יגיש את הבקשה.
בקשה לאישור זכאות לתואר יש להגיש דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".
הבקשה תוגש רק לאחר קבלת ציון בבחינה/בעבודה האחרונה ,ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים
הוזנו כהלכה .בהגשת בקשת הזכאות יש משום הצהרת התלמיד לנכונות רשומת הלימודים.
אין לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
לפני מתן אישור הזכאות לתואר נערכת בדיקה יסודית של תיק התלמיד ,הכוללת:
בדיקת מילוי חובות החוג/ים ,החטיבה ולימודי ההעשרה.

בדיקת מילוי החובות הכלליות (אנגלית ,עברית).

תשלום שכ"ל והחזרת ספרים לספריות האוניברסיטה.

באישור הזכאות מפורטים :החוג/ים שאותו סיים התלמיד ,ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר.
טקס חלוקת התארים תשע"ו יתקיים בחודש יוני .על המסיימים המעוניינים להשתתף בטקס להגיש את
הבקשות לאישור זכאות לתואר לא יאוחר מיום .15.3.2016
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סיום לימודים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה
תואר ראשון

אמות המידה לקבלת ציון גמר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה נקבעות מדי שנה.
תלמידים המסיימים לימודיהם באופן לימוד דו-חוגי ,תצוין הצטיינות או הצטיינות יתרה בתעודה אם הצטיינו באחד
החוגים או בשניהם .ההצטיינות או ההצטיינות היתרה תירשם בתעודה ליד שם החוג המתאים.
תלמידים המסיימים לימודיהם באופן לימוד חד-חוגי ,תצוין הצטיינות או הצטיינות יתרה בתעודה אם ציון הגמר
שלהם ,הכולל גם את ציוניהם בחטיבות ,יעמוד בקריטריוני ההצטיינות של החוג.
לתלמיד שקיבל פטור מקורסים על סמך לימודים במוסד אקדמי אחר בהיקף העולה על  6ש"ס יוענק התואר
בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ,רק אם ממוצע ציוניו הן במוסד האחר והן באוניברסיטת ת"א עומד בקריטריוני
ההצטיינות.
לידיעת התלמידים אשר יקבלו את תעודת התואר הראשון בטקס שיתקיים ביוני  :2016הקריטריון להצטיינות או
להצטיינות יתרה ביחידות הפקולטה הוא:
הצטיינות יתרה
הצטיינות

כלכלה

92

96

לימודי עבודה

92

95

מדע המדינה

91

95

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

92

95

תקשורת

92

95

פסיכולוגיה

95

97

תואר שני

אמות המידה לקבלת ציון גמר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה נקבעות מדי שנה.
תלמידים שהחלו את לימודי התואר השני לפני שנת הלימודים תשס"ז:
יש לעיין בידיעונים קודמים.
לתלמידים שהחלו את לימו די התואר השני משנת הלימודים תשס"ז ואילך ,התנאים להענקת תואר בהצטיינות
ובהצטיינות יתרה יהיו שילוב בין ציון לאחוזון.
לידיעת התלמידים אשר יקבלו את התואר השני בטקס שיתקיים ביוני  ,2016להלן ציוני הגמר המזכים קבלת תואר
שני בהצטיינות ובהצטיינות יתירה ביחידות הפקולטה:
הצטיינות יתירה[]2
הצטיינות[]1
חוג
לימודי דיפלומטיה

92.00

95.00

לימודי עבודה

91.00

95.00

מדיניות ציבורית

92.00

96.00

מדע המדינה

92.00

95.00

מדע המדינה  -תקשורת פוליטית

93.00

95.00

תקשורת

92.00

95.00

לימודי ביטחון

94.00

95.00

לימודי עבודה למנהלים

93.00

95.00

מדע המדינה  -לימודי דיפלומטיה וביטחון

93.00

96.00

מדיניות ציבורית למנהלים

93.00

96.00

מדיניות ציבורית  -יישוב סכסוכים וגישור

94.00

96.00

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

95.00

97.00

כלכלה

96.00

97.00

99.00
97.00
פסיכולוגיה
הרשימה הסופית של המצטיינים תיקבע סמוך למועד טקס חלוקת התארים בהתאם לציונים הנ"ל ובלבד ששיעור
המקבלים תואר שני בהצטיינות בכל אחד מהחוגים יהיה עד  ,15%שליש מהם לכל היותר ,יקבלו תואר בהצטיינות
יתרה.

______________________

[ ]1לתלמידים במסלול עם עבודת גמר נדרש ציון  90לפחות בעבודת הגמר (לתלמידי פסיכולוגיה ציון  96לפחות).
[ ]2לתלמידים במסלול עם עבודת גמר נדרש ציון  95לפחות בעבודת הגמר (לתלמידי פסיכולוגיה ציון  97לפחות).
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תקנון תלמידי מחקר
הפקולטה למדעי החברה מקיימת תכנית מחקר לדוקטורט .הכתובת להרשמה ולטיפול בקבלה היא בחוגים השונים.
מסלול לימודי התואר השלישי נחלק לשני שלבים:
תלמיד מחקר שלב א'  -השלמות לימודים ,בחינת כשירות (אם קיימת בחוג הלימודים)  ,מינוי מנחה ,אישור תכנית
לימודים ,אישור הרכב ועדה מלווה (אם הנוהל קיים בחוג הלימודים) והכנת הצעת המחקר לעבודת הדוקטור.
תלמיד מחקר שלב ב' – מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור (דיסרטציה).
תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנה אל הוועדה לתלמידי מחקר בחוגו .ועדה זו ממליצה על אישור
קבלת תלמידי מחק ר ,הרכב תכנית לימודיהם ,מינוי המנחה/ים ,והרכב הוועדה המלווה .כמו כן ,ממליצה ועדה זו על
אישור הצעת המחקר עם תום שלב א'.
הוועדה החוגית ממליצה על קבלה לשלב א' ו-ב' .המלצות הוועדה החוגית עוברות לאישור הוועדה היחידתית ואם אין
ערעור עליהן – היא ממליצה על אישור ב פני הוועדה האוניברסיטאית .הוועדה האוניברסיטאית מאשרת את הקבלה
לשלב א' ו-ב'.
הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר ,שולחת לתלמידים אישורי קבלה וסיום רשמיים בשלבים השונים ללימודי
התואר.
קיימים שני מסלולי לימוד לתואר השלישי :המסלול הרגיל והמסלול הישיר .נוהל ועדה מלווה חל בשני המסלולים.

המסלול הרגיל

.1

.2

תנאי קבלת התלמיד לשלב א'
רשאי להגיש מועמדות:
מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" בציון משוקלל של "טוב מאד" ( )85לפחות ,והכין עבודת
1.1
גמר שציונה הוא  85לפחות .בחלק מן החוגים תנאי הקבלה הם מחמירים יותר.
בעל תואר מוסמך באוניברסיטה ,או באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל ,שקיבל את התואר
1.2
בציון משוקלל של "טוב מאד" ( )85לפחות ,אך ללא עבודת גמר ,יוכל להיות תלמיד רק לאחר שימלא
את המטלות שיוטלו עליו על-ידי הוועדה החוגית .מטלות אלו יכללו ,בכל מקרה ,עבודת מחקר
השקולה ברמתה לעבודת גמר.
תלמיד העומד בתנאי הקבלה לדוקטורט ,אך סיים לימודי תואר שני בתחום דסציפלינרי אחר ,ימלא
1.3
תכנית השלמה על פי הנחיות הוועדה החוגית.
חובות תלמיד שלב א'
התלמיד יהיה חייב לעמוד בשנה הראשונה בהתחייבויות הבאות :לעמוד בלימודי חובה ,שהם  9-8ש"ס ,וכן
השלמות דיסציפלינריות ,במקרים הנדרשים ,כפי שיוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית .בחוגים מסוימים על
התלמיד גם לעבור בחינת כשירות .על התלמיד להשיג ממוצע ציונים של  85לפחות ,וכן להגיש תכנית מחקר
בחתימת המנחה המיועד.
במקרים מיוחדים תאושר ארכה של עד שנה נוספת ע"י הוועדה היחידתית ובהמלצת הוועדה החוגית..

חובות תלמידי מחקר – שלב ב'
.3
.4
.5

.6
.7

.8

סדרי ההנחיה
תלמיד יהיה חייב לפעול בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו ע"י המנחה.
דו"ח התקדמות שנתי
תלמיד יגיש למנחה אחת לשנה ,דו"ח התקדמות .המנחה יאשר הדו"ח בחתימתו ויעבירו לוועדה היחידתית.
משך הלימודים והמחקר
על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים אקדמיות מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א' כולל
תלמידי שלב א' על תנאי .כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור הוועדה היחידתית .משך הזמן המינימלי
להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור הצעת המחקר ,אלא אם כן המליצה הוועדה היחידתית
אחרת והוועדה הכלל-אוניברסיטאית אישרה ההמלצה.
פרסום חלקי
תלמיד יהיה רשאי ,באישור המנחה ,לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר.
שפת ההגשה
עבודת הדוקטור תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית ,באורך של כ 5%-מהיקפה .הוועדה
היחידתית רשאית לאשר הגשת עבודת הדוקטור בשפה לועזית.
במקרה זה תכלול תקציר בשפה העברית ,באורך של כ 5%-מהיקפה.
הצגה פרונטאלית של הצעת המחקר ושל העבודה הסופית
כדי להעשיר את הדיון האקדמי ,הוועדה החוגית תעודד את הדוקטורנט להציג את הצעת המחקר ואת עבודת
המחקר הסופית בפורומים פתוחים ,כגון סמינר מחלקתי.
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מסלול ישיר ומסלול ישיר על תנאי

דוקטורט במסלול ישיר הינו יוצא דופן ומופעל רק בחלק מן החוגים.

.9

10

תנאי הקבלה כתלמיד שלב א' על-תנאי
רשאים לפנות לוועדה היחידתית ,באמצעות הוועדה החוגית ,בבקשה להתקבל למסלול זה
9.1
תלמידים מצטיינים שקיבלו את התואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל של  90לפחות.
תלמיד אשר עומד בתנאים הנ"ל ולא הגיש מועמדות למסלול הישיר רשאי לעשות זאת במהלך
השנה הראשונה ללימודי ה מ.א.
בנוסף ,זכאים להציג מועמדותם למסלול הישיר תלמידים מצטיינים אשר בתום השנה הראשונה
9.2
ללימודי המ.א .השלימו לפחות מחצית מכלל חובות השמיעה של לימודי ה מ.א .ובהם קורסי
החובה של השנה הראשונה בממוצע ציונים של  90לפחות .הוועדה היחידתית תהיה רשאית לאשר
בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה ,לפי שיקול דעתה.
חובות תלמיד המסלול הישיר ותלמיד שלב א' על-תנאי
מכסת הלימודים
10.1
מכסת שעות הלימוד של תלמיד במסלול הישיר הוא לפחות שני שליש מסכום מכסות הלימודים
הנדרשות לתואר שני ולתואר שלישי ,המכסה המדויקת תוגדר על ידי החוג .על התלמיד ללמוד
לפחות מחצית משעות הלימוד עד תום שלב א' על תנאי ואת יתרת החובות עד תום השנה השלישית
ללימודי הדוקטורט.
תלמיד המסלול הישיר חייב בציון  85לפחות בכל קורס.
10.2
לקראת סוף השנה השנייה ללימודיו תבחן הוועדה החוגית את הישגיו וכשירותו של התלמיד
10.3
ותאשר המשך שילובו במסלול הישיר על סמך הצטיינות בלימודים.
מועד הגשת הצעת המחקר
10.4
 10.4.1תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף  9.1חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך
שלוש שנים מתחילת לימודיהם.
 10.4.2תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף  9.2חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך שנה
מתחילת לימודיהם.

בחינת כשירות :תלמיד שלב א' על תנאי ,שהשלים את לימודי ההשלמה לשביעות רצון הוועדה
10.5
היחידתית ,יהיה חייב לעמוד ב"בחינת כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו
בעבודה מחקרית עצמאית .מועד הבחינה ,היקפה ,תוכנה ,צורתה והרכב הבוחנים בה ייקבעו ע"י
הוועדה החוגית.
מהלך אישור הצעת המחקר
.11
עם קבלת חוות הדעת על ההצעה מהשופטים:
11.1
 11.1.1המלצת הוועדה החוגית תועבר לאישור הוועדה היחידתית ,אם לא נדרשים תיקונים
בהצעה.
 11.1.2אם נדרשים תיקונים ,ידווח על כך לוועדה היחידתית ותינתן לתלמיד תקופה של ארבעה
חודשים לתיקון ההצעה .החוג יעביר לוועדה היחידתית את ההצעה בתוספת המלצה
לאשרה או לדחותה ,תוך שנה מיום מסירת העבודה לתלמיד לצורך תיקונים.
 11.1.3בסיום הליך השיפוט תועבר ההצעה לוועדה היחידתית ,בשני עותקים בלווית כל מכתבי
השיפוט שנכתבו על נוסח ההצעה שהוגשה לוועדה החוגית .הוועדה היחידתית תבדוק
באיזו מידה חוות הדעת מספיקות .במקרה הצורך תשלח הוועדה את ההצעה לשיפוט
נוסף ,לשופט פנימי או חיצוני.
 11.1.4תנאי לדחיית הצעת מחקר
לא תדחה ועדת יחידתית הצעת מחקר מבלי שתאפשר למנחה המיועד לחוות דעתו לגבי
הנימוקים שהועלו כנגד הצעת המחקר.
לאחר אישור הצעת המחקר ועמידה בתנאים נוספים המפורטים בכל חוג ,מוענק תואר שני במסגרת הלימודים
במסלול הישיר לתלמידי החוגים.

ועדה מלווה לתלמידי דוקטורט
נוהל ועדה מלווה (ראה מטה) מיושם בפקולטה החל מחודש מרץ  2009בחוגים הבאים :פסיכולוגיה ,מדע המדינה,
סוציולוגיה ,כלכלה ולימודי עבודה .נוהל זה הוא חלופה לסעיפים  2ו 3-8-לעיל.
הגדרות :ועדה מלווה – כהגדרתה בסעיף  .12.4להלן.
.12

חובות התלמיד בשלב א' והקמת הוועדה המלווה
עם קבלת התלמיד למסלול לימוד לתואר שלישי ,או מוקדם ככל האפשר במהלך השנה הראשונה
12.1
לאחר מכן ,ייקבע לתלמיד מנחה/ים על ידי הוועדה החוגית .על המנחה להיות חבר סגל במסלול
הרגיל ,בדרגת מרצה בכיר לפחות ,בחוג בו לומד התלמיד.
תלמיד שלב א' יהיה חייב תוך שנה לעמוד בלימודי חובה בהיקף של  8ש"ס לפחות ,בנוסף
12.2
להשלמות דיסציפלינאריות ,ודרישות נוספות של החוג (כמו למשל בחינת כשירות) .תכנית
הלימודים של התלמיד תאושר על ידי הוועדה החוגית.
עם מינוי המנחה ,כאמור בס'  ,12.1ולכל המאוחר בעת כתיבת הצעת המחקר ,ימליץ המנחה,
12.3
בהתייעצות עם התלמיד והוועדה החוגית ,על הרכב הוועדה המלווה .המנחה יעמוד בראש הוועדה
המלווה ,והרכבה הסופי של הוועדה יאושר על ידי הוועדה החוגית והוועדה היחידתית.
הוועדה המלווה תמנה ,פרט למנחה או המנחים ,בין שניים לארבעה חברים .מספר החברים ייקבע
12.4
ע"י ראש הוועדה על פי הצורך ומגוון הנושאים בהם תעסוק עבודת המחקר .במינוי חברי הוועדה
המלווה יש להבטיח כי:
22

מידע כללי ותקנון

.13

חברי הוועדה יהיו חברי סגל באוניברסיטת ת"א או אוניברסיטה מחקרית אחרת בעלת
א.
מוניטין אקדמי דומה (או גבוה יותר) בארץ או בחו"ל.
לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה חבר סגל במחלקה אחרת או באוניברסיטה אחרת.
ב.
כל חברי הוועדה יהיו בדרגת מרצה בכיר לפחות ,ובמסלול תקני.
ג.
באישור הוועדה היחידתית יכול חבר ועדה אחד להיות בדרגת מרצה במסלול הרגיל ,או
ד.
בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול המקביל או הנלווה .כמו כן ניתן למנות גם במסגרת
קבוצה זו מרצים ממוסדות אקדמיים אחרים בישראל או בחו"ל .הדיווח לוועדה
האוניברסיטאית בנושא זה ייעשה באמצעות פרוטוקול הוועדה היחידתית.
הוועדה החוגית תאשר את הרכב הוועדה המלווה בהתאם לכללים הנ"ל ,וההרכב יובא
ה.
לאישור הוועדה היחידתית.
לצורך המינוי יצהיר כל חבר ועדה (בטופס סטנדרטי) כי אינו קרוב משפחה או חבר אישי של
ו.
הדוקטורנט ואין לו אינטרס לא אקדמי ביחס לעבודת הדוקטורט או לדוקטורנט .כמו כן,
תכלול ההצהרה התחייבות להיות שותף פעיל בעבודת הוועדה ,כפי שמתחייב מהנוהל.
נוהל אישור הצעת המחקר
התלמיד יגבש עם המנחה תכנית מחקר תוך התייעצות עם כלל חברי הוועדה המלווה ויגיש את
13.1
ההצעה הכת ובה לוועדה .במהלך גיבוש ההצעה ,ולפני פגישת הוועדה ,ייפגש התלמיד לפחות פעם
אחת ללא נוכחות המנחה עם כל אחד מחברי הוועדה (אשר נמצא בארץ).
הוועדה המלווה תתכנס ,ותבחן את התלמיד .לפחות שלושה מבין חברי הוועדה המלווה ישתתפו
בבחינה זו .אם יעדר חבר וועדה מהבחינה ,הוא יעביר חוות דעת כתובה על הצעת הדוקטורט
בהתאם לנקודות שלהלן עד למועד הבחינה .בתום הבחינה יסכמו חברי הוועדה המלווה את
מסקנותיהם ויחליטו אם:
שליטתו של התלמיד בנושא המחקר ובנושאים הקרובים  -הולמת.
*
שליטתו של התלמיד בכלים מחקריים ושיטות מחקר רלוונטיות  -נאותה.
*
תכנית המחקר המוצעת מתאימה לתואר השלישי.
*
התלמיד מתאים לביצוע עבודה מחקרית ברמה הנדרשת.
*
לאשר את המשך לימודי התלמיד ואת עבודת המחקר לפי התוכנית המוצעת.
*
לאשר את המשך עבודת המחקר ,לאחר מילוי התנאים המבוקשים והמפורטים בחוות
*
דעתם.
להורות על הגשת תכנית חדשה ועריכת בחינה שנייה.
*
להפסיק את לימודי התלמיד לקראת התואר השלישי במסגרת זו.
*
לאחר עריכת תיקונים שיידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה ,מומלץ כי הדוקטורנט יציג את הצעת
13.2
המחקר בסמינר מחלקתי או פורום אקדמי פתוח אחר (בפסיכולוגיה חלה חובה כזאת במסגרת
סמינר דוקטורנטים).
עם אישורה הסופי של תכנית המחקר על ידי הוועדה המלווה ,יעביר הדוקטורנט עותק מתכנית
13.3
המחקר לוועדה החוגית .להצעת המחקר יצרף המנחה את חוות דעת הוועדה בדבר התאמת ההצעה
לעבודת מחקר ,ויסכם את אופן עבודת הוועדה המלווה עד שלב זה (הערותיה ,התייחסות
הדוקטורנט ,והשינויים שנערכו) .חברי הוועדה המלווה יחתמו על חוות דעת זו ,ואם חבר הוועדה
המלווה יהיה מעוניין בכך ,הוא יוכל לצרף גם חוות דעת נפרדת .הוועדה החוגית תאשר את הצעת
המחקר ,תוודא כי התלמיד השלים את חובותיו כאמור בס'  12.3ו .13.2-ותעביר העתק של תכנית
המחקר ודו"ח ראש הוועדה המלווה לידיעת הוועדה היחידתית ,יחד עם המלצה לאשר או לדחות
סיום שלב א' .הוועדה היחידתית תבחן החומר ותחליט אם לאשר את סיום שלב א' ,ותעבירו
לאישורה הסופי של הוועדה האוניברסיטאית.
פרק הזמן המוקצב לסיום שלב א' הוא שנה במסלול הרגיל ,ושנתיים במסלול הישיר לדוקטורט
13.4
ביחס לדוקטורט ישיר .במידת הצורך תאושר אורכה של עד שנה נוספת ע"י הוועדה היחידתית
בהמלצת הוועדה החוגית .עם סיום תהליך אישור הצעת המחקר יעבור התלמיד לשלב ב'.

חובות תלמיד מחקר שלב ב' והערכת עבודת הדוקטורט
.14
.15
.16

.17

.18

המנחה והוועדה המלווה ילוו את עבודתו של התלמיד במהלך המחקר וכתיבת עבודת המחקר .התלמיד יפעל
בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו לו.
כל שינוי בהרכב הוועדה יקבל את אישור הוועדה החוגית והוועדה היחידתית .בעת מינוי חבר ועדה חדש יש
לשמור על כללי הרכב הוועדה כמפורט בסעיף .12.4
התלמיד יגיש לוועדה דו"ח ביניים כתוב ,שמטרתו לידע את חברי הוועדה לגבי התקדמותה של העבודה או
הבעיות שעלו במהלך ביצועה .דו"ח זה יוגש לא יאוחר משנתיים לאחר אישור ההצעה .הוועדה תאשר את
הדו"ח ותעבירו לוועדה היחידתית .בנוסף ,לפי בקשת מי מחברי הוועדה ,יתקיים דיון לגבי התקדמות
המחקר ,והוועדה המלווה תעביר דו"ח המפרט מסקנותיה והשינויים המומלצים .חברי הוועדה מצופים
להעלות הסתייגויות או דרכי פעולה חלופיות מוקדם ככל האפשר .היה והוועדה המלווה תהיה חלוקה לגבי
התאמתה ואיכותה של עבודת המחקר ולא תוכל להגיע להסכמות על שינויים המקובלים על כל חבריה,
יובאו חילוקי דעות אלה לדיון בוועדה היחידתית .הוועדה היחידתית תחליט כיצד לנהוג בכל מקרה ומקרה.
ללא קשר לדו"ח הביניים הנ"ל ,יקוים נוהל מעקב שנתי בכל חוג ,ובו גם יאשר מנחה הדוקטורנט את
המשכה התקין של העבודה .עותק מדו"ח זה יועבר גם לכל חברי הוועדה המלווה.
על התלמיד להגיש את עבודת המחקר תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א' .כל חריגה
מפרק זמן זה טעונה אישור הוועדה היחידתית .משך הזמן המינימאלי להגשת עבודת המחקר הוא שנה אחת
מיום אישור תכנית המחקר ,אלא אם כן המליצה הוועדה החוגית על הגשה תוך זמן קצר יותר והמלצה זו
אושרה על ידי הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.
ככל שההתקדמות האקדמית תאפשר ,יפרסם התלמיד במהלך הדוקטורט בכתבי עת מוכרים (peer-
 )reviewed journalsחלקים נרחבים ממחקריו .בנוסף ,הוועדה והתלמיד ישאפו לכך שעבודת הדוקטורט
תכיל קובץ מאמרים ,בהתאם להנחיות ודרישות הנוהל האוניברסיטאי הקיים ,או שתיכתב במתכונת
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המתאימה לפרסום אקדמי .יחד עם זאת ,אי פרסומה של העבודה לא יפחית מהערכתה האקדמית כעבודה
המזכה את מחברה בתואר דוקטור.
בהתאם להתקדמות והתפתחות המחקר וליעדים שנקבעו מראש ,תגדיר הוועדה המלווה לדוקטורנט מתי
הוא יכול לסיים את עבודתו .הוועדה תוכל להמליץ על מועד הגשת עבודת המחקר כבר לאחר הגשת דו"ח
הביניים ,אך לא יאוחר מחמש שנים מתחילת הדוקטורט.
עבודת המחקר תיכתב בשפה העברית .הוועדה היחידתית רשאית לאשר הגשת עבודת המחקר בשפה אחרת.
העבודה תכלול תקציר בשפה העברית ובשפה האנגלית (או בשפה אחרת בה נכתבה העבודה) בהיקף של עד 5
אחוזים מהיקף העבודה.
עם סיום כתיבת עבודת המחקר ובאישור המנחה ,תוגש העבודה לכל חברי הוועדה המלווה וייקבע מועד בו
יציג ויגן הדוקטורנט על עבודתו (להלן הגנה) .ככלל ,יו"ר הוועדה המלווה ,יוודא לפני מועד ההגנה ,ע"י
חתימת חברי הוועדה המלווה על גבי טופס ,כי כל אחד מהם קרא את הנוסח הסופי של העבודה ,מאשר את
סיום הפרק המחקרי ,ומעריך כי העבודה ראויה לשמש באופן עקרוני (לאחר תיקונים ושינויים נדרשים)
כעבודת דוקטורט .בנוסף יצרף כל אחד מחברי הוועדה לטופס זה חוות דעת כתובה על העבודה .לאחר מכן
תוגש העבודה לוועדה היחידתית וזו תשלח את העבודה לשופט חיצוני אחד (חיצוני לאוניברסיטה ,לפי
הנוהל האוניברסיטאי לוועדה מלווה) שלא היה מעורב בתהליך ההנחיה .השופט ישמור על אנונימיות ויגיש
את הערכתו בכתב לוועדה היחידתית עד למועד ההגנה .מאידך ,יוזמן השופט גם לקחת חלק בהגנה אם יביע
את נכונותו .השופט יקבל התראה מראש על שליחת העבודה ועל תאריך ההגנה ,ויאשר את יכולתו לעמוד
בלוח הזמנים .הערות השופט החיצוני תועברנה לתלמיד ולמנחה לפני ההגנה ,והתלמיד והוועדה יתייחסו
אליהן במהלך ההגנה.
בהגנה יהיו נוכחים לפחות שלושה מחברי הוועדה המלווה (חבר אשר לא יהיה נוכח יעביר דו"ח
א.
כתוב לראש הוועדה) .הודעה על מועד ההגנה תימסר לוועדה היחידתית שתוכל גם לשלוח משקיף
מטעמה .לאחר הצגת המחקר יסכמו חברי הוועדה המלווה את מסקנותיהם:
לאשר את העבודה כפי שהוצגה ונכתבה.
*
להורות על עריכת מחקר נוסף או תיקונים בכתיבת העבודה אשר לא יחייבו הגשה נוספת
*
אלא אישור המנחה בלבד.
לקיים בחינה שנייה לאחר שיפור העבודה.
*
לסיים את לימודי התלמיד ללא מתן תואר שלישי.
*
לאחר עריכת תיקונים שיידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה ,תאשר הוועדה את עבודת הדוקטורט
ב.
ע"י חתימה אישית של כל אחד מחבריה על דף שייכלל בראשית העבודה ויבהיר את עמידת העבודה
בקריטריונים אקדמיים המצדיקים תואר דוקטור .חבר ועדה אשר לא יהיה נוכח בהגנה יעביר
הערכה כתובה של העבודה לראש הוועדה עד למועד ההגנה ויחתום אף הוא על האישור הסופי
לאחר אישור התיקונים.
ראש הוועדה יעביר עותק מעבודת המחקר לוועדה היחידתית .ראש הוועדה יצרף לעבודה סיכום
ג.
של התייחסות הוועדה לעבודה עצמה ,להגנה ,ולשינויים שנערכו בהתאם להתייחסויות של הוועדה
המלווה .סיכום זה יאושר בחתימה ע"י כל חברי הוועדה.
תיקונים שהתבקשו ע"י השופט החיצוני ייעשו במקביל ויקבלו את אישורו של ראש הוועדה
ד.
המלווה .מודגש שנוהל עבודתו של השופט החיצוני זהה לנוהל האוניברסיטאי בו אפשר לשמור על
חיסיונו של השופט והוא מעביר את הערכתו לוועדה היחידתית ובודק שוב את העבודה במידת
הצורך.
הוועדה היחידתית תחליט אם לאשר את העבודה לאחר שתבחן את סיכומי הוועדה המלווה
ה.
והשופט החיצוני ,ותעביר את העבודה לאישור הוועדה האוניברסיטאית.
לאחר אישור העבודה ע"י הוועדה היחידתית תוצג העבודה ע"י הדוקטורנט בסמינר מחלקתי או
ו.
בכל פורום אחר שייקבע על ידי הוועדה החוגית .הודעה על הצגה זאת תישלח לכלל הסגל ולכלל
תלמידי המחקר בפקולטה.
על פי החלטת הסנאט החל מ 1.2.10-לא יינתן לעבודת דוקטור ציון מעולה.

הנחיות להגשת עבודת דוקטור

תלמידי מחקר יוכלו לקבל פרטים בנושא השתתפות בדמי הדפסה ושכפול עבודות דוקטור ,במזכירות
האקדמית – מדור תלמידי מחקר – טל' .6408161
עבודת הדוקטור תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ב 4-עותקים מודפסים .עפ"י נוהל ועדה מלווה,
עבודת הדוקטור תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ב 2-עותקים מודפסים .העבודה תהיה כרוכה
בכריכה זמנית שתאפשר הכנסת תיקונים ,אם יהיה צורך בכך.
עבודת הדוקטור בתחום מדעי החברה תכיל לא יותר מ 100,000-מילה כולל ביבליוגרפיה .קיימת אפשרות
להדפיס העבודה משני צידי הנייר בתנאי שהנייר יהיה מספיק עבה.
עבודת הדוקטור תכלול תקציר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית .התקציר לא יעלה על  5%ממספר
העמודים של עבודת הדוקטור.
המסמכים הבאים:
תמצית של העבודה בעברית אשר תוגש בשלושה עותקים .יש להחתים את המנחה/מנחים על עותק
א.
אחד של התמצית .אורך התמצית לא יעלה על  3עמודים .בראש העמוד יש לציין את שם התלמיד
ונושא עבודת הדוקטור .קבל התלמיד מהוועדה היחידתית אישור לכתוב את עבודת הדוקטור
בשפה האנגלית – יצרף לעבודה ,בנוסף לתמצית בעברית ,תמצית באנגלית כנ"ל.
רשימת פרסומים.
ב.
קורות חיים.
ג.
תמצית העבודה ,רשימת הפרסומים וקורות החיים יופצו בין חברי הסנאט לאחר אישורה של
ד.
העבודה בוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ,ולכן יש לערוך את החומר בצורה נאה.
על התלמיד/ה לוודא כי בתיקו/ה נמצאים אישורים על לימודי החובה.
ה.
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לאחר שסנאט האוניברסיטה יאשר את הענקת התואר "דו קטור לפילוסופיה" ,יהיה על תלמיד/ת המחקר להגיש את
עבודת הדוקטור ב 2-עותקים נוספים כרוכים ובצירוף תקליטור.

הוראות לעריכת סופית של עבודת הדוקטורט לתואר שלישי
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

דף הכריכה העברי
בשורה העליונה במרכז יופיע :אוניברסיטת תל-אביב .מתחת לשורה זו במרכז יופיע ,הפקולטה למדעי החברה
ע"ש גרשון גורדון ,ושוב מתחת לשורה זו ובצורה ממורכזת,
החוג ל ,...-במרווח של  10שורות מתחת לכותרות הללו תופיע כותרת העבודה ,ממורכזת ובהבלטה .בשתי
שורות רווח מתחת לכותרת העבודה יופיע שמו של התלמיד ,שוב ממורכז .בתחתית העמוד ובצורה ממורכזת
יופיע" :העבודה מוגשת לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב כחלק ממילוי הדרישות לקבלת תואר שלישי".
בתחתית העמוד ,בצד ימין יופיע תאריך ההגשה בפירוט של חודש או תקופת השנה (כמו אוגוסט  2002או
אביב .)2003
העמוד הראשון של העבודה הוא עותק מדויק של דף הכריכה.
בעמוד הבא ,בחלק העליון ברווח של  10שורות מקצהו העליון של העמוד ,יופיע שמו של מנחה העבודה בנוסח
הבא" :העבודה הנוכחית בוצעה בהנחייתו של פרופסור פלוני אלמוני" .מתחת לשם המנחה יופיעו שמותיהם
של חברי הוועדה המלווה בנוסח הבא" :שמות חברי הוועדה המלווה":
העמוד הבא הוא אופציונלי ,מוקדש לתודות.
העמודים הבאים הם אופציונליים .הם מוקדשים לרשימת השמות של הטבלאות המופיעות בעבודה בציון
מספר העמוד בו מופיעה כל טבלה.
העמודים הבאים הם אופציונליים ומוקדשים לרשימת השמות של האיורים המופיעים בעבודה בציון מספר
העמוד בו מופיע כל איור.
בעמוד הבא מופיע תוכן העניינים .הכניסות הראשיות הן כמובן תקציר ,מבוא ,שיטה ,תוצאות ודיון .ניתן
לפרט יותר תחת כל כותרת ראשית כזאת .כל ניסוי נפרד יופיע אף הוא בתוכן העניינים.
התקציר ייכתב בעברית ובאנגלית ויסכם בצורה תמציתית את טענות העבודה ואת מסקנות המחקר .התקציר
ימוספר באופן נפרד ע"י אותיות עבריות או ע" י ספרות רומיות .מספור העמודים התקני יתחיל עם המבוא.
בגוף העבודה יש להקפיד :כותרת של טבלה מופיעה מעל לטבלה ,כותרת איור מופיעה מתחת לאיור.
המקורות ברשימה הביבליוגרפית ובגוף העבודה יירשמו עפ"י הדיסציפלינה החוגית.
הדף האחורי של העבודה מופיע באנגלית והוא תמונת ראי של דף הכותרת העברי.
העמוד האחרון של העבודה הוא העתק של הדף האחורי.
העמוד לפני האחרון כולל את שם המנחה באנגלית בנוסח האנגלי של סעיף .3
כאשר התזה כתובה באנגלית (לאחר שאושרה להיכתב באנגלית) אזי העבודה היא תמונת ראי של התזה
הכתובה בעברית .רק השער האחורי ,העמוד לפני האחרון הכולל את שם המנחה ,ותקציר ייכתבו בעברית.
אין לשלב מאמר כמות שהוא כפרק בעבודה .ניתן לצרף מאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום רק בנספח
לעבודה.
אם תוצאות המחקר מוצגות בכמה פרקים ,אין לחזור ולתאר את שיטות המחקר בכל פרק ופרק .כמו כן ,אין
לצרף רשימה ביבליוגרפית בסוף כל פרק ,אלא יש לרכזה בסוף העבודה.

הוראות להגשת עבודת דוקטור מורכבת ממאמרים
תנאים להגשת הבקשה
.1
.2
.3

פורסמו או התקבלו לפרסום לפחות שלשה מאמרים מחקריים מקוריים (לא מאמרי סקירה) בכתבי עת
מובילים בתחום ,המקיימים הליכי שיפוט.
לתלמיד תרומה מכרעת במאמרים .הוא מופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה (להוציא מקרים שבהם סדר
הופעת המחברים הוא אלפאביתי ,או מקרים בהם המנחה מופיע ראשון).
ניתן לכלול בעבודת דוקטור מורכבת ממאמרים מאמר אחד בלבד שבו תרומת התלמיד מצוינת כEqual -
.contribution

.4
.5

מאמר שבין מחבריו מספר תלמידי מחקר יוכל להופיע בעבודות הדוקטור של שני תלמידים בלבד ,ובתנאי
שלתלמידים אלה הייתה תרומה ייחודית וחשובה .Equal contribution -
יובאו בחשבון אך ורק מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו לאחר קבלת התלמיד כ"תלמיד מחקר שלב
א'" וקשורים לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר.

הגשת הבקשה
הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרים תכלול מכתבי הסבר מאת התלמיד והמנחה בצירוף עותק של המאמרים.
מכתב התלמיד יתייחס לנושאים הבאים:
.1
א .פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפרסום( .במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף אישור
שהתקבלו לפרסום ממערכת כתב העת).
ב .סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר :כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא
שנחקר.
ג .פרקים נוספים של תוצאות שלא נכנסו למאמרים ואמורים להיכלל בעבודת המחקר.
מכתב המנחה יכלול התייחסות למאמרים ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא:
.2
א .תרומת התלמיד לעבודת המחקר וכתיבת המאמר.
ב .התייחסות לתרומה הייחודית של התלמיד למאמר כאשר התלמיד מבקש לכלול בעבודה מאמר שבו יש
לו תרומה שווה עם מחבר נוסף .Equal contribution -
ג .איכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים .בנוסף ,יש לציין מהו דירוג כתב העת ומה ה"אימפקט
פקטור" שלו לפי ה.Web of Science-
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.3

המלצה הוועדה היחידתית – הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תשקול את בקשת התלמיד והמנחה ,ובמידה
שתחליט להיענות לבקשה ,תמליץ לפני הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר לאשר הגשת עבודת דוקטור
המורכבת ממאמרים .הוועדה היחידתית תתייחס במכתבה גם לאיכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים.

מבנה עבודת דוקטור מורכבת ממאמרים
עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה היחידתית עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים לפי המתכונת
הבאה:
מבוא שיכלול התייחסות לנושאים אלה:
.1
 סקירה נרחבת ועדכנית של תחום המחקר הכללי והצגת מטרות המחקר.
 סקירה כללית של המאמרים והתרומה של העבודה המוצגת בהם לתחום המחקר הכללי ,הקשר
ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני.
 אם מדובר בעבודה ניסויית ,תיאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים ,ובמידת הצורך
תיאור מפורט יותר של שיטות העבודה ,כולל אלו המופיעות במאמרים .יש לשים דגש בעיקר על
שיטות שפותחו במהלך העבודה.
המאמרים פרק זה יכלול את המאמרים ,שיסודרו לפי רצף התקדמות המחקר ,כאשר הם מהווים מחקר
.2
אינטגרטיבי אחד.
תוצאות נוספות ניתן לשלב פרק נוסף שיכלול ממצאים נוספים רלבנטיים לעבודה שהושגו על ידי התלמיד
.3
במהלך המחקר.
דיון וסיכום ,כנהוג בתחום ,שיכלול:
.4
 דיון כללי נרחב בתוצאות המחקר ובמשמעותן.
 משמעות התוצאות שהוצגו במאמרים.
 הבלטת החידושים ותרומתם לתחום.
רשימת מקורות למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים
.5
שפת העבודה
עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים תיכתב כולה באותה שפה .אופן ההגשה כפוף לסעיף  76בתקנון
האוניברסיטאי .במקרה שהעבודה מוגשת בשפה האנגלית יצורף ,כנדרש ,גם תקציר בשפה העברית.
שיפוט העבודה
הליכי השיפוט של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים יהיו ההליכים הרגילים בהתאם לסעיף  77בתקנון
האוניברסיטאי .יחד עם זאת ,כיוון שמדובר בעבודה שהוגשה במתכונת מיוחדת ,יצורף מכתב הסבר כללי לשופטים
בנושא .כמו-כן ,יצורף לעבודה הנשלחת לשיפוט מכתבו של המנחה המתייחס בפירוט למאמרים ולחלקו של התלמיד
בהם.
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רישום לקורסים
מועדי כנסים לתלמידים חדשים
א.

כנס ביה"ס לכלכלה יתקיים ביום ה'  ,3.9.15בשעה  10:00באולם בר שירה.

ב.

כנס החוג ללימודי עבודה יתקיים ביום ד'  2.9.15בשעה  14:00באולם אפטר ( )001בבניין נפתלי.

ג.

כנס החוג למדע המדינה יתקיים ביום ה'  ,3.9.15בשעה  14:00באולם אפטר ( )001בבניין נפתלי.

ד.

כנס החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה יתקיים ביום ד'  ,2.9.15בשעה  12:00באולם אפטר ( )001בבניין
נפתלי.

ה.

כנס ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה יתקיים ביום ה'  ,3.9.15בשעה  12:00באולם בר שירה.

ו.

כנס החוג לתקשורת יתקיים ביום א'  ,2.9.15בשעה  10:00באולם אפטר ( )001בבניין נפתלי.

בכנס תינתן אפשרות להציג שאלות בכל הנוגע לסדרי הלימודים ,הרישום והייעוץ .התלמידים מתבקשים לקרוא
בעיון את ידיעון הפקולטה לפני הכנס.

רישום לקורסים

.1

לקראת כל סמסטר מתקיים רישום לקורסים.
בחוגים :לימודי עבודה ,מדיניות ציבורית ,מדיניות ציבורית-יישוב סכסוכים וגישור ובבית הספר למדעי
הפסיכולוגיה מתקיים הרישום לקורסים לקראת תחילת סמסטר א' עבור שני הסמסטרים.
תלמיד חדש יקבל לביתו הודעה אישית המפרטת את תאריכי הכנסים וסדרי הרישום.
בפקולטה למדעי החברה מתקיים רישום בשיטת ה"מכרז" ( )Biddingלקורסי תואר ראשון ,תואר שני וחטיבות
בחוגים]1[:
 כלכלה
 לימודי ביטחון
 לימודי דיפלומטיה
 לימודי עבודה
 מדע המדינה
 מדיניות ציבורית (תואר שני וחטיבה)
 מדיניות ציבורית  -יישוב סכסוכים וגישור
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 פסיכולוגיה (חטיבה ,תואר ראשון ולימודי השלמה)
 תקשורת
 חטיבת העשרה
 חטיבה בלימודי צבא ואסטרטגיה
 חטיבה ללימודי מגדר

.2

בקורס שיש בו שיעור ותרגיל חייב התלמיד להירשם הן לשיעור והן לתרגיל .תלמיד שהשתתף בקבוצה אליה לא
נרשם לא יהיה זכאי ל גשת לבחינה; ואם ניגש ,ציונו לא יוכר .הוספת שם התלמיד ברשימת הנוכחות ע"י המורה
או מתן אישור ע"י מורה להצטרפות לקבוצה אינם מהווים רישום לקורס.
חל איסור מוחלט להירשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד שלהם באופן מלא או חלקי (גם אם המורים
הנוגעים בדבר נתנו הסכמה לכך) .לתלמיד אשר יימצא רישום לקורסים חופפים בתום הרישום המאוחר ,יבוטל
אחד הקורסים באופן אקראי וללא התרעה.
בכל הנוגע לרישום לקורס מחוץ לפקולטה ,להשתתפות ולבחינה בו ,חל על תלמיד מדה"ח תקנון הפקולטה/החוג
הנותנים את הקורס .בכל הנוגע לקורסי הפקולטה חל על תלמידי פקולטות אחרות תקנון הפקולטה למדה"ח.
מי שהתקבל לאחד מחוגי הפקולטה ולא ביצע רישום לקורסים בחוג זה ,לא ייחשב כתלמיד בחוג.

.3
.4
.5

________________________
[ ]1למעט תואר שני בפסיכולוגיה.
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רישום בשיטת המכרז
שיטת ה"מכרז"  -מערכת ממוחשבת שאליה מזין התלמיד את הקורסים לפי העדפותיו וזו משבצת אותו בשיטת
"המכירה הפומבית".
http://www.ims.tau.ac.il
הרישום ייעשה באמצעות האינטרנט:
להלן מספר הטלפון במעבדת המחשבים לצורך תמיכה בשעות הרישום בלבד03-6405344 :
לתלמידי ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה .03-6406453 :לתלמידי ביה"ס לכלכלה  03-6409539או .03-6409873
על הנרשמים לבצע את תשלום שכר הלימוד שבוע לפני היום הראשון לרישום כדי לוודא
קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר)
התשלום בכרטיס אשראי נקלט במערכת תוך שעתיים.
גישה למערכת הרישום ,תתאפשר אך ורק לתלמיד ,אשר שילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים
הנוכחית .חובה זו חלה גם על תלמיד ששכר הלימוד שלו ממומן ע"י גורם כלשהו (כולל האוניברסיטה) וגם על הזכאי
לפרס לימודים.
תלמיד שאיחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד יהיה חייב להציג שובר תשלום חתום ע"י הבנק בעת הרישום
במעבדה או לשלוח את שובר התשלום החתום לפקס  ,03-6406950כדי לאפשר לו לבצע את הרישום.
הצהרה על היקף שעות הלימוד בסמסטר ב' היא תנאי נוסף לביצוע הרישום לקורסים בסמסטר א']1[:
במסגרת ביצוע הרישום לקורסים לסמסטר א' יידרש התלמיד ,לצורך חישוב שכר הלימוד ,להצהיר מראש על היקף
לימודיו הצפוי בסמסטר ב' .דיווח זה הינו הצהרת כוונות בלבד .הרישום בפועל בסמסטר ב' יחליף את ההצהרה הנ"ל
ולפיו יעודכן גובה שכר הלימוד והתלמיד יזוכה/יחויב בהפרשים בהתאם .חובת ההצהרה חלה גם על תלמיד שאינו
מתכוון ללמוד בסמסטר ב'.
הקצאת נקודות
בשיטת רישום זו יעמוד לרשות כל תלמיד סכום של נקודות .התלמיד רשאי להקצות את הנקודות שהועמדו לרשותו
בהתאם להעדפותיו לכל קורס שהוא מעוניין להשתתף בו.
מכסת המקומות בקורסים מוגבלת .בשיבוץ לקורסים יועדפו תלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר
עבור הרישום לאותו קורס ,על פי גובה ההקצאה בסדר יורד .במקרים שבהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד זהה
לניקוד הסגירה בקורס מסוים ,תופעל נוסחה שתקבע באופן אקראי מי מהם יתקבל לקורס.
ניתן לראות את מגבלת המקומות על מסך הזנת הנתונים.
הרישום לקורסים (ביצוע "המכרז") אינו מתחשב במועד הקלדת ההעדפות .ה"מכרז" מתבצע לאחר שכל התלמידים
הקלידו את העדפותיהם והמועדים להקלדה חלפו .עיקרון "כל הקודם זוכה" אינו תופס לעניין זה.
ניקוד מינימלי לקורס:
ההקצאה המינימלית עבור קורס/תרגיל היא  5נקודות ,למעט קורסים ע"פ פירוט בחוגים ,בהם יש להקצות ""0
נקודות.
" "0נקודות ניתן להקצות גם:
א .כאשר בקורס מבוקש יש מספר קבוצות חלופיות .במקרה זה אין צורך להקצות נקודות לקבוצות
החלופיות בהן בחר התלמיד .יש להקצות  5נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הראשונה.
ב .כאשר נרשמים לקורס אך ורק כחלופה לקורס אחר.
במקרה זה יטופל הקורס בעל " "0הנקודות אך ורק אם יסורב הקורס הראשון שהיה בעדיפות גבוהה יותר,
והנקודות יועברו לקורס החלופי .יש להדגיש כי ניצול האפשרות הזו מחייב העברת נקודות לפי בחירה.
תלמיד לא יתקבל לקורס  -אם לא הקצה מספיק נקודות ,והקורס התמלא בתלמידים שהקצו מספר גדול יותר של
נקודות.
נקודות שהתלמיד הקצה לקורס/תרגיל שאליו לא התקבל ייזקפו לזכותו בהעדפותיו הבאות.
שים לב :הנקודות שהועברו מקורס שסורב לקורס אחר הן אלה שיתמודדו במכרז על
הקורס השני שאותו בחר התלמיד ולא יתווספו לסך הנקודות שכבר הקצה התלמיד
לקורס השני.
קורסים חופפים במועדים
שיבוץ לקורסים חופפים בשעות הלימוד ברמת החוג לא יתאפשר ,והתלמיד ישובץ לקורס לו הקצה מספר רב יותר של
נקודות .הנקודות שהוקצו לקורס השני יועברו לקורס הבא אחריו בסדר העדיפויות של התלמיד.
גישה למערכת הרישום
בתחילת הזנת הרישום על התלמיד להקיש את קוד המשתמש המבוסס על כתובת הדואר האלקטרוני הניתנת ע"י
האוניברסיטה לכל תלמיד .פרטים באתר האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".
בהמשך יש להקיש את מספר תעודת הזהות (מספר זהות בן  9ספרות  -כולל ספרת ביקורת) ואת סיסמת המשתמש.
[ ]1למעט החוגים :לימודי עבודה ,מדיניות ציבורית ,מדיניות ציבורית  -יישוב סכסוכים וגישור ובית הספר למדעי
הפסיכולוגיה בהם נערך רישום מראש לסמסטרים א' ו-ב'.
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בשלב הזנת הרישום על התלמיד להקליד:
מספר הקורס/תרגיל  -יש לבחור את הקורס/תרגיל המבוקש ע"י סימון בטור הבחירה ,ברשימת הקורסים.
.1
אם יש יותר מקבוצת תרגיל אחת לאותו קורס יש לבחור את הקבוצות לפי סדר העדיפויות הרצוי.
מסגרת  -יש לבחור לכל קורס את המסגרת המתאימה מתיבת המסגרות.
.2
ניקוד  -כמה נקודות מוקצות לכל קורס.
.3
אופן העברת הנקודות מקורסים שבהם לא התקבל :
.4
העברה אוטומטית – (ברירת המחדל) – המערכת תעביר את הנקודות לקורס הבא בתור לפי מספר הנקודות.
העברה לפי בחירה – (ידנית) – התלמיד יבחר לאיזה קורס יועברו הנקודות (אם התלמיד מעוניין בהעברה לפי
בחירה ,עליו לשנות את אופן העברת הנקודות מאוטומטי לידני).
.5

רישום הבקשה והדפסתה  -עם סיום כל הפעולות הנ"ל ,יש להקיש על כפתור הרישום .אם לא נמצאו שגיאות,
פעולה זו רושמת את הבקשה במערכת .מומלץ להקיש על כפתור סיום הרישום שבמרכז השורה בראש המסך.
הבקשה המלאה תוצג שוב עם כל הנתונים הנלווים .בשלב זה ניתן לבצע את ההדפסה בפועל.

שימו לב
יש לקרוא את ידיעון הפקולטה ,לשים לב לכל הדרישות וההנחיות ולהכין העדפות והקצאת נקודות מראש.
לא תהיה אפשרות לערער או לשנות את הקצאת הנקודות שלא במסגרת "המכרז" עקב שגיאה או הבנה לקויה
של הדרישות המפורטות בידיעון ושל כללי הרישום.
קיום קורס מותנה במספר מינימלי של נרשמים .הודעה על סגירת קורס שבו מספר הנרשמים מועט תובא
לידיעת התלמידים ,תפורסם באינטרנט ועל לוחות המודעות.
במהלך הרישום לקורסים לא ייבדקו תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' ומשנה ב' לשנה ג'.
בתום הרישום יופקו דו"חות מחשב .לתלמידים שלא עמדו בתנאי המעבר או בדרישות
המוקדמות יבוטל הרישום לקורסים אליהם נרשמו מבלי שעמדו בתנאים.

מועדי רישום לקורסים בשיטת המכרז
סמסטר א'

תשע"ו[]2[,]1

הזנה ראשונה
מועדי רישום
מחוץ לאוניברסיטה
מועדי רישום במעבדת
המחשבים
(בתמיכת מזכירות
החוגים)
פרסום תוצאות

מיום א' 6.9.15
משעה 11.00
עד יום ד' 9.9.14
בשעה 10.00

הזנה שנייה "מקצה
שיפורים"
מיום ה' 8.10.15
משעה 11.00
עד יום ב' 12.10.15
בשעה 10.00

יום א' 6.9.15
בשעות 12.00 – 14.00

יום א' 11.10.15
בשעות 12.00 – 13.00

10.9.15
בבידינג

14.10.15
באתר "מידע אישי
לתלמיד"

הזנה שלישית[]2
(רישום מאוחר ושינויים)
מיום ד' 21.10.15
משעה 11.00
עד יום א' 25.10.15
בשעה 10.00

26.10.15
באתר "מידע אישי לתלמיד"

בית הספר לכלכלה ,בית הספ ר למדעי הפסיכולוגיה והחוג לתקשורת יקיימו רק את שני המקצים הראשונים
בבידינג.
בהזנה השנייה והשלישית עומדים לרשות התלמיד (מחדש) סך כל הנקודות שעמדו לרשותו בהזנה הראשונה .על סמך
תוצאות השלב הקודם ,ניתנת לתלמיד הזדמנות לתקן ולשפר את שיבוצו ,תוך שהוא מתחרה על המקומות שנותרו
פנויים לאחר ההזנה הקודמת.
ביטול רישום לקורסים ורישום לקורסים סגורים
ביטול רישום לקורסים ניתן לבצע בין ההזנה הראשונה להזנה השנייה ובין ההזנה השנייה לשלישית .ביטול קורס
בשלב זה מזכה את התלמיד בהזנה הבאה בסך נקודות הקורסים שבוטלו.
במהלך ההזנה ה שנייה והשלישית ניתן גם לבטל רישום לקורסים שהתלמיד קיבל בהזנה הראשונה או השנייה ואף
לנסות להירשם לקורסים שבהם נותרו מקומות פנויים .כמו כן ,ניתן להזין בקשות רישום לקורסים סגורים בהנחה,
שיתפנו בהם מקומות במהלך ההזנה.
לאחר תום השבוע השני של הסמסטר לא יתקבלו בקשות לשינויים ברישום לקורסים.
דו"חות סטטיסטיים של תוצאות הרישום יתפרסמו באינטרנט.
שימו לב:
בהזנה השנייה לא יחול שינוי בשיבוץ התלמיד לקורסים מההזנה הראשונה ,ובהזנה השלישית לא יחול שינוי בשיבוץ
התלמיד לקורסים משתי ההזנות הקודמות פרט למקרים אלה:
קיבל התלמיד בשיבוץ מאוחר יותר קבוצת קורס שונה מזו שקיבל בשיבוץ מוקדם יותר.
קיבל התלמיד בשיבוץ מאוחר יותר קורס המתקיים בשעות חופפות לקורס בחוג שכבר קיבל בשיבוץ מוקדם
יותר.
[ ]1מועדי הרישום לסמסטר ב' יפורסמו באינטרנט בתום סמסטר א'.
[ ]2בית הספר לכלכלה ,בית הספר למדעי הפסיכולוגיה והחוג לתקשורת יקיימו את שני המקצים הראשונים בלבד.

29

מידע כללי ותקנון

רישום במזכירויות החוגים
ככלל ,הרישום לקורסי הפקולטה יהיה בשיטת המכרז ( .)Biddingעם זאת ,ביחידות מסוימות בפקולטה ומחוצה לה
יהיה רישום לקורסים במזכירויות החוגים ,לפי הפרוט הזה:
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה  -תואר שני
רישום לקורסים לתלמידים חדשים וממשיכים במזכירות ביה"ס.
לתלמידים יישלחו הודעות אישיות.
לימודי העשרה[]1
חובה על התלמיד להירשם לחטיבת העשרה לפני הרישום לקורסים.
קוד החוג לרישום ללימודי העשרה הוא  ,1008קוד המסגרת .800 -
ככלל ,הרישום לקורסי חטיבת ההעשרה יהיה בשיטת המכרז ( .)Biddingעם זאת ,ביחידות מסוימות בפקולטה
ומחוצה לה יהיה רישום לקורסי העשרה במזכירויות החוגים ,לפי הפירוט הזה:
 .1בפקולטה למדעי החברה
בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,בחוג למדע המדינה ,בחוג ללימודי עבודה ובבית הספר למדעי הפסיכולוגיה
יירשמו ב .29.10.15 -שעות הרישום יתפרסמו באתר האינטרנט של הפקולטה למדעי החברה ובלוחות המודעות
של החוגים.
 .2מחוץ לפקולטה
מידע על מועדי רישום בפקולטות אחרות יתפרסם באתר האינטרנט של הפקולטה למדעי החברה ובלוח
המודעות בקומה ג' ליד חדר  . 311לרישום מחוץ לפקולטה יש להצטייד בטופס הפניה (טופס צהוב) שניתן לקחת
ליד חדר .311
חטיבות מחוץ לפקולטה
הרישום נערך ע"י מזכירויות החוגים נותני החטיבות ומותנה בהסכמתם ובמכסות שהועמדו לרשות הפקולטה
למדה"ח .את מועדי הרישום יברר התלמיד בידיעונים מתאימים ו/או בהודעות הפקולטה למדעי החברה ,בלוחות
המודעות של החוגים המתאימים ובלוח המודעות הכלל פקולטטי בקומה ג' .רשימת חטיבות המוצעות לתלמידי מדעי
החברה מתפרסמת בידיעון זה ,בפרק "חטיבות".
לתשומת לב :בחלק מהפקולטות (כגון מדעי הרוח ,אמנויות) מתקיים רישום לקורסי שני הסמסטרים לפני תחילת
סמסטר א' ולא ניתן להירשם לקורסי סמסטר ב' במועד מאוחר יותר.

[ ]1לא ניתן ל כלול בקורסי העשרה קורסי מיומנות כדוגמת הקורסים "יישומי מחשב למדעי החברה" במדה"ח,
"מבוא לטכנולוגיות מידע" בפקולטה לניהול .
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תכניות לימודים
קורסים כלל פקולטטיים
הקורסים הניתנים במסגרת כלל-פקולטטית הם:
 1009.1555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
 1009.1102מבוא לכלכלה ללא כלכלנים][1
 1009.1820מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
 1009.1840שיטת המשפט הישראלי
 1009.1881מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'
 1009.1882מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'

תיאור הקורסים
 1009.1555.01מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים :תאור ,ניתוח והסקה סטטיסטית ,תוך פיתוח היכולת
לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש במחשב.
משך הקורס  3שעות הרצאה  2שעות תירגול )בחדרי המחשב(
דרישות הקורס/מטלות :מידי שבוע יינתן ,בשעת התרגול ,תרגיל אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
הרכב הציון הסופי:
 (1בחינה מסכמת בסוף הסמסטר ;80% -
 (2בוחן  SPSSבחדר מחשבים בסוף הסמסטר  ;15% -לבוחן אין מועד ב' ואין עליו ערעור
 (3הגשת תרגילים אשר כוללים שאלות ב SPSS -ושאלות פרונטאליות ;5% -
הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
· תלמיד שמגיש בין  0ל 3 -תרגילים מקבל  0נקודות עבור הגשת התרגילים
· החל מהתרגיל הרביעי ,תלמיד מקבל נקודה אחת עבור כל תרגיל מוגש )לדוגמה :תלמיד שהגיש סה"כ  4תרגילים
מקבל נקודה  5 ;1תרגילים  2 -נקודות וכך עד למקסימום של  5נקודות(.
 .חלק מהתרגילים כוללים שאלות שיש לבצע ב .SPSS-תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות ) SPSSאם ניתנו
כאלה( לא יירשם כהוגש.
 1009.1102.01מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
מטרת הקורס היא להציג את העקרונות הבסיסיים של החשיבה הכלכלית .בין היתר יידונו בקורס הנושאים הבאים:
• מושגים חשובים בחשיבה הכלכלית.
• מסחר בין לאומי ויתרון יחסי.
• ביקוש ,היצע וקביעת מחירי השוק בשווקים תחרותיים.
• התערבות הממשלה במשק
• כשלי שוק
 1009.1820.01מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
הקורס מיועד להקנות היכרות עם תחומי הפסיכולוגיה השונים ,הממצאים העיקריים בכל תחום ויישומיהם.
התנהגות אנושית תיבחן ממספר פרספקטיבות :ביולוגית ,התנהגותית ,קוגניטיבית ,דינמית .בין הנושאים :מערכת
העצבים ,למידה וזיכרון ,תפיסה וחשיבה ,מוטיבציות ורגשות ,תאוריות אישיות ,הערכת אישיות ,פסיכופתולוגיה,
פסיכותרפיה .כל תלמיד חייב להשתתף ב 5-שעות ניסוי במהלך הסמסטר בו הוא לומד את הקורס .תלמיד אשר לא
ישלים חובה זו עד תום הסמסטר לא יהיה זכאי לקבלת ציון בקורס.
 1009.1840.01שיטת המשפט הישראלי
הקורס יעסוק בעקרונות הכלליים של שיטת המשפט הישראלי .במסגרתו יידונו הנושאים הבאים :עקרונות היסוד של
השיטה המשפטית; משפט וחברה ,משפט וכלכלה ,משפט ומערכות הממשל; מקורות המשפט הישראלי; הפרדת
רשויות נוסח ישראל; שלטון החוק באזרח ובשלטון; הכנסת; הממשלה; הרשות השופטת; נשיא המדינה; ביקורת
חוץ-שיפוטית וביקורת שיפוטית על רשויות השלטון; חרויות היסוד של האזרח; זכויות אזרח ודמוקרטיה; ענפי
המשפט.
---------- ----------------------] [1תלמיד ,שבתכנית לימודיו כלול הקורס מבוא למיקרו כלכלה ,או מבוא למאקרו כלכלה או יסודות הכלכלה אינו
רשאי ללמוד קורס זה.
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קורסים כלל פקולטטיים

 1009.1881.01מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' – סמסטר א'
קורס זה מפגיש את הסטודנטים עם סוגיות יסוד העומדות בבסיס ההגות של מדעי החברה ועם ציוני דרך מרכזיים
בתולדות החשיבה המערבית .הדגש יושם על תפישות שונות של הטבע האנושי ,החברה ,צדק ,חוק ,כוח וריבונות,
כאשר המטרה היא לבחון את האידיאות העיקריות שעיצבו את תודעת האדם המודרני ואת התנאים המקדימים
להתפתחותם של תחומי הידע השונים במדעי החברה .הקורס מבוסס על פרספקטיבות משלימות של המרצים תוך
שהוא מאפשר חיתוכים בין הפרספקטיבות השונות .חלקו הראשון של הקורס יעסוק בפרויקט המודרנה כבסיס
לכינון מדעי החברה.
 1009.1882.01מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' – סמסטר ב'
דרישה מוקדמת :זכאות להיבחן במקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'
קורס זה מפגיש את הסטודנטים עם סוגיות יסוד העומדות בבסיס ההגות של מדעי החברה ועם ציוני דרך מרכזיים
בתולדות החשיבה המערבית .הדגש יושם על תפישות שונות של הטבע האנושי ,החברה ,צדק ,חוק ,כוח וריבונות,
כאשר המטרה היא לבחון את האידיאות העיקריות שעיצבו את תודעת האדם המודרני ואת התנאים המקדימים
להתפתחותם של תחומי הידע השונים במדעי החברה .הקורס מבוסס על פרספקטיבות משלימות של המרצים תוך
שהוא מאפשר חיתוכים בין הפרספקטיבות השונות .חלקו השני של הקורס יעסוק בביקורת המודרנה ובביקורת מדעי
החברה כחלק ממנה.
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קורסים כלל פקולטטיים

קורסים כלל-פקולטטיים
סמסטר א'
1009.1102
 01שו"ת

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
101 11:00-09:00
א'
101 16:00-14:00
ג'

מר כץ אורי

1009.1820
 01שו"ת

מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
210 14:00-12:00
ב'
210 10:00-08:30
ה'

ד"ר בן-שפר גד

1009.1840
 01שו"ת

שיטת המשפט הישראלי
16:00-14:00
א'
10:00-08:30
ד'

1009.1881
01

שיעור

004
004

ד"ר ליטור לילך

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה א'
ד"ר בועז חגי
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

ד"ר בועז חגי
פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ב'
ב'
ב'
ב'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'

13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
14:00-13:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
16:00-15:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00

004
204
204
004
204
204
210
108
004
004
208
004
004

גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' ארד גל
גב' ארד גל
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל
מר גובר חגי
מר גובר חגי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי
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קורסים כלל פקולטטיים

סמסטר ב'
1009.1102
 02שו"ת

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
004 12:00-10:00
ג'
004 14:00-12:00
ה'

מר אנטלר יאיר

1009.1820
 02שו"ת

מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
004 18:00-16:00
ב'
004 10:00-08:30
ה'

ד"ר פלייסיג דידה

1009.1840
 02שו"ת

שיטת המשפט הישראלי
16:00-14:00
ב'
10:00-08:30
ד'

1009.1882
01

שיעור

004
004

ד"ר ליטור לילך

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה ב'
פרופ' אמל ג'מאל
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' שטרנגר קרלו
ד"ר בועז חגי

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ב'
ב'
ד'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'
ה'

12:00-11:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
16:00-15:00
10:00-09:00
13:00-12:00
13:00-12:00
10:00-09:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00

204
110
110
204
208
204
204
103
004
204
204
204
004

גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' זקס אילאיל
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
מר גובר חגי
מר גובר חגי
גב' לוין נטלי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל

1009.1555
 01שיעור

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
201 11:00-08:30
ב'

גב' זסלבסקי אינה

02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ג'
ג'
ד'

10:00-08:00
12:00-10:00
16:00-14:00
10:00-08:00

318
מ005
318
מ005

גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' נוידרפר אילה

06

שיעור

ג'

15:00-12:00

201

גב' זסלבסקי אינה

07
08
09
10

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ד'
ד'
ה'
ה'

10:00-08:00
12:00-10:00
10:00-08:00
12:00-10:00

318
318
מ005
318

גב' פישלוביץ' סביון
גב' פישלוביץ' סביון
גב' הייזלר תמר
גב' הייזלר תמר

11

שיעור

ד'

16:00-13:00

101

גב' בן נוח טליטמן מיכל

12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
א'
ב'
ב'

12:00-10:00
14:00-12:00
14:00-12:00
16:00-14:00

318
318
318
318

גב' נוידרפר אילה
גב' נוידרפר אילה
גב' שנהב ליאת
גב' שנהב ליאת
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אנגלית ברמת מתקדמים

אנגלית ברמת מתקדמים ב'
היחידה להוראת שפות
הרישום לקורסי "מתקדמים ב'" לסמסטר א' תשע"ו בלבד ,יתקיים בתאריכים :החל מ 7.9.2015-ועד 12.10.2015
בשעות  22:00-08:00וב 13.10.15-עד לשעה .16:00
הרישום לקורסי "מתקדמים ב'" לסמסטר ב' תשע"ו בלבד ,יתקיים בתאריכים 7-8.2.16 :בשעות .22:00-08:00
שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר בשעות  12:00-09:00ו 00-13:00:15-בלבד בבניין
ווב חדר .205
הרישום לשני הסמסטרים במידע אישי לתלמיד בפונקציה "רישום לקורסים".
תלמיד המבטל השתתפותו בקורס או את לימודיו באוניברסיטה ,חייב להודיע למזכירות היחידה מיד עם הפסקת
הלימודים ,אחרת יחויב בתשלום מלא.

סמסטר א'
 2171.0024אנגלית ברמת מתקדמים ב' למדעי החברה
א'
ד'
א'
ה'
ב'
ה'
ב'
ד'
ג'
ה'

01
02
03
04
05

 104נפתלי
 112דן דוד
 104נפתלי
 210נפתלי
 104נפתלי
 208נפתלי
 109דן דוד
 204נפתלי
 104נפתלי
 208נפתלי

12:00-10:00
14:00-12:00
14:00-12:00
14:00-12:00
10:00-08:00
10:00-08:00
14:00-12:00
10:00-08:00
10:00-08:00
12:00-10:00

סמסטר ב'
 2171.0024אנגלית ברמת מתקדמים ב' למדעי החברה
07
08
09
10

א'
ד'
א'
ד'
א'
ה'
ג'
ה'

12:00-10:00
10:00-08:00
14:00-12:00
10:00-08:00
16:00-14:00
14:00-12:00
10:00-08:00
10:00-08:00

 104נפתלי
 104נפתלי
 104נפתלי
 210נפתלי
 104נפתלי
 112דן דוד
 204נפתלי
 203נפתלי
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ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
תכנית לימודים מלאה ועדכנית מופיעה באתר האינטרנט

http://econ.tau.ac.il

תואר ראשון
ראש ביה"ס לכלכלה :פרופ' ניל גנדל
ראש התכנית :ד"ר אנליה שלוסר
מטרת הלימודים
מטרת תכנית הלימודים היא להכשיר את התלמיד לזהות ,לנתח ולפתור בעיות בתחום הכלכלה ,הן בעבודתו והן בהמשך
לימודיו לקראת תארים גבוהים יותר .במסגרת התכנית נדונות בעיות כלכליות במישורים של משק הבית ,הפירמה,
הממשלה והמשק בכללותו .במהלך התכנית יושם דגש על היבטים תאורטיים הנלמדים באמצעות מודלים מתמטיים ועל
היבטים אמפיריים הנלמדים באמצעות מודלים כמותיים וכלים סטטיסטיים.

מסגרת הלימודים
ביה"ס לכלכלה מקיים  2סמסטרים מלאים; סמסטר א' ,סמסטר ב' ולעיתים ,בכפוף להחלטת ביה"ס ,קורסי קיץ .רשימת
הקורסים הניתנים בכל סמסטר מתפרסמת בידיעון שבאתר ביה"ס לכלכלה ומתעדכנת לקראת כל סמסטר .הקורסים הם
סמסטריאליים כלומר ,כל קורס נמשך סמסטר אחד.

אופני הלימוד
לימודים לקראת תואר ראשון בכלכלה מתקיימים בשני אופני לימוד:
א .אופן הלימוד החד-חוגי )המורחב(
אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודי חטיבות )חטיבה אחת מורחבת או שתי חטיבות רגילות(
שהן תכניות לימוד בחוגים אחרים .חובות הלימוד בכלכלה מפורטות להלן .החובות במסגרת לימודי החטיבות .ראה
בפרק "חטיבות".
ב .אופן הלימוד הדו-חוגי
דו-חוגי רגיל  -אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף ,בפקולטה למדעי החברה או
מחוצה לה .חובות הלימוד בביה"ס לכלכלה מפורטות להלן .חובות הלימוד בחוג הנוסף מפורטות בידיעון המתאים
לחוג זה.
דו-חוגי מתואם  -אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף לפי תכנית מתואמת על ידי
ביה"ס לכלכלה והחוג הנוסף .במסגרת זו כלולים הצירופים האלה:
כלכלה-ניהול ,כלכלה-חשבונאות ,כלכלה-מדעי המחשב ,כלכלה-מתמטיקה ,כלכלה-סטטיסטיקה וכלכלה-משפטים.

חוג לאחר תואר

תכנית לימודים נוספת בלימודי התואר הראשון
בעלי תואר ראשון המעוניינים ללמוד בביה"ס לכלכלה כחוג לימודים נוסף.

מכסת חובות הלימודים
היקף שעות הלימוד המחייב לסיום תואר ,נקבע על פי ידיעון שנת הלימודים ,בה התקבל התלמיד לביה"ס לכלכלה.
אופן הלימוד

דו חוגי רגיל

חד-חוגי/מורחב

מסגרת הלימודים
קורסי חובה
מבוא כללי
קורסי בחירה
לימודים מחוץ לחוג
כלים שלובים

 56-58ש"ס
ש"ס
4
 20-18ש"ס
 80ש"ס
 32ש"ס)חטיבות(
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 56-54ש"ס
-ש"ס
5- 7
ש"ס
61
לימודי חוג שני

דו-חוגי מתואם
ראה תכניות מפורטות
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מבנה תכנית הלימודים באופן הלימוד החד-חוגי

תלמידי תכנית זו חייבים בלימודים בהיקף של  80ש"ס  32 +ש"ס לימודי חטיבות

קורסי חובה

להלן רשימת קורסי החובה והדרישות המוקדמות לכל קורס .חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.
הדרישות המוקדמות][1
ש"ס
שם הקורס
שנה א'
סמסטר א'
יסודות הכלכלה][3] [2
6
[
2
]
4
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים א'][2
4
4
מבואות כלליים
סמסטר ב'
זכאות להיבחן בסטטיסטיקה לכלכלנים א'
5
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
זכאות להיבחן במתמטיקה לכלכלנים א'
4
מתמטיקה לכלכלנים ב'
מיקרו כלכלה א' ][4
ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א'-
5
לא יאוחר ממועד ב'
לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'
2
חשבונאות לכלכלנים
שנה ב'
סמסטר א'
מיקרו כלכלה ב'

5

מבוא לאקונומטריקה

6

ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב'
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א',
נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב'
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
ציון עובר בסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב' ובמתמטיקה
לכלכלנים א'
נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב',
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

סמסטר ב'
מיקרו כלכלה ג'

5

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב'
ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
זכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'

מאקרו כלכלה

מאקרו כלכלה

4

א'][5

4

ב'][6

שנה ג'
קורסי בחירה
סמינר מורחב][7

ציון עובר בקורסי החובה של שנה א'  +דרישות ייחודיות
לכל קורס  -פירוט ברשימת קורסי הבחירה

18/20
או

4

ציון עובר בכל קורסי החובה

2

סמינר רגיל
______________________
דרישות מוקדמות  -זכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס
][1
נבחן = נגש לבחינה עבר או נכשל
ציון עובר =  60ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.
בקורס זה זכאים התלמידים לשלושה מועדים עוקבים.
][2
לא ניתן לשפר ציון ביסודות הכלכלה לאחר קבלת ציון חיובי במיקרו כלכלה א'.
][ 3
קורס חובה לתלמידים באופן הלימוד החד-חוגי .תלמידי חשבונאות וניהול מנועים מלימוד הקורס.
][4
החל מתשע"ו ישתנה היקף הקורס ל 4-ש"ס 3 .ש"ס שיעור ו 1-ש"ס תרגיל .במהלך הסמסטר יתקיימו כ 7-תרגילים
][ 5
של שעתיים כל אחד.
החל מסמסטר ב' תשע"ו ,ישתנה היקף הקורס ל 4-ש"ס 3 .ש"ס שיעור ו 1-ש"ס תרגיל .במהלך הסמסטר יתקיימו
][6
כ 7-תרגילים של שעתיים כל אחד.
תלמיד חייב בסמינר אחד בלבד .סמינר מורחב או סמינר רגיל .לא ניתן להירשם ליותר מסמינר אחד.
][ 7
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מבואות כלליים
כל תלמיד חד-חוגי חייב ללמוד מבוא כללי מחוץ לחוג בהיקף של  4ש"ס לפחות .ניתן ללמוד בכל אחד מהסמסטרים
במהלך שנות הלימוד לתואר.
את הקורס ניתן לבחור מתוך הרשימה הבאה:
מבוא לסוציולוגיה

4

ש"ס

מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה

4

ש"ס

שיטת המשפט הישראלי

4

ש"ס

מבוא לאנתרופולוגיה

4

ש"ס

מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של מדה"ח
)קורס שנתי(
פוליטיקה ומשטר בישראל

2+2

ש"ס

ניתן במסגרת החוג לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה
ניתן במסגרת הקורסים הכלל
פקולטטיים
ניתן במסגרת הקורסים הכלל
פקולטטיים
ניתן במסגרת החוג לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה
ניתן במסגרת הקורסים הכלל
פקולטטיים

הרישום במסגרת הרישום
ב"בידינג"
הרישום במסגרת הרישום
ב"בידינג"
הרישום במסגרת הרישום
ב"בידינג"
הרישום במסגרת הרישום
ב"בידינג"
הרישום במסגרת הרישום
ב"בידינג"

4

ש"ס

ניתן במסגרת החוג למדע
המדינה

מבוא ליחסים בינלאומיים
ואסטרטגיה

4

ש"ס

ניתן במסגרת החוג למדע
המדינה

מבוא למחשבה פוליטית

4

ש"ס

ניתן במסגרת החוג למדע
המדינה

ניתן להירשם ברישום
המאוחר בחוג למדע
המדינה
ניתן להירשם ברישום
המאוחר בחוג למדע
המדינה
ניתן להירשם ברישום
המאוחר בחוג למדע
המדינה
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קורסי בחירה באופן הלימוד החד-חוגי

מכסת שעות הבחירה המחייבת היא ההפרש בין סך השעות הכולל לסך שעות החובה .אם במהלך הלימודים חל שינוי
במכסת שעות החובה בתכנית הלימודים ,יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה .בכל מקרה חייב התלמיד לעמוד במכסת
השעות הכוללת בתכנית .קורסי הבחירה בביה"ס לכלכלה מחולקים לשתי קבוצות:
קבוצה א'
קורסים בנושאים מרכזיים בכלכלה.
קבוצה ב'
קורסים בתחום כלכלת ישראל
קורסים בתחומים שונים בכלכלה
תלמיד באופן הלימוד החד חוגי חייב בשלושה קורסים לפחות מקבוצה א' וקורס בחירה אחד לפחות בנושא כלכלת
ישראל.
סמינר מורחב מקנה פטור של  2ש"ס מקורס בחירה מקבוצה א'.
קורסי בחירה מקבוצה א'
שם הקורס

היקף

שם המרצה

דרישות מוקדמות-ציון עובר בקורסי חובה שנה א'
 +הדרישות שלהלן

אינטגרציה כלכלית ופיננסית
והמשברים מאז [1]2007

3

פרופ' ע .ישיב

ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב'

ארגון תעשייתי ,פיקוח
והגבלים עסקיים

3

פרופ' נ .גנדל

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'

כלכלה ומשפט

3

ד"ר א .רגבי

ציון עובר במיקרו כלכלה א',
זכאות במיקרו כלכלה ב' ,
לימוד בעבר או במקביל של מיקרו כלכלה ג'

כלכלה מוניטרית בישראל][1

2

פרופ' ל .ליידרמן

ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ,במיקרו כלכלה
א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה

מבוא לתורת המשחקים][2

3

פרופ' ר .שפיגלר

ציון עובר במיקרו כלכלה א+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'

מדיניות כלכלית בישראל][1

3

פרופ' ד .בן דוד

ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא
לאקונומטריקה

מימון ציבורי

3

פרופ' ת .בלומקין

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' ,זכאות במיקרו
כלכלה ג'

מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים

3

פרופ' א .בן פורת

ציון עובר בקורסי החובה שנה א'

תמריצים ,אינפורמציה וחוזים

2

פרופ' ד .וטשטיין

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו
כלכלה ג'

צדק חלוקתי][3

2

פרופ' ע .סגל

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב'

קורסי בחירה מתחום כלכלת ישראל
בנקאות בישראל :תיאוריה ויישום

2

ד"ר י .בנימיני

זכאות במיקרו כלכלה ב' ובמאקרו כלכלה א'

מדיניות כלכלית וחברתית בישראל

2

ד"ר י .שיינין

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' ובמאקרו כלכלה
א'+ב'

רגולציה מיקרו כלכלית

2

ד"ר ר .שלם

ציון עובר במיקרו כלכלה א+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'

____________________
] [1הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל.
] [2הקורס לא יאושר לתלמיד שלמד בניהול את "תורת המשחקים הלא שיתופיים".
] [3קורס מרוכז של  9מפגשים בהיקף  2ש"ס בתאריכים .25/5/16-2/5/16
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קורסי בחירה מתחומים שונים
אופציות ושווקים פיננסיים

2

מר ש .בן יהודה

זכאות במיקרו כלכלה ב'

הסטוריה כלכלית

2

ד"ר ד .גולדברג

ציון עובר במיקרו כלכלה א'ו-ב',
מאקרו כלכלה א' ו-ב' ,ומבוא לאקונומטריקה
זכאות במיקרו כלכלה ג'

כלכלה התנהגותית לניהול][1

2

ד"ר א .ארד

ציון עובר במיקרו א' ,ב' ו-ג'

כלכלה וחברה במחשבת הכלכלנים
הקלאסיים

2

ד"ר נ .וולוך

ציון עובר במאקרו כלכלה א' ובמיקרו כלכלה ב'

שוקי המט"ח והשפעתם על המשק

2

ד"ר ט .מופקדי

ציון עובר במאקרו א' וזכאות במאקרו ב'

סמינרים
מטרת העבודה הסמינריונית ,לאפשר לתלמיד להביא לידי ביטוי את הידע שצבר במהלך לימודיו בבית הספר לכלכלה.
המנחה ילווה את כתיבת העבודה בייעוץ ובהדרכה בכל שלביה.
מתכונת הסמינר :הסמינר יתקיים במתכונת של פגישה ראשונה  .יתר המפגשים יתקיימו בתאום עם המרצה.
דרישות מוקדמות :ציון עובר בכל קורסי החובה .ציוני מועד א' בלבד יחשבו לצורך העמידה בדרישה .חובה לעמוד
בדרישת הקדם )ציון עובר ,טרם ההרשמה לסמינר גם אם לתלמיד מועד ב'(.
קיימות שתי מסגרות לכתיבת עבודת סמינר :סמינר רגיל וסמינר מורחב.
משקל הסמינר :
סמינר מורחב  4 -ש"ס  -רמת העבודה והיקפה יהיו מעל הנדרש בסמינר רגיל .בסמינר מורחב העבודה תוגש בזוגות.
פרק הסיכום ייכתב ע"י כל תלמיד בנפרד .הציון לכל תלמיד ייקבע ע"י המרצה ,בהתאם להצגת העבודה ,איכות
העבודה ופרק הסיכום .סמינר מורחב מקנה פטור של  2ש"ס מקורס בחירה מקב' א'.
סמינר רגיל  2 -ש"ס  -העבודה אישית בלבד.
אישור נושא העבודה יעשה לא יאוחר מחודש מתחילת הסמסטר .הנחיית העבודה תעשה במהלך הסמסטר בלבד.
מועד הגשת העבודה נקבע ע"י בית הספר לכלכלה .המועד האחרון להגשה בשנת תשע"ו:
סמסטר א'31.3.16 :
סמסטר ב'18.8.16 :
הנחיות להגשת העבודה:
את העבודה יש להגיש למרצה באתר הסמינר או במייל ולמסור עותק מודפס למזכירות במועד ההגשה.
•
ציון  320יוזן לרשימת הציונים של התלמיד שהגיש את הסמינר למזכירות ויהווה אישור על הגשת העבודה.
•
תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון "לא מילא חובות הקורס".
•
לא ניתן לערער על ציון סופי בעבודה סמינריונית.
•
על התלמיד להשאיר בידיו עותק של העבודה שהגיש עד לפרסום הציון.
•
ארכה להגשת העבודה ,תאושר רק ע"י ראש תכנית תואר ראשון  .יש להגיש בקשה במזכירות.
•
ארכה להגשת עבודה בגין שירות מילואים תופנה למזכירות ותינתן לפרק זמן השירות ,בכפוף להצגת אישור
מילואים.
תלמידים המעוניינים לקבל את עבודתם יפנו למנחה בתום הבדיקה ולאחר קבלת הציון.
•
לא יהא באישור דחיית מועד ההגשה כדי לשמש עילה לסטייה מהוראת שכ"ל.
____________________
] [1הקורס ניתן במסגרת החוג לניהול.
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סמינר מורחב 4 -ש"ס
סמסטר

שם הסמינר

שם המרצה

נושאים בכלכלה יישומית :תאונות דרכים,
פשע והרתעה
משחקים ביסיאנים ועיצוב מכניזמים

ד"ר ויסברוד שרית

א'/ב'

פרופ' פוזנר עדי

א'/ב'

נושאים במאקרו כלכלה

ד"ר וייס דויד

א'/ב'

נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה

ד"ר סטי עופר

א'/ב'

מאקרו כלכלה ושוק העבודה

פרופ' ישיב ערן

א'

כלכלה פופולרית

פרופ' נאמן צבי

א'

משחקים ומכרזים

פרופ' וטשטיין דוד

א'

כלכלת משפחה

פרופ' חזן משה

א'

תורת ההחלטות ותורת המשחקים

פרופ' דקל עדי

ב'

נושאים בתצרוכת משקי בית

ד"ר ספורטא איתי

ב'

כלכלת צמיחה

פרופ' משה חזן

ב'

רציונליות מוגבלת של צרכנים

פרופ' שפיגלר רן

ב'

צדק חלוקתי

פרופ' סגל עוזי

ב'

סמינר רגיל  2 -ש"ס
שם הסמינר

שם המרצה

כלכלה מוניטרית ומערכת הבנקאות

ד"ר בנימיני יעל

א'/ב'

שווקים פיננסים

פרופ' אלדור רפאל

א'/ב'

שווקים ,רגולציה ותחרות בישראל

ד"ר חגאי זיו

א'/ב'

מאקרו כלכלה  -שווקים מתעוררים

ד"ר בלזם אילת
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שקלול ציון הגמר באופן הלימוד החד-חוגי
הידיעון המחייב לצורך קביעת מכסת השעות בכלכלה הוא הידיעון של שנת הלימודים בה החל התלמיד את לימודיו
בביה"ס לכלכלה) .בחידוש לימודים תיקבע המכסה ע"י ראש תכנית הב.א.(.
אם במהלך הלימודים חל שינוי במכסת שעות החובה בתכנית ,יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה .בכל מקרה חייב
התלמיד לעמוד במכסת השעות הכוללת שנקבעה בתכנית .
בקשה לציון גמר ניתן להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד" ,רק לאחר שכל הציונים עודכנו ברשימת הציונים של
התלמיד.
קורסים עודפים  -עם הגשת הבקשה יש לציין אלו קורסים לא לשקלל בציון הגמר.
בחישוב ציון הגמר יוודא התלמיד כי ברשומת הציונים בכלכלה מופיעים רק קורסים האמורים להשתקלל בציון הגמר
בכלכלה.
לא ניתן לסיים לימודים ללא השלמת כל מכסת השעות
שקלול הציונים ייעשה לפי המפתח הבא:
יסודות הכלכלה
.1
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
.2
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
.3
מתמטיקה לכלכלנים א'
.4
מתמטיקה לכלכלנים ב'
.5
מיקרו כלכלה א'
.6
מיקרו כלכלה ב'
.7
מיקרו כלכלה ג'
.8
מאקרו כלכלה א'
.9
 .10מאקרו כלכלה ב'
 .11מבוא לאקונומטריקה
 .12חשבונאות לכלכלנים
סמינר][1
.13
מבוא כללי][2
.14
 .15קורסי בחירה

6
4
5
4
4
5
5
5
4
4
6
2
2/4
3
נקודה אחת
לכל ש"ס

נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות

_____________________
] [1סמינר רגיל מזכה את התלמיד ב 2-נקודות ,סמינר מורחב מזכה את התלמיד ב 4-נקודות.
] [2חובה ללמוד  4ש"ס ישוקלל כ 3-נקודות.
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אופן הלימוד הדו-חוגי

קיימים שני אופנים של לימודים דו-חוגיים :אופן הלימוד הרגיל ואופן הלימוד המתואם תלמיד שבחר באופן לימוד דו-
חוגי רגיל ,ילמד לקראת תואר ראשון בביה"ס לכלכלה ובחוג נוסף שבחר ,ויהיה כפוף בנפרד לחובות הלימודים של כל אחד
משני החוגים .תלמיד שבחר באופן הלימוד הדו-חוגי המתואם ילמד בתכנית שתואמה על ידי שני החוגים .התכניות
הקיימות הינן :כלכלה-חשבונאות ,כלכלה-ניהול ,כלכלה-מדעי המחשב ,כלכלה-סטטיסטיקה ,כלכלה-מתמטיקה ,וכלכלה-
משפטים.

מבנה תכנית הלימודים באופן לימוד דו-חוגי רגיל

תלמיד בתכנית זו חייב בלימודים בהיקף של  61ש"ס בביה"ס לכלכלה .תלמיד בתכנית אינו רשאי ללמוד במסגרת לימודי
החוג השני קורסים שהוגדרו כחופפים לקורסי החובה בכלכלה.
להלן רשימת קורסי החובה והדרישות המוקדמות לכל קורס .חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.
הדרישות המוקדמות ][1
ש"ס
שם הקורס
שנה א'  -סמסטר א'
יסודות הכלכלה][3] ,[2
6
[
4
]
[,
2
]
4
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים א' ][2
4
סמסטר ב'
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'][4
זכאות להיבחן בסטטיסטיקה לכלכלנים א'
5
זכאות להיבחן במתמטיקה לכלכלנים א'
4
מתמטיקה לכלכלנים ב'
מיקרו כלכלה א'][5
ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א'-
5
לא יאוחר ממועד ב'
נבחן לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'
שנה ב'  -סמסטר א'
ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב'
5
מיקרו כלכלה ב'
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה א'][6
ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א',
4
נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב'
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
ציון עובר בסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב' ובמתמטיקה
6
מבוא לאקונומטריקה
לכלכלנים א'
נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב',
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
סמסטר ב'
ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
5
מיקרו כלכלה ג'
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה ב'][7
ציון עובר בקורסי החובה של שנה א',
4
זכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'
שנה ג'
ציון עובר בקורסי החובה של שנה א'  +דרישות
5/7
קורסי בחירה
ייחודיות לכל קורס  -פירוט ברשימת קורסי הבחירה
ציון עובר בכל קורסי החובה
4
או
סמינר מורחב][4
2
סמינר רגיל
______________________
] [1דרישות מוקדמות  -זכאות = הגיש תרגילים ועמד בחובות הקורס
נבחן = נגש לבחינה עבר או נכשל
ציון עובר =  60ומעלה
חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.
] [2בקורס זה זכאים התלמידים לשלושה מועדים עוקבים.
] [3לא ניתן לשפר ציון ביסודות הכלכלה לאחר קבלת ציון חיובי במיקרו כלכלה א' לכלכלנים
תלמידי פסיכולוגיה ,כלכלה יהיו פטורים מקורסי סטטיסטיקה א'+ב' ויהיו חייבים בהשלמת  5ש"ס בקורסי בחירה.
[ ]4רישום למיקרו כלכלה א' מותנה בקבלת ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א' לא יאוחר ממועד ב'.
] [5תלמיד חייב בסמינר אחד בלבד .סמינר מורחב או סמינר רגיל .לא ניתן להירשם ליותר מסמינר אחד.
] [6החל מתשע"ו ישתנה היקף הקורס ל 4-ש"ס 3 .ש"ס שיעור ו 1-ש"ס תרגיל .במהלך הסמסטר יתקיימו כ 7-תרגילים
של שעתיים כל אחד.
] [7החל מסמסטר ב' תשע"ו ,ישתנה היקף הקורס ל 4-ש"ס 3 .ש"ס שיעור ו 1-ש"ס תרגיל .במהלך הסמסטר יתקיימו כ7-
תרגילים של שעתיים כל אחד.
43

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

קורסי בחירה באופן הלימוד הדו-חוגי

מכסת שעות הבחירה המחייבת היא ההפרש בין סך השעות הכולל לסך שעות החובה .אם במהלך הלימודים חל שינוי
במכסת שעות החובה בתכנית הלימודים ,יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה .בכל מקרה חייב התלמיד לעמוד במכסת
השעות הכוללת בתכנית.
קורסי הבחירה בביה"ס לכלכלה לתלמידי דו-חוגי רגיל מחולקים לשתי קבוצות:
 .1קבוצה א'  -קורסים בנושאים מרכזיים בכלכלה
 .2קבוצה ב'  -קורסים בתחום כלכלת ישראל וקורסים מתחומים שונים
תלמיד במסלול דו-חוגי רגיל חייב בשני קורסים לפחות מקבוצה א' ואחד מתחום כלכלת ישראל.
סמינר מורחב מקנה פטור של  2ש"ס בחירה מקבוצה א' .חובה לעמוד במכסת שעות הבחירה.
קורסי בחירה מקבוצה א'
שם הקורס

היקף

שם המרצה

דרישות מוקדמות-ציון עובר בקורסי חובה שנה א' +
הדרישות שלהלן

אינטגרציה כלכלית ופיננסית
והמשברים מאז [1]2007

3

פרופ' ע .ישיב

ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב'

ארגון תעשייתי ,פיקוח
והגבלים עסקיים

3

פרופ' נ .גנדל

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'

כלכלה ומשפט

3

ד"ר א .רגבי

ציון עובר במיקרו כלכלה א' ,זכאות במיקרו כלכלה ב' ,
לימוד בעבר או במקביל של מיקרו כלכלה ג'

2

פרופ' ל .ליידרמן

ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ,במיקרו כלכלה א'+ב'
ובמבוא לאקונומטריקה

מבוא לתורת המשחקים

3

פרופ' ר .שפיגלר

ציון עובר במיקרו כלכלה א+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'

מדיניות כלכלית בישראל][1

3

פרופ' ד .בן דוד

ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה

מימון ציבורי

3

פרופ' ת .בלומקין ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' ,זכאות במיקרו כלכלה ג'

כלכלה מוניטרית

בישראל][1

מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים

3

פרופ' א .בן פורת

ציון עובר בקורסי החובה שנה א'

תמריצים ,אינפורמציה וחוזים

2

פרופ' ד .וטשטיין

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג'

פרופ' ע .סגל

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב'

ד"ר י .בנימיני

זכאות במיקרו כלכלה ב' ובמאקרו כלכלה א'

מדיניות כלכלית וחברתית
בישראל

2

ד"ר י .שיינין

ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' ובמאקרו כלכלה א'+ב'

רגולציה מיקרו כלכלית

2

ד"ר ר .שלם

ציון עובר במיקרו כלכלה א+ב'
זכאות במיקרו כלכלה ג'

קורסי בחירה מתחומים שונים
אופציות ושווקים פיננסיים

2

מר ש .בן יהודה

זכאות במיקרו כלכלה ב'

הסטוריה כלכלית

2

ד"ר ד .גולדברג

ציון עובר במיקרו כלכלה א'ו-ב' ,מאקרו כלכלה א' ו-ב',
ומבוא לאקונומטריקה ,זכאות במיקרו כלכלה ג'

כלכלה התנהגותית לניהול][3

2

ד"ר א .ארד

ציון עובר במיקרו א' ,ב' ו-ג'

כלכלה וחברה במחשבת
הכלכלנים הקלאסיים

2

ד"ר נ .וולוך

ציון עובר במאקרו כלכלה א' ובמיקרו כלכלה ב'

שוקי המט"ח והשפעתם על
המשק

2

ד"ר ט .מופקדי

ציון עובר במאקרו א' וזכאות במאקרו ב'

2
צדק חלוקתי][2
קורסי בחירה מתחום כלכלת ישראל
2
בנקאות בישראל :תיאוריה
ויישום

] [1הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל.
] [2קורס מרוכז של  9מפגשים בהיקף  2ש"ס בתאריכים .5/16/25/5/16-2
] [3הקורס ניתן במסגרת החוג לניהול.
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תכניות הלימודים באופן הלימוד הדו-חוגי המתואם
א .כלכלה-חשבונאות
תלמידי תכנית ז
ו חייבים בלימודים בהיקף של  61ש"ס בביה"ס לכלכלה לפי הפירוט הבא:
שם הקורס
שנה א'
סמסטר א'
יסודות הכלכלה
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים א'
סמסטר ב'
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
מתמטיקה לכלכלנים ב'
מיקרו כלכלה א'
שנה ב'
סמסטר א'
מיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה א'
מבוא לאקונומטריקה
סמסטר ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה ב'
שנה ג'
קורסי בחירה
סמינר מורחב
או
סמינר רגיל

ש"ס
6
4
4
5
4
5

5
4
6
5
4
5/7
4
2
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ב .כלכלה-ניהול

תלמידי תכנית זו חייבים בלימודים בהיקף של  61ש"ס בביה"ס לכלכלה לפי הפירוט הבא:
ש"ס
שם הקורס
שנה א'
סמסטר א'
6
יסודות הכלכלה
4
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
4
מתמטיקה לכלכלנים א'
סמסטר ב'
5
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
4
מתמטיקה לכלכלנים ב'
5
מיקרו כלכלה א'
שנה ב'
סמסטר א'
מיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה א'
מבוא לאקונומטריקה
סמסטר ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה ב'
שנה ג'
קורסי בחירה
סמינר מורחב
או
סמינר רגיל

ג.

5
4
6
5
4
5/7
4
2

כלכלה-מדעי המחשב

תלמידי תכנית זו חייבים בלימודים בהיקף של  49ש"ס בביה"ס לכלכלה לפי הפירוט הבא:
ש"ס
שם הקורס
שנה א'
סמסטר א'
6
יסודות הכלכלה
סמסטר ב'
5
מיקרו כלכלה א'
שנה ב'
סמסטר א'
מיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה א'
סמסטר ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה ב'
מבוא לאקונומטריקה
שנה ג'
קורסי בחירה
סמינר מורחב או
סמינר רגיל

5
4
5
4
6
10/12
4
2
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ד .כלכלה-סטטיסטיקה וחקר ביצועים
תלמידי תכנית זו חייבים בלימודים בהיקף של  48ש"ס בביה"ס לכלכלה לפי הפירוט הבא:
שם הקורס
שנה א'
סמסטר א'
יסודות הכלכלה
סמסטר ב'
מיקרו כלכלה א'
שנה ב'
סמסטר א'
מיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה א'
סמסטר ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה ב'
שנה ג'
קורסי בחירה
סמינר מורחב
או
סמינר רגיל

ש"ס

6
5

5
4
5
4
9/11
4
2

ה .כלכלה-מתמטיקה
תלמידי תכנית זו חייבים בלימודים בהיקף של  46ש"ס בביה"ס לכלכלה לפי הפירוט הבא:
ש"ס
שם הקורס
שנה א'
סמסטר א'
6
יסודות הכלכלה
סמסטר ב'
5
מיקרו כלכלה א'
שנה ב'
סמסטר א'
מיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה א'
סמסטר ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה ב'
מבוא לאקונומטריקה
שנה ג'
קורסי בחירה
סמינר מורחב
או
סמינר רגיל

5
4
5
4
6
7/9
4
2
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תכנית לימודים משולבת  -במשפטים ) (LL.B.ובכלכלה )קבלת תעודה על השלמת לימודי חוג נוסף
בביה"ס לכלכלה כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר ראשון(
תכנית זו מיועדת לתלמידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב המעוניינים לרכוש בנוסף ידע בכלכלה בהיקף של
חוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר ראשון .שילוב של שני תחומים אלה יתרום לתלמידים המבקשים הכשרה מקצועית
בתחום המשפט העסקי ויקנה להם כלים מתאימים לניתוח כלכלי של בעיות משפטיות .בתום לימודיהם בפקולטה
למשפטים ובביה"ס לכלכלה יהיו בוגרי התכנית זכאים לתואר "בוגר משפטים" ) (.LL.Bולתעודה על השלמת לימודי חוג
נוסף בכלכלה כחוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר ראשון .קבלת התעודה על לימודי כלכלה מותנית בקבלת התואר "בוגר
במשפטים".
תלמידי התכנית חייבים ב 56-ש"ס במסגרת ביה"ס לכלכלה ,לפי הפירוט שלהלן:
ש"ס

שם הקורס
שנה א'
סמסטר א'
מתמטיקה לכלכלנים א'
סטטיסטיקה לכלכלנים א'
סמסטר ב'
יסודות הכלכלה
סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

4
4
6
5

שנה ב'
סמסטר א'
מיקרו כלכלה א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'
סמסטר ב'
מיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה א'
מבוא לאקונומטריקה

5
4
5
4
6

שנה ג'
סמסטר א'
מיקרו כלכלה ג'

5

מאקרו כלכלה ב'

4

סמסטר ב'
סמינר מורחב] / [1סמינר רגיל  2 +ש"ס בחירה מקבוצה א'

2+2/4

____________________
] [1סמינר מורחב מקנה פטור מקורס בחירה מקבוצה א'.
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חוג לאחר תואר
בעלי תואר ראשון המעוניינים ללמוד בביה"ס לכלכלה כחוג לימודים נוסף )מהתכנית הדו-חוגית( חייבים בהיקף של 61
ש"ס בביה"ס לכלכלה .למסיימים תוענק תעודה על השלמת לימודי חוג אחד מתכנית דו-חוגית לתואר ראשון.
תלמידים אשר למדו תחום דיסציפלינרי קרוב רשאים לקבל פטור מקורסים חופפים בהיקף של עד  1/3ממכסת השעות
בביה"ס לכלכלה.
תלמיד שקיבל פטור מעל  1/3השעות לתואר יחויב בהשלמת השעות בקורסי בחירה.
להלן רשימת קורסי החובה והדרישות המוקדמות לכל קורס .חובה לעמוד בדרישה המוקדמת לפני תחילת הקורס.

שקלול ציון גמר לאופן הלימוד הדו-חוגי
הידיעון המחייב לצורך קביעת מכסת השעות בכלכלה הוא הידיעון של שנת הלימודים בה החל התלמיד את לימודיו
בביה"ס לכלכלה) .בחידוש לימודים תיקבע המכסה ע"י ראש תכנית הב.א.(.
קיימים הבדלים בין תכניות הלימוד השונות )הן במכסה הכוללת של שעות לימוד והן במכסת קורסי החובה( .אם במהלך
הלימודים חל שינוי במכסת שעות החובה בתכנית ,יחול שינוי מפצה במכסת שעות הבחירה .בכל מקרה חייב התלמיד
לעמוד במכסת השעות הכוללת שנקבעה בתכנית .
בקשה לציון גמר ניתן להגיש באמצעות "מידע אישי לתלמיד" באינטרנט ,רק לאחר שכל הציונים עודכנו ברשימת הציונים
של התלמיד.
קורסים עודפים  -עם הגשת הבקשה יש לציין אלו קורסים לא לשקלל בציון הגמר.
בחישוב ציון הגמר יוודא התלמיד כי ברשומת הציונים בכלכלה מופיעים רק קורסים האמורים להשתקלל בציון הגמר
בכלכלה.
לא ניתן לסיים לימודים ללא השלמת כל מכסת השעות
שקלול הציונים ייעשה לפי המפתח הבא:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

יסודות הכלכלה
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
מתמטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'
מיקרו כלכלה א'
מיקרו כלכלה ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה ב'
מבוא לאקונומטריקה
סמינר][1
קורסי בחירה

6
4
5
4
4
5
5
5
4
4
6
2/4
נקודה אחת
לכל ש"ס

____________________
][ 1

נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות

סמינר רגיל מזכה את התלמיד ב 2-נקודות ,סמינר מורחב מזכה את התלמיד ב 4-נקודות.
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החטיבות בכלכלה
ביה"ס לכלכלה מציע שתי תכניות של לימודי חטיבה מורחבת .האחת מיועדת לתלמידי החוג למתמטיקה והשנייה מיועדת
לתלמידי חוגים אחרים .קבלה לשתי התכניות מותנית בעמידה בתנאי הקבלה של ביה"ס לכלכלה .הדרישות המוקדמות
החלות על תלמידי החטיבות זהות לאלה החלות על תלמידי ביה"ס לכלכלה.
א .חטיבת לימודים מורחבת בכלכלה לתלמידי מתמטיקה
החטיבה כוללת קורסים בהיקף של  32ש"ס .להלן תכנית הלימודים:
שם הקורס
יסודות הכלכלה
מיקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה א'
מיקרו כלכלה ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה ב'
קורסי

בחירה][1

6
5
5
5

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

דרישות מוקדמות

ציון עובר ביסודות הכלכלה
ציון עובר ביסודות הכלכלה וזכאות להיבחן במיקרו א'
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א' ,ציון עובר באינפ' /2
חדו"א 2
ציון עובר בקורסי חובה שנה א' וזכאות להיבחן במיקרו
 5ש"ס
כלכלה ב'
ציון עובר בקורסי חובה שנה א' וזכאות להיבחן במאקרו
 3ש"ס
כלכלה א'
השלמה ל 32-ש"ס ראה קורסי בחירה בכלכלה

תלמידים שיסיימו חטיבה זו ויעמדו בתנאי הקבלה לתכנית התואר השני בכלכלה ,יחויבו בהשלמת הקורס מבוא
לאקונומטריקה .לתלמידים אלה מומלץ ללמוד את מבוא לאקונומטריקה במסגרת קורסי הבחירה.
חטיבה מורחבת בכלכלה][2
ב.
החטיבה כוללת קורסים בכלכלה בהיקף של  37ש"ס .להלן תכנית הלימודים:

שם הקורס
יסודות הכלכלה
מתמטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'
מיקרו כלכלה א'
מיקרו כלכלה ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה ב'

6
4
4
5

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

דרישות מוקדמות

זכאות להיבחן במתמטיקה לכלכלנים א'
ציון עובר ביסודות הכלכלה ,נבחן במתמטיקה לכלכלנים א',
לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א',
 5ש"ס
ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב'
ציון עובר בקורסי חובה שנה א'
 5ש"ס
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב'
ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א' נבחן
 5ש"ס
במתמטיקה לכלכלנים ב' ,זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
ציון עובר בקורסי חובה שנה א' וזכאות להיבחן במאקרו
 3ש"ס
כלכלה א'
סה"כ  37ש"ס

תלמידים שיסיימו חטיבה זו ויעמדו בתנאי הקבלה לתכנית התואר השני בכלכלה ,יחויבו בקורס השלמה מבוא
לאקונומטריקה.
______________________
חובה ללמוד קורס אחד מקבוצה א'.
][ 1
בקשות להתקבל לחטיבה ניתן להגיש במזכירות הפקולטה למדעי החברה ,חדר  ,311בניין נפתלי.
][ 2
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תכנית לימודים במתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות
מבין :כלכלה ,פסיכולוגיה ופילוסופיה )(0379
תיאור התכנית ומטרותיה
תכנית הלימודים המוצעת מיועדת לתת לתלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית ,המעוניינים להרחיב את יריעת
הלימודים לתואר ראשון לקראת לימודים גבוהים ,מסגרת לימודים ייחודית ויוקרתית .התכנית תאפשר להם לרכוש תוך-
כדי לימודי התואר הראשון ,בסיס מוצק ורחב הן במתמטיקה והן בשני תחומים נוספים במדעי החברה והרוח .כוונת
התכנית היא לחזק מגמות מחקריות מתחומים של מדעי החברה והרוח בהם יש לרקע המתמטי חשיבות מכרעת.

מבנה תכנית הלימודים

מסגרת הלימודים היא התכנית הדו-חוגית )הקיימת( במתמטיקה עם חוג נוסף מפקולטה אחרת ,כאשר במקום לימודים
בחוג הנוסף ,ילמד התלמיד שתי חטיבות מורחבות מתוך החוגים :כלכלה ,פסיכולוגיה ופילוסופיה.
תכנית הלימודים כוללת  134ש"ס ,מהן:
א .מתמטיקה  70 -ש"ס )ובנוסף  4ש"ס ,לא לשקלול ,קורס הכנה בפיזיקה(.
ב .שתי חטיבות  32 -ש"ס בכל חטיבה.

תכנית החטיבה בכלכלה

][2],[1

שם הקורס
קורסי חובה – שנה א'
מיקרו כלכלה א'
מיקרו כלכלה ב'
קורסי חובה -שנה ב'
מיקרו כלכלה ג
מאקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה ב'
קורסי בחירה –שנה

היקף בש"ס

הדרישות המוקדמות

זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א
ציון עובר במיקרו כלכלה א'
וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה ב
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א
ציון עובר במיקרו כלכלה א'
וזכאות להיבחן במאקרו א'

ג'][3

5
5
5
5
3
9

סה"כ

______________________
הרישום לקורסי החטיבה בכלכלה יתקיים במסגרת הרישום לכלכלה.
][ 1
תלמיד שיפרוש מהחטיבה ויעבור לדו חוגי כלכלה מתמטיקה יהיה חייב להשלים  6ש"ס קורסי בחירה
][ 2
מקבוצה א' בגין "יסודות הכלכלה".
חובה ללמוד  2קורסי בחירה לפחות מקבוצה א' ואחד מכלכלת ישראל.
][ 3
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פכ"מ -תכנית לימודים משולבת -פילוסופיה ,כלכלה מדע המדינה
וחטיבה בלימודי משפטים

כללי
תכנית פכ”מּ )פילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה-משפטים( היא תכנית מצטיינים שמתמקדת בתחומי הידע הנוגעים לענייני
מדינה ומשטר .ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות כמו גם שאלות של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים ממגוון
דיסציפלינות .מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים והיא בעלת השלכות חברתיות .עקרונות של צדק תומכים
במבנים מוסדיים מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים .כל אלה מעוגנים בחוקים ומיושמים על ידי המוסדות המשפטיים
והפוליטיים .המטרה של תכנית פכ”מ היא להעניק ידע וכלי ניתוח בתחומי הידע הללו וכן הבנת הקשרים ביניהם באופן
מעמיק .התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך במחקר בתחומים הללו ,כמו גם לאלה המייעדים את
עצמם לעבודה במשרות בכירות בשירות הציבורי.
תכנית הלימודים המלאה מתפרסמת באתר החוג לפילוסופיה:
http://humanities.tau.ac.il/yedion/14-15/groups/pakam
היקף שעות הלימוד מתחום הכלכלה  24ש"ס.

להלן מבנה תכנית הלימודים בכלכלה:
שם הקורס
סמסטר א'
מתמטיקה לפכ"מ][1
סמסטר ב'
מיקרו כלכלה א'
סטטיסטיקה לפכ"מ][1
סמסטר א'
מיקרו כלכלה ב'
מאקרו כלכלה א'
סמסטר ב'
מאקרו כלכלה ב'
סמסטר א'
מבוא לאקונומטריקה

שנה א'

ש"ס

דרישות קדם

5
5
5

שנה ב'

שנה ג'

5
4

זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'

4

זכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'

6

ציון עובר בסטטיסטיקה לפכ"מ

____________________
] [1הקורסים ייעודיים לתלמידי הפכ"מ ויילמדו במסגרת החוג לפילוסופיה.
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מסלול מהיר לתואר שני לתלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון
תנאי קבלה למסלול
תנאי המינימום להצטרפות למסלול הוא ממוצע  92לפחות בששת קורסי הליבה של התואר הראשון.
רשימת קורסי הליבה:
מיקרו כלכלה א'
מיקרו כלכלה ב'
מיקרו כלכלה ג'
מאקרו כלכלה א'
מאקרו כלכלה ב'
מבוא לאקונומטריקה
לתלמידים ,שיתקבלו למסלול,תינתן אפשרות להתחיל בלימודי תואר שני במעמד של "תלמיד שלא מן המניין" ,במקביל
ללימודי שנה ג' בתואר הראשון .במהלך שנה זו על התלמידים לסיים את כל החובות לתואר הראשון ,ולהציג אישור זכאות
לתואר ראשון עד תחילת שנת הלימודים השנייה של התואר השני ,בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.
המתקבלים למסלול יידרשו ללמוד בקיץ ,את הקורס "שיטות מתמטיות בכלכלה" ,ולהשיג ציון  80לפחות .הקורס מהווה
תנאי קבלה לתואר השני.
ראש התכנית ישקול מתן פטור מהקורס שיטות מתמטיות בכלכלה לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בתחומי הלימוד,
מתמטיקה ,פיסיקה ,מדעי המחשב ותחומים דומים.
במקרים אחרים ,רשאי ראש התכנית להחליט על סמך רשומת הלימודים ,האם ניתן להסתפק בהשלמת נושאים ספציפיים
מתוך הקורס ולגשת לבחינת פטור.

פרטי התכנית
תלמידי התכנית רשאים ללמוד את כל קורסי החובה של התואר השני ומתוכם יוכלו לשקלל ,במסגרת חובות תואר ראשון
עד  9ש"ס ,במקום קורסי בחירה.
היקף השעות שניתן יהיה לשקלל במסגרת חובות התואר הראשון לא יעלה על היקף השעות של קורסי הבחירה ,בו חייב
התלמיד בהתאם למסלול לימודיו.
במסלול הלימודים החד-חוגי וכן במסלול הלימוד הדו-חוגי ,בצרופים כלכלה מדעי המחשב ,כלכלה מתמטיקה וכלכלה
סטטיסטיקה ,ניתן יהיה לשקלל עד  9ש"ס.
במסלול הלימודים הדו-חוגי ,להוציא שלושת הצרופים שהוזכרו לעיל ,ניתן יהיה לשקלל בחובות התואר הראשון עד  7ש"ס
קורסי חובה של התואר השני.
לא ניתן יהיה להמיר סמינר של תואר ראשון בקורס חובה של תואר שני.
קורסי החובה של התואר השני אותם ניתן ללמוד במסגרת המסלול ,ומתוכם אפשר לבחור את הקורסים שימירו קורסי
בחירה לתואר הראשון הם:
תיאוריה מיקרו כלכלית  6 -ש"ס
תיאוריה מאקרו כלכלית א' –  4ש"ס
אקונומטריקה א' –  4ש"ס
תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א' –  2ש"ס
תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב' –  4ש"ס
תיאוריה מאקרו כלכלית ב' –  4ש"ס
אקונומטריקה  4 – 2ש"ס
)במבנה השעות הנוכחי של קורסי החובה בתואר השני ,לא ניתן יהיה לשקלל במכסת השעות לתואר ראשון יותר משני
קורסי חובה בהיקף כולל של  8או  6ש"ס ,בהתאמה למסלול הלימודים בתואר הראשון(.
תלמידי המסלול ,שימשיכו במסלול המחקרי ,יהיו זכאים להפחתה במכסת השעות של התואר השני ,בהיקף השעות של
הקורסים שייכללו במכסת השעות לתואר הראשון.
קורסים אלה ייכללו במניין לצורך חישוב מכסת השעות לתואר השני ,אך לא ייכללו בשקלול ציון הגמר לתואר השני.
תלמידים ,שיעברו למסלול ללא עבודת גמר יחויבו בהשלמת מלוא מכסת השעות של המסלול ללא עבודת גמר.
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תקנות
משך הלימודים

א.
ב.
ג.

הלימודים לתואר ראשון נמשכים שלוש שנים.
תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה היחידתית.
במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ,לכל היותר ,ארכה לשנה אחת נוספת.
חריגה ממבנה תכנית הלימודים ודחיית קורסי חובה המהווים דרישת קדם לקורסים מתקדמים תגרום
לדחיית סיום הלימודים.

קורסים חופפים בפקולטה למדעים מדויקים

חלק מקורסי החובה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל-אביב חופפים בתוכנם לקורסי החובה במתמטיקה
ובסטטיסטיקה הניתנים במסגרת ביה"ס לכלכלה .תלמידי כלכלה רשאים ללמוד קורסים אלה במקום הקורסים החופפים
הניתנים בביה"ס לכלכלה .הציונים בקורסים אלה ישוקללו במסגרת ציון הגמר בכלכלה .הקורסים בפקולטה למדעים
מדויקים הם בדרך כלל ברמה גבוהה מהקורסים החופפים הניתנים בביה"ס לכלכלה .קורסים אלה מומלצים לתלמידים
המעוניינים להמשיך ללימודים גבוהים בכלכלה .הזיכוי בגין קורסי החובה האמורים ייעשה לפי המפתח הבא:
הקורס בפקולטה
למדעים מדויקים
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2
חשבון אינפיניטסימלי 1
חשבון אינפיניטסימלי 2
הסתברות סטטיסטיקה לדו-חוגי
0365.2816
0365.1102
מבוא להסתברות
0365.1813
מבוא לסטטיסטיקה
הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי מדעי
0368.2002
המחשב בלבד

זיכוי במניין
השעות לתואר

מתמטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'
מתמטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'
סטטיסטיקה לכלכלנים א'

5
5
5
5
4

משקל לצורך
שקלול ציון הגמר
בכלכלה
5
5
5
5
4

הקורס המקביל
בביה"ס לכלכלה

סטטיסטיקה לכלכלנים א'
סטטיסטיקה לכלכלנים ב'
סטטיסטיקה לכלכלנים א'

4
4
4

4
4
4

פטור מקורסים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

היקף הפטור על סמך לימודים אקדמיים קודמים ,לא יעלה על  1/3מסך היקף השעות לתואר בכלכלה .תלמיד שיקבל
פטור מעל  1/3יחוייב בהשלמת השעות בקורסי בחירה.
בקשות לפטור על סמך לימודים אקדמים קודמים ,יוגשו למזכירות בית הספר לכלכלה עם קבלת הודעת הקבלה .טופס
בקשה ניתן לקבל במזכירות ביה"ס לכלכלה בשעות הקבלה או באמצעות "טופס בקשה לפטור" .בקישור טפסים שבאתר
בית הספר לכלכלה יש לצרף אישור ציונים רשמי וסילבוס מפורט .אישור הפטור לקורסים יהיה תקף רק לאחר אישור
מזכירת סטודנטים וחטיבות בפקולטה .החלטות לגבי פטורים ,ניתן לראות ב"מידע אישי לתלמיד" ,ברשימת הקורסים של
התלמיד.
חשוב לסיים את תהליך הבקשה לפטור לפני תחילת הרישום לקורסים ,על מנת לאפשר לתלמיד להירשם לקורסים
המתקדמים

דרישות מוקדמות לקורסים

דרישות מוקדמות לקורסים מטרתן להבטיח שהתלמיד שולט בחומר שעליו מתבסס הקורס .אי עמידה בדרישות
המוקדמות פוגעת בהצלחה בקורס .תלמיד אינו רשאי להשתתף בקורס אם לא עמד בדרישות המוקדמות לקורס .חובה
לעמוד בדרישות המוקדמות לפני תחילת הקורס גם אם עומד לרשותו מועד ב' .הדרישות המוקדמות ייבדקו בתום הרישום
המאוחר .בכל שלב בו יימצא שהתלמיד אינו עומד בדרישות יבוטל הרישום לקורס.
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רישום לקורסים

הרישום לקורסים נעשה בשיטת המכרז )בידינג( בכל סמסטר .תאריכי הרישום מתפרסמים בסמוך למועדי הרישום באתר
ביה"ס לכלכלה .תיאור השיטה ופרטים ברישום לקורסים.
חלוקת נקודות למכרז:

אופן לימוד
חד חוגי
ניהול
חשבונאות
מדעי המחשב
משפטים
סטטיסטיקה
מתמטיקה
דו-חוגי רגיל
חטיבה
תואר שני
שנת השלמות

סמסטר
ראשון
100
100
100
100
100
100
100
100
100
600
500

סמסטר
שלישי
200
200
200
200
200
200
200
200
100
600
500

סמסטר
שני
100
100
100
100
100
100
100
100
100
600
500

סמסטר
רביעי
200
200
200
200
200
200
200
200
100
600
500

סמסטר
חמישי
620
360
360
460
260
560
400
360
180
600
500

סמסטר
שישי
620
360
360
460
260
560
400
360
180
600
500

ציונים
תקנון ציונים
בכל אחד מהקורסים הנלמדים בבית הספר נקבע טווח עבור ממוצע הציונים הסופיים בקורס )ראש תכנית התואר הראשון
רשאי לאשר ממוצע גבוה או נמוך יותר( .ציון נכשל לא ייכלל בממוצע.
מטרת התקנון היא ליצור ציונים הוגנים ע"י ביטול או צמצום פערים הנובעים מרמות קושי שונות של בחינות ו/או הבדלים
בקביעת הציונים.
טווחי ממוצעי הציונים נקבעו לפי הממוצע ההיסטורי של ממוצעי הציונים בבית הספר לכלכלה .תקנון הציונים מתייחס
לציון הסופי בקורס )כולל תרגילים ,עבודות וכו'( התקנון יחול על מועד א' בלבד.
חובת התקנון לא תחול על קורסים קטנים שבהם פחות מ 40-תלמידים.
ממוצעי הציונים בקורסי החובה בשנה א':
 יסודות הכלכלה ומיקרו כלכלה א'  72 -ל.78- מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב' ומתמטיקה לכלכלנים א'+ב'  76 -ל.82-ממוצעי הציונים בקורסי החובה בשנה ב':
מיקרו כלכלה ב'+ג' ,מאקרו כלכלה א'+ב' ומבוא לאקונומטריקה  74 -ל.80-
ממוצעי הציונים בקורסי הבחירה 80 :ל.86-
כישלון בקורס חובה
תלמיד שנכשל  4פעמים באותו קורס חובה יופסקו לימודיו.
שיפור ציון חיובי  -תלמיד רשאי לשפר ציון חיובי אם עומד לרשותו מועד ב' .ציון הבחינה האחרון הוא הקובע.
בקורס "יסודות הכלכלה" לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר קבלת ציון עובר במיקרו כלכלה א'.
רישום לבחינה לשיפור ציון חיובי ייעשה במידע אישי לתלמיד לא יאוחר מחודש לפני הבחינה.
רישום לקורס חוזר לשם שיפור ציון מחייב עמידה בחובות הקורס.
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בחינות
מועדי בחינות  -לוח בחינות לשנה"ל הנוכחית מתפרסם בפרק "לוח בחינות".
בקורסי תואר ראשון מתקיימים שני מועדי בחינה בתום כל סמסטר .בשני המועדים חייב התלמיד להיבחן בבחינת
המרצה אליו נרשם .אופן הבחינה הוא אחיד בשני המועדים בשום מקרה לא ניתן להיבחן יותר מפעמיים בגין רישום אחד
ויותר מארבע פעמים בקורס אחד על כל רישומיו.
בקורסים "יסודות הכלכלה"" ,מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'" ,ו"מתמטיקה לכלכלנים א'" בלבד ,זכאים התלמידים
לשלושה מועדים עוקבים.
מועד בחינה נוסף  -בקשות למועד מיוחד בגין לידה ,מחלה וחפיפה במועד בחינה יופנו לוועדת ההוראה של מדעי החברה.
מועד נוסף בגין שירות מילואים יטופל על ידי מזכירות בית הספר לכלכלה.
תלמיד שלא ניגש למועד א' חייב לקחת בחשבון כי אם לא יוכל להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי תקנות ועדת
ההוראה כמפורסם בידיעון יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת.
הזמנת מחברת בחינה
מחברות הבחינה בכל הקורסים נסרקות בתום הבדיקה .תלמיד המבקש לעיין במחברת ובשאלון בחינה שבה השתתף יוכל
להזמין העתק באמצעות "מידע אישי לתלמיד".

ערעורים

תלמיד רשאי להגיש ערעור תוך  5ימים מיום פרסום הציון .יש לעיין בבחינה הסרוקה לפני הגשת ערעור .הערעור יוגש
באמצעות טופס ערעור למזכירות .טפסים באתר ביה"ס .תוצאות הערעור יעודכנו ברשימת הציונים של התלמיד.
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תואר שני
תכנית מחקר משותפת לביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב
ולאוניברסיטה העברית בירושלים
ראש תכנית תואר שני :פרופ' רן שפיגלר
החל משנה"ל תש"ע לימודי התואר השני בכלכלה הם במסגרת תכנית המחקר המשותפת לביה"ס לכלכלה באוניברסיטת
תל-אביב והמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית.

מטרת הלימודים

מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים ידע מעמיק בתחומי הכלכלה ,ולהכשירם לעבודת מחקר כלכלי .התכנית מיועדת
לתלמידים המעוניינים להרחיב את השכלתם הכלכלית ,ובפרט לאלה אשר שוקלים לעסוק בעבודה מחקרית במסגרות
האקדמיה ,השירות הציבורי והסקטור הפרטי .התואר השני מהווה הכנה מצוינת להמשך הלימודים בתכנית דוקטורט.
למסיימי התכנית יוענק תואר מוסמך מהאוניברסיטה בה היו רשומים ללימודים ,ותעודת הגמר תעיד במפורש על כך
שהתלמיד סיים את התכנית המשותפת לשתי האוניברסיטאות .רוב קורסי החובה יינתנו רק באחת מהאוניברסיטאות.
תלמידים יוכלו לבחור גם בקורסים )חובה או בחירה( המוצעים באוניברסיטה בה אינם רשומים.
אף-על-פי שהתכנית מציידת תלמידים בכלים לכתיבת עבודת גמר מחקרית ,תלמידים שיבחרו לא לכתוב עבודת גמר ,יוכלו
לעבור למסלול ללא עבודת גמר ,ולהמירה בקורסי בחירה נוספים כדי להשלים את החובות לתואר השני ,זאת בהתאם
לדרישות והנהלים של המוסד בו יהיו רשומים )התנאים למעבר באוניברסיטת תל-אביב מפורטים בהמשך( .המסלול ללא
עבודת גמר אינו נכלל בתכנית המשותפת.

תנאי הקבלה

יודגש כי הדרישות המפורטות להלן הן תנאי מינימום להגשת מועמדות.
הקבלה לתכנית כפופה לאישור ועדת הקבלה.
רשאים להציג מועמדותם ללימודי תואר שני בכלכלה:
 .1בוגרי תואר ראשון בכלכלה – ציון גמר בכלכלה  85לפחות .ציון ממוצע בקורסי החובה המתקדמים  85לפחות.
קורסי החובה המתקדמים:
באוניברסיטת תל-אביב :מיקרו א' ,ב' ,ג' )בעבר  ,(3 ,2 ,1מאקרו א' ו-ב' ,מבוא לאקונומטריקה.
באוניברסיטה העברית :תורת המחירים א' ו-ב' ,מאקרו כלכלה א' ,מבוא לאקונומטריקה.
במוסדות אחרים – הקורסים המקבילים לנ"ל.
אם קורסי החובה שנלמדו במוסדות אחרים אינם כוללים את כל הנושאים הנלמדים בקורסי החובה
באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטה העברית ,קיימת אפשרות שתידרש השלמת הנושאים החסרים.
דרישות ידע קודם במתמטיקה :יש ללמוד את הקורס "שיטות מתמטיות בכלכלה" במתכונתו החדשה,
שמוצע באוניברסיטת תל-אביב החל מקיץ תש"ע .היקף הקורס הוא  5ש"ס והוא כולל את חומר הלימוד
של הקורס במתכונתו הקודמת וגם את הנושאים הרלוונטיים באלגברה לינארית[1].
 .2בוגרי תחומים אחרים – ציון גמר ממוצע  85לפחות ובכפוף לעמידה בדרישות ההשלמה ודרישות הידע
במתמטיקה וסטטיסטיקה ,כמפורט להלן:
נדרש רקע במתמטיקה ובסטטיסטיקה ברמה ובהיקף הנלמדים בתואר ראשון בכלכלה ,לרבות הקורס
שיטות מתמטיות בכלכלה )באוניברסיטת תל-אביב(] [1אלגברה לינארית לכלכלנים וחשבון דיפרנציאלי
ואינטגרלי מתקדם )באוניברסיטה העברית(.
תיאורי הקורסים מופיעים בידיעונים של שתי האוניברסיטאות.
קבלת מועמדים שחסר להם הרקע המתמטי הנדרש תתאפשר בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.
________________________
] [1מועמדים שלמדו את הקורס "שיטות מתמטיות בכלכלה" במתכונתו הישנה ) 4ש"ס( ואת הקורס
"אלגברה לינארית לכלכלנים" ,שניתנו כקורסי בחירה באוניברסיטת תל-אביב עד שנת תש"ע,
או למדו קורסים מקבילים במוסדות לימוד אחרים ,יהיו פטורים מקורס זה .בשני הקורסים הללו נדרש
ממוצע של  80לפחות .פטור מהקורס "שיטות מתמטיות בכלכלה" על סמך לימודים קודמים יינתן בכפוף
לאישור של ועדת הקבלה.
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דרישות השלמה
מועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בכלכלה יידרשו ללימודי השלמה .סיום לימודי ההשלמה בציונים המפורטים להלן,
הינו תנאי להמשיך ללימודי המוסמך.
לימודי ההשלמה כוללים את הקורסים שלהלן מתכנית הלימודים לתואר ראשון:
באוניברסיטת תל-אביב  -מיקרו א' ,ב' ,ג' ,מאקרו א' ,מאקרו ב' ,מבוא לאקונומטריקה ,שיטות מתמטיות בכלכלה.
באוניברסיטה העברית  -מחירים א' ו-ב' ,מאקרו א' ,מבוא לאקונומטריקה ,אלגברה לינארית לכלכלנים ,חשבון
דיפרנציאלי ואינטגרלי מתקדם לכלכלנים.
הציונים הדרושים למעבר לתואר השני:
ציון ממוצע  87.5לפחות בקורסים המפורטים להלן וציון  80לפחות בכל אחד מהם:
מיקרו א' ,ב' ,ג'  /מחירים א' ו-ב' ,מאקרו א' ,מאקרו ב' ,מבוא לאקונומטריקה.
ציון  80לפחות בקורס שיטות מתמטיות בכלכלה )באוניברסיטת תל-אביב( או ציון ממוצע  80לפחות בקורסים :חשבון
דיפרנציאלי ואינטגרלי מתקדם לכלכלנים ואלגברה לינארית )באוניברסיטה העברית( .ראה הערה לגבי הקורס "שיטות
מתמטיות בכלכלה" בסעיף הדן בתנאי הקבלה.
ועדת הקבלה תשקול מתן פטור מלימודי השלמה ,לרבות מהקורס שיטות מתמטיות בכלכלה לתלמידים בעלי הישגים
גבוהים בתחומי הלימוד ,מתמטיקה ,פיסיקה ,מדעי המחשב ותחומים דומים.

מלגות לתלמידים מצטיינים
שנה א'

המלגות יינתנו בסמסטר ב' על סמך ההישגים בקורסי החובה בסמסטר א'.
יילקח בחשבון מספר קורסי החובה שנלמדו וממוצע הציונים.
ההחלטה על מקבלי המלגות תתקבל לאחר שיפורסמו הציונים של כל קורסי החובה.
תלמידים במסלול צבירה לא זכאים למלגה.
היקף המלגות ומספרן ייקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות של המחלקות בשתי האוניברסיטאות.

שנה ב'

זכאים למלגה רק תלמידים בקורסי החובה במסלול מחקרי .תלמידים במסלול צבירה אינם זכאים למלגה .בסמסטר א'
יינתנו המלגות על סמך ההישגים בשנה א' ,בסמסטר ב' ייבחנו גם ההישגים בסמסטר א' של השנה השנייה.
יילקח בחשבון ממוצע הציונים הכולל )קורסי חובה ובחירה( ,ומספר קורסי החובה שנלמד.
היקף המלגות ומספרן ייקבע בהתאם לאפשרויות התקציביות של המחלקות בשתי האוניברסיטאות.
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מבנה תכנית הלימודים

מכסת שעות הלימוד לתואר השני היא  40ש"ס ,כמפורט להלן:
ש"ס
21-20
קורסי חובה -
ש"ס
קורסי בחירה 14-13 -
ש"ס
4
סמינר שנתי -
ש"ס
2
סדנה -
עבודת גמר
בתשע"ו יהיה שינוי קל במבנה הנ"ל של תכנית הלימודים )לתלמידי השנה השנייה שהחלו בתשע"ה או לפני(:
מבנה תכנית הלימודים בתשע"ו:
ש"ס
21-20
קורסי חובה
ש"ס
14-13
קורסי בחירה
ש"ס )יינתן בסמסטר ב' בלבד(
2
סמינר
ש"ס ) 2סדנאות(
4
סדנאות
עבודת גמר

שנה א'
לימודי חובה שנה א' באוניברסיטת תל-אביב
.1

חובה לכל התלמידים:

תיאוריה מיקרו כלכלית
תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'
תיאוריה מאקרו כלכלית א' למוסמך
מחקרי
אקונומטריקה א' למוסמך מחקרי

.2

6
2
4

ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'

4

ש"ס

סמסטר א'

דרישה מוקדמת
שיטות מתמטיות בכלכלה
תיאוריה מיקרו כלכלית
שיטות מתמטיות בכלכלה במתכונת
החדשה מקיץ תש"ע או אלגברה
לינארית לכלכלנים

מקבוצה זו חובה ללמוד לפחות קורס אחד ,כמוסבר להלן:
חובה לבחור קורס בתחום בו תיכתב עבודת הגמר .קורס זה ייכלל במניין קורסי החובה.
יצוין כי תכנית הדוקטורט מחייבת את כל שלושת הקורסים מקבוצה זו.

תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה
ב'][1
תיאוריה מאקרו כלכלית ב' למוסמך
מחקרי
אקונומטריקה  2למוסמך מחקרי

4

ש"ס

סמסטר ב'

דרישה מוקדמת
תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'

4

ש"ס

סמסטר ב'

תיאוריה מאקרו כלכלית א'

4

ש"ס

סמסטר ב'

אקונומטריקה א'

מבנה לימודי חובה שנה א' באוניברסיטה העברית
.1

חובה לכל התלמידים:

מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי

5

נ"ז

סמסטר א'

תיאוריה מאקרו כלכלית א' למוסמך
מחקרי
אקונומטריקה א' למוסמך מחקרי
משחקים וכלכלת אינפורמציה – מיקרו
ב'

4

נ"ז

סמסטר א'

דרישה מוקדמת
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתקדם
לכלכלנים

4
4

נ"ז
נ"ז

סמסטר א'
סמסטר ב'

אלגברה לינארית
מיקרו כלכלה א' למוסמך )או במקביל(

_________________________
] [1תלמידים שלמדו תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה לפני תש"ע ,מנועים מללמוד קורס זה.
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.2

מקבוצה זו חובה ללמוד לפחות  2קורסים ,כמוסבר להלן:
חובה לבחור קורסים בתחום בו תיכתב עבודת הגמר 2 .הקורסים ייכללו במניין קורסי החובה.
יצוין כי תכנית הדוקטורט מחייבת את כל הקורסים מקבוצה זו.

נושאים בתכנון מנגנונים או מיקרו ג'
תיאוריה מאקרו כלכלית ב' למוסמך
מחקרי
אקונומטריקה  2למוסמך מחקרי

3-4
4

נ"ז
נ"ז

סמסטר א'
סמסטר ב'

דרישה מוקדמת
מיקרו כלכלה א' למוסמך )או במקביל(
תיאוריה מאקרו כלכלית א'

4

נ"ז

סמסטר ב'

אקונומטריקה א' למוסמך מחקרי

לתשומת לבכם ,קורסי החובה בתחום המאקרו-כלכלה והאקונומטריקה ניתנים כקורסים משותפים לשתי
האוניברסיטאות.
לעומתם ,הקורסים בתחום המיקרו-כלכלה ניתנים כאשכול קורסים בכל אחת מהאוניברסיטאות בנפרד .על התלמיד
לבחור באיזה מוסד ברצונו ללמוד את האשכול ,ולהירשם לכל הקורסים באשכול באותה האוניברסיטה .כלומר ,לא ניתן
לפצל את האשכול ולא ניתן ללמוד כל קורס מתוכו באוניברסיטה אחרת.
)באוניברסיטה העברית מדובר בקורסים 'מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי' ,משחקים וכלכלת אינפורמציה )מיקרו ב'(',
'נושאים בתכנון מנגנונים'; באוניברסיטת תל-אביב מדובר בקורסים 'תיאוריה מיקרו כלכלית'' ,תורת המשחקים וכלכלת
אינפורמציה א' ו-ב'(.

שנה ב'
סמינר שנתי -
סדנה -
קורסי בחירה -

ש"ס
4
ש"ס
2
 14-13ש"ס

עבודת גמר

קורסים אלה יילקחו מתוך רשימה של קורסי בחירה הכוללת גם קורסים מרוכזים
שיינתנו ע"י מרצים מחו"ל.

קורסי בחירה

הקורסים ייבחרו מתוך רשימת קורסי הבחירה )המופיעה בהמשך( .קורסים נוספים ניתן לבחור גם מקבוצת קורסי החובה
המתקדמים )קבוצה  .(2מקבוצה זו רק קורס אחד יוכר במכסת קורסי הבחירה .למי שלמד את שלושת קורסי הבחירה
המתקדמים ,קורס אחד לא יכלל במסכת השעות לתואר השני ,אך יכלל במכסת השעות לדוקטורט בכלכלה אם ילמד
באוניברסיטת תל-אביב.
ניתן ללמוד קורסי בחירה בכל אחת משתי האוניברסיטאות ,בכפוף לעמידה בדרישות המוקדמות של הקורסים ,ללא קשר
לאוניברסיטה בה התלמיד רשום ,ובלבד שלא יילמדו קורסי בחירה הזהים בתוכנם או דומים במידה רבה ,להלן קורסים
חופפים .כדי למנוע רשום לקורסים חופפים ,תלמיד המבקש ללמוד קורסי בחירה בשתי האוניברסיטאות יגיש את רשימת
הקורסים לאישור ראש התכנית.
למד התלמיד קורסים חופפים ,יילקח בחשבון לצורך שקלול ציון הגמר רק אחד מהם והתלמיד יחויב בהשלמת שעות,
בהתאם למכסת השעות לתואר.

סדנאות

][ 1

דרישה מוקדמת לסדנאות היא סיום כל קורסי החובה ,בתחום הסדנה ,כמפורט:
הסדנה
סדנה בכלכלה מיקרו יישומית

דרישות מוקדמות
אקונומטריקה א'
אקונומטריקה ב'2/
תיאוריה מיקרו כלכלית

סדנה במאקרו כלכלה

תיאוריה מיקרו כלכלית
תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א' )ניתן ללמוד במקביל(
תיאוריה מאקרו א'
תיאוריה מאקרו ב'

סדנה בארגון תעשייתי
סדנה בתיאוריה כלכלית

__________________

][1לא ניתן להמיר קורס בסדנה ,או ההפך.
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עבודת גמר

בתחילת שנה ב' על התלמידים לבחור תחום בו תתמקד עבודת הגמר ומנחה .את עבודת הגמר יש להגיש עד סוף שנת
הלימודים השנייה .העבודה תוגש במתכונת של חיבור מדעי ותיכתב בהדרכה של חבר סגל מבי"ס לכלכלה בתל-אביב או
מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית.
עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי-החברה.
כמו כן יש להגיש עותק נוסף בתקליטור לספריית הפקולטה :על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת תואר שני
בספרייה המאשר שמירת העבודה במאגר הדיגיטלי .אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים של עבודות הגמר היא
רותי שטנגר טל 03-6407064 .דוא"ל. RutiSt@tauex.tau.ac.il :

סמינר שנתי  -חובה ) 4ש"ס(

סמינר מחקרי שנתי נועד לאפשר לתלמידים להציג את ההתקדמות של עבודת הגמר שלהם.

שקלול ציון הגמר

א.
ב.

עבודת הגמר – 30%
קורסים ,סמינרים וסדנאות בהתאם למשקלם בש"ס – 70%

מעבר למסלול ללא עבודת גמר

תלמידים שיבחרו לא לכתוב עבודת גמר יוכלו לעבור למסלול לא מחקרי ,שאינו נכלל בתכנית המשותפת.
מכסת השעות במסלול זה היא  43ש"ס.
ש"ס][1

קורסי חובה 20 -
קורסי בחירה  19 -ש"ס
פרויקט גמר  4 -ש"ס

מסלול ללא עבודת גמר
קורסי חובה
תיאוריה מיקרו כלכלית
תיאוריה מאקרו כלכלית א' למוסמך מחקרי
אקונומטריקה א' למוסמך מחקרי
תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'
אחד מקורסי החובה המתקדמים ,כמוסבר להלן:
חובה ללמוד לפחות אחד מהקורסים הבאים:
תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב'
תיאוריה מאקרו כלכלית ב' למוסמך מחקרי
אקונומטריקה  2למוסמך מחקרי

6
4
4
2
4

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

4
4
4

ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר ב'
סמסטר ב'
סמסטר ב'

קורסי בחירה

תלמידי המסלול נדרשים ללמוד קורסי בחירה בהיקף של  19שעות )רשימת קורסי הבחירה מופיעה בהמשך(.
א .במסגרת שעות הבחירה ניתן ללמוד קורסים בהיקף של עד  8ש"ס מחוץ לביה"ס ,באישור מראש של
ראש התכנית.
ב .למרות הכתוב בסעיף א' לעיל לקורסים בפקולטה לניהול ובחוג למדע המדינה המפורסמים ברשימה
שלהלן ,לא דרוש אישור של ראש התכנית.
הקורסים בפקולטה לניהול יחושבו כדלקמן 1 :י"ס שווה  1.5ש"ס.
ג .סמינר שנתי וסדנה לא יוכרו במכסת השעות לתואר ולא ניתן להחליף קורס בחירה בסמינר או בסדנה.
_____________________________
] [1לתלמידים ,שהחלו לימודיהם בתשע"ב והלאה ,לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשע"א ובתש"ע
כמפורסם בידיעון תשע"א.
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קורסים הניתנים בפקולטה לניהול

] [1

 2י"ס
 1י"ס
 2י"ס
 1י"ס

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
אופציות ומכשירים עתידיים
מימון חברות
הנדסה פיננסית

קורסים הניתנים בחוג למדע המדינה

 3ש"ס
 3ש"ס

מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית
המערכת הבינלאומית

לפרטים נוספים על הקורסים בניהול יש לפנות לאתר האינטרנט של הפקולטה לניהול .הרישום לקורסים ייעשה
בשיטת המכרז במועדי הרישום של הפקולטה לניהול.
כתובת האתר .www.recanati.tau.ac.il :יש להיכנס לפרק :תכניות לימודים.

פרויקט גמר

התלמיד יגיש פרויקט גמר לאחר סיום קורסי החובה .הפרויקט ייכתב במסגרת אחד הסמינרים המורחבים ,המודרכים
על-ידי חבר סגל ביה"ס לכלכלה מתוך הרשימה המוצעת לתלמידי התואר הראשון מדי סמסטר.

ציון גמר

ציון הגמר ייקבע בהתאם למשקל הקורסים ופרויקט הגמר בשעות סמסטריאליות.

תקנון לימודים
שכר לימוד
תלמיד ישלם שכר לימוד רק למוסד בו הוא רשום .שכר הלימוד יחושב בהתאם לנהלים הקיימים באוניברסיטה אליה
התלמיד רשום.
נהלי הוראה ולימודים
בחלק מנהלי ההוראה והלימודים קיימים הבדלים בין שתי האוניברסיטאות .כל קורס יהיה כפוף לכללים ולנהלים
הנהוגים באוניברסיטה בה הוא ניתן )נושאים לדוגמה :לוח שנה אקדמי ,נוהלי הגשת ערעורים ,רישום לקורסים ועוד(.
משך הלימודים
משך הלימודים התקני הוא שנתיים .תלמידים המעוניינים לפרוס את לימודיהם יפנו לקבלת אישור מיוחד מוועדת הקבלה.
בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר הלימוד.
פטור ע"ס לימודים קודמים
בקשות לפטור ע"ס לימודים קודמים יופנו לוועדת הקבלה ,באמצעות מזכירות הסטודנטים.

_____________________
] [1הקורס יסודות המימון לא יוכר במכסת השעות לתואר .תלמידים הנדרשים ללמוד קורס זה כדרישת קדם לקורסים
אחרים ,ילמדו אותו כקורס עודף.
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בחינות
באוניברסיטה העברית – ראו נהלי הבחינות המופיעים בשנתון הפקולטה למדעי החברה.
באוניברסיטת תל-אביב – יינתן מועד בחינה אחד בלבד .מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים ,העדרות עקב לידה,
בבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה ,ובמקרים חריגים באישור ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי
החברה.
ערעורים
באוניברסיטת תל-אביב  -ערעור יוגש תוך חודש ימים מיום פרסום הציון.
ערעור מנומק ,יוגש למזכירות ,על גבי טופס ערעורים.
לא ניתן לערער על ציון בסמינר ,עבודת בית.
חזרה על קורס
האפשרות לחזור על קורס )פעם אחת ,בשנה או בסמסטר שלאחר שנת הלימודים בה התלמיד למד את הקורס לראשונה(
מותנית באישור הוועדה המנהלת את התכנית .בכפוף לאישור זה ,יש לחזור ולרשום את הקורס בתכנית הלימודים ולשלם
שכ"ל בהתאם .תלמידים שלא יעברו אחד או יותר מקורסי החובה ולא יקבלו את אישור הוועדה לחזור על הקורס ,לא
יוכלו להמשיך את לימודיהם בתכנית.
רישום לקורסים
הרישום לקורסים יתבצע על פי הנהלים הקיימים באוניברסיטה אליה התלמיד רשום .התלמידים הרשומים באוניברסיטת
תל-אביב יירשמו לקורסים ,לרבות לקורסי החובה שיילמדו באוניברסיטה העברית ,בשיטת המכרז )בידינג( .הרישום
לקורסי בחירה באוניברסיטה העברית ייעשה במזכירות התלמידים באוניברסיטת תל-אביב וגם במזכירות התלמידים
באוניברסיטה העברית .מועדי הרישום יפורסמו על לוח המודעות ובאתר האינטרנט של בית הספר .התלמידים הרשומים
לאוניברסיטה העברית יירשמו לקורסים הנלמדים באוניברסיטת תל-אביב באמצעות מזכירות הסטודנטים במחלקה
לכלכלה באוניברסיטה העברית.

קורסים הניתנים בפקולטה לניהול

] [1

 2י"ס
 1י"ס
 2י"ס
 1י"ס

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
אופציות ומכשירים עתידיים
מימון חברות
הנדסה פיננסית

קורסים הניתנים בחוג למדע המדינה
 3ש"ס
 3ש"ס

מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית
המערכת הבינלאומית

לפרטים נוספים על הקורסים בניהול יש לפנות לאתר האינטרנט של הפקולטה לניהול .הרישום לקורסים ייעשה
בשיטת המכרז במועדי הרישום של הפקולטה לניהול.
כתובת האתר .www.recanati.tau.ac.il :יש להיכנס לפרק :תכניות לימודים.
ג .לימודים בפקולטות אחרות או בחוגים אחרים בפקולטה למדעי החברה יוכרו למניין השעות לתואר
רק באישור ראש תכנית המ.א .יש לבקש את האישור מראש.

פרויקט גמר

התלמיד יגיש פרויקט גמר לאחר סיום קורסי החובה .הפרויקט ייכתב במסגרת אחד הסמינרים המורחבים ,המודרכים על-
ידי חבר סגל ביה"ס לכלכלה מתוך הרשימה המוצעת לתלמידי התואר הראשון מדי סמסטר.

ציון גמר

ציון הגמר ייקבע בהתאם למשקל הקורסים ופרויקט הגמר בשעות סמסטריאליות.
________________________
] [1הקורס יסודות המימון לא יוכר במכסת השעות לתואר .תלמידים הנדרשים ללמוד קורס זה כדרישת קדם
לקורסים אחרים ,ילמדו אותו כקורס עודף.
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רשימת קורסי

בחירה[1]:

ש"ס

דרישות מוקדמות

שם הקורס

שם המרצה

תאוריה מאקרו א'

סמסטר א'
משבר כלכלי

פרופ' דני צידון

3

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

פרופ' יצחק גלבוע

2

תאוריה מיקרו כלכלית

עיצוב מכניזמים

פרופ' צביקה נאמן

3

תאוריה מיקרו כלכלית
תורת המשחקים א'+ב'

קורסים][2],[1

מיני
נזילות,
מלכודת
מוניטרית,
מדיניות
פרופ' אסף רזין
ומשברים פיננסים בינלאומיים

1

סמסטר ב'
כלכלת משפחה ומאקרו כלכלה

פרופ' משה חזן

3

שוק העבודה ומחזורי עסקים

פרופ' ערן ישיב

3

מיני קורסים
International
Trade
and
Foreign
פרופ' אלחנן הלפמן
Direct Investment
 Topics in Applied Microפרופ' מארק שנקרמןeconometrics

תאוריה מאקרו כלכלית א'

1
1

] [1לימודים בשפה האנגלית .קורסי בחירה ומיני-קורסים אליהם יהיה רשום תלמיד אחד לפחות שאינו דובר עברית,
יינתנו בשפה האנגלית .אם המרצה דובר עברית ,ניתן יהיה להגיש עבודות ולכתוב בחינות בשפה העברית.
] [2מיני קורסים  -בכל סמסטר מתקיימים מיני קורסים יש להתעדכן באתר ביה"ס בפרטים בתחילת כל סמסטר.
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תכנית לימודים לתואר שלישי על שם אליעזר פישמן
מטרת הלימודים

להכשיר חוקרים עצמאיים בנושאי כלכלה על מנת שיוכלו להשתלב במסגרות אקדמיות ולא אקדמיות.

הגשת מועמדות

רשאים להגיש מועמדות לתואר שלישי בביה"ס לכלכלה:
 תלמידים בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" בכלכלה ,במסלול עם עבודת גמר ,בציון משוקלל של 85לפחות וציון עבודת הגמר  85לפחות.
 תלמידים בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" בכלכלה במסלול ללא עבודת גמר בציון משוקלל של 85לפחות .תלמידים אלו יידרשו בתכנית השלמות ,הכפופה להחלטת הוועדה לתארים מתקדמים .תכנית
ההשלמות תכלול את חובות המסלול המחקרי לתואר מוסמך וכן עבודה השקולה לעבודת גמר.
 תלמידים בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" במסלול עם עבודת גמר מתחום דיסציפלינרי אחר בציוןמשוקלל של  85לפחות ,וציון עבודת גמר  85לפחות .תלמידים אלו יידרשו ללמוד את כל קורסי החובה
במסלול המחקרי ולהשיג ציון ממוצע של  85לפחות .תלמידים שאינם מתחום המתמטיקה ידרשו ללמוד
גם את הקורס שיטות מתמטיות בכלכלה.

נוהל קבלת תלמידי מחקר

תלמידים המבקשים להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנו אל הוועדה לתארים מתקדמים בבית הספר לכלכלה .ועדה זו
אחראית לאישור מועמדות התלמיד ולקביעת תכנית לימודיו .הוועדה ממליצה בפני ועדת תואר שלישי של הפקולטה
למדעי החברה על קבלת התלמיד לשלב א' .הוועדה האוניברסיטאית שולחת לתלמידים אישור קבלה רשמי.
לצורך הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי יש להגיש למזכירות תארים מתקדמים בבית הספר לכלכלה את המסמכים
הבאים:
 מכתב פנייה לוועדה הכולל הצהרת כוונות קורות חיים מעודכנים  2תמונות פספורט גיליונות ציונים מקוריים ואישורי זכאות לתואר ראשון ותואר שני העתק כרוך של עבודת הגמר שתי המלצות ממרצים )רצוי המלצה מהמנחה לעבודת הגמר( -מכתב של חבר סגל של ביה"ס המוכן להיות מנחה הדוקטורט

מלגות לתלמידי תואר שלישי

תלמידי מחקר המקדישים "זמן מלא" ללימודים יקבלו מלגת קיום.
היקף המלגות לתלמידי השלמות ייקבע מדי שנה.
מדי שנה )בתום שנת הלימודים( ,תוגשנה בקשות למלגה לשנה הבאה .כל תלמיד יתבקש להצהיר האם בכוונתו להקדיש
"זמן מלא" או "זמן חלקי" ויתחייב להודיע על כל שינוי במעמדו.
המלגה מוגבלת ל 4-שנים ומותנת בהתקדמות התלמיד.
הענקת מלגה לתלמיד שלב א' בשנה השניה ללימודיו ,תבחן לאור התקדמותו ובכפוף להמלצת המנחה.
המלגה לתלמיד שלב א' מוגבלת לשנתיים.
הארכת המלגה לשנה חמישית ,תאושר במקרים חריגים בלבד.
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מסלול הלימודים

תלמיד שהתקבל לתכנית הלימודים לתואר שלישי ,הינו "תלמיד מחקר שלב א".

חובות תלמיד מחקר שלב א'
 .1ללמוד קורסים בהיקף של  12ש"ס ,לא כולל סדנאות) ,אלא אם הוועדה לתארים מתקדמים קבעה מכסה
גבוהה יותר( לפי הנחיית המנחה .על התלמיד לקבל ציון  80לפחות בכל אחד מהקורסים וציון ממוצע 85
בכל הקורסים.
 .2להשתתף באופן מלא בסדנת הדוקטורנטים ,ולהציג את מחקרו פעם אחת בשנה לכל הפחות.
 .3להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנה אחת בתחום המחקר.
 .4להגיש למנחה דו"ח התקדמות אחת לשנה.
 .5להגיש עד תום שנה מקבלתו לתכנית ,ולאחר שסיים את הלימודים שהוטלו עליו ,הצעת מחקר חתומה ע"י
המנחה המיועד .הארכת תקופה זו טעונה המלצת המנחה ,אישור של הוועדה לתארים מתקדמים ואישור
של הוועדה הפקולטטית לתואר שלישי.
 .6הוועדה לתארים מתקדמים של ביה"ס רשאית לדרוש מתלמידים השתתפות בקורסים ,סדנאות וכדומה
בנוסף לאמור לעיל.
כל הצעות המחקר של התלמידים שהתקבלו לתכנית הדוקטורט לפני סמסטר א' תש"ע ,יעברו שיפוט של ביה"ס שיכלול
הצגת ההצעה בסדנה פתוחה לכל חברי ביה"ס וכן המלצות בכתב של שני חברי סגל קבועים בנוסף למנחה .הצעה שתאושר
ע"י ועדת ביה"ס ,תועבר לדיון בוועדה הפקולטטית לתואר שלישי .בעקבות המלצת ועדת הפקולטה תועבר ההצעה לאישור
הוועדה האוניברסיטאית.
על תלמידים ,שהתקבלו לדוקטורט החל מסמסטר א' תש"ע ,יחול נוהל אשור הצעת המחקר ,הכלול בנוהל ועדה מלווה של
תלמידי מחקר בפקולטה למדעי החברה.
במהלך גיבוש הצעת המחקר ולפני הגשתה לוועדה המלווה ייפגש התלמיד לפחות פעם אחת ללא נוכחות המנחה עם כל
אחד מחברי הוועדה הנמצא בארץ.
התלמיד יגיש את הצעת המחקר לחברי הוועדה המלווה ,ויציג אותה בפני חברי הוועדה המלווה.
לאחר אישור הצעת המחקר ,התלמיד עובר למעמד של "תלמיד מחקר שלב ב".
חובות תלמיד מחקר שלב ב'
 .1א .לתלמידים שהתקבלו לפני סמסטר א' תש"ע – להגיש למנחה ,אחת לשנה ,דו"ח התקדמות .המנחה
יאשר הדו"ח בחתימתו ויעבירו לוועדה הפקולטטית.
ב .לתלמידים שהתקבלו החל מסמסטר א' תש"ע – להגיש לוועדה המלווה דו"ח ביניים כתוב לא יאוחר
משנתיים לאחר אישור הצעת המחקר .מטרת הדו"ח ליידע את חברי הוועדה לגבי ההתקדמות
בעבודת המחקר ,או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודה.
 .2להשתתף באופן מלא בסדנת הדוקטורנטים ולהציג את המחקר פעם אחת בשנה לכל הפחות .להשתתף
בסמינר המחלקתי ובסדנה אחת בתחום המחקר לפחות.
 .3על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל לשלב א' ,כל חריגה
מפרק זמן זה טעונה המלצת ועדת הפקולטה ואישור הוועדה האוניברסיטאית .משך הזמן המינימלי
להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר ,אלא אם כן המליצה ועדת הפקולטה
אחרת והוועדה האוניברסיטאית אישרה ההמלצה.
 .4התלמיד יהיה רשאי ,באישור המנחה ועדת הפקולטה ,לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת
המחקר.
 .5עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית ,באורך של  5%מהיקפה .ועדת
הפקולטה זכאית לאשר הגשת עבודת הדוקטורט בשפה האנגלית .במקרה זה תכלול העבודה תקציר
בשפה העברית ,באורך של  5%מהיקפה.
חובות נוספות לתלמידי מחקר בשלב א' ובשלב ב'
ביה"ס מצפה מתלמיד מחקר להשתתף:
 .1בקורסים הניתנים ע"י מרצים אורחים בסמסטר א' ו-ב'.
 .2בכנסים מדעיים המתקיימים במהלך השנה בארץ ובחו"ל.
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ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
תואר ראשון
סמסטר א'
שנה א' – קורסי חובה
1011.1102
 01שיעור
 02שיעור
 03שיעור
04

תרגיל

05

תרגיל

06

תרגיל

07

תרגיל

08

תרגיל

09

תרגיל

1011.1108
 01שיעור

יסודות הכלכלה
10:00-08:00
ב'
12:00-10:00
ב'
18:00-16:00
ב'
א'
ד'
ב'
ד'
ב'
ד'
ב'
ה'
ג'
ה'
ג'
ה'

גב' עופר גליה
גב' עופר גליה
גב' עופר גליה
מר סומקין סרגיי

18:00-16:00
20:00-18:00
14:00-12:00
16:00-14:00
20:00-18:00
18:00-16:00
16:00-14:00
16:00-14:00
10:00-08:00
10:00-08:00
12:00-10:00
12:00-10:00

ד"ר וייסמן דארין
מר ברכה דולב
מר גוטמן אביתר
מר בן יהודה שלומי
מר בן יהודה שלומי

סטטיסטיקה לכלכלנים א'
14:00-12:00
ב'

פרופ' לויתן תלמה

02
03

תרגיל
תרגיל

ד'
ה'

10:00-08:00
10:00-08:00

גב' רוזנבלום רותם
גב' רוזנבלום רותם

04

שיעור

ג'

14:00-12:00

גב' זסלבסקי אינה

05
06

תרגיל
תרגיל

ג'
ג'

10:00-08:00
12:00-10:00

גב' ג'לג'ולי אימאן
גב' קפלן לוטם

07

שיעור

ד'

14:00-12:00

ד"ר גברילוב יוליה

08
09

תרגיל
תרגיל

ג'
ג'

14:00-12:00
16:00-14:00

מר סניטקובסקי רן
מר סניטקובסקי רן

10

שיעור

א'

14:00-12:00

פרופ' לויתן תלמה
גב' לוינשטיין-חלק קרן

11
12

תרגיל
תרגיל

ד'
ד'

12:00-10:00
14:00-12:00

גב' הייזלר תמר
גב' הייזלר תמר
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1011.1110
 01שו"ת

מתמטיקה לכלכלנים א'
12:00-10:00
א'
18:00-16:00
ג'

ד"ר דוראל ללה

02

שו"ת

א'
ג'

16:00-14:00
16:00-14:00

ד"ר נוסבוים אסף

03

שו"ת

ב'
ד'

16:00-14:00
12:00-10:00

פרופ' גינזבורג דוד

04

שו"ת

ב'
ה'

12:00-10:00
14:00-12:00

ד"ר אלכסנדרה ליאור ארמארק

1011.1112
 01שו"ת

מתמטיקה לכלכלנים ב'
12:00-10:00
ג'
16:00-14:00
ד'

1011.2103
 01שיעור

מיקרו כלכלה א'
19:00-16:00
ג'

02
03

תרגיל
תרגיל

ג'
ג'

גב' כהן לירון

פרופ' בן פורת אלחנן
גב' ויסמן הדר
גב' ויסמן הדר

14:00-12:00
16:00-14:00

שנים ב' ג' -קורסי חובה
1011.2102
 01שיעור

מאקרו כלכלה א'
14:00-11:00
ד'

ד"ר ספורטא איתי

02
03

תרגיל
תרגיל

א'
ב'

14:00-12:00
18:00-16:00

מר עמרי גרליץ
מר עמרי גרליץ

04

שיעור

ב'

19:00-16:00

ד"ר וייס דויד

05
06

תרגיל
תרגיל

ה'
ה'

10:00-08:00
12:00-10:00

מר אלוני צליל
מר אלוני צליל

07

שיעור

ה'

11:00-08:00

ד"ר וייס דויד

08
09

תרגיל
תרגיל

ב'
ה'

18:00-16:00
18:00-16:00

מר סופר עדי
מר סופר עדי
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1011.2109
 01שיעור
 02תרגיל

מיקרו כלכלה ב'
19:00-16:00
ד'
16:00-14:00
ג'

פרופ' רובינשטיין אריאל
פרופ' רובינשטיין אריאל

03
04
05

שיעור
תרגיל
תרגיל

ג'
ב'
ג'

19:00-16:00
16:00-14:00
16:00-14:00

פרופ' צבי נאמן
גב' מעיין ים
גב' מעיין ים

06
07

שיעור
שיעור

ג'
ד'

11:00-08:00
11:00-08:00

פרופ' פוזנר עדי
פרופ' פוזנר עדי

08
09
10

תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
ב'
ב'

16:00-14:00
12:00-10:00
16:00-14:00

מר לייט בר
מר לייט בר
מר לייט בר

1011.2106
 01שיעור

מבוא לאקונומטריקה
14:00-12:00
ב'
16:00-14:00
ד'

ד"ר גוטליבובסקי חמי

02
03

תרגיל
תרגיל

ה'
ה'

14:00-12:00
16:00-14:00

מר שנן ינאי
מר שנן ינאי

04

שיעור

ג'
ה'

14:00-12:00
14:00-12:00

גב' גרשוני נעמי

05
06

תרגיל
תרגיל

ג'
ד'

21:00-19:00
21:00-19:00

מר חפני גרטנר
מר חפני גרטנר

1011.2105
 01שו"ת

מאקרו כלכלה ב'
12:00-09:00
ג'

פרופ' ליידרמן ליאונרדו

1011.2104
 01שיעור

מיקרו כלכלה ג'
12:00-09:30
ב'

ד"ר גוטליבובסקי חמי

02
03

תרגיל
תרגיל

ב'
ה'

18:00-16:00
10:00-08:00

מר מנביץ שגיא
מר מנביץ שגיא

04

שיעור

ג'

17:00-14:00

מר בושרי אורן

05
06

תרגיל
תרגיל

ה'
ה'

16:00-14:00
18:00-16:00

מר בושרי אורן
מר בושרי אורן
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קורסי בחירה
קבוצה א'
מדיניות כלכלית בישראל
1011.3220
11:00-08:00
ג'
 01שו"ת
**הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל

פרופ' בן -דוד דן

אינטגרציה כלכלית ופיננסית
1011.3161
והמשברים מאז 2007
12:00-09:00
ד'
 01שו"ת
**הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל

פרופ' ישיב ערן

כלכלה מוניטרית בישראל
1011.3303
15:00-13:00
ג'
 01שו"ת
**הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל

פרופ' ליידרמן ליאונרדו

1011.3132
 01שו"ת

מבוא לתורת המשחקים
14:00-11:00
א'

פרופ' שפיגלר רן

1011.3549
 01שו"ת

תמריצים ,חוזים ואינפורמציה
13:00-11:00
ג'

פרופ' וטשטיין דוד

קורסים בתחום כלכלת ישראל
1011.3321
 01שו"ת

בנקאות בישראל :תאוריה ויישום
10:00-08:00
ב'

ד"ר בנימיני יעל

1011.3461
 01שו"ת

מדיניות כלכלית וחברתית בישראל
20:00-18:00
ד'

ד"ר שיינין יעקב

קבוצה ב'
1011.3249
01

שו"ת

כלכלה וחברה במחשבת הכלכלנים
הקלאסיים
14:00-12:00
ה'

כלכלה התנהגותית לניהול
1221.4325
12:00-10:00
ג'
 01שיעור
**הקורס ניתן במסגרת החוג לניהול

ד"ר וולוך נתנאל
ד"ר ארד אילה
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סמינריון רגיל
1011.3560

כלכלה מוניטרית ומערכת
הבנקאות
12:00-10:00
ב'

ד"ר בנימיני יעל
פרופ' אלדור רפאל
ד"ר חגאי זיו

01

סמינר

02

סמינר

שווקים פיננסיים
10:00-08:00
א'

03

סמינר

שווקים ,רגולציה ותחרות בישראל
21:00-19:00
ג'

סמינריון מורחב
מאקרו כלכלה ושוק העבודה
16:00-14:00
ד'

פרופ' ישיב ערן

1011.3562
 01סמינר
02

סמינר

נושאים במאקרו כלכלה
12:00-10:00
ב'

ד"ר וייס דויד

03

סמינר

כלכלה משפחה
16:00-14:00
א'

פרופ' חזן משה

04

סמינר

נושאים במדיניות ציבורית
ובמאקרו כלכלה
12:00-10:00
ג'

ד"ר סטי עופר

05

סמינר

משחקים בייסיאנים ועיצוב
מכניזמים
17:00-15:00
ה'

פרופ' פוזנר עדי

06

סמינר

נושאים בכלכלה יישומית:
תאונות דרכים ,פשע והרתעה
12:00-10:00
ג'

ד"ר וייסבורד שרית

07

סמינר

משחקים ומכרזים
15:00-13:00
ג'

פרופ' וטשטיין דוד
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סמסטר ב'
שנה א'  -קורסי חובה
יסודות הכלכלה
1011.1102
11:00-14:00
ג'
 10שו"ת
17:00-14:00
ה'
 11שו"ת
1011.1109
 01שיעור

גב' עופר גליה
גב' עופר גליה

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'
15:00-12:00
א'

ד"ר גברילוב יוליה

02
03

תרגיל
תרגיל

ד'
ד'

14:00-12:00
16:00-14:00

גב' הייזלר תמר
גב' הייזלר תמר

04

שיעור

ב'

12:00-09:00

פרופ' לויתן תלמה

05
06

תרגיל
תרגיל

ד'
ד'

10:00-08:00
12:00-10:00

גב' רוזנבלום רותם
גב' רוזנבלום רותם

07

שיעור

ג'

11:00-08:00

ד"ר פרל אפרת

08
09

תרגיל
תרגיל

ג'
ג'

18:00-16:00
20:00-18:00

מר מנדל לירן
מר מנדל לירן

1011.1112
 02שו"ת

מתמטיקה לכלכלנים ב'
17:00-15:00
א'
16:00-14:00
ג'

ד"ר נוסבוים אסף

03

שו"ת

ב'
ד'

14:00-12:00
14:00-12:00

מר כהן יונתן

04

שו"ת

ב'
ד'

16:00-14:00
16:00-14:00

מר כהן יונתן

1011.2103
 04שיעור

מיקרו כלכלה א'
12:00-09:00
א'

פרופ' גלבוע יצחק

05
06

תרגיל
תרגיל

ג'
ג'

18:00-16:00
20:00-18:00

מר בירד דניאל
מר בירד דניאל

07

שיעור

א'

20:00-17:00

מר בן יהודה שלומי

08
09

תרגיל
תרגיל

ד'
ד'

18:00-16:00
20:00-18:00

מר לביוד גדי
מר לביוד גדי

10

שיעור

ב'

19:00-16:00

מר בינסקי הדר

11
12

תרגיל
תרגיל

ב'
ב'

14:00-12:00
16:00-14:00

מר ברכה דולב
מר ברכה דולב

13

שיעור

ג'

14:00-11:00

פרופ' וטשטיין דוד

14
15

תרגיל
תרגיל

א'
א'

12:00-10:00
19:00-17:00

מר גרליץ עמרי
מר גרליץ עמרי
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1011.2500
 01שו"ת

חשבונאות לכלכלנים
10:00-12:00
ד'

ד"ר אינגבר גלי

קורסי חובה-שנים ב' ג'
1011.2102
 10שיעור
11

תרגיל

1011.2109
 11שיעור
12
13

תרגיל
תרגיל

1011.2106
 07שיעור

מאקרו כלכלה א'
11:00-08:00
ב'
א'

ד"ר וייסמן דארין
גב' ברון טטיאנה

12:00-10:00

מיקרו כלכלה ב'
17:00-14:00
ב'
א'
ב'

פרופ' נאמן צבי
מר וויזמן אפרים
מר וויזמן אפרים

16:00-14:00
19:00-17:00

מבוא לאקונומטריקה
18:00-16:00
א'
21:00-19:00
ד'

ד"ר ששון רועי

08
09

תרגיל
תרגיל

א'
ד'

20:00-18:00
16:00-14:00

מר שנן ינאי
מר שנן ינאי

10

שיעור

ב'
ד'

14:00-12:00
16:00-14:00

גב' גרשוני נעמי

11
12

תרגיל
תרגיל

א'
ד'

18:00-16:00
21:00-19:00

מר רובינשטיין אלון
מר רובינשטיין אלון

1011.2105
 02שיעור

מאקרו כלכלה ב'
11:00-08:00
ב'

פרופ' חזן משה

03
04

תרגיל
תרגיל

ב'
ה'

18:00-16:00
18:00-16:00

מר פרלין אנדרי
מר פרלין אנדרי

05

שיעור

ג'

12:00-09:00

פרופ' ליידרמן ליאונרדו

06
07

תרגיל
תרגיל

ד'
ד'

12:00-10:00
14:00-12:00

מר פדר ראובן אמיר
מר פדר ראובן אמיר

08

שיעור

ד'

14:00-11:00

פרופ' ישיב ערן

09
10

תרגיל
תרגיל

ב'
ג'

12:00-10:00
12:00-10:00

גב' ברון טטיאנה
גב' ברון טטיאנה

1011.2104
 07שיעור

מיקרו כלכלה ג'
19:00-16:00
ג'

פרופ' רובינשטיין אריאל
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08
09

תרגיל
תרגיל

ב'
ב'

14:00-12:00
16:00-14:00

מר פרנקל אמיתי
גב' מעיין ים

10

שיעור

ד'

19:00-16:00

פרופ' רובינשטיין אריאל

08
09
11
12

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ב'
ב'
ג'
ג'

14:00-12:00
16:00-14:00
14:00-12:00
16:00-14:00

מר פרנקל אמיתי
גב' מעיין ים
גב' ויסמן הדר
גב' ויסמן הדר

13

שיעור

א'

12:00-09:00

מר בינסקי הדר

14
15

תרגיל
תרגיל

א'
א'

14:00-12:30
16:00-14:00

מר פבריס לוזון
מר פבריס לוזון

קורסי בחירה
קבוצה א'
מדיניות כלכלית בישראל
1011.3220
15:00-12:00
ה'
 02שו"ת
**הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל

פרופ' בן -דוד דן

כלכלה מונטרית בישראל
1011.3303
15:00-13:00
ג'
 02שו"ת
** הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל

פרופ' ליידרמן ליאונרדו

ארגון תעשייתי ,פיקוח והגבלים
עסקיים
13:00-10:00
ב'

1011.3221

פרופ' גנדל ניל

1011.3301
 01שו"ת

מימון ציבורי
12:00-09:00
ד'

פרופ' בלומקין תומר

1011.3214

מתמטיקה מתקדמת
לכלכלנים
16:00-13:00
ג'

פרופ' בן פורת אלחנן

1011.3346
 01שו"ת

כלכלה ומשפט
13:00-10:00
ג'

ד"ר רגבי אורן

01

01

שו"ת

שו"ת

74

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

קורסים בתחום כלכלת ישראל
1011.3321
02

שו"ת

1011.3474
 01שו"ת

בנקאות בישראל :תאוריה
ויישום
10:00-08:00
ב'

ד"ר בנימיני יעל

רגולציה מיקרו כלכלית
18:00-16:00
ג'

ד"ר שלם רועי

קבוצה ב'
1011.3509
 01שו"ת

אופציות ושווקים פיננסיים
18:00-16:00
ב'

מר בן יהודה שלומי

1011.3550
 01שו"ת

הסטוריה כלכלית
14:00-12:00
א'

ד"ר גולדברג דרור

שווקי המט"ח והשפעתם על
המשק
20:00-18:00
ב'

ד"ר מופקדי טל

1011.3405
01

שו"ת

סמינריון רגיל
שווקים פיננסיים
10:00-08:00
א'

פרופ' אלדור רפאל

1011.3560
 05סמינר
06

סמינר

כלכלה מוניטרית ומערכת הבנקאות
12:00-10:00
ב'

ד"ר בנימיני יעל

07

סמינר

שווקים ,רגולציה ותחרות בישראל
21:00-19:00
ג'

ד"ר חגאי זיו

08

סמינר

מאקרו כלכלה – שווקים מתעוררים
18:00-16:00
ד'

ד"ר בלזם אילת
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סמינריון מורחב
תורת ההחלטות ותורת המשחקים
14:00-12:00
ד'

פרופ' דקל עדי

1011.3562
 09סמינר
10

סמינר

נושאים במאקרו כלכלה
12:00-10:00
ב'

ד"ר וייס דויד

12

סמינר

נושאים במדיניות ציבורית
ובמאקרו כלכלה
12:00-10:00
ג'

ד"ר סטי עופר

13

סמינר

משחקים בייסיאנים ועיצוב
מכניזמים
16:00-14:00
ה'

פרופ' פוזנר עדי

14

סמינר

נושאים בכלכלה יישומית:
תאונות דרכים ,פשע והרתעה
12:00-10:00
ג'

ד"ר וייסבורד שרית

15

סמינר

נושאים בתצרוכת משקי בית
12:00-10:00
ד'

ד"ר ספורטא איתי

16

סמינר

כלכלת צמיחה
12:00-10:00
ג'

פרופ' חזן משה

17

סמינר

רציונליות מוגבלת של צרכנים
14:00-12:00
א'

פרופ' שפיגלר רן

18

סמינר

צדק חלוקתי
18:00-16:00
ד'

פרופ' סגל עוזי
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תואר שני
סמסטר א'
קורסי חובה
1011.4111
 01שיעור
 01שיעור
02

תרגיל

תאוריה מיקרו כלכלית
12:00-10:00
א'
12:00-10:00
ב'

פרופ' גלבוע יצחק
פרופ' גלבוע יצחק

14:00-12:00

פרופ' גלבוע יצחק

ב'

תאוריה מאקרו כלכלית א'

1011.4116
 01שו"ת
 01שו"ת
**הקורס מתקיים באוניברסיטה העברית ,ירושלים
אקונומטריקה א'

1011.4205
 01שו"ת
 01שו"ת
**הקורס מתקיים באוניברסיטה העברית ,ירושלים

ד"ר פתיר אסף
ד"ר פתיר אסף

ד"ר בן משה דן
ד"ר בן משה דן

קורסי בחירה
1011.4167
 01שו"ת

משבר כלכלי
12:00-09:00
א'

פרופ' צידון דני

1011.4700
 01שו"ת

עיצוב מכניזמים
14:00-11:00
ד'

פרופ' נאמן צבי

1011.4686

קבלת החלטות בתנאי
אי וודאות
16:00-14:00
א'

פרופ' גלבוע יצחק

01

שו"ת

מיני  -קורסים
1011.4699

מדיניות מוניטרית ,מלכודת נזילות,
ומשברים פיננסים בינלאומיים

 01שו"ת
**הקורס יתקיים בתאריכים:
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סדנאות
1011.5000
 01סדנה

סדנת דוקטורנטים
14:00-12:00
א'

1011.5108
 01סדנה

סדנה בתאוריה כלכלית
16:00-14:00
ד'

1011.4257
 01סדנה

סדנה במיקרו כלכלה יישומית
16:00-14:00
ב'

פרופ' אליעז כפיר
פרופ' חזן משה
פרופ' רובינשטיין אריאל
פרופ' שפיגלר רן
ד"ר שלוסר אנליה

סמסטר ב'
קורסי חובה
1011.4108
 01שיעור
 02תרגיל

תיאוריה מאקרו כלכלית ב'
13:30-11:00
ה'
10:45-09:00
ה'

ד"ר סטי עופר

תורת המשחקים וכלכלת
1011.4101
אינפורמציה א'
12:00-09:00
א'
 01שו"ת
12:00-09:00
ג'
 01שו"ת
**הקורס יתקיים מתאריך 28.2.16עד תאריך .27.3.16
תורת המשחקים וכלכלת
1011.4104
אינפורמציה ב'
12:00-09:00
א'
 01שו"ת
12:00-09:00
ג'
 01שו"ת
**הקורס מתקיים מתאריך 29.3.16עד סוף הסמסטר

פרופ' אליעז כפיר
פרופ' אליעז כפיר

פרופ' אליעז כפיר
פרופ' אליעז כפיר

1011.4218
 01שיעור
 02תרגיל

אקונומטריקה 2
17:00-14:00
ה'
19:00-17:00
ה'

ד"ר שלוסר אנליה
גב' גרשוני נעמי

1011.4420

סמינר מחקרי לתלמידי
מוסמך בכלכלה
14:00-12:00
א'

ד"ר וייס דויד

01

סמינר

קורסי בחירה
1011.4618
 01שו"ת

שוק העבודה ומחזורי עסקים
18:00-15:00
ד'

פרופ' ישיב ערן

1011.4230
 01שו"ת

כלכלת משפחה ומאקרו כלכלה
14:00-11:00
ד'

פרופ' חזן משה
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מיני-קורסים
1011.4694
 01שו"ת

סחר חוץ והשקעה חיצונית

1011.4556
 01שו"ת

Topics in applied Micro econometrics

פרופ' הלפמן אלחנן
Prof. Schankerman Mark

סדנאות
1011.5000
 02סדנה

סדנת דוקטורנטים
14:00-12:00
א'

1011.5108
 02סדנה

סדנה בתיאוריה כלכלית
16:00-14:00
ד'

פרופ' אליעז כפיר

1011.4632
 01סדנה

סדנה בארגון תעשייתי
18:00-16:00
ב'

פרופ' גנדל ניל

1011.5001
 01סדנה

סדנה במאקרו כלכלה
16:00-14:00
ב'

פרופ' ישיב ערן

פרופ' אליעז כפיר
פרופ' חזן משה
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החוג למדע המדינה
לאתר החוג

תואר ראשון

ראש החוג :פרופ' יוסי שיין
יועץ תואר ראשון :ד"ר אמיר לופוביץ

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים ידע ,כלים ושיטות לניתוח תופעות ציבוריות פוליטיות ובינלאומיות.
במסגרת הלימודים מציע החוג הדגשים שונים :פוליטיקה ישראלית; מינהל ומדיניות ציבורית; תורת המשטרים
ופוליטיקה משווה; התנהגות וכלכלה פוליטית; מחשבה פוליטית; יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה.

ייעוץ בתכניות לימודים
ככלל חייב התלמיד להרכיב את תכנית לימודיו בעצמו.
תלמידים המבקשים לקבל ייעוץ בנושאים הקשורים לתכנית הלימודים יוכלו לפנות למזכירת תואר ראשון או ליועץ
לתלמידי תואר ראשון .שעות הקבלה תתפרסמנה באתר החוג.

מבנה תכנית הלימודים
אופן לימוד חד-חוגי
 .1לימודי החוג:
א .לימודי שנה א'
ב .שיטת המשפט הישראלי
ג .לימודי שנה ב'
ד .לימודי שנה ג'
 .2לימודים מחוץ לחוג
 .3כלים שלובים

25
4
19
25
73
32

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס )חטיבות(
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 25ש"ס
- 19ש"ס
 14ש"ס
 58ש"ס
לימודי חוג שני
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תכנית הלימודים
שנה א'
אופן הוראה

קורסי חובה

מס' ש"ס
3
1
3
1
3
1
3
1
3
2
2

סמסטר
סמ' א/ב

ש'
פוליטיקה ומשטר בישראל
ת'
סמ' א/ב
ש'
מבוא למחשבה פוליטית
ת'
סמ' א/ב
ש'
מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
ת'
סמ' א/ב
ש'
מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
ת'
מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים][1
סמ' ב'
ש'
ת'
סמ' א'
ש'
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
ת'][3
של מדעי-החברה א'][2
סמ' ב'
2
ש'
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
ת'][3
של מדעי-החברה ב'][2
סמ' א'
 5מפגשים
הדרכה
הדרכה בכתיבה מדעית
סמ' א'
הדרכה וירטואלית
הדרכה במאגרי מידע
 25ש"ס
סה"כ
קורסי החובה של שנים א' ,ב' ו -ג' ,ניתנים פעם עד פעמיים בשנה .הקורסים הם סמסטריאליים )לא שנתיים(.
הקורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה יילמד בשני חלקים .דרישה מוקדמת לחלק ב':
זכאות להיבחן בחלק א'.

הדרכה במאגרי מידע

כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה וירטואלית חד פעמית בנושא הכרת הספרייה ושימוש במאגרי מידע.
ההדרכה כוללת :עקרונות בסיסיים באוריינות מידע ,השלבים בתהליך איתור המידע ,הכרת משאבי המידע השונים
)מאגרי מידע ,כתבי עת אלקטרוניים ,אתר אינטרנט( והערכתם.
על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום אינו מצריך
הקצאת נקודות.
ההדרכה ניתנת באינטרנט במסגרת מערכת הקורסים המתוקשבת  ,Moodleניתן לבצע את ההדרכה בכל זמן במהלך
הסמסטר .ציון עובר בהדרכה יינתן למי שעבר בהצלחה את התרגיל שבסוף ההדרכה.
תלמידים יירשמו להדרכה רק באחד מחוגי הלימוד שלהם .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא ניהול או חשבונאות
יירשמו להדרכה בביה"ס לניהול.

הדרכה בכתיבה מדעית

][ 4

הדרכה זו כוללת  5מפגשים ) 4מפגשים רצופים  -שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום  -שעה( בהם יובהרו כללי היסוד,
הטכניים והתוכניים ,לכתיבה אקדמית .עקרונות איסוף וקריאת חומר אקדמי ,כללי ציטוט ,רישום הערות
וביבליוגרפיה .על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ).(Bidding
הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות.

מבוא כללי

כל התלמידים החד-חוגיים ילמדו במהלך לימודיהם את הקורס:
ש"ס

ניתן במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים

4
שיטת המשפט הישראלי
___________________________
] [1הקורס ניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה או תקשורת יירשמו לקורס "מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים "בחוג למדע המדינה.
תלמידי דו-חוגי )לא תקשורת וסוציולוגיה( הלומדים סטטיסטיקה בחוג לימודיהם השני ,הסבר מפורט ניתן
למצוא בהערות לתכנית הלימודים.
] [2הקורס ניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה או תקשורת יירשמו לקורס בחוג לימודיהם השני ולא בחוג למדע המדינה .
תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא פסיכולוגיה או לימודי עבודה יירשמו לקורס בחוג למדע המדינה.
] [3התרגיל אינו נכלל במניין השעות לתואר.
] [4תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא היסטוריה של המזרח-התיכון ואפריקה יירשמו לתרגיל בכתיבת
עבודות בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא תקשורת יירשמו להדרכה
בכתיבה מדעית בחוג למדע המדינה.

81

החוג למדע המדינה

הערות לתכנית הלימודים
תלמידי מדע המדינה באופן הלימוד הדו-חוגי חייבים ללמוד  58ש"ס .תלמידים שלומדים קורסי חובה חופפים
בתכנים ,חייבים לקבל פטור מאחד מהם ולהשלים במסגרת החוג מכסה של  54שעות לפחות .מכסת שעות הפטור
המרבית בגין החפיפה ,היא  4ש"ס .את יתרת השעות חייבים התלמידים להשלים במסגרת החוג בקורסי בחירה,
פרוסמינרים ,סמינר ,או במבואות כלל פקולטטיים.
לנוחיותכם ,טבלה עם רשימת הקורסים החופפים וחובות ההשלמה
חוג לימודים פטורים מקורסים בחוג היקף
בש"ס
למדע המדינה
נוסף
4
סוציולוגיה מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'+ב'
שיטות מחקר

פסיכולוגיה מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

4

הפטור ניתן על סמך הקורסים:
יסודות המחקר החברתי,
שיטות מחקר כמותיות ושיטות
מחקר איכותניות בחוג
לסוציולוגיה
השלמת  5ש'"ס נוספות בקורסי
פטור המרה ] [1ניתן על סמך
הקורסים :סטטיסטיקה א'+ב' בחירה/פרוסמינרים/סמינר או
במבואות כלל-פקולטטיים
לפסיכולוגים
הפטור ניתן על סמך הקורסים:
שיטות מחקר א' +תרגיל
בשיטות מחקר
הקורס יילמד במסגרת החוג
לתקשורת

4

הפטור לתלמידים בהדגש
חברת הרשת ניתן על סמך
הקורסים :שיטות מחקר
איכותניות  +שיטות מחקר
כמותיות בחוג לתקשורת
תלמידים בהדגש מקצועות
התקשורת ילמדו את הקורס
שיטות מחקר במסגרת מדע
המדינה
הפטור ניתן על סמך הקורסים:
סטטיסטיקה א'+ב' בכלכלה
השלמת  5ש"ס נוספות בקורסי
פטור המרה ] [1ניתן על סמך
בחירה/פרוסמינרים/סמינר או
הקורסים :מתודולוגיה
מחקרית א'+ב' ,ניתוח נתונים במבואות כלל-פקולטטיים
כמותיים במחקר החינוכי בבית
הספר לחינוך
הפטור ניתן על סמך הקורסים:
מתודולוגיה מחקרית א' +ב',
ניתוח נתונים כמותיים במחקר
החינוכי בבית הספר לחינוך
השלמת  5ש"ס נוספות בקורסי
פטור המרה ] [1ניתן על סמך
בחירה/פרוסמינרים/סמינר או
הקורסים :מבוא
לסטטיסטיקה ,וסטטיסטיקה במבואות כלל-פקולטטיים
לניהול
הפטור ניתן על סמך הקורס:
שיטות מחקר אמפירי בחוג
לניהול

5

שיטות מחקר

4

תקשורת

מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'+ב'
שיטות מחקר

4

כלכלה

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

חינוך

ניהול

הקורס יילמד במסגרת החוג
לסוציולוגיה

חייבים בהשלמת קורס/ים נוספים
במסגרת החוג למדע המדינה
השלמת  4ש"ס נוספות בקורסי
בחירה/פרוסמינרים/סמינר או
במבואות כלל-פקולטטיים

5
5

שיטות מחקר

4

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

שיטות מחקר

4

השלמת  4ש"ס נוספות מקורסי
בחירה/פרוסמינרים/סמינר או
במבואות כלל-פקולטטיים

_______________________
] [1פטור המרה הוא פטור שמחייב השלמת שעות.
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חשבונאות

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

גיאוגרפיה

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

שיטות מחקר

4

מדעים
מדויקים

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

משפטים

מבוא למחשבה פוליטית 4

לימודי עבודה שיטות מחקר

4

פטור ניתן על סמך
הקורסים :מבוא
לסטטיסטיקה
וסטטיסטיקה לניהול
פטור המרה] [1ניתן על סמך
הקורס :סטטיסטיקה
לגיאוגרפים
הפטור ניתן על סמך
הקורסים :שיטות מחקר
כמותיות  +שיטות מחקר
איכותניות
הפטור ניתן על סמך
הקורסים :מבוא
לסטטיסטיקה ומבוא
להסתברות או הקורס
הסתברות וסטטיסטיקה
הפטור ניתן על סמך
הקורסים מבוא לתורת
המוסר או מבוא לתורת
המשפט
הפטור ניתן על סמך
הקורסים שיטות מחקר
כמותיות ואיכותניות

השלמת  5ש"ס נוספות בקורסי
בחירה/פרוסמינרים/סמינר או
במבואות כלל-פקולטטיים

אין צורך להשלים שעות

אין צורך להשלים שעות

תלמידים שלמדו סטטיסטיקה בחוגי לימוד אחרים מתבקשים לפנות לפנינה ברמן במזכירות הפקולטה )חדר 311
בניין נפתלי( לבירור קבלת פטור מהקורס.

תנאי מעבר לשנה ב' באופן הלימוד החד-חוגי ובאופן הלימוד הדו-חוגי

א .ציון  70לפחות ב 4-הקורסים :פוליטיקה ומשטר בישראל; מבוא למחשבה פוליטית; מבוא למנהל ומדיניות
ציבורית ומבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה וממוצע  73ביניהם.
ב .ציון  60לפחות בקורס מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
ג .ציון  60לפחות בקורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה

שנה ב'
קורסי חובה
מחשבה מדינית בת-זמננו
]תנאי מוקדם  -ציון  70לפחות בקורס מבוא למחשבה
פוליטית[
פוליטיקה השוואתית
]תנאי מוקדם  -ציון  70לפחות בקורס מבוא למחשבה
פוליטית[
אסטרטגיה בעידן המודרני
]תנאי מוקדם  -ציון  70לפחות בקורס מבוא ליחסים
בינלאומיים ואסטרטגיה[
כלכלה פוליטית
שיטות מחקר][1
]תנאי מוקדם  -ציון  60לפחות בקורס מבוא
לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים[
פרוסמינר

אופן הוראה
ש'
ת'

מס' ש"ס
2
1

סמסטר
סמ' א'/ב'

ש'
ת'

2
1

סמ' א'/ב'

ש'
ת'

2
1

סמ' א'/ב'

ש'
ת'
ש'
ת'

2
2
2
2

סמ' ב'

סה"כ

פרו"ס

2
 19ש"ס

סמ' א'
סמ' א'/ב'

פרוסמינר

התלמידים יוכלו להירשם לפרוסמינר ,רק לאחר שהשלימו את כל חובות שנה א'.
מומלץ לתלמידים ללמוד את הפרוסמינר בסמסטר השני של שנה ב'.
מועד אחרון להגשה של עבודה פרוסמינרית בסמסטר א'  -יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו.
מועד אחרון להגשה של עבודה פרוסמינרית בסמסטר ב'  -יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו.
________________________
] [1ייחשב ע"י החוג למדע המדינה כקורס חופף :לשלושה מתוך קורסי שיטות מחקר בחוג
לסוציולוגיה; מתודולוגיה מחקרית א'+ב' וקורס מתודולוגי נוסף בביה"ס לחינוך; שיטות מחקר
א'+ב' בחוג לתקשורת; שיטות מחקר )שיעור+תרגיל( וניתוח שונות בחוג לפסיכולוגיה;
שיטות מחקר אמפירי בחוג לניהול ,שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות בחוג ללימודי עבודה.
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מבוא כללי

כל התלמידים החד-חוגיים ילמדו במהלך לימודיהם את הקורס:
ניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים
ש"ס
4
שיטת המשפט הישראלי

תנאי המעבר לשנה ג' באופן לימוד חד-חוגי ובאופן לימוד דו-חוגי

ציון  60לפחות בכל אחד מקורסי שנה ב'.

שנה ג'
אופן לימוד חד-חוגי
 3קורסי בחירה
התנהגות פוליטית בישראל
פרויקט שטח שנתי
מדיניות ומדינאות מעשית
 2סמינרים

אופן הוראה
ש'
ש'
פרויקט
ש'
ס'
סה"כ

מס' ש"ס
9
2
4
2
8
 25ש"ס

סמסטר
סמ' א'/ב'
סמ' ב'
סמ' א'+ב'
סמ' ב'
סמ' א'+ב'/סמ' א'/ב'

אופן לימוד דו-חוגי
 2קורסי בחירה
התנהגות פוליטית בישראל
מדיניות ומדינאות מעשית
סמינר

פרויקט שטח

אופן הוראה
ש'
ש'
ש'
ס'
סה"כ

מס' ש"ס
6
2
2
4
 14ש"ס

סמסטר
סמ' א'/ב'
סמ' ב'
סמ' ב'
סמ' א'+ב'/סמ' א'/ב'

מיועד לקדם פעילות לימודית ייחודית ,המשלבת ידע אקדמי-תיאורטי וניסיון ליישמו ע"י בדיקה והדגמה מעשיים.
בכל שנה יבחר נושא פוליטי-כללי חדש שיהיה במרכז הפעילות של כל אחת מקבוצות פרוייקט השטח .במסגרת
פעילות זו מחויבים כל התלמידים לשלושה מרכיבים :שליטה במקורות ידע תיאורטיים ,פעילות מעשית-ציבורית
ומחקר פוליטי-אמפירי.
מדיניות ומדינאות מעשית  -הרצאות של אנשי מדע מדינה מובילים ,מדינאים ואנשי מינהל ציבורי בכירים.

סמינרים

תלמידים רשאים להירשם לסמינר רק לאחר שהשלימו פרוסמינר .הסמינרים ניתנים במתכונת סמסטריאלית
ושנתית.
מועד אחרון להגשת עבודות סמינריוניות בתשע"ו:
סמינרים שיינתנו בסמסטר א' מועד ההגשה :יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו
סמינרים שיינתנו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים מועד ההגשה :יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
סמסטר א'  4 -ש"ס
אסטרטגית ההרתעה ביחסים הבין-לאומיים
פאשיזם ,נציונאל-סוציאליזם וימין חדש :עבר והווה
טרור ומוסר ציבורי
משפט ,ממשל וחוקה :אתגרים בדמוקרטיה המודרנית
שפה ופוליטיקה
סמסטר א'  2 -ש"ס  +סמסטר ב'  2 -ש"ס )שנתי(
בחירות בישראל
סמסטר ב'  4 -ש"ס
פאשיזם ,נציונאל-סוציאליזם וימין חדש :עבר והווה
יחסים בין-לאומיים במרחב הקיברנטי
טרור ומוסר ציבורי
ימין ,שמאל ומדיניות כלכלית-חברתית
מנהיגות דמוקרטית בין פנים לחוץ
מהוליווד לוושינגטון :פוליטיקה אמריקאית בראי הקולנוע
התלמידים חייבים להשלים את מכסת השעות כפי שהתפרסמה בידיעון בשנה בה החלו את לימודיהם בחוג.

פכ"מ -תכנית לימודים משולבת  -פילוסופיה ,כלכלה מדע המדינה
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וחטיבה בלימודי משפטים
כללי
תכנית פכ"מּ )פילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה-משפטים( היא תכנית מצטיינים שמתמקדת בתחומי הידע הנוגעים
לענייני מדינה ומשטר .ההבנה של תופעות חברתיות ופוליטיות כמו גם שאלות של מדיניות ציבורית מערבת שיקולים
ממגוון דיסציפלינות .מדיניות כלכלית מערבת שיקולים מוסריים והיא בעלת השלכות חברתיות .עקרונות של צדק
תומכים במבנים מוסדיים מסוימים שמעצבים הסדרים כלכליים .כל אלה מעוגנים בחוקים ומיושמים על ידי
המוסדות המשפטיים והפוליטיים .המטרה של תכנית פכ"מ היא להעניק ידע וכלי ניתוח בתחומי הידע הללו וכן הבנת
הקשרים ביניהם באופן מעמיק .התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים המעוניינים להמשיך במחקר בתחומים הללו,
כמו גם לאלה המייעדים את עצמם לעבודה במשרות בכירות בשירות הציבורי.
מבנה תכנית הלימודים
התואר מורכב מ 150-ש"ס 114 :חובה 36 ,בחירה.
שיעורי החובה כוללים  20ש"ס בפילוסופיה 20 ,ש"ס במדע המדינה 24 ,ש"ס בכלכלה ,חטיבה במשפטים של  15ש"ס
ו 35-ש"ס בקורסים ייעודיים לתכנית הפכ"מ.
קורסים שיינתנו במסגרת מדע המדינה
פוליטיקה ומשטר בישראל ש'+ת'  4ש"ס
מבוא ליחסים בינלאומיים ש'+ת'  4ש"ס
כתיבה מדעית  2ש"ס
מחשבה מדינית בת זמננו ש'+ת'  3ש"ס )תנאי מוקדם  -ציון  70לפחות בקורס מבוא למחשבה פוליטית(
כלכלה פוליטית  4ש"ס
פוליטיקה השוואתית ש'+ת'  3ש"ס
http://humanities.tau.ac.il/yedion/15-16/groups/pakam
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מסלול מיוחד לתואר שני לתלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון
תנאי קבלה למסלול

החוג מציע למספר מצומצם של תלמידים בעלי הישגים גבוהים בלימודי שנים א' ו-ב' בתואר הראשון ללמוד קורסים
לקראת התואר השני כבר בשנתם השלישית .תנאי המינימום להצטרפות למסלול זה הם ממוצע  85לפחות ,בתשעת
הקורסים שלהלן וציון  80לפחות בכל אחד מהם .תלמידים העומדים בתנאים רשאים לפנות למזכירות החוג ולהגיש
בקשה להצטרף למסלול המיוחד.
רשימת הקורסים:
פוליטיקה ומשטר בישראל
מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
מבוא למחשבה פוליטית
מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
פוליטיקה השוואתית
אסטרטגיה בעידן המודרני
מחשבה מדינית בת-זמננו
כלכלה פוליטית
שיטות מחקר
-

פרטי התכנית

תלמידי התכנית הלומדים באופן הלימוד החד חוגי ובאופן הלימוד הדו חוגי יהיו פטורים במסגרת חובות הב.א .משני
קורסי בחירה ומהקורס מדיניות ומדינאות מעשית )סה"כ  8ש"ס(.
במקום קורסים אלה ילמדו תלמידי המסלול לתלמידים מצטיינים בשנה ג' קורסים מתכנית
התואר השני בהיקף של  9ש"ס .הרכב תכנית הלימודים בשנה ג' יהיה כלהלן:
חד חוגי
מתכנית הב.א.
קורס בחירה
פרוייקט שטח
התנהגות פוליטית בישראל
 2סמינרים

דו חוגי
מתכנית הב.א.
התנהגות פוליטית בישראל
סמינר

מתכנית המ.א.
א .שניים משלושת קורסי החובה:

מתכנית המ.א.
א .שניים משלושת קורסי החובה:

שיטות מחקר לתואר שני
גישות ותאוריות במדע המדינה
קורס חובה בתחום
סמינר

שיטות מחקר לתואר שני
גישות ותאוריות במדע המדינה
קורס חובה בתחום
סמינר

ב.

ב.

תלמידי המסלול אשר ימשיכו בלימודי המ.א .בחוג יהיו פטורים משיעורי החובה בתואר השני אותם לקחו בשנה ג'
ללימודיהם בתואר הראשון .שעורים אלה ייכללו בחישוב מכסת השעות בתואר שני ,אך לא ייכללו בשקלול ציון הגמר
לתואר שני.
תלמידי המסלול חייבים ללמוד בנוסף  2קורסי בחירה/סמינר בהיקף של  6ש"ס .סה"כ מכסת השעות לתואר שני
למסיימי תכנית המצטיינים הוא  39ש"ס .תלמידים שלא ימשיכו לתואר שני בחוג או שלא יסיימו אותו ,יקבלו ב.א.
על סמך השיעורים שלמדו  ,כולל השיעורים מתואר שני ,רק לאחר שעמדו בהיקף השעות הנדרש באופן לימודיהם
לתואר הראשון.
כל קורס מתכנית תואר שני  ,אשר ישוקלל במסגרת חובות התואר הראשון יקבל משקל של  1.5נקודות.
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תכנית לימודים משולבת בוגר במשפטים ) (LL.Bוקבלת תעודה על השלמת לימודי חוג נוסף
במדע המדינה

שילוב זה יהיה פתוח לקבוצה מצומצמת של תלמידים בעלי נתונים גבוהים ,אשר יתקבלו לפקולטה למשפטים ואשר
יהיו מעוניינים לרכוש גם השכלה במדע המדינה .הבוגרים יוכלו להמשיך בלימודים גבוהים בכל אחת משתי
הדיסציפלינות בנפרד .הרחבת הלימודים בתחום מדע המדינה משלימה את ההשכלה המשפטית ,מקנה כלים
אנליטיים להבנה פוליטית של מוסדות ציבור ומאפשרת התמודדות טובה יותר בשדה המעשה .השילוב יתרום במיוחד
לאלה המייעדים עצמם למשרות בכירות במינהל הציבורי ,בחברות ממשלתיות ,ובפעילות פוליטית ברמה הלאומית
והמקומית ,וכן לאלה המייעדים עצמם לקריירה אקדמית.
תלמידי התכנית ילמדו )באופן הלימוד הדו-חוגי( בחוג למדע המדינה בנוסף ללימודיהם הרגילים )בהיקף מלא(
בפקולטה למשפטים.
עם תום לימודיהם בפקולטה למשפטים ובחוג למדע המדינה יהיו בוגרי התכנית זכאים לתואר "בוגר במשפטים"
) (LL.Bולתעודה על השלמת לימודי חוג נוסף במדע המדינה כחוג לאחר תואר .קבלת התעודה על לימודי מדע
המדינה מותנית בקבלת התואר "בוגר במשפטים".

אופן לימוד חד-חוגי מדע המדינה עם חטיבה מורחבת בתקשורת ) 32ש"ס(
התכנית מקנה לתלמיד כלים ושיטות לניתוח תופעות פוליטיות וכן ידע וכלים להבנת תהליכי התקשורת בהקשריה
השונים  -החברתיים ,המשפטיים ,הפסיכולוגיים ,הכלכליים ,הפוליטיים ,הטכנולוגיים והתרבותיים.
הקבלה לאופן לימוד זה אפשרית רק במועד הקבלה לחוג דרך המרכז למרשם על פי ציון התאמה.
שילוב זה פתוח לקבוצה מצומצמת של תלמידים בעלי נתונים גבוהים ,אשר יהיו מעוניינים לשלב השכלה במדע
המדינה ובתקשורת.
תלמידים אשר יסיימו תכנית לימודים זו יוכלו להמשיך ללימודי התואר השני בחוגים למדע המדינה או תקשורת ללא
לימודי השלמה )מותנה בעמידה בתנאי הקבלה(.
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תקנות החוג
.1
.2
.3
.4
.5
.6

משך הלימודים לתואר ראשון הוא שלוש שנים )ששה סמסטרים( .במקרים מיוחדים ניתן יהיה באישור יועץ
החוג לקבל אורכה של שנה אחת נוספת.
תלמיד רשאי להודיע על ביטול השתתפות בקורס עד תום שבועיים מיום תחילת הסמסטר .ביטול הרישום
ייעשה במועדי הרישום בשיטת המכרז.
תלמיד רשאי לערער על ציון בחוג תוך  7ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה.
במסגרת שיעורי הבחירה ,פרו"סים וסמינרים אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מרצה אלא באישור
המרצה.
מועד אחרון להגשת עבודות ותרגילים )למעט עבודה פרוסמינרית וסמינריונית( הוא היום האחרון בסמסטר.
אי הגשת עבודה או תרגיל במועד תגרור דיווח ציון "לא זכאי להיבחן" )סימול  .(240ציון זה לא ייכלל
בשקלול ציון הגמר ,אך יירשם בגיליון הציונים.
מועד אחרון להגשת עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות:
פרוסמינרים וסמינרים שיינתנו בסמסטר א' מועד ההגשה :יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו.
פרוסמינרים וסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים מועד ההגשה :יום א'  18.9.16ט"ו באלול
תשע"ו.
במקרים חריגים ניתן לפנות לוועדת ההוראה הפקולטטית .הוועדה הפקולטטית רשאית לאשר אורכה של
חודש נוסף ,לתלמידים שיוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה .דחיית מועד הגשת עבודות לשנה
העוקבת כרוך בתשלום דמי גרירה.
על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית .לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים
נוספים.

קורסים חופפים

תשומת לב התלמידים מופנית לאמור בנושא זה בפרק "תקנון".
תלמידים חד-חוגיים חייבים ללמוד  105ש"ס.
תלמידים דו-חוגיים חייבים ללמוד  58ש"ס.
תלמידים שקיבלו פטור בגין קורסי חובה חופפים חייבים להשלים במסגרת החוג מכסה של  54ש"ס לפחות .תלמידים
שקיבלו פטור בגין קורסי חובה חופפים חייבים להשלים שעות לימוד כמספר שעות הפטור באותה יחידת לימוד בה
קיבלו את הפטור .בהמשך ניתן למצוא טבלה המפרטת את הקורסים שבגינם יש לקבל פטור ומספר השעות שיש
להשלים.
למדו התלמידים קורסים חופפים ,יילקח בחשבון לצורך שקלול ציון הגמר רק אחד מהם.

שקלול ציון הגמר
מבואות שנה א'
מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה
א'+ב'
קורסי חובה שנה ב'
פרוסמינר
שיטת המשפט הישראלי
שיעורי בחירה
התנהגות פוליטית בישראל
פרויקט שטח
מדיניות ומדינאות מעשית
סמינר שנתי

3
3
2

נקודות כל מבוא
נקודות
נקודות

2.5
2
1
2
2
4
2
4

נקודות כל קורס
נקודות
נקודה
נקודות כל קורס
נקודות
נקודות
נקודות
נקודות

הרכב ציון הגמר באופן הלימוד החד-חוגי:
70%
לימודי החוג
לימודי חטיבה מורחבת 30%
או:
 15%) 30%כל חטיבה(
לימודי שתי חטיבות
ניתן להגיש בקשה לציון גמר )טופס טיולים( רק לאחר קבלת הציון האחרון לתואר.
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החטיבות
חטיבות במדע המדינה
על מנת להכיר את תחומי הלימוד בחוג ואת מרכיבי תכנית הלימודים מתבקש התלמיד לקרוא את תכנית הלימודים
של החוג המתפרסמת בפרק זה
על תלמיד חטיבה חלות כל תקנות הפקולטה למדעי החברה ותקנות החוג למדע המדינה.
ציון הגמר בחטיבה יחושב על-פי המשקלות המקובלים בשקלול ציון הגמר בחוג .

תנאי קבלה לחטיבה:

ציון "עובר" לפחות בשלושה מהקורסים :מבוא לסוציולוגיה ,מבוא לאנתרופולוגיה ,יסודות הכלכלה או כלכלה ללא
כלכלנים ,שיטת המשפט הישראלי ,מבוא לפסיכולוגיה למדה"ח.

א.

ב.

חטיבה
פוליטיקה ומשטר בישראל
.1
 2ממבואות החוג )מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה;
.2
מבוא למחשבה פוליטית ומבוא למינהל ולמדיניות ציבורית(
קורס בחירה
.3
סה"כ
חטיבה מורחבת
פוליטיקה ומשטר בישראל
.1
 3ממבואות החוג )מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה;
.2
מבוא למחשבה פוליטית ומבוא למינהל ולמדיניות ציבורית(
כלכלה פוליטית
.3
אסטרטגיה בעידן המודרני
.4
מחשבה מדינית בת-זמננו
.5
פוליטיקה השוואתית
6
קורס בחירה
.7
סה"כ

4
8

ש"ס
ש"ס

3
15

ש"ס
ש"ס

4
12

ש"ס
ש"ס

4
3
3
3
3
32

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

חטיבה בלימודי צבא ואסטרטגיה
מטרת החטיבה להקנות ידע ומושגי יסוד בכל הקשור לתהליכים ולגורמים המעצבים את מדיניות הביטחון של
מדינות ,במיוחד בהקשר הישראלי.
לימודי החטיבה מיועדים להקנות תשתית ידע והכנה לתלמידים אשר בכוונתם להמשיך לימודיהם בתכנית תואר שני
ללימודי ביטחון.
על תלמיד חטיבה חלות כל תקנות הפקולטה למדעי החברה ותקנות החוג למדע המדינה.
ציון הגמר בחטיבה יחושב על-פי המשקלות המקובלים בשקלול ציון הגמר בחוג.

תנאי קבלה לחטיבה:

ציון "עובר" לפחות בשלושה מהקורסים :מבוא לסוציולוגיה ,מבוא לאנתרופולוגיה ,יסודות הכלכלה או כלכלה ללא
כלכלנים ,שיטת המשפט הישראלי ,מבוא לפסיכולוגיה.
א .חטיבה
ש"ס
4
מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
.1
ש"ס
3
אסטרטגיה בעידן המודרני
.2
ש"ס
9
 3קורסי בחירה בתחום של יחסים בינלאומיים ,ביטחון ואסטרטגיה
.3
ש"ס
16
סה"כ
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החוג למדע המדינה
לאתר החוג

תואר שני

][1

ראש החוג :פרופ' יוסי שיין
יועץ :פרופ' אמל ג'מאל

מטרת הלימודים
להקנות לתלמידים ידע וכלי ניתוח וחשיבה מתקדמים בנושאים של פוליטיקה בינלאומית ,לאומית ומקומית .דגש
מיוחד יושם על הכשרת תלמידים למחקר והוראה עצמאיים .כמו-כן ייחשפו התלמידים לנושאים אשר ישמשו להם
כבסיס לפעילות ציבורית.
קיימים שני מסלולי לימודים לתואר שני:
ללא עבודת גמר.
.1
עם עבודת גמר )תכנית זו מאפשרת בסיומה הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי(.
.2

תנאי קבלה
הקבלה לשני המסלולים )ללא עבודת גמר ועם עבודת גמר(  -רשאים להציג את מועמדותם:
תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של  85לפחות.

לימודי השלמה לתואר שני
תלמידים שסיימו את התואר הראשון בחוג שאינו מדע המדינה ומבקשים להתקבל לתואר שני ישלימו את
הקורסים הבאים מהתואר הראשון בממוצע של  85לפחות ,כשהציון בכל אחד מהקורסים יהיה 80
• פוליטיקה ומשטר בישראל
• שיטות מחקר
ושני קורסים מתוך הרשימה שלהלן) :שאינם בתחומי ההתמחות שבהם ילמדו את קורסי החובה(.
• יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
• מבוא למחשבה מדינית
• פוליטיקה השוואתית
• כלכלה פוליטית
יש לסיים את לימודי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה )גם במסלול צבירה(.

לפחות[2]:

לתשומת לבכם :תלמידים שחייבים להשלים פחות מ 3-קורסים יכולים ללמוד במקביל ללימודי ההשלמה קורסים
מלימודי התואר השני.

הדרכה בכתיבה מדעית
תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת החוג למדע המדינה חייבים לכלול את ההדרכה במסגרת לימודי
ההשלמה שלהם .הדרכה זו כוללת  5מפגשים בלבד ) 4מפגשים רצופים  -שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום  -שעה(.
הציון בהדרכה זו הוא עובר/לא עובר.
על התלמידים להירשם להדרכה בכתיבה מדעית לתלמידי התואר השני במסגרת ה"מכרז" ) ,(Biddingהרישום אינו
מצריך הקצאת נקודות.

____________________
] [1תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ה ילמדו לפי הידיעון של השנה בה החלו לימודיהם בחוג.
] [2תלמידים שלמדו קורסים מקבילים במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם יוכלו לקבל "פטור" מהיועץ
לתלמידי תואר שני.
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מסלולי הלימוד לתואר שני
מסלול ללא עבודה גמר  -מכסת שעות הלימוד  36ש"ס.
מסלול עם עבודת גמר  -מכסת שעות הלימוד  30ש"ס.

משך הלימודים
הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים[1].
במסלול עם עבודת גמר – ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת באישור היועץ לתואר שני ובמקרים חריגים
בשנה נוספת ,באישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר
הלימוד.
במסלול ללא עבודת גמר – ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת בלבד ,באישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר
הלימוד.

לימודי צבירה
תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את לימודיהם בשנתיים יוכלו לבחור במסלול
לימודי צבירה לקראת תואר שני )ב"מעמד מיוחד"( בהיקף חלקי.
במסלול זה יוכלו התלמידים ללמוד עד  3שנים או עד שיסיימו  75%ממכסת השעות לתואר ב"מעמד מיוחד" ושנתיים
נוספות במעמד "מן המניין" .סה"כ יעמדו לרשות התלמידים שבחרו במסלול זה עד  5שנים להשלמת כל חובותיהם
לתואר שני.
כאשר התלמידים יהיו מעוניינים לעבור ללימודים במעמד "מן המניין" יהיה עליהם להגיש בקשה למזכירות החוג .עם
המעבר למסלול הלימודים במעמד "מן המניין" ,יוכרו לתלמידים כל הקורסים שלמדו בלימודי הצבירה וכן ייזקף
לזכותם תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.
בשלב לימודי הצבירה תלמידי המסלול משלמים שכר לימוד לפי מספר השעות הנלמדות ולא חלים עליהם כללי שכר
לימוד של תואר שני )כמו מינימום  50%שכר לימוד לשנה ותוספת גרירה(.
הערות:
 לעיתים ,הלומדים במסלול צבירה אינם זכאים למלגות ולהטבות אחרות )מגורמים אוניברסיטאיים ומגורמיםחיצוניים( הניתנות רק לתלמידים במעמד "מן המניין".
 -אין אפשרות להתחיל ללמוד כ"תלמיד מן המניין" ובהמשך לעבור ללמוד במסלול לימודי צבירה.

________________

] [1חובה על התלמידים ללמוד לפחות  3קורסים בסמסטר ,חובה להתחיל עם קורסי החובה.
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תכניות לימודים
מסלול לימודים ללא עבודת גמר

מטרת התכנית להכשיר תלמידים למחקר והוראה ,לציידם בכלים לחשיבה ולקרבם לנושאים שבתחומי מדע-המדינה
כבסיס לפעילות ציבורית .אופן לימוד זה יקנה תואר מ.א .ללא עבודת גמר ,ומוסמכיו לא יוכלו להמשיך ללימודי
תואר שלישי .מכסת שעות הלימוד באופן לימוד זה היא  36ש"ס.
קורסי חובה בתחומי הלימוד )כמפורט בהמשך(
שיטות מחקר במסלול ללא עבודת גמר
גישות ותאוריות במדע המדינה במסלול ללא עבודת גמר
 4סמינרים ][1
בחינת גמר
סה"כ לתואר במסלול ללא עבודת גמר

18
3
3
12
חייב
36

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

הדרכה בכתיבה מדעית

תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת התואר הראשון בחוג למדע-המדינה ,חייבים להשתתף בהדרכה
לתלמידי תואר שני .הדרכה זו כוללת  5מפגשים ) 4מפגשים רצופים של  2ש"ס ומפגש סיכום של  1ש"ס( .הציון
בהדרכה הוא עובר/לא עובר .יש להירשם לקורס במסגרת ה"מכרז" ) ,(Biddingהרישום אינו מצריך הקצאת
נקודות.

קורסי חובה בתחומי הלימוד

על התלמידים לבחור  3תחומי לימוד וללמוד בכל אחד מהם את שני קורסי החובה התחומיים.
תלמידים שתחום הלימוד שלהם יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה ילמדו את הקורסים :המערכת הבינלאומית;
כלכלה פוליטית בינלאומית.
תלמידים שתחום הלימוד שלהם תקשורת פוליטית ילמדו את הקורסים :תקשורת פוליטית; מנהיגות ,דמוקרטיה
ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובלי.
תלמידים שתחום הלימוד שלהם פוליטיקה ישראלית ופוליטיקה השוואתית ילמדו את הקורסים :עלייתם ונפילתם
של מדינות ומשטרים; חוקות ותרבות דמוקרטית.
תלמידים שתחום הלימוד שלהם מחשבה מדינית ילמדו את הקורסים :מושג הריבונות בפילוסופיה הפוליטית;
סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית.

תנאי המשך לימודים לתלמידי המסלול ללא עבודת גמר

על התלמידים לסיים תוך שלושה סמסטרים מיום התחלת לימודיהם לתואר שני בחוג את הקורסים הבאים:
• קורסי החובה בתחומי הלימוד
• שיטות מחקר לתלמידי המסלול
• גישות ותיאוריות במדע המדינה לתלמידי המסלול
זאת בממוצע של  80לפחות ובתנאי שהציון בכל אחד מהקורסים יהיה  70לפחות.
תלמידים שלא יעמדו בתנאי יופסקו לימודיהם בחוג .מקרים חריגים יובאו בפני ועדת החוג.
סמינרים][1

במסגרת זו תוגשנה עבודות סמינריוניות בתיאום עם המרצה.
לסמינרים שיינתנו בסמסטר א' מועד ההגשה :יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו
לסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' מועד ההגשה :יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
ועדת הוראה רשאית ,בכפוף להצגת סיבה מספקת ,לאשר אורכה נוספת.
] [1חובה על תלמידי המסלול לכתוב  3עבודות סמינריוניות.
בסמינר בו יבחרו התלמידים לא לכתוב עבודה סמינריונית הם יחויבו ברפרט/עבודה או בחינה ,בהתאם להחלטת
המרצה.
לתשומת לבכם :לתלמידים מוצעים מספר קורסי בחירה וסמינרים מחוגים אחרים באוניברסיטה ,אולם כל
הסמינרים המחייבים כתיבת עבודה סמינריונית חייבים להילקח מתוך החוג
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בחינת הגמר

התלמידים חייבים לגשת לבחינת הגמר בסמסטר האחרון ללימודיהם.
לרשות התלמידים יעמדו שני מועדים:
 .1בסמסטר א'  -יום א'  ,13.1.16 -בשעה .10:00
 .2בסמסטר ב'  -יום ב'  ,18.5.16 -בשעה .10:00
ציון המעבר הוא  60לפחות .התלמידים יהיו רשאים לגשת לבחינה פעמיים בלבד.
ציון הבחינה מהווה  10%מציון הגמר.

ציון גמר

רשאי להגיש בקשה לציון גמר במסלול ללא עבודת גמר תלמידים אשר:
סיימו את כל מכסת הקורסים והשעות הנדרשת ע"פ תכנית הלימודים.
א.
קיבלו ציון  60לפחות בבחינת הגמר.
ב.

שקלול ציון הגמר

90%
10%

ציוני קורסים
בחינת גמר

משקל הקורסים:
 1.5נקודות
כל אחד מקורסי החובה התחומיים וקורסי החובה
 1נקודה
סמינר
 1.5נקודות
סמינר בו מוגשת עבודה סמינריונית
ניתן להגיש בקשה לציון גמר )טופס טיולים( רק לאחר קבלת הציון האחרון לתואר.

מסלול לימודים עם עבודת גמר

מטרת התכנית להכשיר תלמידים למחקר עצמאי ולהוראה ברמה אוניברסיטאית בתחומי מדע-המדינה .הלימודים
כוללים  30שעות לימוד סמסטריאליות ,עבודת גמר ובחינה על עבודת הגמר .לבוגרי תואר שני שסיימו את לימודיהם
בציון סופי של  90לפחות וציון  90לפחות בעבודת הגמר ,תינתן האפשרות להירשם כמועמדים ללימודי תואר שלישי
בחוג .את הצעת המחקר לעבודת הגמר יש להגיש עד תום הסמסטר השני ללימודים ובאישור מיוחד של היועץ עד תום
הסמסטר השלישי ללימודים .תלמידים שלא יגישו הצעת מחקר עד תום הסמסטר השלישי ללימודים יופסקו
לימודיהם בחוג ,או שיהיה עליהם לעבור למסלול ללא עבודת גמר.

קורסי חובה
12
3
3
3
3
6

קורסי חובה בתחומי הלימוד )כמפורט בהמשך(
גישות ותאוריות במדע המדינה במסלול עם עבודת גמר
סטטיסטיקה למתקדמים]) [1לא ישוקלל בציון הגמר(
שיטות מחקר במסלול עם עבודת גמר
סדנה מתודולוגית
 2סמינרים
עבודת גמר][2
סה"כ לתואר במסלול עם עבודת גמר

30

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
חייב
ש"ס

הדרכה בכתיבה מדעית

תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת התואר הראשון בחוג למדע-המדינה ,חייבים להשתתף בהדרכה
בכתיבה מדעית לתואר שני .ההדרכה כוללת  5מפגשים ) 4מפגשים רצופים של  2ש"ס ומפגש סיכום של  1ש"ס( .הציון
בהדרכה הוא עובר/לא עובר .יש להירשם לקורס במסגרת ה"מכרז )" (Biddingהרישום אינו מצריך הקצאת נקודות.

קורס חובה בתחום הלימוד

על התלמידים לבחור  2תחומי לימוד וללמוד בכל אחד מהם את שני קורסי חובה תחומיים.
תלמידים שתחום הלימוד שלהם יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה ילמדו את הקורסים :המערכת הבינלאומית;
כלכלה פוליטית בינלאומית.
תלמידים שתחום הלימוד שלהם תקשורת פוליטית ילמדו את הקורסים :תקשורת פוליטית; מנהיגות ,דמוקרטיה
ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובלי.
תלמידים שתחום הלימוד שלהם פוליטיקה ישראלית ופוליטיקה השוואתית ילמדו את הקורסים :עלייתם ונפילתם
של מדינות ומשטרים; חוקות ותרבות דמוקרטית.
תלמידים שתחום הלימוד שלהם מחשבה מדינית ילמדו את הקורסים :מושג הריבונות בפילוסופיה הפוליטית;
סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית.

_____________________________
][1

][2

תלמידים רשאים ללמוד את הקורס "שיטות מחקר במסלול עם עבודת גמר" במקביל או אחרי שלמדו
את הקורס "סטטיסטיקה למתקדמים" .ניתן לגשת לבחינת פטור בסטטיסטיקה  -תנאי לקבלת ה"פטור"
הוא ציון  70לפחות בבחינה .הבחינה תתקיים ביום ד'  7.10.15בשעה .09:00
עבודת הגמר שקולה ל 6-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.
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לכתיבת תיזה יש לקיים את התנאים הבאים:
א .על התלמידים לסיים תוך שלושה סמסטרים מיום התחלת לימודיהם לתואר שני בחוג את הקורסים הבאים:
גישות ותיאוריות במדע המדינה
•
שיטות מחקר לתלמידי המסלול
•
סטטיסטיקה למתקדמים
•
קורסי החובה התחומיים
•
בממוצע של  85לפחות ,ובתנאי שהציון בכל אחד מהקורסים יהיה  80לפחות )למעט סטטיסטיקה בציון  70לפחות(.
ב .אישור לכתיבת תיזה מחייב אישור יועץ תלמידים לתואר שני ,לפני פניה למנחה.
תלמידים שלא יעמדו בתנאי יהיו במסלול ללא עבודת גמר.

סמינרים

במסגרת זו תוגשנה עבודות סמינריוניות בתיאום עם המרצה.
לסמינרים שיינתנו בסמסטר א' מועד ההגשה :יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו.
לסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' מועד ההגשה :יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו.
ועדת הוראה רשאית ,בכפוף להצגת סיבה מספקת ,לאשר אורכה של חודש נוסף.
תלמידים שלא יגישו את העבודה במועד יקבלו בקורס ציון "נכשל".

סמינר מחלקתי

כל תלמידי המסלול חייבים להשתתף מידי שנה בסמינר המחלקתי של החוג ,שמתקיים בימי שני ,בין השעות:
 ,18:00-16:00לוח המפגשים יתפרסם ויישלח לתלמידים בדוא"ל.

סדנה מתודולוגית

כל תלמידי המסלול חייבים להשתתף בסדנה שמטרתה להכשיר תלמידים לכתיבת עבודת הגמר.
דרישות מוקדמות לסדנה המתודולוגית :סיום קורסי החובה ,סיום קורסי החובה התחומיים ,סיום סמינר ותיאום
עם מנחה נושא לכתיבת עבודת גמר.

עבודת גמר
בחירת מנחה

א .יכולים לשמש כמנחים בעבודת גמר חברי הסגל הבכיר של החוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב.
במקרים מיוחדים ,בהתאם לנושא העבודה ,תהיה אפשרות להנחיה משותפת של שני מנחים .ככלל,
ההנחיה הראשית תהיה ע"י חבר/ת סגל של החוג למדע המדינה .כמנחה שני ניתן לבחור חבר/ת סגל
בחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב או חבר/ת סגל באוניברסיטה אחרת או במכללה אקדמית.
אישור מנחה נוסף מאוניברסיטה אחרת או מכללה אקדמית חייב את הסכמת המנחה הראשי ואת
אישור הוועדה הפקולטטית והאוניברסיטאית לתואר שני.
ב .על התלמידים לסכם עם המנחה )או המנחים( נושא לעבודת הגמר עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים.
כחלק מתהליך בחירת המנחה/ים על התלמיד/ה להגיש למנחה/ים הצעה כתובה בהיקף של
 4-3עמודים בה יפורטו נושא המחקר ,רקע תיאורטי קצר ,שיטת המחקר ולוח זמנים לביצוע.
ג .עם קבלת הסכמה של המנחה )או המנחים( יסכמו ויאשרו הללו את הדברים בכתב על גבי "טופס
התקשרות עם מנחה" .הצעת המחקר המאושרת תצורף כנספח לטופס.

אופי והיקף עבודת הגמר

א .אופי המחקר יהיה בהתאם לנושא העבודה ולשיטה/שיטות המחקר בהן יעשה שימוש עפ"י הנחיות המנחה/ים.
ב .התלמידים ימסרו למנחה טיוטה של עבודתם .בסמכות המנחה לבקש תיקונים ושינויים בעבודה,
אותם נדרשים התלמידים לבצע לפני הגשת הנוסח הסופי.
ג .עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי-החברה.
כמו כן יש להגיש עותק נוסף בתקליטור לספריית הפקולטה :על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת
תואר שני בספרייה המאשר שמירת העבודה במאגר הדיגיטלי .אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים
של עבודות הגמר היא רותי שטנגר טל 03-6407064 .דוא"ל. RutiSt@tauex.tau.ac.il :
ד .היקף העבודה הכתובה )לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים( יהיה  80-60עמודים ,העבודה תודפס ברווח כפול
בגופן אריאל בגודל  12עם שוליים בכל צידי העמודים.
ה .בחינת הגנה על עבודת הגמר תתקיים ע"י המנחה/או המנחים וקורא נוסף .ציון סופי יינתן על ידי מנחה/י העבודה
והקורא/ה החיצוני/ת.
ו .תלמידים שלא הגישו את עבודת הגמר תוך שנתיים מתחילת לימודיהם בחוג ולא קיבלו הארכה
של שנה מיועץ החוג יעברו מיידית למסלול ללא עבודת גמר ויהיה עליהם לסיים
את לימודיהם בחוג בתום השנה השלישית ללימודיהם .לא תינתן ארכה מעבר לכך.

ציון גמר

רשאי להגיש בקשה לציון גמר במסלול עם עבודת גמר תלמיד אשר:
סיים את כל מכסת הקורסים והשעות הנדרשת ע"פ תכנית הלימודים.
א.
הגיש עבודת גמר והגן עליה בהצלחה.
ב.
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שקלול ציון הגמר

60%
40%

ציוני קורסים
עבודת גמר

משקל הקורסים:
כל אחד מקורסי החובה וקורסי החובה התחומיים
סמינר
משקלו של סמינר בו מוגשת עבודה סמינריונית

 1.5נקודות
 1נקודה
 1.5נקודות

ניתן להגיש בקשה לציון גמר )טופס טיולים( רק לאחר קבלת הציון האחרון לתואר.

תקנות תואר שני
סמינרים

במסגרת זו תוגשנה עבודות סמינריוניות בתיאום עם המרצה.
לסמינרים שיינתנו בסמסטר א' מועד ההגשה :יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו
לסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' ולסמינרים שנתיים מועד ההגשה :יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
ועדת הוראה רשאית ,בכפוף להצגת סיבה מספקת ,לאשר אורכה של חודש נוסף.
תלמידים שלא יגישו את העבודה במועד יקבלו בקורס ציון "נכשל".
בסמינרים בהם יבחרו התלמידים לא לכתוב עבודה סמינריונית יחויבו התלמידים ברפרט/עבודה )אשר יוגשו עד 5
שבועות מתום הסמסטר לפי החלטת המרצה( או בבחינה בהתאם להחלטת המרצה )מועד הבחינה יתפרסם בלוח
בחינות בידיעון הפקולטה(.
לתשומת לבכם :לתלמידים מוצעים מספר קורסי בחירה וסמינרים מחוגים אחרים באוניברסיטה ,אולם כל
הסמינרים בהם בוחר/ת התלמיד/ה לכתוב עבודה סמינריונית חייבים להילקח מתוך החוג.

בחינות

בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד .מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים או לידה .מועד מיוחד בגין
סיבה אחרת יהיה כפוף לאישור היועץ וועדת ההוראה ומותנה בהמצאת אישורים מתאימים.
לתשומת לבכם :תלמידי שני המסלולים חייבים להשלים את מכסת השעות כפי שהתפרסמה בידיעון בשנה בה
החלו את לימודיהם בחוג.
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תחומי לימוד
תקשורת פוליטית

מרכז :פרופ' אמל ג'מאל
הלימודים הבינתחומיים בפוליטיקה ובתקשורת נוגעים בעיסוקיהם של אנשי המדיה  -עיתונות ,רדיו,
טלוויזיה וקולנוע  -אל מול שאלות של אתיקה ומחשבה מדינית ,קבוצות לחץ ,פוליטיקאים ,תנועות לאומיות,
מוסדות שלטון בישראל ,והמערכת הבינלאומית.
קורסי חובה בתחום
מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאלי – ד"ר דיאנה טל
תקשורת פוליטית  -ד"ר ציפי ישראלי

פוליטיקה ישראלית ופוליטיקה השוואתית

מרכז :פרופ' יוסי שיין
התחום של פוליטיקה ישראלית ופוליטיקה השוואתית עוסק בנושאי הליבה של מחקר המדינה המודרנית.
ריבונות ,חוק ,גבולות ,משטר ,תרבות פוליטית ,תנועות חברתיות ,זהות ,תפקודי הביורוקרטיה והצבא ייבחנו
במבט משווה ומתוך התבוננות רחבה בשינויים הבינלאומיים בעשורים האחרונים .דגש מיוחד יושם על המציאות
הישראלית.
קורסי חובה בתחום
נפילתם של ממשלות ומשטרים – ד"ר יבגני קלאובר
מוסדות ,חוקות ותרבות דמוקרטית – ד"ר אודי זומר

מחשבה מדינית

מרכז :פרופ' מיכאל קוצ'ין
לתכנית ללימודים מתקדמים במחשבה מדינית שתי מטרות מרכזיות :ראשית ,העמקת הידע של התלמידים במגוון
נושאים של פילוסופיה פוליטית כללית ,כגון :דילמות של זהות בחברה רב-תרבותית ,יחסי מיגדר בהגות הפוליטית
של המערב ,והזיקה בין אידיאולוגיות ותאוריות פוליטיות לבין יצירה תרבותית בתחומי האומנות והספרות .שנית,
בחינה בכלים פילוסופיים-פוליטיים של סוגיות הקשורות בדמוקרטיה ובפוליטיקה בישראל ,התנועה הלאומית
הציונית והפלשתינאית ,הניסיון היהודי בהיסטוריה ,ועוד .מטרת התכנית היא להעמיד תלמידים בעלי ידע מקיף
ומעמיק במחשבה מדינית כללית ,אשר יהיו מסוגלים לתרגם ידע זה באופן יצירתי לניתוח הוויתם הפרטיקולרית.
קורסי חובה בתחום
מושג הריבונות בפילוסופיה הפוליטית – ד"ר ג'ולי קופר
סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטית – פרופ' תמי מייזלס

יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

מרכז :ד"ר אמיר לופוביץ
הלימודים המתקדמים בתחום היחסים הבינלאומיים מיועדים לפתח בסטודנטים חשיבה ביקורתית,
להקנות להם מיומנות מחקרית בסיסית ,ולשפר את הבנת התהליכים הבינלאומיים ברמה תאורטית גבוהה.
הלימודים מאפשרים לסטודנטים להתמחות בתחומים ספציפיים של תאוריה ומעשה ,כגון :גישות מערכתיות ללמוד
היחסים הבינלאומיים ,קבלת החלטות ,דיפלומטיה ותקשורת ,מו"מ בינלאומי ,פרקים היסטוריים בהתפתחות
היחסים הבינלאומיים ,ומערכת יחסי החוץ והביטחון של ישראל.
קורסי חובה בתחום
המערכת הבינלאומית  -ד"ר אמיר לופוביץ
כלכלה פוליטית בינלאומית  -ד"ר ניצן פלדמן
שימו לב :מתוך מבחר הקורסים של התכניות ללימודי ביטחון ודיפלומטיה המופיעים בידיעון במסגרת רשימת
הקורסים של מדע המדינה רשאים תלמידי המסלול עם עבודת גמר ללמוד קורס אחד ותלמידי המסלול ללא עבודת
גמר  2קורסים.

מינהל ציבורי ומדיניות

ציבורית][1

תחום זה עוסק בהבנת ארגונים מבניים של המינהל הציבורי :תהליך קביעת מדיניות ציבורית;
מודלים של קבלת החלטות בהקשרים פוליטיים ,חברתיים וארגוניים; היחסים בין מדיניות
הממשלה והשלטון המקומי בנושאים של כספים ,חינוך ,תקציב ותכנון; הפרטה; קבוצות אינטרס;
פוליטיקה ומדיניות אורבנית; רפורמות מינהליות ואופנות ניהול בסקטור הציבורי; מדיניות בריאות ועוד.
קורס חובה בתחום
מבוא למדיניות ציבורית  -ד"ר עמוס זהבי

____________________
] [1לתלמידים שהחלו לימודיהם לתואר שני לפני שנה"ל תשע"ה.
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החוג למדע המדינה
החוג לאתר

תואר שלישי

ראש החוג :פרופ' יוסי שיין
יועץ התכנית :ד"ר עמוס זהבי
מטרת הלימודים

מטרת הלימודים הינה להכשיר את הדור הבא של החוקרים והמורים בתחומי מדע המדינה  ,ממשל ויחסים
בינלאומיים .מסלול ההכשרה הינו במתכונת לימודי הדוקטורט באוניברסיטאות המובילות בארה"ב .הוא כולל
לימודים מעמיקים בתחומי הליבה של התחום ,תוך כדי שיתוף פעולה מחקרי עם חוקרים בכירים ותלמידי מחקר
אחרים בחוג ,ושימת דגש על עידוד פרסומים אקדמיים והוראה בחוג.
אורך התכנית כ 5-שנים.

תנאי קבלה

התוכנית פתוחה לתלמידים מצטיינים מכל החוגים .התלמידים ייבחרו לאחר תהליך מיון קפדני שיסתמך על
הישגיהם האקדמים ועל רקורד המעיד על מצוינות.
רשאים להגיש מועמדותם תלמידים מצטיינים:
בעלי תואר ראשון מכל החוגים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה או בממוצע של  90ומעלה.
בעלי תואר שני מכל החוגים שסיימו את לימודיהם בהצטיינות ובהצטיינות יתרה )עם ממוצע של  90ומעלה
בקורסים וציון  90ומעלה בעבודת התיזה(.
מסיימי תואר שני שיבקשו להתקבל לתכנית הדוקטורט ויעמדו בדרישות המצוינות יוכלו לקבל פטור מקורסים
בתכנית על סמך לימודיהם הקודמים ועל פי שיקול דעתו של יועץ התכנית .הם יתבקשו לעמוד בבחינת הכשירות
שהיא חובה לכל תלמידי המחקר ולכתוב מאמר בסדר גודל של כ 10,000-מילים כהוכחה לכישוריהם המחקריים.
לגבי בעלי תואר שני עם תיזה ,תקבע ועדת הקבלה האם עבודת התזה תחשב כתחליף למאמר.

תלמידים שתחום לימודיהם לא היה מדע המדינה ,יחויבו בחובות השלמה על פי הנחיות הוועדה החוגית )ראו פירוט
בהמשך(.
על הפונים להתקבל כתלמידי מחקר בחוג לצרף לבקשתם את המסמכים הבאים:
 .1גיליון ציונים לתואר בוגר ,בציון גמר  90לפחות
 .2לפונים בעלי תואר מוסמך  -גיליון ציונים לתואר מוסמך ,בציון  90לפחות
 2 .3המלצות המעידות על כישורי מחקר )לתלמידים עם תואר שני ותזה ,אחת ההמלצות ממנחה התזה(
 .4קורות חיים
 .5מסמך הצהרת כוונות המפרט את תחומי העניין וכיווני המחקר העתידי ) 2עמודים(
התלמידים רשאים לצרף מסמכים על הישגים אקדמיים יוצאי דופן כגון יכולת פרסום אקדמית.
על המבקשים להירשם לשנה"ל תשע"ז להגיש מועמדות עד לתאריך  .15.6.2016הוועדה החוגית לתלמידי התואר
השלישי תדון במועמדים ותחליט אם לקבלם או לדחותם.

לימודי השלמה
תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בחוג שאינו מדע המדינה ומבקשים להתקבל למסלול הישיר
לדוקטורט ישלימו בסמסטר הראשון ללימודיהם את הקורסים הבאים בציון של  85לפחות בכל אחד מהם:
· פוליטיקה ומשטר בישראל][1
· שיטות מחקר][1
__________________
] [1תלמידים שלמדו קורסים מקבילים במסגרת לימודי התואר הראשון שלהם יוכלו לקבל 'פטור' מהיועץ לתלמידי
מחקר.
כמו כן ישלימו התלמידים:
· קורס חובה בתחום הלימוד השלישי הנוסף על השניים בהם בחרו להתמחות.
תלמידים שיתקבלו ללימודי דוקטורט לאחר תואר שני בחוג שאינו מדע המדינה וללא תואר ראשון במדע המדינה
יחויבו אף הם בהשלמות אלה.
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מסלול לימודים ישיר לדוקטורט
שלב ראשון :התואר השני )תכנית הלימודים בשנה הראשונה והשניה במסלול(:
על התלמידים לבחור  2תחומי התמחות מרכזיים וללמוד  2קורסי חובה בכל אחד מתחומי ההתמחות שלהלן:
פוליטיקה השוואתית וישראלית
•
יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
•
מחשבה מדינית
•
בנוסף ,תהיה לתלמידים אפשרות לבחור כתחום אלטרנטיבי נושא הנגזר מהתחומים השונים שנלמדים במסגרת החוג
למדע המדינה ,כגון :כלכלה פוליטית ,תקשורת פוליטית ,פסיכולוגיה פוליטית .התחום הנוסף ייקבע בין התלמיד/ה
לבין יועץ החוג לתלמידי מחקר והמורים הרלוונטיים לתחום ובהתאם ייקבעו הקורסים שילמדו.
קורסי החובה התחומיים )סה"כ  12ש"ס(
· פוליטיקה השוואתית וישראלית:
עלייתם ונפילתם של ממשלות ומשטרים–  3ש"ס
מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית–  3ש"ס
· יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה 2 :מתוך הקורסים הבאים:
המערכת הבינלאומית–  3ש"ס
גישות ותיאוריות חדשות ביחסים הבינלאומיים–  3ש"ס
כלכלה פוליטית בינלאומית 3 -ש"ס.
· המחשבה המדינית:
היסטוריה של המחשבה המדינית–  3ש"ס
סוגיות אקטואליות בפילוסופיה הפוליטית–  3ש"ס.
קורסי חובה אותם ילמדו תלמידי כל התחומים )סה"כ  12ש"ס(:
 .1גישות ותיאוריות במדע המדינה לתלמידי מחקר* –  3ש"ס
 .2סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטים  3 -ש"ס
 .3סטטיסטיקה למתקדמים– 3ש"ס )לא ישוקלל(
 .4שיטות מחקר לתלמידי מחקר– 3ש"ס
*התלמידים ילמדו את הקורס בסמסטר השלישי ללימודיהם בתכנית.
 2סמינרים בתחומים בהם למדו את קורסי החובה )סה"כ  6ש"ס(.
עבודת מחקר במתכונת מאמר )בהיקף של כ 10,000 -מילים( ,ניתן לכתוב את העבודה במסגרת אחד הסמינרים או
בתיאום עם מרצה בכיר בחוג .העבודה יכולה להיות חלק מעבודת הדוקטורט והתלמידים יתבקשו לשלוח אותה
לפרסום.
בחינת כשירות באחד מתחומי הלימוד
הבחינה תהיה בחינת בית עם חומר פתוח ותימשך  72שעות.
בחינת הכשירות תהיה בתחום בו מתכוון התלמיד/ה לכתוב את עבודת הדוקטורט ותכלול  20-30מאמרים/ספרים.
הציון בבחינה יהיה עובר/לא עובר.
לרשות התלמידים  2מועדים בלבד.
המעבר לשנה ב' מותנה בציון ממוצע של  90לפחות בלימודי שנה א' ,מבוסס על  15ש"ס לפחות ובאישור היועץ
לתלמידי מחקר.
במהלך לימודיהם חייבים התלמידים להשתתף מידי שנה בסמינר דוקטורנטים ובסמינר המחלקתי.
סה"כ להשלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט חייבים התלמידים ללמוד:
 8קורסי חובה 24 :ש"ס
 2סמינרים 6 :ש"ס
עבודת מחקר
בחינה מסכמת בתחום ההתמחות
סה"כ  30ש"ס.
שלב שני) :בתום השלמת כל החובות שלעיל( :לימודי מחקר )דוקטורט( שנה שלישית עד חמישית בתכנית.
וזאת ,בתום השלמת כל החובות שלעיל ואישור הוועדה החוגית .יגישו התלמידים במהלך השנה השלישית
ללימודיהם הצעת מחקר בתאום עם מנחה מחברי הסגל הבכיר של החוג .במהלך כתיבת ההצעה תיקבע לתלמיד/ה
ועדה מלווה בתיאום עם המנחה ובאישור הוועדה החוגית.
לאחר אישור ההצעה ע"י המנחה והוועדה המלווה יציגו התלמידים את נושא מחקרם בפני סמינר הדוקטורנטים של
החוג ויעברו לשלב ב' ,במהלכו ישלימו התלמידים את כתיבת עבודת הדוקטורט בשנה הרביעית והחמישית ללימודים.
במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם יוכלו התלמידים להשתלב בהוראה כמתרגלים בחוג.
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לימודי דוקטורט לבעלי תואר שני

תלמידים בעלי תואר שני עם תזה שיתקבלו לתכנית הדוקטורט ילמדו את תכנית הלימודים
 2קורסי חובה תחומיים באחד התחומים –  6ש"ס
•
גישות ותיאוריות במדע המדינה לתלמידי מחקר –  3ש"ס
•
סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטים  3 -ש"ס
•
סטטיסטיקה למתקדמים –  3ש"ס )לא ישוקלל(
•
שיטות מחקר לתלמידי מחקר –  3ש"ס
•
סה"כ  18ש"ס

הבאה[2],[1]:

בחינת כשירות בתחום ההתמחות הציון בבחינה יהיה עובר/לא עובר
לרשות התלמידים  2מועדים.
המעבר לשנה ב' מותנה בציון ממוצע של  90לפחות ובאישור היועץ לתלמיד מחקר.
על התלמידים להשלים את כל החובות שלעיל ולקבל את אישור הוועדה החוגית תוך שנה לכל היותר.
בשנה שלאחר מכן יגישו התלמידים הצעת מחקר בתיאום עם מנחה מחברי הסגל הבכיר של החוג .במהלך כתיבת
ההצעה תיקבע לתלמיד/ה ועדה מלווה בתיאום עם המנחה ובאישור הוועדה החוגית.
לאחר אישור ההצעה ע"י המנחה והוועדה המלווה יציגו התלמידים את נושא מחקרם בפני סמינר הדוקטורנטים של
החוג ויעברו לשלב ב' ,במהלכו ישלימו התלמידים את כתיבת עבודת הדוקטורט תוך  5שנים מתחילת לימודיהם.

____________________
] [1תלמידים שלמדו קורסים מקבילים במסגרת התואר השני יוכלו לקבל פטור על קורסים אלה מיועץ הדוקטורט.
על-פי חובה אוניברסיטאית על התלמידים שלמדו את הקורסים שלעיל להשלים  9-8ש"ס נוספות מתכנית
הלימודים.
] [2כל התלמידים בעלי תואר שני ללא תזה שיתקבלו לתכנית יחויבו בכתיבת עבודת מחקר במתכונת מאמר )בהיקף
של כ 10,000 -מילים(.

99

החוג למדע המדינה

החוג למדע המדינה
תואר ראשון
סמסטר א'
שנה א' -קורסי חובה
הדרכה במאגרי מידע
הדרכה וירטואלית

1031.1110
 01הד'
1031.1111
 01תרגיל**
פכ"מ

הדרכה בכתיבה מדעית 5-מפגשים**
203 14:00-12:00
ה'
**,5.11.15 ,29.10.15 ,22.10.15
19.11.15 ,12.11.15
105 16:00-14:00
ה'
** ,5.11.15 ,29.10.15 ,22.10.11
19.11.15 ,12.11.15
204 11:00-09:00
א'
**,1.11.15 ,25.10.15 ,18.10.15
15.11.15 ,8.11.15
110 14:00-12:00
א'
**,1.11.15 ,25.10.15 ,18.10.15
15.11.15 ,8.11.15
210 14:00-12:00
א'
**,1.11.15 ,25.10.15 ,18.10.15
15.11.15 ,8.11.15
104 10:00-08:00
ד'
**,4.11.15 ,28.10.15 ,21.10.15
18.11.15 ,11.11.15
106 10:00-08:00
ד'
**,4.11.15 ,28.10.15 ,21.10.15
18.11.15 ,11.11.15

1031.1002
 01שיעור

פוליטיקה ומשטר בישראל
101 13:00-10:00
ב'

 02תרגיל**
 03תרגיל
 04תרגיל
 05תרגיל
 06תרגיל
**פכ"מ

ג'
ג'
ב'
ב'
ב'

16:00-15:00
17:00-16:00
14:00-13:00
15:00-14:00
14:00-13:00

107
107
206
206
107

גב' כהן כחלון רותם
גב' כהן כחלון רותם
גב' גני נועה
גב' גני נועה
מר הוד תמיר

1031.1400
 01שיעור

מבוא למחשבה פוליטית
19:00-16:00
א'

101

ד"ר להט גולן

15:00-14:00
16:00-15:00
16:00-15:00
17:00-16:00

205
205
206
206

מר שוורץ אבשלום
מר שוורץ אבשלום
גב' גני נועה
גב' גני נועה

02

תרגיל

03

תרגיל

04

תרגיל

05

תרגיל

06

תרגיל

07

תרגיל

02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
א'
ב'
ב'

100

מר שוורץ אבשלום
מר שוורץ אבשלום
גב' פריד שרה
גב' פריד שרה
עו"ד אלטמן-בטלר שירן
עו"ד אלטמן-בטלר שירן
מר פדלון תומר

פרופ' אמל ג'מאל

החוג למדע המדינה

1031.1800
 01שיעור
02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

1031.1900
 01שיעור
03
04
05
06
07

מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
101 19:00-16:00
ד'
ג'
ג'
ד'
ד'

מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
101 15:00-12:00
ד'

ב'
תרגיל
א'
תרגיל
תרגיל-פכ"מ ד'
ד'
תרגיל
ד'
תרגיל
1009.1881

01

שיעור

09:00-08:00
10:00-09:00
11:00-10:00
12:00-11:00

205
205
205
205

10:00-09:00
12:00-11:00
16:00-15:00
16:00-15:00
12:00-11:00

205
206
205
206
103

ד"ר אופק חנה
גב' פורמן רבינוביץ עליזה
גב' פורמן רבינוביץ עליזה
מר ביאלר רגב
מר ביאלר רגב
ד"ר אבולוף אוריאל
מר זוסמנוביץ' אלכס
גב' עובד אור
גב' עובד אור
גב' שושן שיר
גב' שושן שיר

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה א'
ד"ר בועז חגי
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

ד"ר בועז חגי
פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ב'
ב'
ב'
ב'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'

13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
14:00-13:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
16:00-15:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00

004
204
204
004
204
204
210
108
004
004
208
004
004

גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' ארד גל
גב' ארד גל
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל
מר גובר חגי
מר גובר חגי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי

שנה ב' -קורסי חובה
1031.2102
 01שיעור
02
03
04
05
06
07

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

שיטות מחקר
14:00-12:00
ב'
ג'
ג'
ד'
ד'
ג'
ג'

17:00-15:00
19:00-17:00
14:00-12:00
16:00-14:00
14:00-12:00
17:00-15:00

201

ד"ר שומר יעל

מ005
מ005
318
318
מ005
315

מר צוקר דניאל
מר צוקר דניאל
גב' כהן כחלון רותם
גב' כהן כחלון רותם
מר גנאל יוסף
מר גנאל יוסף

101

החוג למדע המדינה

1031.2105
 01שיעור
02
03
04
05
06
11

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

1031.2108
 01שיעור
02
03
04
05
06

14:00-13:00
17:00-16:00
13:00-12:00
14:00-13:00
17:00-16:00
17:00-16:00

204
206
206
206
205
107

מר שוורץ אבשלום
מר שוורץ אבשלום
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' גריידי אשכנזי עדי
מר הוד תמיר

פוליטיקה השוואתית
12:00-10:00
א'

001

ד"ר קלאובר יבגני

10:00-09:00
18:00-17:00
13:00-12:00
14:00-13:00

105
105
107
107

גב' לנציאנו הדס
גב' לנציאנו הדס
מר גוזיק איתי
מר גוזיק איתי

א'
תרגיל
תרגיל-פכ"מ א'
א'
תרגיל
א'
תרגיל
א'
תרגיל
א'
תרגיל

1031.2106
 01שיעור
02
03
04
05

מחשבה מדינית בת זמננו
16:00-14:00
א'

101

ד"ר להט גולן

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
א'
א'
א'

אסטרטגיה בעידן המודרני
210 12:00-10:00
ב'
ג'
ב'
ג'
ד'
ג'

10:00-09:00
10:00-09:00
15:00-14:00
15:00-14:00
15:00-14:00

208
107
207
206
425

פרופ' גת עזר
מר רייכרד אריאל
מר פלדמן דורון
מר פדלון תומר
מר פדלון תומר
מר רייכרד אריאל

פרוסמינרים
1031.3861
 01פרו"ס
1031.3900
01

פרו"ס

1031.4583
 01פרו"ס

לוויתן**
ד'

12:00-10:00

419

אתגרים לדמוקרטיה במאה ה:21-
כלכלה גלובלית ,רב-תרבותיות וצדק
425 12:00-10:00
ד'
לאומיות ורב תרבותיות
12:00-10:00
ג'

425

ד"ר קופר ג'ולי

פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
פרופ' ספקטורווסקי אלברטו

שנה ג'  -קורסי חובה
1031.3103
 01פרויקט

פרוייקט שטח שנתי
12:00-10:00
ה'

103

ד"ר קלאובר יבגני

קורסי בחירה
1031.3552
 01שיעור

המחשבה הפוליטית בציונות
105 16:00-13:00
ד'

1031.3679
 01שיעור

מדיניות החוץ של ישראל
17:00-14:00
ב'

1031.3686
01

שיעור

004

ד"ר חוברס איל
ד"ר נבון עמנואל

פוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות
בחירה פנימיות
ד"ר שומר יעל
105 15:00-12:00
ג'

102

החוג למדע המדינה

01

01

1031.3687

פוליטיקה וחוק נפגשים-בית
המשפט העליון האמריקאי
105 12:00-09:00
ב'

ד"ר זומר אודי

1031.3688

זכויות וחירויות אזרחיות
בדמוקרטיה האמריקאית
105 16:00-13:00
א'

ד"ר זומר אודי

פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית
103 12:00-09:00
ב'

פרופ' מרגלית יותם

שיעור

שיעור

1031.3697
 01שיעור
1031.3792
01

שיעור

מוות ,חופש והחיפוש אחר משמעות:
אקזיסטנציאליזם ופוליטיקה בת זמננו
ד"ר אבולוף אוריאל
105 21:00-18:00
ב'

1031.3793
 01שיעור

תיאוריות של אינטגרציה
20:30-18:00
ב'

1031.3795
 01שיעור

הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט
208 19:00-16:00
ג'

מר פדלון תומר

מעצמאות למעצמה :מדינאות של
ארה"ב בראשית דרכה1776-1829 ,
106 16:00-13:00
א'

פרופ' קוצ'ין מיכאל

1031.3841
01

שיעור

1031.4112
 01שיעור
1031.4453
01

שיעור

תקשורת פוליטית
14:00-11:00
א'

208

425

מדינת הרווחה במאה ה:21-
תפיסת יסוד ,המשכיות ואתגרים
314 13:00-10:00
ב'

רטוריקה
1031.4546
12:00-09:00
ד'
 01סמינר
* ייחשב כקורס בחירה בתואר הראשון

314

ד"ר לופוביץ אמיר

ד"ר ישראלי ציפי

ד"ר זהבי עמוס
פרופ' קוצ'ין מיכאל

סמינרים סמסטר א'
1031.3852
 01סמינר

01

01

שפה ופוליטיקה
13:00-09:00
ד'

421

1031.3951

אסטרטגיית ההרתעה ביחסים
הבינלאומיים :מהמלחמה הקרה
ועד המלחמה בטרור
422 14:00-12:00
ב'
422 12:00-10:00
ג'

1031.3958

משפט ,ממשל וחוקה :אתגרים
בדמוקרטיה המודרנית
419 13:00-09:00
א'

סמינר

סמינר

1031.3922
 01סמינר

טרור ומוסר ציבורי
19:00-15:00
ג'

425

פאשיזם ,נציונאל-סוציאליזם
1031.3923
וימין חדש :עבר והווה
425 20:00-16:00
ד'
 01סמינר
סמינרים סמסטר א' +סמסטר ב'
בחירות בישראל
1031.3307
103

ד"ר חוברס איל

ד"ר לופוביץ אמיר

ד"ר זומר אודי
פרופ' מייזלס תמר

פרופ' ספקטורווסקי אלברטו

החוג למדע המדינה

01

סמינר

ג'

11:00-09:00

505

פרופ' שמיר מיכל

סמסטר ב'
שנה א'  -קורסי חובה
1031.1110
 02הד'
1009.1555
 01שיעור

הדרכה במאגרי מידע
הדרכה וירטואלית
מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
201 11:00-08:30
ב'

גב' זסלבסקי אינה

02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ג'
ג'
ד'

10:00-08:00
12:00-10:00
16:00-14:00
10:00-08:00

318
מ005
318
מ005

גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' נוידרפר אילה

06

שיעור

ג'

15:00-12:00

201

גב' זסלבסקי אינה

07
08
09
10

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ד'
ד'
ה'
ה'

10:00-08:00
12:00-10:00
10:00-08:00
12:00-10:00

318
318
מ005
318

גב' פישלוביץ' סביון
גב' פישלוביץ' סביון
גב' הייזלר תמר
גב' הייזלר תמר

11

שיעור

ד'

16:00-13:00

101

גב בן נוח טליטמן מיכל

12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
א'
ב'
ב'

12:00-10:00
14:00-12:00
14:00-12:00
16:00-14:00

318
318
318
318

גב' נוידרפר אילה
גב' נוידרפר אילה
גב' שנהב ליאת
גב' שנהב ליאת

1031.1002
 07שיעור
08
09
10

תרגיל
תרגיל
תרגיל

1031.1400
 06שיעור
07
08
09

תרגיל
תרגיל
תרגיל

1031.1800
 06שיעור
07
08
09

תרגיל
תרגיל
תרגיל

פוליטיקה ומשטר בישראל
201 14:00-11:00
ב'
ב'
ב'
ב'

ד"ר שומר יעל

15:00-14:00
16:00-15:00
15:00-14:00

207
207
208

גב' גני נועה
גב' גני נועה
גב' פינגר דסברג רעות

מבוא למחשבה פוליטית
19:00-16:00
ב'

110

ד"ר להט גולן

13:00-12:00
14:00-13:00
12:00-11:00

206
206
107

מר שוורץ אבשלום
מר שוורץ אבשלום
גב' גריידי אשכנזי עדי

ד'
ד'
ג'

מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
001 19:00-16:00
ה'
א'
א'
א'

14:00-13:00
15:00-14:00
10:00-09:00

103
103
206

104

ד"ר אופק חנה
גב' פורמן רבינוביץ עליזה
גב' פורמן רבינוביץ עליזה
גב' גריידי אשכנזי עדי
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1031.1900
 08שיעור
09
10
11
12

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
1009.1882

01

שיעור

מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
101 19:00-16:00
ג'
ד'
ד'
ג'
ג'

09:00-08:00
10:00-09:00
16:00-15:00
20:00-19:00

105
105
206
206

ד"ר אבולוף אוריאל
מר זוסמנוביץ' אלכס
מר זוסמנוביץ' אלכס
גב' עובד אור
גב' עובד אור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה ב'
פרופ' אמל ג'מאל
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' שטרנגר קרלו
ד"ר בועז חגי

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ב'
ב'
ד'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'
ה'

12:00-11:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
16:00-15:00
10:00-09:00
13:00-12:00
13:00-12:00
10:00-09:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00

204
110
110
204
208
204
204
103
004
204
204
204
004

גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' זקס אילאיל
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
מר גובר חגי
מר גובר חגי
גב' לוין נטלי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל

שנה ב'  -קורסי חובה
1031.2103
 01שיעור
02
03
04
05
06
07
08
09

18:00-16:00
14:00-12:00
18:00-16:00
14:00-12:00
18:00-16:00
18:00-16:00
13:00-11:00
15:00-13:00

206
107
207
107
106
106
105
105

גב' גני נועה
מר פדלון תומר
גב' גני נועה
מר פדלון תומר
מר סולודוך עומר
מר סולודוך עומר
מר צוקר דניאל
מר צוקר דניאל

101

פרופ' מייזלס תמר

105
105

מר שוורץ אבשלום
מר שוורץ אבשלום

ב'
תרגיל
תרגיל-פכ"מ ג'
ג'
תרגיל
ד'
תרגיל
ג'
תרגיל
ד'
תרגיל
א'
תרגיל
א'
תרגיל

1031.2105
 07שיעור
08
10

כלכלה פוליטית
10:00-08:00
ג'

101

ד"ר פלדמן ניצן

תרגיל
תרגיל

מחשבה מדינית בת זמננו
16:00-14:00
ג'
ה'
ה'

13:00-12:00
15:00-14:00

105

החוג למדע המדינה

1031.2106
 06שיעור
07
08
09
10

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

1031.2108
 07שיעור
09
10
11

תרגיל
תרגיל
תרגיל

פוליטיקה השוואתית
12:00-10:00
ג'

101

פרופ' שיין יוסף

11:00-10:00
12:00-11:00
15:00-14:00
16:00-15:00

106
106
206
206

מר גוזיק איתי
מר גוזיק איתי
גב' לנציאנו הדס
גב' לנציאנו הדס

ה'
ה'
ב'
ב'

אסטרטגיה בעידן המודרני
210 12:00-10:00
ב'
ה'
ד'
ב'

10:00-09:00
16:00-15:00
15:00-14:00

205
205
205

פרופ' גת עזר
מר פלדמן דורון
גב' שושן שיר
מר פדלון תומר

פרוסמינרים
1031.3217
 01פרו"ס

01

01

02

עיונים במקאבלי
14:00-12:00
ב'

425

פרופ' גת עזר

1031.3850

צבא שיש לו מדינה? יחסי צבא מדינה
וביטחון לאומי במאה ה20-
ד"ר הוניג אור
425 10:00-08:00
ב'

1031.3857

איך משיגים שינוי חברתי? קונפליקטים
אפשריים בין דמוקרטיות לזכויות אזרח
ד"ר זומר אודי
419 11:00-09:00
א'

1031.3900

אתגרים לדמוקרטיה במאה ה:21-
כלכלה גלובלית רב-תרבותיות וצדק
425 12:00-10:00
ד'

פרופ' ספקטורווסקי אלברטו

דעת קהל ,סקרים ופוליטיקה
419 14:00-12:00
ב'

פרופ' שמיר מיכל

פרו"ס

פרו"ס

פרו"ס

1031.3862
 01פרו"ס

שנה ג'  -קורסי חובה
1031.3102
 01שיעור

מדיניות ומדינאות מעשית
17:00-15:00
ב'

1031.3100
 01שיעור

התנהגות פוליטית בישראל
101 12:00-10:00
ב'

101

ד"ר קלאובר יבגני
ד"ר להט גולן

קורסי בחירה
1031.3674
01

שיעור

הפרטה :שיקולים כלכליים ותהליך
פוליטי
103 15:00-12:00
ב'

106

ד"ר זהבי עמוס

החוג למדע המדינה

01

01

1031.3791

מחשבה פוליטית יהודית :גלות,
מולדת ,קהילה ,גאולה
106 12:00-09:00
ד'

1031.3796

הזהו אדם? על האנושי והלא אנושי
◌◌ׂ( בעולם הגלובלי העכשווי
◌ ׂ
◌ ׂ
)ׂ inhuman
ד"ר פלג רונית
105 18:00-15:00
ה'

שיעור

שיעור

המחשבה הביקורתית במבט
1031.4480
מודרני ופוסטמודרני
419 19:00-16:00
ד'
 01סמינר
** ייחשב כקורס בחירה בתואר הראשון
ניהליזם וקולנוע
1031.4431
11:00-08:00
א'
 01סמינר
* ייחשב קורס בחירה בתואר הראשון
1031.3853
01

שיעור

1031.3699
 01שיעור

01

01

207

ד"ר קופר ג'ולי

פרופ' אמל ג'מאל

פרופ' קוצ'ין מיכאל

לאומיות ,דו לאומיות ושלילת לאומיות
במחשבה הציונית והישראלית
ד"ר חוברס איל
421 12:00-09:00
ד'
"מקום" במחשבה הפוליטית בישראל
314 15:00-12:00
ה'

ד"ר חוברס איל

1031.3698

היחסים הבינלאומיים של המזרח
התיכון
204 14:00-11:00
א'

ד"ר הוניג אור

1031.3794

אירופה ,במאה ה 20-צמיחתה,
התפתחותה ,ומשבר של העידן המודרני
פרופ' ספקטורווסקי אלברטו
208 21:00-18:00
ד'

שיעור

שיעור

הבנת הגנרלים של סטלין ,היטלר
1031.4474
ומובארכ :במשטרים אוטוריטריים
425 21:00-18:00
ב'
 01סמינר
** יחשב כקורס בחירה בתואר ראשון

ד"ר הוניג אור

סמינרים

01

01

02

1031.3691

מהוליווד לוושינגטון  :פוליטיקה
אמריקאית בראי הקולנוע והטלוויזיה
ד"ר שומר יעל
425 16:00-12:00
ד'

1031.3858

יחסים בין-לאומיים במרחב
הקיברנטי
314 14:00-12:00
ב'
505 15:00-13:00
ג'

1031.3923

פאשיזם ,נציונאל-סוציאליזם וימין
חדש :עבר והווה
103 16:00-12:00
ג'

סמינר

סמינר

סמינר

107

ד"ר לופוביץ אמיר

פרופ' ספקטורווסקי אלברטו

החוג למדע המדינה

1031.3922
 02סמינר

טרור ומוסר ציבורי
19:00-15:00
א'

425

1031.3959

ימין ,שמאל ומדיניות
כלכלית-חברתית
20:00-16:00
ג'

314

01

סמינר

1031.4648
 01סמינר
1031.4466
01

סמינר

פרופ' מייזלס תמר

פרופ' מרגלית יותם

מנהיגות דמוקרטית בין פנים לחוץ
425 15:00-11:00
א'

פרופ' קוצ'ין מיכאל

ההשכלה הגבוהה :אוניברסיטה
חברה אזרחית ופוליטיקה
421 16:00-12:00
ד'

ד"ר חוברס איל

108

החוג למדע המדינה

החוג למדע המדינה
תואר שני

סמסטר א'  -קורסי חובה

08
09

01

01

1031.1111

הדרכה בכתיבה מדעית 5-מפגשים
לתלמידי תואר שני בלבד**
103 16:00-14:00
א'
103 16:00-14:00
ב'

ד"ר קלאובר יבגני
ד"ר קלאובר יבגני

1031.4100

גישות ותאוריות לתלמידי המסלול
עם עבודת גמר
004 19:00-16:00
ד'

פרופ' אמל ג'מאל

1031.4117

גישות ותאוריות לתלמידי המסלול
ללא עבודת גמר
004 19:00-16:00
ד'

פרופ' אמל ג'מאל

הד'
הד'

שיעור

שיעור

1031.4116
 01בחינה

מבחן פטור בסטטיסטיקה

1031.7777
 01בחינה

מבחן מסכם

1031.4105
 01שיעור

סטטיסטיקה למתקדמים
19:00-17:00
ג'

20:00-19:00
ג'
 02תרגיל
21:00-20:00
ג'
 03תרגיל
**מיועד לתלמידי לימודי עבודה

106

ד"ר לוי סיגל

מ005
מ005

מר מנדל לירן
מר מנדל לירן

קורס חובה בתחום הלימוד
1031.4112
 01שיעור

01

01

01

תקשורת פוליטית
14:00-11:00
א'

425

ד"ר ישראלי ציפי

1031.4481

סוגיות אקטואליות בפילוסופיה
פוליטית
207 17:00-14:00
א'

פרופ' מייזלס תמר

1031.4483

מושג הריבונות בפילוסופיה
פוליטית
419 17:00-14:00
ג'

ד"ר קופר ג'ולי

1031.4486

מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה
בעידן התקשורת הגלובאלי
106 15:00-12:00
ד'

ד"ר טל דיאנה

כלכלה פוליטית בינלאומית
204 21:00-18:00
ב'

ד"ר פלדמן ניצן

שיעור

שיעור

שיעור

1031.4479
 01שיעור

109

החוג למדע המדינה

סמינרים
1031.3686
01

שיעור

1031.3795
 01שיעור
1031.4490
01

סמינר

1031.4449
 01סמינר
1031.4453
01

סמינר

פוליטיקה של שיטות בחירה
ושיטות בחירה פנימיות
105 15:00-12:00
ג'

ד"ר שומר יעל

הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט
208 19:00-16:00
ג'

מר פדלון תומר

הריגה ממוקדת-דילמות מוסריות
ומשפטיות במלחמות א-סימטריות
425 20:00-17:00
א'

פרופ' מייזלס תמר

דעת קהל פוליטיקה ותקשורת
505 14:00-11:00
ג'

פרופ' שמיר מיכל

מדינת הרווחה במאה ה:21-
תפיסת יסוד ,המשכיות ואתגרים
314 13:00-10:00
ב'

ד"ר זהבי עמוס

1031.4112
 01שיעור

תקשורת פוליטית
14:00-11:00
א'

425

ד"ר ישראלי ציפי

1031.4546
 01סמינר

רטוריקה
ד'

12:00-09:00

314

פרופ' קוצ'ין מיכאל

סמסטר ב'  -קורסי חובה
1031.7777
 02בחינה
1031.4109
01
02
03

שיעור
תרגיל
תרגיל

בחינת גמר
שיטות מחקר לתלמידי המסלול
עם עבודת גמר
106 13:00-11:00
א'
 14:00-13:00מ005
א'
15:00-14:00
א'

ד"ר זומר אודי
ד"ר זומר אודי
ד"ר זומר אודי

1052.0025
 01שיעור

שיטות מחקר
20:30-18:00
ה'

208

מר בן חיים מאיר

1031.4251
 01סדנה

סדנה מתודולוגית
16:00-13:00
ב'

422

ד"ר להט גולן

קורס חובה בתחום הלימוד
1031.4110
 01שיעור

המערכת הבינלאומית
12:00-09:00
ג'

1031.4482
 01שיעור

מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית
105 12:00-09:00
ב'

ד"ר זומר אודי

עלייתם ונפילתם של מדינות
ומשטרים
105 19:00-16:00
א'

פרופ' שיין יוסף

1031.4487
01

שיעור

105

110

ד"ר לופוביץ אמיר

החוג למדע המדינה

סמינרים
1031.3699
 01שיעור
1031.3791
01

שיעור

1031.4431
 01סמינר

"מקום" במחשבה הפוליטית בישראל
314 15:00-12:00
ה'

ד"ר חוברס איל

מחשבה פוליטית יהודית :גלות,
מולדת ,קהילה ,גאולה
106 12:00-09:00
ד'

ד"ר קופר ג'ולי

ניהליזם וקולנוע
11:00-08:00
א'

207

פרופ' קוצ'ין מיכאל

1031.4474

הבנת הגנרלים של סטלין ,היטלר
ומובארכ :במשטרים אוטוריטריים
425 21:00-18:00
ב'

ד"ר הוניג אור

1031.4475

הכתובת על הקיר? מהפכות והאביב
הערבי
419 15:00-12:00
ג'

ד"ר אבולוף אוריאל

1031.4480

המחשבה הביקורתית במבט
מודרני ופוסטמודרני
419 19:00-16:00
ד'

פרופ' אמל ג'מאל

1031.4582
 01סמינר

מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית
004 20:00-17:00
ד'

פרופ' גת עזר

1031.4485
 01סמינר

Elections, Voters and Leaders
425 16:00-13:00
ג'

פרופ' שמיר מיכל

1031.4489
 01סמינר

עמים קטנים ,סכסוכים גדולים
419 21:00-18:00
ב'

ד"ר אבולוף אוריאל

01

01

01

סמינר

סמינר

סמינר

דוקטורנטים
סמסטר א' קורסי חובה
1031.5551
 01שיעור

גישות ותיאוריות לתלמידי מחקר
004 19:00-16:00
ד'

1031.5550
 01שיעור

סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטים
505 21:00-18:00
ב'

1031.4116
 01בחינה

מבחן פטור בסטטיסטיקה

1031.4105
 01שיעור
 02תרגיל

סטטיסטיקה למתקדמים
19:00-17:00
ג'
20:00-19:00
ג'

106
מ005

111

פרופ' מרגלית יותם

ד"ר לוי סיגל
מר מנדל לירן

החוג למדע המדינה

קורסי חובה בתחום הלימוד
1031.4481
שיעור

01

1031.4483
 01שיעור
1031.4486
שיעור

01

1031.4479
 01שיעור

סוגיות אקטואליות בפילוסופיה
פוליטית
207 17:00-14:00
א'

פרופ' מייזלס תמר

מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית
419 17:00-14:00
ג'

ד"ר קופר ג'ולי

מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה
בעידן התקשורת הגלובאלי
106 15:00-12:00
ד'

ד"ר טל דיאנה

כלכלה פוליטית בינלאומית
204 21:00-18:00
ב'

ד"ר פלדמן ניצן

סמינרים
1031.4449
 01סמינר
1031.3686
שיעור

01

1031.4546
 01סמינר
1031.4490
01

סמינר

דעת קהל פוליטיקה ותקשורת
314 14:00-11:00
ג'

פרופ' שמיר מיכל

פוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות
בחירה פנימיות
ד"ר שומר יעל
105 15:00-12:00
ג'
רטוריקה
ד'

12:00-09:00

314

הריגה ממוקדת-דילמות מוסריות
ומשפטיות במלחמות א-סימטריות
425 20:00-17:00
א'

פרופ' קוצ'ין מיכאל

פרופ' מייזלס תמר

שנתי
1031.4120
 01סמינר

סמינר מחלקתי
18:00-16:00
ב'

527

1031.5555
 01סדנה

סדנה לדוקטורנטים
18:00-16:00
ב'

527

קורסי חובה
1031.5552
 01שיעור
02
03

תרגיל
תרגיל

שיטות מחקר לתלמידי מחקר
106 13:00-11:00
א'
א'
א'

14:00-13:00
15:00-14:00

005

112

ד"ר שומר יעל

החוג למדע המדינה

קורסי חובה בתחום הלימוד
1031.4110
 01שיעור

המערכת הבינלאומית
12:00-09:00
ג'

1031.4482
 01שיעור

מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית
105 12:00-09:00
ב'

ד"ר זומר אודי

עלייתם ונפילתם של מדינות
ומשטרים
105 19:00-16:00
א'

פרופ' שיין יוסף

1031.4487
01

שיעור

105

ד"ר לופוביץ אמיר

סמינרים

01

01

1031.3699

"מקום" במחשבה הפוליטית
בישראל
314 15:00-12:00
ה'

ד"ר חוברס איל

1031.3791

מחשבה פוליטית יהודית :גלות,
מולדת ,קהילה ,גאולה
106 12:00-09:00
ד'

ד"ר קופר ג'ולי

שיעור

שיעור

1031.4431
 01סמינר

ניהליזם וקולנוע
11:00-08:00
א'

207

פרופ' קוצ'ין מיכאל

1031.4474

הבנת הגנרלים של סטלין ,היטלר
ומובארכ :במשטרים אוטוריטריים
425 21:00-18:00
ב'

ד"ר הוניג אור

1031.4475

הכתובת על הקיר? מהפכות והאביב
הערבי
419 15:00-12:00
ג'

ד"ר אבולוף אוריאל

1031.4480

המחשבה הביקורתית במבט מודרני
ופוסטמודרני
419 19:00-16:00
ד'

פרופ' אמל ג'מאל

1031.4582
 01סמינר

מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית
004 20:00-17:00
ד'

פרופ' גת עזר

1031.4485
 01סמינר

Elections, Voters and Leaders
425 16:00-13:00
ג'

פרופ' שמיר מיכל

1031.4489
 01סמינר

עמים קטנים ,סכסוכים גדולים
419 21:00-18:00
ב'

ד"ר אבולוף אוריאל

01

01

01

סמינר

סמינר

סמינר
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החוג למדע המדינה
התכנית ללימודי ביטחון
לאתר החוג

תואר שני

ראש התכנית והיועץ :פרופ' יצחק בן-ישראל
מטרת התכנית

מטרת התכנית ללימודי ביטחון ,בשיתוף עם המרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר ע"ש בלווטניק וסדנת יובל נאמן למדע
טכנולוגיה וביטחון ,הינה להקנות ידע וכלי ניתוח ברמה מתקדמת בתחומי האסטרטגיה ,הסייבר ,היחסים
הבינלאומיים ,וכן בתחומים משיקים ,כגון :קבלת החלטות ולימודי ארגון .בנוסף לקורסי הליבה בתחומי
האסטרטגיה ,הסייבר ,היחסים הבינלאומיים והסייבר ,יוצעו שיעורים מתחומים מגוונים ,כגון :מחשבה מדינית,
פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,היסטוריה של המזרח התיכון וכלכלת ביטחון.
קיימים שני מסלולי לימודים לתואר שני:
 .1ללא עבודת גמר.
 .2עם עבודת גמר )תכנית זו מאפשרת בסיומה הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי(.

תנאי הקבלה

למסלול ללא עבודת גמר  -רשאים להציג את מועמדותם:
תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של  82לפחות.

למסלול עם עבודת גמר  -רשאים להציג את מועמדותם:
תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של  85לפחות.
דרישות מעבר ממסלול ללא עבודת גמר למסלול עם עבודת גמר
ציון ממוצע של  86לפחות ,בקורסי החובה ,בתום השנה הראשונה.

לימודי השלמה

את לימודי ההשלמה יש לסיים עד תום שנת הלימודים הראשונה גם במסלול צבירה.

תלמידים במסלול ללא עבודת גמר חייבים להשיג ממוצע של  75לפחות בלימודי ההשלמה וציון  70לפחות בכל אחד
מהקורסים.
תלמידים במסלול עם עבודת גמר חייבים להשיג ממוצע של  80לפחות בלימודי ההשלמה וציון  70לפחות בכל אחד
מהקורסים.
תלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון ולא למדו את הקורסים הרשומים מטה ,ישלימו אותם מהתואר הראשון
ממדע המדינה:
ש"ס
4
 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה – ש'+ת'ש"ס
3
 -אסטרטגיה בעידן המודרני

מסלולי הלימוד בתכנית
מסלול ללא עבודת גמר  -מכסת שעות הלימוד היא  36ש"ס.
מסלול עם עבודת גמר  -מכסת שעות הלימוד היא  28ש"ס .אופן לימוד זה מקנה למסיימיו אפשרות להמשיך
לימודיהם לתואר שלישי ,בתנאי שציונם הסופי בתואר יהיה  85לפחות.
עבודת הגמר שקולה ל 8-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

משך הלימודים לתואר שני

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים )לא חל על תלמידים במסלול צבירה(.
במסלול ללא עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים ,במקרים חריגים בלבד ,בשנה אחת באישורה של ועדת
ההוראה הפקולטטית.
במסלול עם עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת באישורו של ראש התכנית ובמקרים חריגים
בשנה נוספת באישורה של ועדת ההוראה הפקולטטית.
בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר
הלימוד.
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מסלול צבירה

תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את חוק לימודיהם בשנתיים יוכלו לבחור במסלול
ללימודי צבירה לקראת תואר שני )ב"מעמד מיוחד"( בהיקף חלקי.
במסלול זה יוכלו התלמידים ללמוד עד  3שנים או עד שיסיימו  75%ממכסת השעות לתואר ב"מעמד מיוחד" ועוד
שנתיים נוספות במעמד "מן המניין" .סה"כ יעמדו לרשותם עד  5שנים להשלמת כל חובותיהם לתואר שני.
תלמידים המעוניינים לעבור מ"מעמד מיוחד "למעמד "מן המניין" יגישו בקשה למזכירות החוג .עם המעבר למסלול
הלימודים במעמד "מן המניין" ,יוכרו לתלמידים כל הקורסים שהם למדו במסגרת לימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותם
תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.
במסלול לימודי צבירה שכר הלימוד נקבע לפי מספר השעות הנלמדות ולא חלים עליו כללי שכר לימוד של תואר שני,
כמו מינימום  50%שכר לימוד לשנה ותוספת גרירה .
הערות:
לעיתים ,הלומדים במסלול צבירה אינם זכאים למלגות ולהטבות אחרות )מגורמים אוניברסיטאיים ומגורמים
חיצוניים( הניתנות רק לתלמידים במעמד "מן המניין".
אין אפשרות להתחיל ללמוד כ"תלמידים מן המניין" ובהמשך לעבור ללמוד כ"תלמידים במעמד מיוחד".
-

115

התכנית ללימודי ביטחון

תכנית הלימודים
מסלול ללא עבודת גמר
תלמידי המסלול ללא עבודת גמר ילמדו בנוסף לקורסי החובה 8 ,סמינרים] [1בהיקף של  24ש"ס – סה"כ  36ש"ס.

חובות הלימודים במסלול ללא עבודת גמר
נושאי חובה
 סוגיות בלימודים אסטרטגיים מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית לוחמת סייבר ורובוטיקה סדנה  -בתחום הביטחון הלאומי סדנת יובל נאמן למדע ,לטכנולוגיה ולביטחון הדרכה בכתיבה מדעית הדרכה במאגרי מידע  -מפגש חד פעמי 8סמינרים][1
בחינת גמר
סה"כ

 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
חובה
חובה
חובה
 24ש"ס
חובה
 36ש"ס

סדנת יובל נאמן למדע ,לטכנולוגיה וביטחון

סדרת ימי עיון בראשותו של פרופ' אלוף )מיל (.יצחק בן-ישראל .במסגרת זו מתקיימים מידי שנה כשישה כנסים,
העוסקים בהיבטים השונים של המדע ,הטכנולוגיה והביטחון .המטרה היא ליצור בסיס לדיון פתוח באמצעות מרצים
אורחים :אנשי ביטחון ,צבא ,פוליטיקה ,תקשורת ואקדמיה .על התלמידים להירשם לסדנה במסגרת הרישום
לקורסים בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום הינו סמסטריאלי ואינו מצריך הקצאת נקודות .מועדי הכנסים
יישלחו לתלמידים בדוא"ל.
הנוכחות בכנסים בשנת הלימודים הראשונה הינה חובה.

הדרכה בכתיבה מדעית

תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת החוג למדע המדינה חייבים לכלול את ההדרכה במסגרת
לימודיהם.
הדרכה זו כוללת  5מפגשים ) 4מפגשים רצופים  -שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום  -שעה( בהם יובהרו כללי היסוד,
הטכניים והתוכניים ,לכתיבה אקדמית .עקרונות איסוף וקריאת חומר אקדמי ,כללי ציטוט ,רישום הערות
וביבליוגרפיה .על התלמיד להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום
אינו מצריך הקצאת נקודות .לוח המפגשים מתפרסם במערכת השעות בידיעון.

בחינת גמר

תלמידי המסלול ללא עבודת גמר יחויבו בבחינת גמר .ציון הבחינה מהווה  10%מציון הגמר .ציון המעבר בבחינה הוא
 60לפחות .התלמידים זכאים לגשת לבחינה בסמסטר האחרון ללימודיהם.
הגשת בקשה לציון גמר)טופס טיולים( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר
_________________________
] [1על התלמידים לכתוב  3עבודות סמינריוניות .התלמידים יבחרו באיזה מהסמינרים לכתוב עבודה סמינריונית
ויסכמו על כך עם המרצה.
בסמינרים בהם יבחרו התלמידים לא לכתוב עבודה סמינריונית הם יחויבו ברפרט )יוגש עד  5שבועות מתום
הסמסטר( או במבחן לפי דרישת המרצה.
מועד הגשת העבודות הסמינריוניות בסמינרים שיינתנו בסמסטר א' :יום א'  15.5.2016ז' באייר תשע"ו
מועד הגשת העבודות הסמינריוניות בסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' :יום א'  18.9.2016ט"ו באלול תשע"ו
במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה ,רשאית הוועדה הפקולטטית לאשר ארכה קצרה לתלמידים אשר
יוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה.
תלמידים שלא יגישו את העבודה במועד יקבלו בקורס ציון "נכשל".
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מסלול עם עבודת גמר
תלמידי המסלול עם עבודת גמר ילמדו בנוסף לקורסי החובה 4 ,סמינרים] [1בהיקף של  12ש"ס  -סה"כ  28ש"ס
עבודת הגמר שקולה ל 8-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

חובות הלימודים במסלול עם עבודת גמר

נושאי חובה
 סוגיות בלימודים אסטרטגיים מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית לוחמת סייבר ורובוטיקה סדנה  -בתחום הביטחון הלאומי שיטות מחקר והכנה לכתיבת תזה סדנת יובל נאמן למדע ,לטכנולוגיה ולביטחון )שניסמסטרים(
 הדרכה בכתיבה מדעית הדרכה במאגרי מידע  -מפגש חד פעמי 4סמינרים ][1
עבודת גמר
סה"כ

 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 4ש"ס
חובה
חובה
חובה
 12ש"ס
 8ש"ס
 36ש"ס

סדנת ת"א למדע ,טכנולוגיה וביטחון ע"ש יובל נאמן

סדרת ימי עיון בראשותו של פרופ' אלוף )מיל (.יצחק בן-ישראל .במסגרת זו מתקיימים מידי שנה כשישה כנסים,
העוסקים בהיבטים השונים של המדע ,הטכנולוגיה והביטחון .המטרה היא ליצור בסיס לדיון פתוח באמצעות מרצים
אורחים :אנשי ביטחון ,צבא ,פוליטיקה ,תקשורת ואקדמיה .על התלמידים להירשם לסדנה במסגרת הרישום
לקורסים בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום הינו סמסטריאלי ואינו מצריך הקצאת נקודות .מועדי הכנסים
יישלחו לתלמידים בדוא"ל.
הנוכחות בכנסים בשנת הלימודים הראשונה הינה חובה.

הדרכה בכתיבה מדעית

תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת החוג למדע המדינה חייבים לכלול את ההדרכה במסגרת
לימודיהם.
הדרכה זו כוללת  5מפגשים ) 4מפגשים רצופים  -שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום  -שעה( בהם יובהרו כללי היסוד,
הטכניים והתוכניים ,לכתיבה אקדמית .עקרונות איסוף וקריאת חומר אקדמי ,כללי ציטוט ,רישום הערות
וביבליוגרפיה .על התלמיד להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום
אינו מצריך הקצאת נקודות .לוח המפגשים מתפרסם במערכת השעות בידיעון.

______________________________
] [1על התלמידים לכתוב  2עבודות סמינריוניות .התלמידים יבחרו באיזה מהסמינרים לכתוב עבודה סמינריונית
ויסכמו על כך עם המרצה .בסמינרים בהם יבחרו התלמידים לא לכתוב עבודה סמינריונית הם יחויבו ברפרט
)יוגש עד  5שבועות מתום הסמסטר( או במבחן לפי דרישת המרצה.
מועד הגשת העבודות הסמינריוניות בסמינרים שיינתנו בסמסטר א' :יום א'  15.5.2016ז' באייר תשע"ו
מועד הגשת העבודות הסמינריוניות בסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' :יום א'  18.9.2016ט"ו באלול תשע"ו
במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה ,רשאית הוועדה הפקולטטית לאשר ארכה קצרה לתלמידים אשר יוכיחו
סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה.
תלמידים שלא יגישו את העבודה במועד יקבלו בקורס ציון "נכשל".
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עבודת גמר

תלמידי המסלול עם עבודת גמר ,יחויבו בכתיבת עבודת גמר המהווה  40%מציון הגמר.
התלמידים חייבים להגיש הצעה לעבודת גמר עד תום הסמסטר השלישי ללימודיו ,לקבל את אישור המנחה ולהירשם
במזכירות.

בחירת מנחה

א.

ב.
ג.

חברי הסגל הבכיר של החוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב יכולים לשמש כמנחים בעבודות גמר.
במקרים מיוחדים ,בהתאם לנושא העבודה ,תהיה אפשרות להנחיה משותפת של שני מנחים .ככלל ,ההנחיה
הראשית תהיה ע"י חבר/ת סגל של החוג למדע המדינה .הנחיה נוספת יכולה להינתן ע"י חבר/ת סגל בחוג אחר
באוניברסיטת תל-אביב .הנחיה נוספת ע"י חבר סגל באוניברסיטה או במכללה אקדמית אחרת טעונה אישור של
הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני על פי המלצה של הוועדה היחידתית ובהסכמת המנחה הראשי.
על התלמידים לסכם עם מנחה )או מנחים( נושא לעבודת הגמר עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים .כחלק
מתהליך בחירת המנחה/ים על התלמיד/ה להגיש למנחה/ים הצעה כתובה בהיקף של  4-3עמודים בה יפורטו
נושא המחקר ,רקע תיאורטי קצר ,שיטת המחקר ולוח זמנים לביצוע.
עם קבלת ההסכמה של המנחה )או המנחים( יסכמו ויאשרו הללו את הדברים בכתב על גבי "טופס התקשרות
עם מנחה" .את הטופס ,בצירוף הצעת המחקר המאושרת ,יש להגיש למזכירות התכנית.

אופי והיקף עבודת הגמר
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אופי המחקר יהיה בהתאם לנושא העבודה ולשיטה/שיטות המחקר בהן ייעשה שימוש עפ"י הנחיות המנחה/ים.
התלמידים ימסרו למנחה טיוטה של עבודתם .בסמכות המנחה לבקש תיקונים ושינויים בעבודה ,אותם
התלמידים נדרשים לבצע לפני הגשת הנוסח הסופי.
עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי החברה .כמו כן יש
להגיש עותק נוסף בתקליטור :על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת תואר שני בספרייה המאשר שמירת
העבודה במאגר הדיגיטלי.
היקף העבודה הכתובה )לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים( יהיה  80-60עמודים ,בהתאם לשיטת המחקר .העבודה
תודפס ברווח כפול בגופן אריאל בגודל  12עם שוליים בכל צידי העמודים.
כל עבודה תישפט ע"י המנחה או המנחים וכן קורא/ת נוסף/ת .ציון העבודה יהיה כפי שיוסכם ע"י השופטים
בתנאי שכל השופטים נתנו ציון של  70לפחות.
תלמידים שלא הגישו את עבודת הגמר תוך שנתיים מתחילת לימודיהם בחוג ,ולא קיבלו ארכה של שנה מראש
התכנית ,יעברו מיידית למסלול ללא עבודת גמר ויהיה עליהם לסיים את לימודיהם בחוג בתום השנה השלישית
ללימודיהם .לא תינתן ארכה מעבר לכך.

שקלול ציון הגמר
ממוצע הציונים בקורסים

90%

ציון עבודת הגמר

10%

משקל הקורסים
קורס חובה

1.5

סמינר בו המטלה הסופית הינה עבודה/מבחן

1

סמינר בו מוגשת עבודה סמינריונית

1.5

הגשת בקשה לציון גמר)טופס טיולים( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר
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לימודי ביטחון
תואר שני
סמסטר א'
קורסי חובה
1052.4011
 01שיעור

לוחמת סייבר ורובוטיקה
20:00-17:00
א'

1052.0010
 01שיעור

סוגיות בלימודים אסטרטגיים
107 20:00-17:00
ב'

ד"ר פייקובסקי דגנית

1052.0001
 01סדנה

סוגיות בביטחון הלאומי של ישראל
208 20:00-17:00
ד'

ד"ר פרייליך דוד

207

שיטות מחקר  -הכנה לכתיבת תזה
1052.0050
 01הדרכה אישית
סדנת יובל נאמן למדע ,טכנולוגיה
1052.4117
וביטחון  -א'**
ג'
 01סדנה
** מספר כנסים בסמסטר
1031.1111
08

הד'

09

הד'

הדרכה בכתיבה מדעית 5-מפגשים
לתלמידי תואר שני בלבד**
103 16:00-14:00
א'
**,1.11.15 ,25.10.15 ,18.10.15
15.11.15 ,8.11.15
103 16:00-14:00
ב'
**,2.11.15 ,26.10.15 ,19.10.15
16.11.15 ,9.11.15

מר דוד ניב

מר בן חיים מאיר

פרופ' בן ישראל יצחק

ד"ר קלאובר יבגני
ד"ר קלאובר יבגני

מפגש חד פעמי
1052.1000
 01שיעור

הדרכה במאגרי מידע בלימודי ביטחון – 302א' ספריית מדה"ח
30.11.2015 17:00-15:00
ב'

1052.7777
 01בחינת גמר

בחינת גמר

סמינרים
1031.4112
 01שיעור

01

01

תקשורת פוליטית
14:00-11:00
א'

425

ד"ר ישראלי ציפי

1031.4490

הריגה ממוקדת-דילמות מוסריות
ומשפטיות במלחמות א-סימטריות
425 20:00-17:00
א'

פרופ' מייזלס תמר

1052.0011

תפיסות הביטחון של מדינות
ערב ואיראן
203 17:00-14:00
ב'

ד"ר קם אפרים

1031.4479

כלכלה פוליטית בינלאומית

סמינר

סמינר
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01

שיעור

1052.4017
 01סמינר

ב'

21:00-18:00

204

הביטחון הלאומי של ישראל
422 20:00-17:00
ג'

ד"ר פלדמן ניצן
ד"ר שיפטן דן

גישות ותאוריות לתלמידי המסלול
1031.4100
עם עבודת גמר
פרופ' אמל ג'מאל
004 19:00-16:00
ד'
 01שיעור
**מהווה השלמה לתלמידי דוקטורט ומומלץ לתלמידי דוקטורט במדע המדינה
**ולמי שכותב תזה ושוקל דוקטורט בעתיד
1035.6007
 01שיעור

משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים
110 20:00-17:00
ד'

1052.4018
 01סמינר

סוגיות במחקר המודיעיני
20:00-17:00
ה'

208
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סמסטר ב'
קורסי חובה
סדנת יובל נאמן למדע ,טכנולוגיה
1052.4118
וביטחון  -ב'**
ג'
 01קולוק'
**מספר כנסים בסמסטר
1031.4582
01

סמינר

1052.0025
 01שיעור

מבוא למחשבה אסטרטגית
מודרנית
004 20:00-17:00
ד'
שיטות מחקר
20:30-18:00
ה'

208

שיטות מחקר  -הכנה לכתיבת תיזה
1052.0050
 02הדרכה אישית

פרופ' בן ישראל יצחק

פרופ' גת עזר
מר בן חיים מאיר
מר בן חיים מאיר

מפגש חד פעמי
1052.1000
 02שיעור

הדרכה במאגרי מידע בלימודי ביטחון – 302א' ספריית מדה"ח
9.3.2016 17:00-15:00
ד'

1052.7777
 02בחינת גמר

בחינת גמר

סמינרים
1052.4020
01

סמינר

1052.4013
 01סמינר
1031.4474
01

סמינר

1031.4110
 01שיעור

01

01

01

אינטרנט וסייבר במזה"ת –
איומים פיזיים בעולמות מקוונים
208 20:00-17:00
א'
סוגיות באנרגיה גרעינית
20:00-17:00
ב'

422

הבנת הגנרלים של סטלין ,היטלר
ומובארכ :במשטרים אוטוריטריים
419 21:00-18:00
ב'
המערכת הבינלאומית
12:00-09:00
ג'

105

ד"ר פבל טל
ד"ר גדעון פרנק

ד"ר הוניג אור
ד"ר לופוביץ אמיר

1031.4475

הכתובת על הקיר? מהפכות והאביב
הערבי
419 15:00-12:00
ג'

ד"ר אבולוף אוריאל

1052.4019

מהחרב לרובוט :טכנולוגיה והשפעתה
על שדה הקרב
208 20:00-17:00
ג'

גב' ענתבי לירן

1052.4012

הטאבו האחרון :לוחמה כימית וביולוגית
בעידן המודרני
207 20:00-17:00
ה'

פרופ' שפי יגאל

סמינר

סמינר

סמינר
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החוג למדע המדינה
התכנית בלימודי דיפלומטיה
לאתר החוג

תואר שני

ראש התכנית והיועץ :פרופ' יוסי שיין
מטרת התכנית

התכנית מיועדת להקנות ידע ,כלי ניתוח ודרכי חשיבה ברמה מתקדמת בתחומי הדיפלומטיה המודרנית ופתרון
קונפליקטים וכן בתחומים משיקים ,כגון היסטוריה מדינית ,קבלת החלטות ,תקשורת והסברה ,כלכלה פוליטית
בינלאומית ולימודים אזוריים.
לתכנית שני יעדים עיקריים:
 .1לתרום למחקר ולידע בתחומים השונים הקשורים לדיפלומטיה ,באמצעות פעילות מחקרית
של מורי התכנית וחוקריה ובאמצעות הכשרת חוקרים צעירים דרך תכנית ההוראה.
 .2להכשיר תלמידים ,באמצעות הקניית ידע עיוני ומהותי וכלי חשיבה אנליטיים ,לקראת פעילות
מעשית בזירה הבינלאומית ,הן בשירות ציבורי-ממשלתי ,הן במסגרות על-לאומיות )למשל ,ארגונים
בינלאומיים ,ממשלתיים ולא ממשלתיים( והן במסגרות עיסקיות הפועלות מול גורמים זרים-ממשלתיים
ולא ממשלתיים )כגון חברות רב-לאומיות(.

מסלולי הלימוד בתכנית

 .1מעשי )המסלול ללא עבודת גמר( מיועד בעיקר לתלמידים השואפים להשתלב במערכות ממשלתיות,
בינלאומיות ועסקיות הזקוקות למיומנויות מקצועיות בתחומי הדיפלומטיה ,המשא ומתן והכלכלה
הפוליטית הבינלאומית .בנוסף לקורסי הליבה בתחומי הדיפלומטיה ,יוצעו קורסים מתחומים מגוונים,
כגון :המשפט הבינ"ל ,מדיניות-החוץ של ישראל ,ארגונים בינלאומיים ועל-לאומיים ,סחר בינלאומי ועוד.
 .2מחקרי )המסלול עם עבודת גמר( מאפשר בסיום הלימודים הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי ומיועד
בעיקר לתלמידים המעוניינים לפתח קריירה מחקרית בתוך מסגרות אקדמיות או חוץ-אקדמיות בנושאי התכנית.

למסלול ללא עבודת גמר ולמסלול עם עבודת גמר רשאים להציג את מועמדותם:
תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון גמר של  85ומעלה.
דרישות מעבר ממסלול ללא עבודת גמר למסלול עם עבודת גמר:
ממוצע של  86לפחות בלימודים בתום השנה הראשונה בקורסי חובה והציון בכל אחד מהקורסים לא יהיה נמוך מ.85-

לימודי השלמה

במסגרת לימודי ההשלמה יחויבו התלמידים ללמוד ,על פי שיקול ראש התכנית ,קורסים מהתואר הראשון:
ש"ס
3
מדיניות החוץ של ישראל
ש"ס
4
מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה  -ש'+ת'
ש"ס
3
אסטרטגיה בעידן המודרני  -ש'+ת'
ש"ס
3
פוליטיקה השוואתית  -ש'+ת'
-

על התלמידים להשיג ציון  80לפחות בכל אחד מהקורסים שחויבו .את ההשלמות יש לסיים עד תום שנת
הלימודים הראשונה גם במסלול צבירה .תלמידים שחויבו ביותר משתי השלמות ,לא יוכלו להתחיל את קורסי
התואר השני עד לסיום ההשלמות.

הדרכה בכתיבה מדעית

תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת החוג למדע המדינה חייבים לכלול את ההדרכה במסגרת
לימודיהם.
הדרכה זו כוללת  5מפגשים ) 4מפגשים רצופים  -שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום  -שעה( בהם יובהרו כללי היסוד,
הטכניים והתוכניים ,לכתיבה אקדמית .עקרונות איסוף וקריאת חומר אקדמי ,כללי ציטוט ,רישום הערות
וביבליוגרפיה .על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ).(Bidding
הרישום אינו מצריך הקצאת נקודות .לוח המפגשים מתפרסם במערכת השעות בידיעון.

משך הלימודים לתואר שני

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים )לא חל על תלמידים במסלול צבירה(.
במסלול ללא עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים ,במקרים חריגים בלבד ,בשנה אחת באישור ועדת ההוראה
הפקולטטית.
במסלול עם עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת באישורו של ראש התכנית ובמקרים חריגים
בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה הפקולטטית.
בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר
הלימוד.
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מסלול צבירה

תלמידים שאינם יכולים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את חוק לימודיהם בשנתיים יוכלו לבחור במסלול
ללימודי צבירה לקראת תואר שני )ב"מעמד מיוחד"( בהיקף חלקי.
במסלול זה יוכלו התלמידים ללמוד עד  3שנים או עד שיסיימו  75%ממכסת השעות לתואר ב"מעמד מיוחד" ועוד
שנתיים נוספות במעמד "מן המניין" .סה"כ יעמדו לרשותם עד  5שנים להשלמת כל חובותיהם לתואר שני.
תלמידים המעוניינים לעבור מ"מעמד מיוחד" למעמד "מן המניין" יגישו בקשה למזכירות החוג .עם המעבר למסלול
הלימודים במעמד "מן המניין" ,יוכרו לתלמידים כל הקורסים שהם למדו במסגרת לימודי הצבירה וכן ייזקף לזכותם
תשלום שכר הלימוד ששילמו בגינם.
במסלול לימודי צבירה שכר הלימוד נקבע לפי מספר השעות הנלמדות ולא חלים עליו כללי שכר לימוד של תואר שני,
כמו מינימום  50%שכר לימוד לשנה ותוספת גרירה.
הערות:
לעיתים ,הלומדים במסלול צבירה אינם זכאים למלגות ולהטבות אחרות )מגורמים אוניברסיטאיים ומגורמים
חיצוניים( הניתנות רק לתלמידים במעמד "מן המניין".
אין אפשרות להתחיל ללמוד כ"תלמידים מן המניין" ובהמשך לעבור ללמוד כ"תלמידים במעמד מיוחד".
-
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תכנית הלימודים
מסלול ללא עבודת גמר
תלמידי המסלול ללא עבודת גמר ילמדו בנוסף ל 15-ש"ס קורסי החובה 7 ,סמינרים] [1בהיקף של  21ש"ס  -סה"כ
 36ש"ס.

חובות הלימודים במסלול לימודים ללא עבודת גמר
נושאי חובה
מבוא לדיפלומטיה
כלכלה פוליטית בינלאומית
עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטות
מבוא למשא ומתן
משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים
הדרכה במאגרי מידע  -מפגש חד פעמי
הדרכה בכתיבה מדעית
שפה זרה
פורום הבמה הדיפלומטית
יום עיון במשרד החוץ
סמינרים][1
בחינת גמר

 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
 21ש"ס
חובה
 36ש"ס

סה"כ

פורום הבמה הדיפלומטית

כל תלמידי התכנית ,כולל תלמידי השלמות ,חייבים להשתתף מדי שנה )סה"כ  4סמסטרים( בפורום הבמה
הדיפלומטית שמתקיים מספר פעמים בכל סמסטר .המפגשים מתקיימים בימי שלישי ,בשעות  .20:00-18:00לוח
המפגשים יתפרסם ויישלח לתלמידים בדוא"ל .על התלמידים להירשם לפורום במסגרת הרישום לקורסים
בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום הינו סמסטריאלי ואינו מצריך הקצאת נקודות.

הדרכה בכתיבה מדעית

תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת החוג למדע המדינה חייבים לכלול את ההדרכה במסגרת
לימודיהם.
הדרכה זו כוללת  5מפגשים ) 4מפגשים רצופים  -שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום  -שעה( בהם יובהרו כללי היסוד,
הטכניים והתוכניים ,לכתיבה אקדמית .עקרונות איסוף וקריאת חומר אקדמי ,כללי ציטוט ,רישום הערות
וביבליוגרפיה .על התלמיד להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום
אינו מצריך הקצאת נקודות .לוח המפגשים מתפרסם במערכת השעות בידיעון.

בחינת גמר

תלמידי המסלול ללא עבודת גמר יחויבו בבחינת גמר .ציון הבחינה מהווה  10%מציון הגמר .ציון המעבר בבחינה
הוא  60לפחות .התלמידים זכאים לגשת לבחינה בסמסטר האחרון ללימודיהם .תלמיד שייגש לבחינה לפני מועד זה,
בחינתו תיפסל .התלמידים יהיו רשאים לגשת לבחינה פעמיים בלבד.

שקלול ציון הגמר

ממוצע הציונים בקורסים
ציון בחינת הגמר

משקל הקורסים

קורס חובה
סמינר בו המטלה הסופית הינה עבודה/מבחן
סמינר בו מוגשת עבודה סמינריונית

90%
10%
1.5
1
1.5

הגשת בקשה לציון גמר )טופס טיולים(  -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר.
_________________________
] [1על התלמידים לכתוב  3עבודות סמינריוניות .התלמידים יבחרו באיזה מהסמינרים לכתוב עבודה סמינריונית
ויסכמו על כך עם המרצה.
בסמינרים בהם יבחרו התלמידים לא לכתוב עבודה סמינריונית הם יחויבו ברפרט )להגשה עד  5שבועות מתום
הסמסטר( או במבחן לפי דרישת המרצה.
מועד הגשת העבודות הסמינריוניות בסמינרים שיינתנו בסמסטר א' :יום א'  15.5.2016ז' באייר תשע"ו
מועד הגשת העבודות הסמינריוניות בסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' :יום א'  18.9.2016ט"ו באלול תשע"ו
במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה ,רשאית הוועדה הפקולטטית לאשר ארכה קצרה לתלמידים אשר יוכיחו
סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה.
תלמידים שלא יגישו את העבודה במועד יקבלו בקורס ציון "נכשל".
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מסלול עם עבודת גמר
תלמידי המסלול עם עבודת גמר ילמדו בנוסף ל 18-ש"ס קורסי חובה 4 ,סמינרים  -סה"כ  30ש"ס .עבודת הגמר
שקולה ל 6-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

חובות הלימודים במסלול לימודים עם עבודת גמר
נושאי חובה
מבוא לדיפלומטיה
כלכלה פוליטית בינלאומית
עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטות
מבוא למשא ומתן
משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים
שיטות מחקר][1
הדרכה במאגרי מידע  -מפגש חד פעמי
הדרכה בכתיבה מדעית
שפה זרה
פורום הבמה הדיפלומטית
יום עיון במשרד החוץ
סמינרים][2
עבודת גמר

פורום הבמה הדיפלומטית

 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה
 12ש"ס
 6ש"ס
 36ש"ס

סה"כ

כל תלמידי התכנית ,כולל תלמידי השלמות ,חייבים להשתתף מדי שנה )סה"כ  4סמסטרים( בפורום הבמה
הדיפלומטית שיתקיים מספר פעמים בכל סמסטר .המפגשים מתקיימים בימי שלישי ,בשעות  .20:00-18:00לוח
המפגשים יתפרסם ויישלח לתלמידים בדוא"ל .על התלמידים להירשם לפורום במסגרת הרישום לקורסים בשיטת
"המכרז" ) .(Biddingהרישום הינו סמסטריאלי ואינו מצריך הקצאת נקודות.

הדרכה בכתיבה מדעית

תלמידים שלא למדו הדרכה בכתיבה מדעית במסגרת החוג למדע המדינה חייבים לכלול את ההדרכה במסגרת
לימודיהם.
הדרכה זו כוללת  5מפגשים ) 4מפגשים רצופים  -שעתיים כל מפגש ומפגש סיכום  -שעה( בהם יובהרו כללי היסוד,
הטכניים והתוכניים ,לכתיבה אקדמית .עקרונות איסוף וקריאת חומר אקדמי ,כללי ציטוט ,רישום הערות
וביבליוגרפיה .על התלמיד להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום
אינו מצריך הקצאת נקודות .לוח המפגשים מתפרסם במערכת השעות בידיעון.

עבודת גמר

תלמידי המסלול עם עבודת גמר ,יחויבו בכתיבת עבודת גמר המהווה  40%מציון הגמר.
התלמידים רשאים להגיש הצעה לעבודת גמר לאחר סיום כל קורסי החובה ולא יאוחר מהסמסטר השלישי ללימודים
ולהתחיל בכתיבת העבודה במהלך הלימודים .על התלמידים לקבל את אישור המנחה להצעה ולהירשם במזכירות.

בחירת מנחה

א .חברי הסגל הבכיר של החוג למדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב יכולים לשמש כמנחים בעבודות גמר.
במקרים מיוחדים ,בהתאם לנושא העבודה ,תהיה אפשרות להנחיה משותפת של שני מנחים .ככלל,
ההנחיה הראשית תהיה ע"י חבר/ת סגל של החוג למדע המדינה .הנחיה נוספת יכולה להינתן ע"י חבר/ת
סגל בחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב .הנחיה נוספת ע"י חבר סגל באוניברסיטה או במכללה
אקדמית אחרת טעונה אישור של הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני על פי המלצה של הוועדה
היחידתית ובהסכמת המנחה הראשי.
ב .על התלמידים לסכם עם מנחה )או מנחים( נושא לעבודת הגמר עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים.
כחלק מתהליך בחירת המנחה/ים על התלמיד/ה להגיש למנחה/ים הצעה כתובה בהיקף של  4-3עמודים
בה יפורטו נושא המחקר ,רקע תיאורטי קצר ,שיטת המחקר ולוח זמנים לביצוע.
ג .עם קבלת הסכמה של המנחה )או המנחים( יסכמו ויאשרו הללו את הדברים בכתב על גבי "טופס
התקשרות עם מנחה" .את הטופס ,בצירוף הצעת המחקר המאושרת ,יש להגיש למזכירות התכנית.
_______________________
] [1הקורס שיטות מחקר לא ייחשב במניין השעות לתואר במסלול ללא עבודת גמר.
] [2על התלמידים לכתוב  2עבודות סמינריוניות .התלמידים יבחרו באיזה מהסמינרים לכתוב עבודה סמינריונית
ויסכמו על כך עם המרצה.
בסמינרים בהם יבחרו התלמידים לא לכתוב עבודה סמינריונית הם יחויבו ברפרט )להגשה עד  5שבועות מתום
הסמסטר( או במבחן לפי דרישת המרצה.
מועד הגשת העבודות הסמינריוניות בסמינרים שיינתנו בסמסטר א' :יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו
מועד הגשת העבודות הסמינריוניות בסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' :יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה ,רשאית הוועדה הפקולטטית לאשר ארכה קצרה לתלמידים אשר יוכיחו
סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה.
תלמידים שלא יגישו את העבודה במועד יקבלו בקורס ציון "נכשל".
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אופי והיקף עבודת הגמר
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אופי המחקר יהיה בהתאם לנושא העבודה ולשיטה/שיטות המחקר בהן ייעשה שימוש עפ"י הנחיות המנחה/ים.
התלמידים ימסרו למנחה טיוטה של עבודתם .בסמכות המנחה לבקש תיקונים ושינויים בעבודה,
אותם התלמידים נדרשים לבצע לפני הגשת הנוסח הסופי.
עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי החברה.
כמו כן יש להגיש עותק נוסף בתקליטור :על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת תואר שני
בספרייה המאשר שמירת העבודה במאגר הדיגיטלי.
היקף העבודה הכתובה )לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים( יהיה  80-60עמודים ,בהתאם לשיטת המחקר.
העבודה תודפס ברווח כפול בגופן אריאל בגודל  12עם שוליים בכל צידי העמודים.
כל עבודה תישפט ע"י המנחה או המנחים וכן קורא/ת נוסף/ת .ציון העבודה יהיה כפי שיוסכם
ע"י השופטים בתנאי שכל השופטים נתנו ציון של  70לפחות.
תלמידים שלא הגישו את עבודת הגמר תוך שנתיים מתחילת לימודיהם בחוג ,ולא קיבלו ארכה של
שנה מראש התכנית ,יעברו מיידית למסלול ללא עבודת גמר ויהיה עליהם לסיים את לימודיהם בחוג בתום
השנה השלישית ללימודיהם .לא תינתן ארכה מעבר לכך.

שקלול ציון הגמר
ממוצע הציונים בקורסים
ציון עבודת הגמר

משקל הקורסים

קורס חובה
סמינר בו המטלה הסופית הינה עבודה/מבחן
סמינר בו מוגשת עבודה סמינריונית

90%
10%
1.5
1
1.5

הגשת בקשה לציון גמר)טופס טיולים( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר
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לימודי דיפלומטיה
תואר שני
סמסטר א'
קורסי חובה
1035.6009
 01שיעור

מבוא לדיפלומטיה
20:00-17:00
א'

1031.4479
 01שיעור

כלכלה פוליטית בינלאומית
204 21:00-18:00
ב'

ד"ר פלדמן ניצן

1035.6007
 01שיעור

משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים
110 20:00-17:00
ד'

פרופ' סיבל רובי

הבמה הדיפלומטית-א'**
1035.4121
20:00-18:00
ג'
 01קולוק'
**מספר כנסים בסמסטר
1031.1111
08

הד'

09

הד'

1035.6100
 01שיעור
**מפגש חד-פעמי
 02שיעור
**מפגש חד-פעמי
1035.7777
 01בחינה

004

527

הדרכה בכתיבה מדעית 5-מפגשים
לתלמידי תואר שני בלבד**
103 16:00-14:00
א'
**,1.11.15 ,25.10.15 ,18.10.15
15.11.15 ,8.11.15
103 16:00-14:00
ב'
**,2.11.15 ,26.10.15 ,19.10.15
16.11.15 ,9.11.15

ד"ר לרמן ערן

פרופ' שיין יוסף

ד"ר קלאובר יבגני
ד"ר קלאובר יבגני

הדרכה במאגרי מידע בלימודי דיפלומטיה 302 -א' ספריית מדה"ח
29.11.2015 17:00-15:00
א'
א'

17:00-15:00

6.12.2015

בחינת גמר

סמינרים
1035.4019

המשולש האסטרטגי :יחסי ארה"ב-ברה"מ
)רוסיה(-סין מאז 1945
ד"ר נעם כוכבי
203 20:00-17:00
א'

1035.4030

לאן דוהר הדב הרוסי? אידיאולוגיה,
קונפליקטים וסדר עולמי חדש
425 20:00-17:00
ב'

ד"ר פיינברג שרה

1031.4483
 01שיעור

מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית
419 17:00-14:00
ג'

ד"ר קופר ג'ולי

1031.4546
 01סמינר

רטוריקה
ד'

01

01

סמינר

סמינר

12:00-09:00

314
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1031.4486
01

שיעור

מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה
בעידן התקשורת הגלובאלי
106 15:00-12:00
ד'

ד"ר טל דיאנה

גישות ותאוריות לתלמידי
1031.4100
המסלול עם עבודת גמר
פרופ' אמל ג'מאל
004 19:00-16:00
ד'
 01שיעור
**מהווה השלמה לתלמידי דוקטורט ומומלץ למי שכותב תזה
**ושוקל דוקטורט בעתיד.
1035.4026
01

סמינר

מוסדות וארגונים בין-לאומיים
בדיפלומטיה העולמית :תיאוריה
והיסטוריה
106 20:00-17:00
ד'
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סמסטר ב'
קורסי חובה
1035.6002
 01שיעור

מבוא למשא ומתן
20:00-17:00
א'

1035.6010
 01שיעור

עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטות
206 20:00-17:00
ד'

1052.0025
 01שיעור

שיטות מחקר
20:30-18:00
ה'

הבמה הדיפלומטית-ב'**
1035.4122
20:00-18:00
ג'
 01קולוק'
**מספר כנסים בסמסטר

104

ד"ר נעם כוכבי
ד"ר טנמבאום יואב

208

מר בן חיים מאיר

527

פרופ' שיין יוסף

1035.6100
 03שיעור
**מפגש חד פעמי

הדרכה במאגרי מידע בלימודי דיפלומטיה – 302א' ספריית מדה"ח
6.3.2016 17:00-15:00
א'

1035.7777
 02בחינה

בחינת גמר

סמינרים

01

01

01

01

1035.4014

תקוות גדולות :מדיניות החוץ
האמריקנית לאחר המלחמה הקרה
207 17:00-14:00
א'

ד"ר פרומר יואב

1035.4028

אסלאם ואירופה :שתי
ציווילזציות יריבות?
20:00-17:00
א'

203

ד"ר גרין טובי

1035.4027

דיפלומטיה ערבית ורשתות
תקשורת
203 20:00-17:00
ב'

ד"ר בראל צבי

1031.4489

עמים קטנים ,סכסוכים גדולים:
אימה ,מוסר ואלימות
425 21:00-18:00
ב'

ד"ר אבולוף אוריאל

סמינר

סמינר

סמינר

סמינר

1031.4110
 01שיעור

01

01

המערכת הבינלאומית
12:00-09:00
ג'

105

ד"ר לופוביץ אמיר

1031.4475

הכתובת על הקיר? מהפכות
והאביב הערבי
419 15:00-12:00
ג'

ד"ר אבולוף אוריאל

1031.4582

מבוא למחשבה אסטרטגית
מודרנית
004 20:00-17:00
ד'

פרופ' גת עזר

סמינר

סמינר

1035.4029
 01סמינר

דת ויחסים בינלאומיים
20:00-17:00
ה'

419
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ד"ר נבון עמנואל

מדע המדינה  -התכנית האקזקוטיבית
בדיפלומטיה וביטחון
לאתר התכנית

תואר שני בשנה אחת

מסלול לימודים ללא עבודת גמר )תזה(
ראש התכנית :פרופ' עזר גת
ועדה מייעצת :פרופ' אהרון קליימן
פרופ' )אלוף מיל (.יצחק בן-ישראל
מטרת התכנית

התכנית דיפלומטיה וביטחון לבכירים ,מיועדת להעשיר את הסטודנטים בידע ,בתובנות ,במושגים ובכלי חשיבה
בפעילותם המעשית בזירה הבינלאומית ,בזירה הביטחונית ,בשירות הציבורי-ממשלתי ,במסגרות על-לאומיות
)ארגונים בינלאומיים ,ממשלתיים ולא ממשלתיים( ,ובמסגרות עסקיות מהמגזר הפרטי הפועלות מול גורמים זרים
ממשלתיים ולא ממשלתיים )כגון חברות רב-לאומיות(.
התכנית מקנה ידע ,תובנות וכלי ניתוח ברמה מתקדמת בתחומי הדיפלומטיה החדשה והאסטרטגיה המודרנית ,קבלת
החלטות ועיצוב מדיניות חוץ וביטחון בעתות משבר כמו גם בעתות שלום ושיגרה.
התכנית מגשרת בין האסטרטגיה הצבאית לבין מדיניות החוץ.

משך התכנית והיקפה

התכנית מתקיימת במשך  3סמסטרים רצופים )שנה קלנדרית( ,בימים רביעי )משעה  (13:00ושישי )עד  ,(14:00בהיקף
של  36ש"ס.

תנאי קבלה

התכנית מיועדת לנושאי תפקידים במערכת הביטחון ,המערכת הדיפלומטית ,השירות הציבורי והמערכת הכלכלית,
בעלי ניסיון מעשי של לפחות  5שנים בתחומים אלו ,אשר סיימו לימודי תואר ראשון בציון גמר של  80לפחות.

תכנית הלימודים
מבנה תכנית הלימודים  -סה"כ  36ש"ס
קורסי יסוד  -סה"כ  9ש"ס

מבוא לדיפלומטיה
מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית
משא ומתן מדיני וביטחוני

3
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס

סוגיות בביטחון ישראל – בין עבר לעתיד
כלכלה פוליטית בינלאומית
לוחמת סייבר
מבוא למשפט בינלאומי :דיני מלחמה ושלום
המערכת הבינלאומית
הביטחון הלאומי של ישראל

3
3
3
3
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

3
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס

קורסים מתקדמים  -סה"כ  18ש"ס

סמינרים  -סה"כ  9ש"ס

ארה"ב והמזרח התיכון
יחסי חוץ ,פוליטיקה וצבא בסין
תפיסות הביטחון של מדינות ערב
בחינת גמר
התלמידים ייגשו לבחינת הגמר בסמסטר האחרון ללימודיהם.
הציון בבחינה יהווה  10%מהציון הסופי.
ציון המעבר בבחינה יהיה  60לפחות.
תלמיד שלא יעבור את הבחינה יהיה רשאי למועד נוסף אחד בלבד.
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התכנית האקזקוטיבית בדיפלומטיה וביטחון

מדע המדינה  -התכנית האקזקוטיבית
בדיפלומטיה וביטחון
סמסטר א'
1057.4021
 01סמינר

תפיסות הביטחון של מדינות ערב
204 16:00-13:00
ד'

1057.4032
 01סמינר

ארה"ב והמזה"ת
16:00-13:00
ד'

1057.4001
 01שיעור

מבוא למחשבה אסטרטגית מודרנית
210 19:00-16:00
ד'

314

ד"ר קם אפרים
פרופ' קליימן אהרון
פרופ' גת עזר

1057.4031
 01שיעור

המערכת הבינלאומית
11:00-08:00
ו'

210

ד"ר פלדמן ניצן

1057.4012
 01שיעור

משא ומתן מדיני ובטחוני
14:00-11:00
ו'

210

ד"ר נעם כוכבי

סמסטר ב'
1057.4000
 01שיעור

מבוא לדיפלומטיה
16:00-13:00
ד'

210

ד"ר לרמן ערן

1057.4034
 01סמינר

פוליטיקה בחלל
19:00-16:00
ד'

210

ד"ר פייקובסקי דגנית

1057.4035
01

סמינר

פערים תרבותיים במשא ומתן
הישראלי-ערבי
204 19:00-16:00
ד'

ד"ר גרוסברד עופר

1057.4010
שיעור
1

סוגיות בביטחון ישראל  -בין עבר לעתיד
ד"ר תמרי דב
420 11:00-08:00
ו'

1057.4033
 01שיעור

לוחמת סייבר
14:00-11:00
ו'

210

מר דוד ניב

סמסטר קיץ
1057.4013
 01שיעור
 01שיעור

מבוא למשפט בינלאומי  -מלחמה ושלום
ד"ר מישור ישי
16:00-13:00
ד'
ד"ר מישור ישי
11:00-08:00
ו'

1057.4023
 01סמינר
 01סמינר

יחסי חוץ ,פוליטיקה וצבא בסין
19:00-16:00
ד'
14:00-11:00
ו'

ד"ר עברון יורם
ד"ר עברון יורם

1057.4029
 01סמינר
 01סמינר

תפוצה ובקרה של נשק גרעיני
19:00-16:00
ד'
14:00-11:00
ו'

ד"ר לנדאו אמילי
ד"ר לנדאו אמילי

1057.4014
 01שיעור
 01שיעור

כלכלה פוליטית בינלאומית
16:00-13:00
ד'
14:00-11:00
ו'

ד"ר שדה טל
ד"ר שדה טל

131

1057.4005
 01שיעור
 01שיעור

הביטחון הלאומי של ישראל
19:00-16:00
ד'
11:00-08:00
ו'

1057.7777
 01בחינה

בחינת גמר
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ד"ר שיפטן דן
ד"ר שיפטן דן

תקשורת פוליטית למנהלים

החוג למדע המדינה והחוג לתקשורת
התכנית לתקשורת פוליטית למנהלים
לאתר התכנית

תואר שני בשנה אחת

מסלול לימודים ללא עבודת גמר )תזה(
ראש התכנית :פרופ' אמל ג'מאל
מטרת התכנית

התכנית תקשורת פוליטית למנהלים תורמת להבנת הקשרים המורכבים שבין התקשורת למנהיגות הפוליטית.
מטרת התכנית להקנות ידע וכלי ניתוח מתקדמים לבחינת ההתארגנות הפוליטית וקבלת ההחלטות מזווית
תקשורתית ,עיצוב דעת קהל והבנייתה של פעולה פוליטית קולקטיבית.
במסגרת התכנית ,המשותפת לחוג למדע המדינה ולחוג לתקשורת ,יוכלו התלמידים להעמיק ולהבין מהו הקשר בין
תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה ,מהו אופי התלות ההדדית בין פוליטיקה ותקשורת בזירה
המקומית והבינלאומית וכן להכיר את השפעת התקשורת על אופי המלחמות החדשות והטרור הבינלאומי.
התכנית תבחן את השינויים שחלו במפת התקשורת בישראל בעשור האחרון ,תעסוק בניתוח קמפיינים פוליטיים,
בהשפעת אינטרסים כלכליים על אמצעי התקשורת וכן בניתוח תנועות מחאה חברתיות בארץ ובעולם בעידן
הניו-מדיה.

משך התכנית והיקפה

התכנית מתקיימת במשך  3סמסטרים רצופים )שנה קלנדרית( ,בימים רביעי )משעה  (13:00ושישי )עד  ,(14:00בהיקף
של  36ש"ס.

תנאי קבלה

התכנית מיועדת לאנשי מקצוע מתחום התקשורת ,הפוליטיקה ,הניהול ,המגזר הציבורי ,המגזר השלישי
והדיפלומטיה שצברו ניסיון של  5שנים לפחות בתחום עיסוקם ושסיימו לימודי תואר ראשון בציון גמר של  80לפחות
באחד מחוגי לימודיהם לתואר בוגר.
ניתן להגיש מועמדות מציון גמר של  75ומעלה והקבלה תישקל בהתאם לניסיון התעסוקתי בתחום.

לימודי השלמה

תלמידים אשר אינם בוגרי מדע המדינה יתבקשו ללמוד בנוסף את הקורס:
פוליטיקה ומשטר בישראל  -שו"ת  4ש"ס.

קורסי יסוד  -סה"כ  9ש"ס

תכנית הלימודים

גישות ותיאוריות בתקשורת פוליטית
שיטות מחקר בתקשורת פוליטית
תקשורת המונים בישראל :צבא ,בטחון ותקשורת

3
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס

ייצוג טלוויזיוני של פוליטיקה ,חברה ותרבות בישראל
האינטרנט כפלטפורמה פוליטית
רטוריקה ומנהיגות :מכיכר העיר ועד האינטרנט
תקשורת ,דעת קהל ופוליטיקה במזרח התיכון

3
3
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

תקשורת ,דמוקרטיה וחופש הביטוי
פוליטיקה ורשתות חברתיות

3
3

ש"ס
ש"ס

3
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס

קורסים מתקדמים  -סה"כ  12ש"ס

סדנאות  -סה"כ  6ש"ס

סמינרים  -סה"כ  9ש"ס

תקשורת ותעמולה
מחאה ,ממסד ותקשורת פוליטית
תקשורת מלחמה ושלום

בחינת גמר

התלמידים ייגשו לבחינת הגמר בתום הסמסטר האחרון ללימודיהם.
ציון הבחינה יהווה  10%מהציון הסופי.
ציון המעבר בבחינה יהיה  60לפחות.
תלמיד שלא יעבור את הבחינה יהיה רשאי למועד נוסף אחד בלבד.
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תקשורת פוליטית למנהלים

החוג למדע המדינה והחוג לתקשורת
התכנית לתקשורת פוליטית למנהלים
סמסטר א'
גישות ותיאוריות בתקשורת
פוליטית
203 16:00-13:00
ד'

1058.4002

פרופ' אמל ג'מאל

1058.4029
 01שיעור

האינטרנט כפלטפורמה פוליטית
203 19:00-16:00
ד'

עו"ד חלבה-עמיר שרון

1058.4001
 01שיעור

שיטות מחקר בתקשורת פוליטית
203 11:00-08:00
ו'

פרופ' מבורך ברוך

1058.4018
 01שיעור

תקשורת ותעמולה
14:00-11:00
ו'

1058.4500
 01שיעור

פוליטיקה ומשטר בישראל
20:15-18:45
ד'

01

שיעור

203

ד"ר חוברס איל
ד"ר זובידה הני

סמסטר ב'
תקשורת ,דמוקרטיה וחופש הביטוי
203 16:00-13:00
ד'

פרופ' אמל ג'מאל

1058.4014
 01סדנה
1058.4007

ייצוג טלוויזיוני של פוליטיקה,
חברה ותרבות
203 19:00-16:00
ד'

מר ויצטום דוד

1058
סמינר

יפורסם
ו'

1058.4024

רטוריקה ומנהיגות :מכיכר
העיר ועד האינטרנט
203 14:00-11:00
ו'

ד"ר גודמן גיורא

סמסטר קיץ
1058.4026
 01סמינר

מחאה ,ממסד ותקשורת פוליטית
16:00-13:00
ד'

ד"ר ישראלי ציפי

1058.4025
 01שיעור

תקשורת ,דעת קהל ופוליטיקה במזה"ת
ד"ר בראל צבי
19:00-16:00
ד'

1058.4031
 01שיעור

סכסוכים בעולם  -נקודת מבט מהשטח
19:00-16:00
ד'

מר אנגל איתי

1058.4019
 01שיעור

תקשורת ויחסים בינלאומיים
11:00-08:00
ו'

ד"ר מקלברג דוד

1058.4034
 01סדנה

יפורסם
ו'

01

01

שיעור

סמינר

1058.7777
בחינה

11:00-08:00

203

14:00-11:00

בחינת גמר
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החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
לאתר החוג

תואר ראשון

ראש החוג :פרופ' ניסים מזרחי
יועצת :פרופ' אלכסנדרה קלב
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים היא הקניית צורת החשיבה והכרת מכשירי המחקר בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה .תכנית הלימודים
כוללת היכרות מעמיקה עם התיאוריות המובילות במדעי החברה ,שיטות המחקר האיכותיות והכמותיות המאפיינות
מדעים אלו ,תוך דגש על ניתוח עומק של החברה הישראלית ומגוון היחסים והקבוצות שבה .התכנית מקנה
לתלמידים כושר אנאליטי ,יכולת חקירה ביקורתית וכלים להתמודדות עם בעיות העומק המרכזיות המעסיקות את
חוקרי החברה בעידן הנוכחי .בשלביה המתקדמים ,מיועדת התכנית להקנות לתלמידים תשתית ללימודי המשך
לתארים מתקדמים.

מבנה תכנית

הלימודים][1

שעות לימוד לתואר
לימודי שנה א'
קורסי תשתית
לימודי שנה ב'
לימודי שנה ג'
מבואות כלליים
סה"כ לימודי החוג
לימודים מחוץ לחוג
כלים שלובים

אופן לימוד חד-חוגי
ש"ס
20
ש"ס
12
ש"ס
14
ש"ס
27
ש"ס
4
ש"ס
77
 32ש"ס )חטיבות(

אופן לימוד דו-חוגי
ש"ס
20
ש"ס
9
ש"ס
14
ש"ס
17
ש"ס
60
לימודי חוג שני

לא ניתן לסיים לימודים ללא השלמת כל מכסת השעות

אופן לימוד חד-חוגי עם חטיבה מורחבת בתקשורת ) 32ש"ס(:
התכנית משלבת היכרות עם דרגי הניתוח של המבנה החברתי ויחסי הגומלין בין בני האדם עם ידע ,הבנה וכלי ניתוח
של תהליכי התקשורת בהקשריה השונים – החברתיים ,המשפטיים ,הפסיכולוגיים ,הכלכליים ,הפוליטיים,
הטכנולוגיים והתרבותיים.
הקבלה לאופן לימוד זה אפשרית רק במועד הקבלה לחוג דרך המרכז למרשם על פי ציון ההתאמה .שילוב זה פתוח
לקבוצה מצומצמת של תלמידים בעלי נתונים גבוהים ,אשר יהיו מעוניינים לשלב השכלה בסוציולוגיה
ובאנתרופולוגיה ,ובתקשורת.
תלמידים אשר יסיימו תכנית לימודים זו יוכלו להמשיך ללימודי התואר השני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה או
בתקשורת ללא לימודי השלמה )מותנה בעמידה בתנאי הקבלה(.
אופן לימוד חד-חוגי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
+
חטיבה מורחבת בתקשורת )מסלול (185
ש"ס
77
לימודי חוג )עפ"י הפירוט שלעיל(
ש"ס
32
לימודי חטיבה מורחבת
_________________
] [1לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בתשע"ד ואילך.
תלמידים שהחלו לפני תשע"ד ילמדו עפ"י ידיעון שנת תחילת לימודיהם בחוג.
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תכנית הלימודים

][ 1

תכנית הלימודים בנויה על מבנה מדורג הכולל )א( קורסי חובה) ,ב( קורסי תשתית) ,ג( קורסי בחירה וסמינרים.
תלמידים רשאים להירשם לקורסי תשתית החל מהסמסטר השני ללימודים.
תלמידים רשאים להירשם לקורסי בחירה וסמינרים לאחר השלמת כל קורסי החובה והתשתית של שנה א' ו-ב'.

שנה א'
קורסי חובה
מבוא לסוציולוגיה
יסודות המחקר החברתי וכתיבה

אקדמית ][4

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי-החברה א'][2
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי-החברה ב'][2
מבוא לאנתרופולוגיה
מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח

נתונים]][3

הדרכה במאגרי מידע

אופן הוראה
ש'
ת'
ש'
ת'
ש'
ת'
ש'
ת'
ש'
ת'
ש'
ת'
הדרכה
וירטואלית

מס' ש"ס
2
2
2
1
2
2

2
2
3
2

דרישות מוקדמות

סמסטר
א'
א'
א'

זכאות להיבחן במקורות
היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'

ב'

ב'
ב'
א' או ב'

מבואות כלליים

כל תלמיד באופן לימוד חד-חוגי חייב ללמוד במהלך שנות לימודיו לתואר  4ש"ס קורסי מבואות כלליים.
ניתן ללמוד בכל אחד מהסמסטרים במהלך שנות הלימודים לתואר.
רשימת המבואות הכלליים
מבוא לכלכלה ללא
מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
שיטת המשפט הישראלי
מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
מבוא למחשבה פוליטית
מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
כלכלנים][5

במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים
במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים
במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים
במסגרת הקורסים בחוג למדע המדינה
במסגרת הקורסים בחוג למדע המדינה
במסגרת הקורסים בחוג למדע המדינה

הדרכה במאגרי מידע

כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה וירטואלית חד פעמית בנושא הכרת הספרייה ושימוש במאגרי מידע.
ההדרכה כוללת :עקרונות בסיסיים באוריינות מידע ,השלבים בתהליך איתור המידע ,הכרת משאבי המידע השונים
)מאגרי מידע ,כתבי עת אלקטרוניים ,אתר אינטרנט( והערכתם.
על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום אינו מצריך
הקצאת נקודות.
ההדרכה ניתנת באינטרנט במסגרת מערכת הקורסים המתוקשבת  ,Moodleניתן לבצע את ההדרכה בכל זמן במהלך
הסמסטר .ציון עובר בהדרכה יינתן למי שעבר בהצלחה את התרגיל שבסוף ההדרכה.
תלמידים יירשמו להדרכה רק באחד מחוגי הלימוד שלהם .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא ניהול או חשבונאות
יירשמו להדרכה בביה"ס לניהול.
_________________________
] [1לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בשנה"ל תשע"ד ואילך.
תלמידים שהחלו לימודיהם בחוג לפני תשע"ד תכנית הלימודים המחייבת אותם הינה עפ"י ידיעון שנת תחילת
לימודיהם בחוג.
] [2הקורס ניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא פסיכולוגיה או מדע
המדינה יירשמו לקורס במסגרת החוג לסוציולוגיה .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא לימודי עבודה או
תקשורת יירשמו לקורס במסגרת חוג לימודיהם השני ולא במסגרת החוג לסוציולוגיה.
] [3הקורס ניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא לימודי עבודה או מדע
המדינה או תקשורת יירשמו לקורס מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים בחוג לימודיהם השני ולא
במסגרת החוג לסוציולוגיה .לתלמידים הלומדים סטטיסטיקה בחוג לימודיהם השני )אחר מהנ"ל( ,ראו
פירוט "בהערות לתכנית הלימודים" לעיל.
] [4תלמידים שהחלו לפני תשע"ד וטרם השלימו את הקורס מבוא לשיטות מחקר חייבים בקורס זה.
] [5הקורס יסודות הכלכלה בציון  60לפחות יוכר כתחליף לקורס זה .בשום מקרה לא ניתן לכלול בתכנית הלימודים
הן את הקורס מבוא לכלכלה ללא כלכלנים והן את הקורס יסודות הכלכלה.

הערות לתכנית הלימודים
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חוג לימודים
נוסף
לימודי עבודה

שנה
א'
א'

פטורים מקורסים בחוג היקף
בש"ס
לסוציולוגיה
5
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
4
מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'+ב'
5
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

פסיכולוגיה

א'

מדע המדינה

א'

תקשורת

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'+ב'
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
שיטות מחקר כמותיות

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
שיטות מחקר כמותיות

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
שיטות מחקר כמותיות

גיאוגרפיה

א'

מדעים
מדויקים

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

ב'

שיטות מחקר כמותיות

א'
כלכלה

א'
ב'

חינוך

ב'

ניהול

ב'

יסודות המחקר
החברתית וכתיבה
אקדמית
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

3

הקורס יילמד במסגרת החוג
ללימודי עבודה
הקורס יילמד במסגרת החוג
ללימודי עבודה
הפטור ניתן ע"ס הקורסים
סטטיסטיקה א'+ב'
לפסיכולוגים
הפטור ניתן ע"ס שיטות מחקר

חייבים בקורסים
בחוג לסוציולוגיה
השלמות עוד  5ש"ס
מקורסי
תשתית/בחירה
השלמת עוד  4ש"ס
מקורסי
תשתית/בחירה

5

הקורס יילמד במסגרת החוג
למדע המדינה

5

הקורס יילמד במסגרת החוג
לתקשורת
הקורס יילמד במסגרת החוג
לתקשורת

5

השלמת עוד  5ש"ס
הפטור ניתן ע"ס הקורסים:
סטטיסטיקה א' ו-ב' בכלכלה מקורסי תשתית/
הפטור ניתן ע"ס הקורס :מבוא בחירה
לאקונומטריקה

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים:
מתודולוגיה מחקרית א' ו-ב'
הפטור ניתן ע"ס הקורס:
ניתוח נתונים כמותיים במחקר
החינוכי

השלמת עוד  5ש"ס
מקורסי תשתית/
בחירה

5

הפטור ניתן ע"ס הקורסים:
מבוא לסטטיסטיקה,
סטטיסטיקה לניהול ושיטות
מחקר אמפירי

השלמת עוד  5ש"ס
מקורסי תשתית/
בחירה

5

הפטור ניתן ע"ס הקורס:
סטטיסטיקה לגיאוגרפים
השלמת עוד  5ש"ס
הפטור ניתן ע"ס הקורסים:
מקורסי
מבוא לסטטיסטיקה ומבוא
תשתית/בחירה
להסתברות או הקורס
הסתברות וסטטיסטיקה לדו-
חוגי
רגרסיה

4

4

4

4

5

4

השלמת עוד  5ש"ס
מקורסי תשתית/
בחירה

תלמידים שילמדו סטטיסטיקה ,בחוגי לימוד אחרים ,יפנו לפנינה ברמן במזכירות הפקולטה )חדר  311בניין נפתלי(
לבירור קבלת פטור מהקורס.

קורסים חופפים/פטור מקורסים

תשומת לב התלמידים מופנית לאמור בנושא זה בפרק "תקנון פקולטטי".
תלמידים באופן הלימוד החד-חוגי חייבים ללמוד  109ש"ס לפחות .תלמידים שקיבלו פטור ע"ס קורס חופף חייבים
להשלים שעות לימוד כמספר שעות הפטור באותה יחידת לימוד בה קיבלו את הפטור.
תלמידים באופן הלימוד הדו-חוגי שקיבלו פטור בגין קורסי חובה חופפים חייבים להשלים במסגרת החוג מכסה של
 56ש"ס לפחות .השלמת השעות החסרות בגין קבלת פטור תיעשה מתוך קורסי התשתית ,הבחירה או הסמינרים,
בהתאם להערות לתכנית הלימודים בחוג.
ניתן להשלים קורסים אלו בכל אחד מן הסמסטרים בשנים ב' ו-ג' ללימודים.

תנאי מעבר לשנה ב'

ציון ממוצע  70בקורסים הבאים :מבוא לסוציולוגיה ,מבוא לאנתרופולוגיה ,מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי-החברה ,ובתנאי שהציון בכל אחד מן הקורסים יהיה לפחות "עובר"; ציון "עובר" לפחות בקורסים "מבוא
לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים" וב"יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית".
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][1

שנה ב'
קורסי חובה
תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
שיטות מחקר

כמותיות][2

שיטות מחקר איכותניות
תיאוריה

באנתרופולוגיה][1

אופן הוראה מס' ש"ס דרישות מוקדמות
קורסי החובה של שנה א'
3
ש'
1
ת'
קורסי החובה של שנה א'
2
ש'
2
ת'
קורסי החובה של שנה א'
2
ש'
2
ת'
קורסי החובה של שנה א'
2
ש'

סמ'
א'
א'/ב'
א'
ב'

קורסי תשתית

תלמידים רשאים ללמוד קורסים אלה החל מהסמסטר השני ללימודים ולאחר עמידה בהצלחה בקורס מבוא
לסוציולוגיה.

תלמידים באופן לימוד חד-חוגי חייבים ב 4-קורסים ) 12ש"ס(
תלמידים באופן לימוד דו-חוגי חייבים ב 3-קורסים ) 9ש"ס(
רשימת הקורסים )היקף כל קורס  3ש"ס(
ארגונים וחברה
חינוך וחברה
יסודות הפסיכולוגיה החברתית][3
ריבוד ואי שוויון
מגדר וחברה
משפחה וחברה
פוליטיקה וחברה
רפואה וחברה][4

סמסטר
א'
א'
א'
א'
ב'
ב'
ב'
ב'

תנאי מעבר לשנה ג'

עמידה בהצלחה בכל קורסי החובה בשנים א' ו-ב' ,ובכל קורסי התשתית כנדרש מאופן הלימוד של התלמידים.

__________________________
][1
][ 2

][ 3

][4

לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בתשע"ד ואילך.
תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ד ילמדו עפ"י ידיעון שנת תחילת לימודיהם בחוג.
ייחשב ע"י החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה כקורס חופף לקורס "מבוא לאקונומטריקה" הניתן בביה"ס
לכלכלה ,כחופף לקורס "ניתוח נתונים כמותיים במחקר החינוכי" הניתן בביה"ס לחינוך ,כחופף
לקורס "רגרסיה" הניתן בחוג לסטטיסטיקה ולחקר ביצועים וכחופף לקורסים הנלמדים בניהול  -ראו פירוט
בתכנית שנה א' ,בטבלה של "הערות לתכנית הלימודים".
תלמידי פסיכולוגיה שהחלו לימודיהם בתשע"ה ילמדו את הקורס בביה"ס לפסיכולוגיה ובמסגרת החוג
לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ילמדו קורס תשתית אחר.
ייחשב כקורס חופף לקורס "מבוא לפסיכולוגיה חברתית של החינוך" הניתן בביה"ס לחינוך .תלמידי חינוך
ילמדו את הקורס בביה"ס לחינוך ובמסגרת החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ילמדו קורס תשתית אחר.
הקורס יינתן החל מה 1.5.16-במתכונת של שני מפגשים בשבוע.
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שנה ג '
קורסי חובה
תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו
חברה בישראל

אופן הוראה
ש'
ת'
שו"ת

מס' ש"ס דרישות מוקדמות
קורסי החובה של שנה ב'
3
1
קורסי החובה של שנה ב'
3

סמ'
א'
ב'

קורסי בחירה ][1
לתלמידים באופן לימוד חד-חוגי :יש ללמוד קורסים בהיקף של  12ש"ס ,מתוכם לפחות  6ש"ס מהקורסים הניתנים
במסגרת החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.
לתלמידים באופן לימוד דו-חוגי :יש ללמוד קורסים בהיקף של  6ש"ס ,מתוכם לפחות  3ש"ס מהקורסים הניתנים
במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
יש לשים לב שהיקפי השעות של הקורסים ביחידות השונות אינם אחידים.
מס' ש"ס
3

סמ'
א'

החוג/התכנית
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

2

א'

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

2

א'

התכנית ללימודי מגדר ונשים

2

א'

תכנית הלימודים הכלליים והבין
תחומיים במדעי הרוח

2

א'

התכנית ללימודי נשים ומגדר

2

א'

תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית:
מושגי יסוד
תרבות הגוף :מגדר וייצוגי גוף באמנות
המודרנית

2

א'

התכנית ללימודי נשים ומגדר
תכנית הלימודים הכלליים והבין
תחומיים במדעי הרוח

2

א'

התכנית ללימודי נשים ומגדר

תרבות וקוגניציה

2

א'

3

ב'

תכנית הלימודים הכלליים והבין
תחומיים במדעי הרוח
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

2

ב'

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

2

ב'

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
והפקולטה למשפטים

2

א'

התכנית ללימודי נשים ומגדר

2

ב'

התכנית ללימודי נשים ומגדר

2

ב'

תכנית הלימודים הכלליים והבין
תחומיים במדעי הרוח

2

ב'

החוג ללימודי מזרח אסיה

2

ב'

2

ב'

תכנית הלימודים הכלליים והבין
תחומיים במדעי הרוח
החוג ללימודי מזרח אסיה

אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"
יש קוויריות מחוץ לאקדמיה? תיאוריה
קווירית מפרספקטיבה מקומית][2
כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
מבוא לסוציולוגיה של הרשת :יחסים,
רשתות חברתיות והון חברתי בעידן
המידע
מבוא לפילוסופיה פמיניסטית :מחשבות
נשים
פמיניזם ,משפט וחברה בישראל

واﺣد )וואחד( על אחד – חוויות חיים
אחרות
עמדות כלפי קבוצות מיעוט
Law and Political Thought:
]Questioning Secularism Workshop[3
ביקורת תרבות מפרספקטיבות
פמיניסטיות
גברים וגבריות :הטוב הרע והמכוער
התיאוריה והפילוסופיה של הצילום
המודרני
"על מנת להתקדם עליך לעבור למקום
אחר" :משמעויות של הגירה בסין
פוסט פורנוגרפיה ברשת :מין ,אהבה
וזהות דיגיטליים
קוריאה המודרנית

_______________________

] [1מספר המקומות בקורסים הניתנים ע"י חוגים אחרים מוגבל.
] [2חופף לקורס "קוויר באופן פמיניסטי :מה בין מגדר למניות"  .0608.3302תלמידים אינם רשאים ללמוד את שני
הקורסים.
] [3קורס משותף עם תואר שני.
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סמינרים

תלמידים באופן לימוד חד-חוגי חייבים בשמיעת  8ש"ס ובהגשת  2עבודות סמינריוניות.
תלמידים באופן לימוד דו-חוגי חייבים בשמיעת  4ש"ס ובהגשת עבודה סמינריונית אחת.
תלמידים רשאים לקחת סמינר נוסף אשר ייחשב כקורס בחירה.

סמינר בהדרכה אישית

מיועד לתלמידים הלומדים באופן לימוד חד-חוגי:
ניתן לפנות למורים בחוג ובהסכמתם לתאם נושא לכתיבת עבודה סמינריונית בהדרכה אישית )במקום השתתפות
באחד הסמינרים(.
תלמידים שקיבלו את הסכמת המורה ,ייפנו למזכירות החוג על מנת לבצע רישום ל"עבודה בהדרכה אישית"

רשימת הסמינרים
היבטים חברתיים של עוני ואי שוויון
הפרדה ושילוב בין ערבים ליהודים במערכת
אי שוויון – לחיות בחוב בחברת השפע והסיכון
בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית :מבט אתנוגרפי][3
הגירה ועמדות מפלות
עולם בתנועה :סוגיות בחקר הגירה ופליטות
אנתרופולוגיה של המוסר
ארגונים ואי שוויון חברתי][1
ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת][4
עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית
החינוך][2],[1

סמסטר
א'
א'
א'+ב'
א'+ב'
א'+ב'
א'+ב'
ב'
ב'
ב'
ב'

מספר שעות
 4ש"ס
 4ש"ס
 2ש"ש
 2ש"ש
 2ש"ש
 2ש"ש
 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס

מבואות כלליים

חובה לתלמידים באופן לימוד חד-חוגי בלבד .על תלמידים אלו להשלים במהלך שנות הלימודים לתואר  4ש"ס קורסי
מבואות כלליים .ניתן ללמוד בכל אחד מהסמסטרים במהלך הלימודים לתואר.

רשימת המבואות הכלליים
במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים
במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים
במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים
במסגרת הקורסים בחוג למדע המדינה
במסגרת הקורסים בחוג למדע המדינה
במסגרת הקורסים בחוג למדע המדינה

כלכלנים][5

מבוא לכלכלה ללא
מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
שיטת המשפט הישראלי
מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
מבוא למחשבה פוליטית
מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

_______________________________
][ 1
][2
][ 3
][ 4
][ 5

קורס משותף עם תואר שני.
דרישות קדם לסמינר :קורסי יסוד בריבוד ו/או סוציולוגיה של החינוך וידע בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות.
תלמידים שלמדו את הסמינר "אנתרופולוגיה של החברה הפלסטינית" אינם רשאים ללמוד סמינר זה.
דרישות קדם לסמינר :הקורס שיטות מחקר כמותיות בציון  85לפחות.
הקורס יסודות הכלכלה בציון  60לפחות יוכר כתחליף לקורס זה .בשום מקרה לא ניתן לכלול בתכנית
הלימודים הן את הקורס מבוא לכלכלה ללא כלכלנים והן את הקורס יסודות הכלכלה.
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שקלול ציון הגמר
לא ניתן לסיים לימודים ללא השלמה כל מכסת השעות

מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'+ב'
מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מבוא לשיטות מחקר/יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
תיאוריה באנתרופולוגיה][1
שיטות מחקר איכותניות
שיטות מחקר כמותיות
תיאוריה באנתרופולוגיה
תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו
חברה בישראל
קורסי תשתית
קורסי בחירה
סמינרים
מבואות כלליים

משקל
 2נק'
 2נק'
 2נק'
 2נק'
 3נק'
 3נק'
 2נק'
 3נק'
 3נק'
 2נק'
 3נק'
 3נק'
 3נק' )כ"א(
בהתאם למספר שעות הקורס
 4נק' )כ"א(
 2נק' )כל  4ש"ס(

הרכב ציון הגמר באופן הלימוד החד-חוגי:
70%
לימודי החוג
לימודי חטיבה מורחבת 30%
או:
 15%) 30%כל חטיבה(
לימודי שתי חטיבות
הרכב ציון הגמר באופן הלימוד הדו-חוגי:
100%
לימודי החוג
הגשת בקשה לציון גמר(טופס טיולים( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר

מסלול מקוצר לתואר השני לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון

מטרת המסלול הינה לעודד תלמידים מצטיינים בלימודי התואר הראשון ללמוד קורסים לקראת התואר השני כבר
בשנתם השלישית כך שמשך לימודיהם לקראת התואר השני יקוצר .בסוף השנה השלישית ללימודיהם בחוג ,ובכפוף
לתנאים המפורטים להלן ,יהיו תלמידים אלו זכאים לתואר ראשון במקביל ללימודיהם לקראת התואר השני.
התלמידים ייבחרו בתום שנה ב' מתוך בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בקורסי החובה:
.1
מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה
מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מבוא לשיטות מחקר/יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
שיטות מחקר כמותיות
שיטות מחקר איכותניות
תיאוריה באנתרופולוגיה][2
כן יופעל שיקול דעת ביחס להישגי התלמידים בקורסי התשתית.
התלמידים יהיו זכאים ללמוד עד  9ש"ס מבין קורסי התואר השני.
.2
בחירת קורסי התואר השני שיילמדו בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון תיעשה בתאום עם מנחי המסלול
)ראו להלן( ותוך התחשבות בצרכי התלמיד/ה ודרישות מוקדמות.
תלמידי המסלול יאותרו ,ייבחרו ויילוו ע"י יועצי החוג לתואר ראשון ושני ,שייחשבו לצורך זה כמלווי המסלול.
3
תלמידים שהתקבלו למסלול ,חייבים לשמור על רמת הישגים גבוהה )ממוצע  85לפחות בלימודי הב.א ,(.על מנת
.4
להתקבל ללימודי התואר השני.
מניין השעות לתואר מ.א .במסלול המקוצר למצטיינים הינו  28ש"ס לפחות לתלמידים שיסיימו מ.א .במסלול
.5
עם עבודת גמר.
מצופה מתלמידים שיצטרפו לתכנית לסיים לימודיהם במסלול עם עבודת גמר .תלמידים שיסיימו את לימודי
.6
המ.א .ללא עבודת גמר יהיו חייבים ב 36-ש"ס לפחות.

_________________________

] [1לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד ואילך.
] [2קורס חובה שנה ב' לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד ואילך.
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תקנות החוג
.1

.2
.3

.4

.5
.6
.7

משך הלימודים
הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים שלוש שנים )לפחות שישה סמסטרים( .תלמיד יורשה להאריך את
משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה .במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ,לכל היותר ,אורכה
לשנה אחת נוספת.
תלמידים רשאים לערער על ציון תוך  5ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה .לפני הגשת ערעור על ציון בחינה,
מומלץ לעיין בסריקה של מחברת הבחינה באמצעות שירותי מידע לתלמיד באינטרנט .התלמיד יחויב בחשבון
שכ"ל בעת הזמנת הסריקה.
מועד אחרון להגשת עבודות ותרגילים )למעט עבודות סמינריוניות( הוא היום האחרון לסמסטר .תלמידים אשר
לא ימלאו את חובות הקורס במועד ידווח להם ציון "לא זכאי להיבחן" )סימול .(240
קורס שבו מטלת הסיום הוא עבודה יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום השיעור האחרון ,אלא אם ייקבע מועד
מוקדם יותר ע"י מורה הקורס.
מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י מרצה הקורס .בכל מקרה ,המועד האחרון להגשת העבודה יהיה לא
יאוחר מחודשיים וחצי מיום תום הסמסטר בו ניתן הסמינר.
להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשע"ה:
סמסטר א'  -מועד הגשה :יום א'  ,15.5.16ז' באייר תשע"ו.
סמסטר ב' וסמינרים שנתיים  -מועד הגשה :יום א'  ,18.9.16ט"ו באלול תשע"ו.
מורי החוג אינם רשאים לאשר דחייה במועד הגשת עבודות סמינריוניות.
במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה ,רשאית ועדת ההוראה הפקולטטית לאשר הארכה של שבועיים נוספים
לתלמידים אשר יוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה.
על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית .לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים
נוספים.
התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג .אין להגיש עבודות סמינריוניות ישירות למורה.
לא ניתן לשפר ציון לאחר שנלמדו קורסים מתקדמים באותו תחום או בתחומים קרובים.
כל קורס בלימודי המבואות הכלליים ייחשב ל 4-ש"ס לכל היותר ,גם אם מספר שעות הלימוד בפועל גדול יותר.
תנאי מוקדם להשתתפות תלמידים מחוץ לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה בקורסים בחוג ,הינו עמידה
בהצלחה במבוא לסוציולוגיה ובמבוא לאנתרופולוגיה .השתתפות בקורסים מתקדמים בחוג מותנית במילוי
הדרישות המוקדמות.
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החטיבות בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה
החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מציע לתלמידי חוגים אחרים בפקולטה שתי תכניות של לימודי חטיבה.
על-מנת להכיר את תחומי הלימוד בחוג ואת מרכיבי תכנית הלימודים ,מתבקשים התלמידים לקרוא את תכנית
הלימודים של החוג .על תלמידי חטיבה חלות כל תקנות הפקולטה למדעי החברה ותקנות החוג לסוציולוגיה
ולאנתרופולוגיה.
ציון הגמר בחטיבה יחושב על-פי המשקלות המקובלים בשקלול ציון הגמר בחוג.

תנאי קבלה לחטיבות בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה

)לתלמידים שאינם לומדים בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה(
ממוצע  70בקורסים הבאים ,ובתנאי שהציון בכל אחד מהם "עובר" לפחות:
מבוא לסוציולוגיה או מבוא לאנתרופולוגיה )לא ייחשב במניין שעות החטיבה( וכן -
אחד מבין הקורסים:
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
שיטת המשפט הישראלי
מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
מבוא למחשבה פוליטית
מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
מספר המתקבלים לחטיבה המורחבת מוגבל .יתקבלו בעלי ההישגים הטובים ביותר מבין התלמידים שעמדו בדרישות
המוקדמות לעיל.
א .חטיבה )היקף 17 :ש"ס ,משך הלימוד 3 :סמסטרים לפחות(

שלב א':
שלב ב':
שלב ג':

 4ש"ס

השלמת המבוא הנוסף )מבוא
לסוציולוגיה או מבוא לאנתרופולוגיה(
תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

 4ש"ס

ד"מ:

 2קורסי תשתית

 6ש"ס

ד"מ:

חברה בישראל

 3ש"ס

ד"מ:

מבוא לסוציולוגיה ומבוא
לאנתרופולוגיה
מבוא לסוציולוגיה ומבוא
לאנתרופולוגיה
השלמת קורסי שלבים א' ו-ב'

ב .חטיבה מורחבת )היקף 33 :ש"ס ,משך הלימוד 3 :סמסטרים לפחות(

שלב א':
שלב ב':
שלב ג':

 4ש"ס

השלמת המבוא הנוסף )מבוא
לסוציולוגיה או מבוא לאנתרופולוגיה(
 3קורסי תשתית

 9ש"ס

ד"מ:

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות

 4ש"ס

ד"מ:

חברה בישראל
תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו
קורסי בחירה

 3ש"ס
 4ש"ס
 9ש"ס

ד"מ:
ד"מ:
ד"מ:
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החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
לאתר החוג

תואר שני

ראש החוג :פרופ' ניסים מזרחי
יועצת :פרופ' חיה שטייר
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר השני היא להעמיק את ידיעות התלמידים בתיאוריה ובשיטות המחקר והניתוח בסוציולוגיה
ובאנתרופולוגיה; לפתח את יכולת הניתוח ,החשיבה והמחקר בנושאים עיוניים ואמפיריים בעלי חשיבות
דיסציפלינארית כללית; לטפח את הרגישות לבעיות מרכזיות של החברה הישראלית על גווניה והיבטיה השונים;
להכין תלמידים ללימודי תואר שלישי; להכשיר סוציולוגים ואנתרופולוגים המעוניינים/יות להשתלב בעבודה
פרופסיונאלית בתחומים שונים ממדיניות חברתית ועד לחקר דעת קהל.
משנת הלימודים תשע"ג מציע החוג תכנית מ.א .חדשנית ובה ארבעה מסלולי התמחות .מטרת התכנית הייחודית היא
לעזור לסטודנטים/יות לארגן את לימודיהן/ם סביב דגשים מסוימים ,להתעמק בתחומים ובגישות האטרקטיביים
עבורם ולסייע בידם/ן לעבוד תחת הכוונה והדרכה צמודים יותר בין אם מדובר במסלול לימודים עם תזה או ללא
תזה.
מסלולי ההתמחות] :[1אי שוויון וצדק חלוקתי ,ארגונים וארגוני שינוי חברתי ,אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית,
מחקר וביקורת בסוציולוגיה .כל המסלולים מעניקים תואר "מוסמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה" ויצוינו ברשומת
הלימודים.
כמו כן קיימת תכנית ב"סוציולוגיה של החינוך" בשיתוף עם ביה"ס לחינוך ,המקנה תואר "מוסמך אוניברסיטה
במדיניות החינוך  -התמחות בסוציולוגיה של החינוך".

משך הלימודים
הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים .במסלול עם עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת
ובמקרים חריגים בשנה נוספת .במסלול ללא עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים במקרים חריגים בלבד
בשנה אחת .הארכת משך הלימודים כפופה לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה.
בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר
הלימוד.
תלמידים שבחרו במסלול צבירה יוכלו ללמוד עד  3שנים במסלול זה או עד שיסיימו  75%ממכסת השעות לתואר.
סה"כ יעמדו לרשות התלמידים  5שנים להשלמת כל חובותיהם לתואר שני.

תנאי קבלה
.1
.2

.3
.4

רשאים להגיש מועמדות מי שסיימו לימודיהם לתואר "בוגר" באוניברסיטה מוכרת בציון  83ומעלה .הלימודים
מכוונים בעיקר לבוגרי מדעי ההתנהגות ומדעי החברה ,אך פתוחים גם לבוגרי פקולטות אחרות.
המועמדים מתבקשים להגיש:
א .מסמך הצהרת כוונות )באורך שלא יעלה על עמוד אחד( הכולל רקע ביוגרפי ,מקצועי ואקדמי והמפרט את
תחומי העניין האקדמי.
ב .מכתב המלצה ממורה בחוג בו נלמד התואר הראשון .יש להשתמש בטופס "המלצה ללימודי תואר שני".
את מכתב ההמלצה על הממליץ לשלוח ישירות למזכירות החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
באוניברסיטת תל-אביב ,כמפורט בטופס.
ג .טופס מס'  22א'.
תלמידים ,שסיימו את לימודי הבוגר שלהם מחוץ לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,ישתתפו  -במידת הצורך -
בלימודי השלמה על-פי הנחיות ועדת הקבלה.
קורסי השלמה אלו אינם נחשבים במניין השעות לתואר.
תינתן עדיפות למבקשים ללמוד סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כבחירה ראשונה.

_______________________
] [1יתאפשר מעבר ממסלול אחד לשני בהתייעצות עם רכזי המסלול.
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מסלולי לימוד
החוג מציע שני מסלולי לימוד לתואר שני :מסלול עם עבודת גמר )תזה( ומסלול ללא עבודת גמר .תלמידים חדשים
מתקבלים לחוג למסלול ללא עבודת גמר .ניתן לעבור למסלול עם עבודת גמר בתום השנה הראשונה ללימודים .נא ראו
פירוט בהמשך ב"מסלול לימודים עם עבודת גמר".
בכל אחד משני המסלולים הנ"ל ,יש לבחור אחד מארבעת מסלולי ההתמחות הבאים:
אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית
אי שוויון וצדק חברתי
ארגונים וארגוני שינוי חברתי
מחקר וביקורת בסוציולוגיה
א.

מסלול הלימודים ללא עבודת גמר

][ 1

הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של  36ש"ס לפחות.
שיעורי חובה  -קורסי "תיאוריות למתקדמים" וקורסי "שיטות מחקר"
 3סמינרים כולל פרקטיקום רלוונטי למסלול
שיעורי בחירה  -בהתאם למכסת השעות ][2
פירוט מלא בכל אחד ממסלולי ההתמחות

תלמידים אשר ילמדו במסלול ללא עבודת גמר )תזה( יחויבו בעבודת סיכום המבוססת על הלימודים בפרקטיקום של
מסלול ההתמחות בו הם לומדים .תוכן העבודה ייקבע ע"י מרכז/י אותו המסלול והיא תיבדק על ידיהם .הציון
לעבודה זו יהווה  10%מציון הגמר של לימודי התואר השני[3].
תנאי מעבר :מעבר משנה א' ) 2סמסטרים( לשנה ב' מותנה בהשלמת שני קורסי "תיאוריות למתקדמים" וקורס אחד
לפחות בשיטות המחקר ,בממוצע  80ומעלה.
ב.

מסלול הלימודים עם עבודת גמר

][ 1

הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של  28ש"ס לפחות.
 שיעורי חובה קורסי "תיאוריות למתקדמים" וקורסי "שיטות מחקר".  3סמינרים כולל פרקטיקום רלוונטי למסלול. שיעורי בחירה  -בהתאם למכסת השעות][2 סדנת תזהפירוט מלא בכל אחד ממסלולי ההתמחות
עבודה הגמר שקולה ל 8-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

תלמידים המבקשים להשתלב במסלול עם עבודת גמר יודיעו על כך למזכירות החוג בתום השנה הראשונה
ללימודיהם .לא ניתן לעבור למסלול עם עבודת גמר עם תום  3סמסטרים מיום תחילת הלימודים לתואר .המעבר
למסלול זה מותנה בהתקשרות עם מנחה/ים ,ולאחר השלמת  8ש"ס הכוללות  2קורסי תיאוריות למתקדמים ,ו2-
קורסי שיטות מחקר ,בציון ממוצע  85ומעלה.
תנאי מעבר :מעבר משנה א' ) 2סמסטרים( לשנה ב' מותנה בהשלמת שני קורסי "תיאוריות למתקדמים" וקורס אחד
לפחות בשיטות המחקר ,בממוצע  80ומעלה.

________________________
] [1לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשע"ג.
תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ג ילמדו עפ"י ידיעון שנת תחילת הלימודים בחוג.
] [2תלמידים יהיו רשאים ללמוד עד שני שיעורים הניתנים במסגרת חוגים אחרים באוניברסיטה או מתוך שיעורי
הבחירה והסמינרים מתכנית הב.א .של החוג ,באישור היועצת.
] [3לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בתשע"ד.
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תכנית הלימודים
לימודי חובה

התלמידים ישתתפו בקורסי החובה הבאים :קורסי תיאוריות למתקדמים ,קורסי שיטות מחקר ,פרקטיקום
הרלוונטי למסלול ההתמחות וסמינר מחלקתי )פירוט בהמשך(.
תלמידי המסלול עם עבודת גמר נדרשים גם ללמוד את הקורס "סדנת תזה".
סדנת תזה  -קורס חובה בן  2ש"ס המיועד לתלמידים במסלול עם תזה .מטרת הסדנה לעזור בגיבוש הצעת מחקר
לעבודת הגמר .במהלך הסדנה יידרשו התלמידים להציג את הצעת המחקר בפני שאר המשתתפים .מתן ציון "עובר"
בסדנה מותנה בהשלמת הצעת תזה ,מאושרת ע"י המנחה.
חשוב :הסדנה מיועדת לתלמידים בשלב מתקדם של הכנת התזה .ציון 'עובר' יינתן רק למי שהציג/ה הצעה ו/או
מחקר מגובש.
הערות לקורסים/
קורסי חובה
דרישות מוקדמות
קורסי "תיאוריות למתקדמים" .על התלמידים ללמוד לפחות  3-4קורסים ,בהתאם למסלול ההתמחות של
.1
התלמיד/ה .פירוט מלא במסלולי ההתמחות .קורסים נוספים ייחשבו כקורסי בחירה.
בתשע"ו יינתנו הקורסים הבאים:
סמסטר
 2ש"ס
א'
סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים
 2ש"ס
א'
סוגיות נבחרות באנתרופולוגיה פסיכולוגית
סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה][1
 2ש"ס
א'
 2ש"ס
א'
ריבוד ואי שוויון
שינוי חברתי ושינוי משפטי ][2
 2ש"ס
א'
 2ש"ס
א'
תיאוריות של מוסר וצדק חברתי ,משפט וחקיקה
עיון מחודש במושג "התודעה הכוזבת"][3
 2ש"ס
ב'
קורסי שיטות מחקר .יש ללמוד את הקורס דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה ובנוסף 1-2
.2
מהקורסים הבאים ,בהתאם למסלול ההתמחות שנבחר ע"י התלמיד/ה .פירוט מלא במסלולי ההתמחות.
קורסים נוספים ייחשבו כקורסי בחירה .בתשע"ו יינתנו הקורסים הבאים:
 2ש"ס
א'
הערכת פרויקטים
 2ש"ס
א'
שיטות מחקר כמותיות למתקדמים א' :רגרסיה לינארית
 2ש"ס
ב'
דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה
 2ש"ס
ב'
דרכים לדעת :סדנה בשיטות מחקר איכותניות
 3ש"ס
ב'
לשדה וחזרה :מתודולוגיה אתנוגרפית
 3ש"ס
ב'
סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים
תלוי
משתנה
:
שיטות מחקר כמותיות למתקדמים
 2ש"ס
ב'
קטגוריאלי
לתלמידי המסלול עם עבודת גמר:
.3
 2ש"ס
א'
סדנת תזה
סמינר מחלקתי][4
 2ש"ש אינו נמנה במניין השעות
א'+ב'
.4
לתואר

_______________________
] [1חופף לקורס תיאוריות למתקדמים :תיאוריות אנתרופולוגיות שניתן בתשע"ד ולקורס מושגי מפתח במחשבה
האנתרופולוגית שניתן בשנים קודמות.
] [2תלמידים שלמדו את הקורס "שינוי חברתי ושינוי משפטי" בלימודי התואר הראשון בחוג אינם רשאים ללמוד
קורס זה.
] [3תלמידים שלמדו את הסמינר עיון מחודש במושג ה"תודעה הכוזבת" אינם רשאים ללמוד קורס זה.
] [4מועדי הסמינרים ונושאיהם מתפרסמים באתר החוג .על התלמידים להירשם לסמינר המחלקתי לפחות פעם
אחת במהלך לימודיהם לתואר השני.
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סמינרים

 .1התלמידים ישתתפו במהלך לימודיהם בשלושה סמינריונים כולל פרקטיקום הרלוונטי למסלול ההתמחות של
התלמיד/ה .יש ללמוד את הפרקטיקום בשנת הלימודים הראשונה .במסלול 'אי שוויון וצדק חלוקתי' יילמד
הפרקטיקום בשנה"ל השנייה.
 .2ניתן להשתתף בסמינרים החל מהסמסטר השני ללימודים ורק לאחר השלמת שני קורסי
"תיאוריות למתקדמים" ולפחות אחד מקורסי שיטות המחקר.
 .3ניתן להמיר סמינר אחד מתוך הסמינרים בעבודה בהדרכה אישית .המנחה בהדרכה אישית ילווה את העבודה
לאורך כתיבתה ויעריך אותה עפ"י קריטריונים של עבודה סמינריונית.
 .4תלמידים שלמדו שישתתפו בסמינר נוסף מעבר לדרישת המינימום )להשלמת מכסת השעות לתואר(
רשאים לקבל הערכה בסמינר זה על בסיס רפרט או בחינה )כפוף להחלטת המרצה(.
סמינר זה ייחשב כשיעור בחירה לתואר.
הערות לקורסים/דרישות מוקדמות
סמסטר
ד.ק :.קורסי יסוד בריבוד ו/או
 4ש"ס
א'
הפרדה ושילוב בין ערבים ליהודים במערכת
החינוך][1
סוציולוגיה של החינוך וידע בשיטות
כמותיות ואיכותיות
 4ש"ס
א'
מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי
סוגיות
–
ציבורית
סמינר מחקר :סוציולוגיה
 4ש"ס
א'
בריבוד ואי שוויון][2
 2ש"ש
א'+ב'
קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאייר
ארגונים ואי שוויון חברתי][1
 4ש"ס
ב'
 4ש"ס
ב'
כתיבה ,ייצוג והדילמה הפוסט-מודרנית
באנתרופולוגיה
 4ש"ס
ב'
עיון במושג הליברליזם בתאוריה ובפרקטיקה
"משפחות טובות"-דיון במגדר ובמשפחה][3
במסגרת התכנית ללימודי נשים ומגדר
 4ש"ס
א'
במסגרת המכון להיסטוריה ופילוסופיה
גזע ,לאום וגזענות][3
 4ש"ס
ב'
של המדעים והרעיונות
תיאוריות פמיניסטיות של זמן ,גיל ומהלך
במסגרת התכנית ללימודי נשים ומגדר
 4ש"ס
ב'
חיים][3
מיועד לתלמידי המסלול
 2ש"ס
א'
פרקטיקום :מחקר וביקורת בסוציולוגיה
מיועד לתלמידי המסלול
 2ש"ש
א'+ב'
פרקטיקום  :ארגונים וארגוני שינוי חברתי
מיועד לתלמידי המסלול
 2ש"ש
א'+ב'
פרקטיקום :אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית

קורסי בחירה

][3

להשלמת מכסת השעות יבחרו התלמידים מתוך קורסי הבחירה הר"מ ,מתוך קורסי "התיאוריות למתקדמים"
ומתוך קורסי "שיטות המחקר".
כמו כן ניתן ללמוד עד שני שיעורים הניתנים במסגרת חוגים אחרים באוניברסיטה או מתוך שיעורי הבחירה
והסמינרים שבתכנית הב.א .של החוג ,כפוף לאישור יועצת המ.א.
תכנון הסקר :בניית המדגם וכלי מחקר
הבנת הנקרא :סדנה בכתיבה אקדמית
באנתרופולוגיה
Law and Political Thought:
]Questioning Secularism: Workshop[2
גבריות במילכוד – סדנת לימוד
אינטרדיסצפלינרית
"מקום" במחשבה הפוליטית בישראל
נושאים נבחרים בשוק העבודה
פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה
ה21-

 2ש"ס

סמסטר
א'

הערות לקורסים /דרישות מוקדמות
במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 2ש"ס

ב'

במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 2ש"ס

ב'

במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
והפקולטה למשפטים

 2ש"ס

ב'

במסגרת התכנית ללימודי נשים ומגדר

 3ש"ס
 3ש"ס

ב'

במסגרת החוג למדע המדינה
במסגרת החוג ללימודי עבודה

 4ש"ס

ב'

במסגרת התכנית ללימודי נשים ומגדר

_________________________
משותף לתואר ראשון ושני.
][ 1
תלמידים שלמדו את הסמינר "סוציולוגיה ציבורית – המהפכה של שנת  "2011אינם רשאים ללמוד סמינר זה.
][2
מספר המקומות בקורסים הניתנים ע"י חוגים אחרים מוגבל.
][ 3
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סמינר מחלקתי וסדנאות

סמינר מחלקתי
סדנה באנתרופולוגיה
סדנה בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית
סדנה בריבוד ואי-שוויון
בסמינר המחלקתי ובסדנאות מתנהלים דיונים מרתקים בתחומי הדעת הרלוונטיים ומצופה מהתלמידים להשתתף
בפעילותם באופן שוטף .הסמינר המחלקתי והסדנאות אינם נמנים במניין השעות לתואר ומתקיימים לסירוגין בימי
חמישי בשעות  .14:00-16:00על התלמידים להירשם לסמינר המחלקתי לפחות שנה אחת במהלך לימודיהם לתואר
ומוזמנים להשתתף בסדנאות על פי תחומי העניין שלהם .מועדי המפגשים של הסמינר והסדנאות מתפרסמים באתר
החוג.

עבודת גמר
כללי:

לכל עבודת גמר יהיה מנחה אחד או שניים ,בדרגת מרצה ומעלה .עבודת הגמר תוערך ע"י המנחה/מנחים וע"י מעריך
חיצוני אחד נוסף .חוות הדעת לעבודת הגמר תהיינה חסויות.

הגשת העבודה:
א.
ב.
ג.
ד.

העבודה תוגש למזכירות החוג ,כרוכה .מומלץ שאורכה של עבודת הגמר לא יעלה על  40עמ' ברווח כפול.
העבודה תכלול תקצירים בעברית ובאנגלית.
שער העבודה :דוגמאות שער לעבודת הגמר )בעברית ובאנגלית(.
תפוצת העבודה:
כל המפורט מטה יימסר למזכירות החוג ויופץ כנדרש ע"י החוג:
 למדריך האישי של התלמיד )אם עבודת הגמר נעשתה בהדרכת שני מורים ,יגיש התלמיד עותק נוסף( עותק לשופט/ת העבודה. עותק לחוג  +עותק אלקטרוני על גבי תקליטור. לספריית הפקולטה  -עותק אלקטרוני על גבי תקליטור :על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת תוארשני בספרייה המאשר שמירת העבודה במאגר הדיגיטלי.
אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים של עבודות הגמר היא רותי שטנגר טל03-6407064 .
דוא"לRutiSt@tauex.tau.ac.il :
 -עותק לספרייה הלאומית בירושלים  -רשות

שקלול ציון הגמר
מסלול עם עבודת גמר:
 - 50%ציוני הקורסים .כל קורס ישוקלל עפ"י מספר שעות הלימוד
 - 50%ציון עבודת הגמר )שקלול של  2או  3הערכות לעבודת הגמר ,בהתאם למספר המנחים(.
אם העבודה מונחית ע"י  2מנחים ,ישוקלל הציון הממוצע של שניהם עם ציון המעריך החיצוני.
מסלול ללא עבודת גמר:
 - 90%ציוני הקורסים .כל קורס ישוקלל עפ"י מספר שעות הלימוד[1].
 - 10%ציון עבודת הסיכום
[1].

הגשת בקשה לציון גמר)טופס טיולים( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר.

תקנות תואר שני
.1

תקופות של הפסקת לימודים נכללות בפרק הזמן המירבי של הלימודים לקראת התואר.

.2

בחינות
בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד .מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים או לידה.
מועד נוסף בגין סיבה אחרת יינתן רק באישור ועדת ההוראה )כפוף להמצאת אישורים מתאימים(.

 .3מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י המרצה .בכל מקרה המועד האחרון להגשת העבודה יהיה
לא יאוחר מחודשיים וחצי מיום תום הסמסטר בו ניתן הסמינר.
להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשע"ו.
סמסטר א'  -מועד הגשה :יום א' ,16.15.5 ,ז' באייר תשע"ו.
סמסטר ב' וסמינרים שנתיים  -מועד הגשה :יום א' ,18.9.16 ,ט"ו באלול תשע"ו.
מורי החוג אינם רשאים לאשר דחייה בהגשת עבודות סמינר.
במקרים חריגים ,ועל פי שיקול דעתה ,רשאית ועדת ההוראה הפקולטטית לאשר הארכה של שבועיים
נוספים לתלמידים אשר יוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד הגשת העבודה.
על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית .לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה
משותפת עם תלמיד/ים נוספים.
התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג .אין להגיש עבודות סמינריוניות ישירות למורה.
________________________
] [1לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ג ייחשב הפרקטיקום בארגוני שינוי חברתי כ 4-נקודות בשקלול ציון
הגמר.
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מסלולי התמחות בתואר שני
אי שוויון וצדק חלוקתי
מרכזת המסלול :פרופ' סיגל אלון
המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים להתמחות בחקר אי השוויון ,אחד מתחומי הליבה בסוציולוגיה .העוסקים
בתחום זה מתמקדים בניתוח התהליכים והמוסדות החברתיים המרבדים את החברה על פי מעמד ,אתניות ,מגדר,
לאום ועוד .בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב פועלים בתחום זה חוקרות וחוקרים בעלי שם
עולמי .מחקריהם עוסקים במערכות החינוך ,במבנה החברתי של שוק העבודה ,בדמוגרפיה ובמוסדות חברתיים
אחרים המעצבים אי שוויון בישראל ובארצות אחרות .המסלול יציע הכשרה אנליטית ומחקרית המאפשרת
למשתתפים בו לחקור את ההיבטים השונים של אי-השוויון החברתי-כלכלי ,את גורמיו והשלכותיו .הכשרה זו תעניק
לסטודנטים כלים ומיומנויות שיאפשרו להם להשתלב בתפקידים מגוונים בסקטור הציבורי והפרטי .כמו כן ,המסלול
מאפשר לתלמידיו לדון בהשלכות הידע האמפירי והתיאורטי הסוציולוגי עבור מדיניות ציבורית שמטרתה לקדם צדק
ושוויון חברתי.
תכנית הלימודים במסלול
היקף שעות הלימוד במסלול הינו  28ש"ס לתלמידים במסלול עם עבודת גמר )תזה( ו 36-ש"ס לתלמידים במסלול ללא
עבודת גמר .עבודת הגמר שקולה ל 8-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.
 .1קורסי "תיאוריות למתקדמים"
יש ללמוד  3קורסים ,בהיקף של  6ש"ס.
 ריבוד ואי שוויון  -חובה במסלול תיאוריות של מוסר וצדק חברתי ,משפט וחקיקה  -חובה במסלול קורס נוסף מרשימת קורסי ה"תיאוריות למתקדמים" .2קורסי "שיטות מחקר"
חובה ללמוד את  3הקורסים הבאים:
 דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה שיטות מחקר כמותיות למתקדמים א' :רגרסיה ליניארית שיטות מחקר כמותיות למתקדמים ב' :משתנה תלוי קטגוריאלימומלץ להשלים את קורסי התאוריות ושיטות המחקר בשנת הלימודים הראשונה.
 .3סמינרים
 פרקטיקום :אי שוויון וצדק חלוקתי ) 2ש"ש(יש ללמוד את הפרקטיקום בשנת הלימודים השנייה.
  2סמינרים נוספים מרשימת הסמינרים המוצעים ע"י החוגמומלץ להתייעץ עם מרכזי/ות המסלול לגבי הסמינרים הנוספים.
 .4סדנת תזה  2 -ש"ס  -ללומדים במסלול עם תזה.
תלמידים אשר ילמדו במסלול ללא עבודת גמר יחויבו בעבודת סיכום המבוססת על הלימודים בפרקטיקום של
מסלולי ההתמחות .תוכן העבודה ייקבע על ידי מרכזי המסלול והיא תיבדק על ידם .הציון לעבודה זו יהווה %10
מציון הגמר של לימודי התואר השני[1].
 .5שיעורי בחירה ,להשלמת מניין השעות לתואר
בנוסף לשיעורי הבחירה המוצעים ע"י החוג ,ניתן ללמוד קורסים נוספים מבין קורסי "התיאוריות למתקדמים",
"שיטות המחקר" והסמינרים ,שהם מעבר לדרישת המינימום.
כמו כן ניתן ללמוד עד שני קורסים מקורסי הבחירה והסמינרים מתכנית התואר הראשון או מקורסים
הניתנים במסגרת חוגים אחרים באוניברסיטה ,באישור יועצת התואר השני.
 .6סמינר מחלקתי וסדנאות
על התלמידים להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנאות המתקיימות בשלושה תחומי דעת :סדנה באנתרופולוגיה,
סדנה בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית וסדנה בריבוד ואי שוויון .בפעילויות אלו ,המתקיימות לסירוגין בימי
חמישי בשעות  ,14:00-16:00מתנהלים דיונים מרתקים והתלמידים מוזמנים להשתתף בפעילותם באופן שוטף.
על התלמידים להירשם ולהשתתף בסמינר המחלקתי לפחות שנה אחת במהלך הלימודים .כמו כן ,התלמידים
יכולים ומוזמנים לקחת חלק בסדנאות על פי תחומי העניין שלהם .הסמינר אינו נמנה במניין השעות לתואר.
מועדי המפגשים מתפרסמים באתר החוג.
_________________
] [1לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בתשע"ד ואילך.
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ארגונים וארגוני שינוי חברתי
מרכזות המסלול :ד"ר אדריאנה קמפ ,פרופ' אלכסנדרה קלב
המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים בממשק בין ארגונים עסקיים לסוגיות חברתיות ולתלמידים המעוניינים
בארגוני שינוי חברתי .המסלול מציע נקודת מבט סוציולוגית ייחודית במפה האקדמית הארצית על הממשק התאורטי
והמעשי בין העולם הארגוני העסקי וארגוני חברה אזרחית .מטרת המסלול הינה להקנות ללומדים וללומדות בו כלים
אנאליטיים ומעשיים בניהול ,הערכה וניטור הן של ארגונים עסקיים ,בכל הנוגע לסוגיות של שוויון ,סביבה וקהילה,
והן של ארגוני שינוי חברתי ,תוך התנסות בעבודת שטח .לאור התרחבות העניין העסקי בנושאים חברתיים ולאור
ההתמקצעות הגוברת של ארגונים לשינוי חברתי הכלים שמציע המסלול הינם בחוד החנית של זירת השינוי החברתי
בישראל.

תכנית הלימודים במסלול

היקף שעות הלימוד במסלול הינו  28ש"ס לתלמידים במסלול עם עבודת גמר )תזה( ו 36-ש"ס לתלמידים במסלול ללא
עבודת גמר .עבודת הגמר שקולה ל 8-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

 .1קורסי "תיאוריות למתקדמים"
יש ללמוד  3קורסים ,בהיקף של  6ש"ס.
 סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים  -חובה במסלול שינוי חברתי ושינוי משפטי] - [2חובה במסלול קורס נוסף מרשימת קורסי ה"תיאוריות למתקדמים" .2קורסי "שיטות מחקר"
חובה ללמוד את  3הקורסים הבאים:
 דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים הערכת פרויקטיםמומלץ להשלים את קורסי התאוריות ושיטות המחקר בשנת הלימודים הראשונה.
 .3סמינרים
 פרקטיקום :ארגונים וארגוני שינוי חברתי ) 2ש"ש(יש ללמוד את הפרקטיקום בשנת הלימודים הראשונה.
  2סמינרים נוספים מרשימת הסמינרים המוצעים ע"י החוג.מומלץ להתייעץ עם מרכזי/ות המסלול לגבי הסמינרים הנוספים.
 אתניות ומגדר בשוק העבודה שינוי חברתי ושינוי משפטי .4סדנת תזה  2 -ש"ס  -ללומדים במסלול עם תזה
תלמידים אשר ילמדו במסלול ללא עבודת גמר יחויבו בעבודת סיכום המבוססת על הלימודים בפרקטיקום של
מסלולי ההתמחות .תוכן העבודה יקבע על ידי מרכזי המסלול והיא תיבדק על ידם .הציון לעבודה זו יהווה 10%
מציון הגמר של לימודי התואר השני[1].
 .5שיעורי בחירה ,להשלמת מניין השעות לתואר.
בנוסף לשיעורי הבחירה המוצעים ע"י החוג ,ניתן ללמוד קורסים נוספים מבין קורסי "התיאוריות למתקדמים",
"שיטות המחקר" והסמינרים ,שהם מעבר לדרישת המינימום.
כמו כן ניתן ללמוד עד שני קורסים מקורסי הבחירה והסמינרים בתכנית התואר הראשון או מקורסים הניתנים
במסגרת חוגים אחרים באוניברסיטה ,באישור יועצת התואר השני.
 .6סמינר מחלקתי וסדנאות
על התלמידים להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנאות המתקיימות בשלושה תחומי דעת :סדנה באנתרופולוגיה,
סדנה בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית וסדנה בריבוד ואי שוויון .בפעילויות אלו ,המתקיימות לסירוגין בימי
חמישי בשעות  ,14:00-16:00מתנהלים דיונים מרתקים והתלמידים מוזמנים להשתתף בפעילותם באופן שוטף.
על התלמידים להירשם ולהשתתף בסמינר המחלקתי לפחות שנה אחת במהלך הלימודים .כמו כן ,התלמידים
יכולים ומוזמנים לקחת חלק בסדנאות על פי תחומי העניין שלהם .הסמינר אינו נמנה במניין השעות לתואר.
מועדי המפגשים מתפרסמים באתר החוג.
__________________
] [1לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בתשע"ד ואילך.
] [2תלמידים שלמדו את הקורס במסגרת לימודי הב.א .אינם רשאים ללמוד קורס זה.
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מחקר וביקורת בסוציולוגיה
מרכזי המסלול :פרופ' ניסים מזרחי ,ד"ר הדס מנדל
בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב פועלים חוקרות וחוקרים בעלי שם עולמי בחקר ריבוד ואי
שוויון ,אתניות ,מגדר ותיאוריה ביקורתית .המסלול יציע הכשרה תיאורטית ומחקרית במגוון התחומים הללו,
העומדים כיום בחזית הסוציולוגיה .מטרתו לפתח את היכולת האנליטית ,החשיבה הביקורתית והידע המחקרי
בנושאים עיוניים ואמפיריים ,ולטפח את הרגישות לבעיות של צדק חברתי בכלל ,ובחברה הישראלית בפרט.
הלימודים במסלול מתנהלים תוך ליווי והדרכה אישית של חברי הסגל בחוג על מגוון התמחויותיהם .מתווה לימודים
זה מעניק בסיס רחב להכשרת תלמידים לקראת לימודי התואר השלישי.

תכנית הלימודים במסלול

היקף שעות הלימוד במסלול הינו  28ש"ס לתלמידים במסלול עם עבודת גמר )תזה( ו 36-ש"ס לתלמידים במסלול ללא
עבודת גמר .עבודת הגמר שקולה ל 8-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.

 .1קורסי "תיאוריות למתקדמים"
יש ללמוד  4קורסים ,בהיקף של  8ש"ס.
 ריבוד ואי שוויון  -חובה במסלול עיון מחודש במושג "התודעה הכוזבת"  -חובה במסלול][1 שני קורסים נוספים מרשימת קורסי ה"תיאוריות למתקדמים"][2 .2קורסי "שיטות מחקר"
יש ללמוד  2קורסים:
 דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה  -חובה במסלולקורס נוסף מבין הקורסים הבאים:
 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים א' :רגרסיה ליניארית דרכים לדעת – סדנה בשיטות מחקר איכותניותמומלץ להשלים את קורסי התאוריות ושיטות המחקר בשנת הלימודים הראשונה.
 .3סמינרים
 פרקטיקום :מחקר וביקורת בסוציולוגיה ) 2ש"ס(יש ללמוד את הפרקטיקום בשנת הלימודים הראשונה.
  2סמינרים נוספים מרשימת הסמינרים המוצעים ע"י החוגמומלץ להתייעץ עם מרכזי/ות המסלול לגבי הסמינרים הנוספים.
 .4סדנת תזה  2 -ש"ס  -ללומדים במסלול עם תזה.
תלמידים אשר ילמדו במסלול ללא עבודת גמר יחויבו בעבודת סיכום המבוססת על הלימודים בפרקטיקום של
מסלולי ההתמחות .תוכן העבודה יקבע על ידי מרכזי המסלול והיא תיבדק על ידם .הציון לעבודה זו יהווה 10%
מציון הגמר של לימודי התואר השני].[3
 .5שיעורי בחירה ,להשלמת מניין השעות לתואר
בנוסף לשיעורי הבחירה המוצעים ע"י החוג ,ניתן ללמוד קורסים נוספים מבין קורסי "התיאוריות למתקדמים",
"שיטות המחקר" והסמינרים ,שהם מעבר לדרישת המינימום.
כמו כן ניתן ללמוד עד שני קורסים מקורסי הבחירה והסמינרים מתכנית התואר הראשון או מקורסים
הניתנים במסגרת חוגים אחרים באוניברסיטה ,באישור יועצת התואר השני.
 .6סמינר מחלקתי וסדנאות
על התלמידים להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנאות המתקיימות בשלושה תחומי דעת :סדנה באנתרופולוגיה,
סדנה בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית וסדנה בריבוד ואי שוויון .בפעילויות אלו ,המתקיימות לסירוגין בימי
חמישי בשעות  ,14:00-16:00מתנהלים דיונים מרתקים והתלמידים מוזמנים להשתתף בפעילותם באופן שוטף.
על התלמידים להירשם ולהשתתף בסמינר המחלקתי לפחות שנה אחת במהלך הלימודים .כמו כן ,התלמידים
יכולים ומוזמנים לקחת חלק בסדנאות על פי תחומי העניין שלהם .הסמינר אינו נמנה במניין השעות לתואר.
מועדי המפגשים מתפרסמים באתר החוג.
_________________
] [1תלמידים שלמדו את הסמינר עיון מחודש במושג "התודעה הכוזבת" אינם רשאים ללמוד קורס זה.
] [2הקורס תיאוריות למתקדמים :הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה 20-יינתן בשנה"ל תשע"ז.
] [3לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בתשע"ד ואילך.
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אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית
מרכזות המסלול :פרופ' עפרה גולדשטיין-גדעוני ,ד"ר מיכל קרבאל-טובי
המסלול לאנתרופולוגיה חברתית-תרבותית נועד להעמיק את היכרות המשתתפים/ות בו עם האנתרופולוגיה כתחום
דעת ,ולשכלל את יכולתם להשתלב בפרקטיקה המחקרית האתנוגרפית על משמעויותיה החברתיות והפוליטיות.
מתווה הלימודים המגוון של המסלול מזמן מפגש עם השאלות העיוניות ,עקרונות המחקר והמסגרות התיאורטיות
אשר מארגנות את הפרספקטיבה האתנוגרפית ככלי לחקר ,הבנה וייצוג של תצורות אנושיות מגוונות .בכך מספק
מתווה הלימודים תשתית יציבה להמשך לימודים ומחקר לקראת תכנית דוקטורט .לצד עידוד המחשבה העיונית-
אנליטית .מתווה הלימודים במסלול ידגיש התנסות ופרקטיקה מחקרית ויקנה כלים לעריכת מחקר .הלימודים
במסלול מתנהלים תוך ליווי והדרכה אישית של חברי הסגל בחוג המתמחים באנתרופולוגיה .תחומי המחקר שלהם
כוללים בין השאר אנתרופולוגיה סימבולית ,זקנה ,מגדר ,לאומיות ואתניות ,שפה ,חילוניות ודת ,סביבה וחברה,
מדינה ועוד – כל אלו במגוון הקשרים היסטוריים ,לאומיים ופוליטיים בישראל ,המזרח התיכון ,יפן ,אנגליה וארה"ב.

תכנית הלימודים במסלול

היקף שעות הלימוד במסלול הינו  28ש"ס לתלמידים במסלול עם עבודת גמר )תזה( ו 36-ש"ס לתלמידים במסלול ללא
עבודת גמר .עבודת הגמר שקולה ל 8-ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.
 .1קורסי "תיאוריות למתקדמים"
יש ללמוד  3קורסים ,בהיקף של  6ש"ס.
 סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיה] - [1חובה במסלול  2קורסים נוספים מרשימת קורסי ה"תיאוריות למתקדמים"מומלץ לתלמיד המסלול :סוגיות נבחרות באנתרופולוגיה פסיכולוגית.
 .2קורסי "שיטות מחקר"
חובה ללמוד את שני הקורסים הבאים:
 דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה  -חובה במסלול -לשדה וחזרה :מתודולוגיה אתנוגרפית  -חובה במסלול

מומלץ להשלים את קורסי התאוריות ושיטות המחקר בשנת הלימודים הראשונה.
 .3סמינרים
 פרקטיקום :אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית ) 2ש"ש(יש ללמוד את הפרקטיקום בשנת הלימודים הראשונה.
  2סמינרים נוספים מרשימת הסמינרים המוצעים ע"י החוגמומלץ להתייעץ עם מרכזי/ות המסלול לגבי הסמינרים הנוספים
 .4סדנת תזה  2 -ש"ס  -ללומדים במסלול עם תזה.
תלמידים אשר ילמדו במסלול ללא עבודת גמר יחויבו בעבודת סיכום המבוססת על הלימודים בפרקטיקום של
מסלולי ההתמחות .תוכן העבודה יקבע על ידי מרכזי המסלול והיא תיבדק על ידם .הציון לעבודה זו יהווה 10%
מציון הגמר של לימודי התואר השני[2].
 .5שיעורי בחירה ,להשלמת מניין השעות לתואר
בנוסף לשיעורי הבחירה המוצעים ע"י החוג ,ניתן ללמוד קורסים נוספים מבין קורסי "התיאוריות למתקדמים"
"שיטות המחקר" והסמינרים ,שהם מעבר לדרישת המינימום.
כמו כן ניתן ללמוד עד שני קורסים מקורסי הבחירה והסמינרים מתכנית התואר הראשון או מקורסים
הניתנים במסגרת חוגים אחרים באוניברסיטה ,באישור יועצת התואר השני.
 .6סמינר מחלקתי וסדנאות
על התלמידים להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנאות המתקיימות בשלושה תחומי דעת :סדנה באנתרופולוגיה,
סדנה בסוציולוגיה היסטורית ופוליטית וסדנה בריבוד ואי שוויון .בפעילויות אלו ,המתקיימות לסירוגין בימי
חמישי בשעות  ,14:00-16:00מתנהלים דיונים מרתקים והתלמידים מוזמנים להשתתף בפעילותם באופן שוטף.
על התלמידים להירשם ולהשתתף בסמינר המחלקתי לפחות שנה אחת במהלך הלימודים .כמו כן ,התלמידים
יכולים ומוזמנים לקחת חלק בסדנאות על פי תחומי העניין שלהם .הסמינר אינו נמנה במניין השעות לתואר.
מועדי המפגשים מתפרסמים באתר החוג.
___________________
] [1חופף לקורס "תיאוריות למתקדמים :תיאוריות אנתרופולוגיות" שניתן בתשע"ד ולקורס "מושגי מפתח
במחשבה האנתרופולוגית שניתן בשנים קודמות.
] [2לתלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בתשע"ד ואילך.
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התכנית למדיניות החינוך

התמחות בסוציולוגיה של החינוך
)התמחות משותפת עם החוג למדיניות ומינהל בחינוך ,ביה"ס לחינוך(
ראש ההתמחות :ד"ר אורי כהן ופרופ' אודרי אדי-רקח
מטרות הלימודים

להקנות לתלמידים הכשרה במסגרת תכנית משותפת לחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והחוג למדיניות ומינהל
בחינוך בבית-הספר לחינוך .ההתמחות מבוססת על תפיסה רב-תחומית המשלבת חקר סוציולוגי של השדה החינוכי
וחקר ההיבטים החינוכיים של השדה החברתי .התואר המוענק לבוגרי ההתמחות משותף לשני החוגים ,והוא מבטא
את ההכרה בתרומה העיונית הייחודית של שילוב זה הן למחקר הסוציולוגי והן למחקר החינוכי .ההתמחות נמנית על
המסגרות הרב-תחומיות הראשונות שהוקמו באוניברסיטת תל-אביב ,ועל הספורות באוניברסיטה המעניקות תואר
רב-תחומי.

ההתמחות נועדה:
 .1להעמיק את ידיעות התלמידים בתיאוריה ובמחקר בתחומי הדעת של הסוציולוגיה של החינוך ,לפתח את יכולת
הניתוח ,החשיבה והמחקר בנושאים עיוניים ומחקריים.
 .2להעניק הכשרה בסוציולוגיה של החינוך על מנת לענות על הביקוש לבעלי מומחיות סוציולוגית ולבעלי מומחיות
במחקר בסיסי ושימושי במערכות החינוכיות השונות.
 .3לבחון סוגיות במדיניות חינוך מנקודת מבט סוציולוגית ,כגון דרכים לצמצום אי שוויון חברתי ,בחינת ההשלכות
החברתיות של רפורמות חינוכיות או חקר ההשכלה הגבוהה.
תחומי העיסוק של הסגל האקדמי בהתמחות הם מגוונים ומקיפים את תחומי העיון והמחקר המרכזיים בסוציולוגיה
של החינוך כיום .החוקרים מתמקדים הן ברמה המיקרו-חברתית והן ברמה המקרו-חברתית תוך שימוש במגוון רחב
של שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות.
ניתן להצביע על דוגמאות מתחומי המחקר בהם עוסקים חברי הסגל האקדמי כיום :תהליכים ארגוניים בביה"ס
כמערכת חברתית חינוכית; מבנה השוויון בהזדמנויות חינוכיות; ריבוד וחינוך; זיקות גומלין בין חינוך וקהילה;
תהליכי ריבוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל; היסטוריה חברתית של ארגוני חינוך ומערכת בית-ספר; מחקר
משווה בחינוך; מדיניות חינוך; חינוך ושינוי חברתי ,הדרה וצדק חברתי.
הסגל האקדמי של התכנית תורם ממומחיותו גם לעיצוב מדיניות החינוך בישראל באמצעות הכנת ניירות עמדה ,ייעוץ
אקדמי ,ליווי מערכות חינוך והשתתפות בוועדות ציבוריות ומקצועיות ובצוותי מחקר והוצאה לאור בארץ ובחו"ל.
התכנית מנוהלת על ידי ועדה משותפת לשני החוגים .חברי הוועדה :ד"ר אורי כהן )ראש תכנית ההתמחות( ,פרופ'
יוסי שביט.
בהתמחות ישנם שני מסלולים :מסלול עם עבודת גמר ומסלול ללא עבודת גמר.

תנאי רישום וקבלה

רשאים להירשם ללימודים מועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" או בעלי תואר זהה המוענק ע"י המועצה
להשכלה גבוהה ,שציונם הסופי  83ומעלה ובהתחשב בניסיונם המקצועי של המועמדים ובכפוף להחלטת ועדת
הקבלה .במקרים חריגים תשקול ועדת הקבלה את קבלתם של מועמדים בעלי רקע רלוונטי ,שאינם עומדים בסף
הקבלה הנדרש.

הקבלה להתמחות היא למסלול ללא עבודת גמר
מעבר למסלול לימודים עם עבודת גמר
מעבר למסלול עם עבודת גמר ייקבע לאחר סיום שנת הלימודים הראשונה ,לאחר שהשלימו לפחות  12ש"ס )כולל
עבודה סמינריונית אחת לפחות( בציון ממוצע  85לפחות .אישור סופי של המעבר למסלול לימודים עם עבודת גמר
מותנה בהתקשרות עם מנחה ,ובאישור ראש ההתמחות וראש החוג.
משך הלימודים
 משך הלימודים לתואר הוא שנתיים. על התלמידים לסיים שמיעת קורסים בהיקף  50%מתכנית הלימודים עד תום השנה הראשונה ואת שמיעת כלהקורסים עד תום השנה השנייה.
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לימודי השלמה

תלמידים יחויבו ,במידת הצורך ,בשיעורי השלמה בהתאם לדרישות ההתמחות .תכנית שיעורי ההשלמה תיקבע על-
ידי ראש ההתמחות ותימסר בכתב למועמדים עם קבלתם ללימודים .שיעורי ההשלמה אינם נכללים במניין השעות
לתואר .תלמידים המחויבים בשיעורי השלמה יתקבלו ב"מעמד מיוחד" ,או "מן המניין על תנאי" ,בהתאם להיקף
שיעורי ההשלמה .עם סיום תכנית ההשלמה כנדרש יועברו למעמד "מן המניין" .לתלמידים ב"מעמד מיוחד" תכנית
הלימודים המחייבת היא התכנית בשנה בה יעברו למעמד "מן המניין" לתואר השני.

בחינת פטור בסטטיסטיקה כתנאי סף להשתתפות בקורסים המתודולוגיים

התלמידים נדרשים להשיג פטור בסטטיסטיקה )ציון  60לפחות( כתנאי למעבר לשנה ב' .אפשר ומומלץ להיבחן עוד
לפני תחילת שנה א' ,במידה ואין אפשרות לעשות זאת יש להיבחן במועדים מאוחרים יותר ובלבד שהפטור יושג לפני
תחילת שנה ב' .לרשות התלמידים המעוניינים בכך ,מוצע קורס הכנה שמטרתו ללמד מושגים בסיסיים
בסטטיסטיקה החיוניים להמשך לימודים בתואר השני .ההשתתפות בקורס היא רשות בלבד .וניתן לגשת לבחינת
פטור בסטטיסטיקה ללא השתתפות בקורס .פרטים בנוגע לקורס ולתאריכי הבחינה ראו באתר ביה"ס לחינוך.

מבנה הלימודים
מסלול עם עבודת גמר

 14ש"ס
 6ש"ס
 8ש"ס
להשלמת מכסת השעות
אינו נכלל במניין השעות
סה"כ  30ש"ס

שיעורי חובה
שיעורי חובה מתודולוגיים
סמינריונים ) 2סמינריונים(
שיעורי בחירה
סמינר מחלקתי][1

לצורך חישוב שכר לימוד ,עבודת התזה שקולה ל 6-ש"ס )פרטים בחוברת שכר הלימוד(.

מסלול ללא עבודת גמר

 14ש"ס
ש"ס
6
ש"ס
8
ש"ס
4
להשלמת מכסת השעות
אינו נכלל במניין השעות
סה"כ  36ש"ס

שיעורי חובה
שיעורי חובה מתודולוגיים
סמינריונים ) 2סמינריונים(
סמינריון פרוייקט גמר
שיעורי בחירה
סמינר מחלקתי][1

נוהלי לימודים ,בחינות וציונים
ראו מידע כללי בנושא בידיעון ביה"ס לחינוך .דרישות מקדימות לקורסים יפורטו גם בפרק תיאור הקורסים בידיעון
ביה"ס לחינוך .התלמידים מתבקשים לבחון בקפידה את תוכן הקורס והדרישות המקדימות.

עבודת גמר
מסלול עם עבודת גמר
לתלמידים המעוניינים בעבודת הגמר יהיו שני מנחים מדרגת מרצה ומעלה ,המלמדים בלימודי התואר השני :מרצה
מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומרצה מהחוג למדיניות ומינהל בחינוך .התלמידים ייעבדו הצעה מפורטת
לעבודת הגמר ויגישו אותה לאחר אישור וחתימה של שני המנחים למזכירות תלמידים של בית הספר לחינוך .ההצעה
תועבר על ידי מזכירות תלמידים לקורא מאחד החוגים .אישור ההצעה יהיה בהתאם לנוהל המקובל בתקנון לעבודת
גמר בבית הספר לחינוך.
מסלול ללא עבודת גמר
כדי לסיים את הלימודים במסלול ללא עבודת גמר יהיו התלמידים חייבים לעמוד בפרוייקט גמר שיהיה מבוסס על
אחד מהסמינריונים שאותם לומדים התלמידים בשנה השנייה ללימודיהם.
התלמידים יתבקשו לכתוב עבודה סמינריונית מורחבת בהתאם להחלטה של מרצה הסמינריון.
נוהלי לימודים בחינות וציונים
ראו מידע כללי בנושא בידיעון ביה"ס לחינוך .דרישות מוקדמות לקורסים יפורטו גם בפרק תיאור הקורסים בידיעון
ביה"ס לחינוך .התלמידים מתבקשים לבחון בקפידה את תוכן הקורסים והדרישות המוקדמות.

_______________________

] [1ניתן במסגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
הודעות על מועדי הסמינר מתפרסמות באתר החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
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שקלול ציון הגמר
במסלול עם עבודת גמר:
משקל ממוצע בקורסים
משקל ממוצע בסמינריונים
משקל ציון עבודת גמר

40%
20%
40%

ציון עבודת הגמר ישוקלל באופן הבא 60% :מהציון ייקבע ע"י המנחה/ים ו 40%-על ידי הקורא.
במסלול ללא עבודת גמר:
משקל ממוצע בקורסים
משקל ממוצע בסמינריונים
משקל הציון בפרוייקט הגמר

40%
30%
30%

התואר שיוענק :מוסמך אוניברסיטה במדיניות החינוך  -התמחות בסוציולוגיה של החינוך.
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תואר שלישי

יועץ :פרופ' יהודה שנהב
.1
.2

.3
.4

.5

רשאים להגיש מועמדות מי שהשלימו עבודת גמר )תזה( במסגרת לימודי תואר שני )במוסד מוכר( בציון 85
ומעלה ,וציונם הכולל בתואר השני הוא לפחות  .85עם זאת ,תנאי הקבלה בפועל בשנים האחרונות
עומדים על ציונים גבוהים יותר.
מועמדים יגישו לוועדת הדוקטורנטים של החוג ,באמצעות מזכירות החוג ,את המסמכים הבאים:
א .גליון ציוני ב.א ומ.א.
ב .עותק של עבודת הגמר ל-מ.א) .תזה(
ג 2 .מכתבי המלצה
ד .קורות חיים
ה .הצהרת כוונות )בהיקף של כ 3-עמ'( שתפרט ביוגרפיה אינטלקטואלית ,תחומי מחקר מועדפים
ושאיפות תיאורטיות ואמפיריות בתחום הסוציולוגיה.
לתלמיד שיתקבל ימונה מלווה זמני ,עד לקביעתו של המנחה הקבוע.
ועדת הדוקטורנטים דנה בבקשות פעם בשנה .המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הנדרשים עד
ה 31-במרץ.
תהליך הקבלה יכלול )על פי הצורך( ראיון קצר בו יציגו המועמדים את עבודת המ.א) .תזה( שלהם.
תלמידים אשר לא סיימו לימודי מ.א .בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה יוכלו להתקבל ב"מעמד מיוחד"
ויחויבו בקורסי השלמה .היקף קורסי ההשלמה הינו עד כמחצית מסך שעות הלימוד בתואר השני בחוג
לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה .הרכב הקורסים נקבע על ידי הוועדה החוגית לתלמידי מחקר ומובא לידיעת
התלמידים עם הקבלה לחוג.
חובות הלימודים
תלמיד מחקר שלב א':
א .השלמת קורסים בהיקף של  8-9ש"ס הכוללים את הקורסים הבאים:
 דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברה הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה.20-הקורס לא יינתן בשנה"ל תשע"ו .תלמידים שיחלו לימודיהם בתשע"ו ילמדו את הקורס
בשנה"ל תשע"ז.
 סדנת דוקטורנטים .יש להשתתף בסדנה עם מועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א' ועד למועדאישור הצעת המחקר ע"י רשויות האוניברסיטה.
 קורס נוסף בן  2-3ש"ס ,שיש לו זיקה לתחום המחקר .יש לקבל אישור מוועדת הדוקטורנטיםלקורס זה.
יש לסיים כל קורס בציון  85לפחות ולהשלימם תוך שנה ממועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א'.
ב .הליך הנחיה ושיפוט :תלמידי המחקר יעבדו על פי "נוהל ועדה מלווה" .לכל תלמיד/ה תהיה ועדה
מלווה אשר תכלול את המנחה/ים ושני חברים/ות נוספים .אחד מחברי הוועדה המלווה יהיה מחוץ
לחוג .פרטים נוספים ניתן למצוא בתקנון תלמידי מחקר של הפקולטה.
ג .מבחן כשירות .המטרה הכללית של מבחן הכשירות היא לבדוק את הידיעות של התלמידים בתחום
ידע מוגדר בו הם מתכוונים להתמחות .התלמידים יגדירו עם שניים ממורי החוג תחום התמחות
ורשימת קריאה המורכבת מהספרות העיקרית בתחום )היקף הקריאות יהיה כמקובל בקורס שנתי(.
התלמידים יקבלו מבחן בית אותו יצטרכו להגיש תוך  48שעות .המבחן ייבדק על ידי שני מורים מן
החוג וציון עובר במבחן זה ייחשב כעמידה במבחן הכשירות .המורים ייבחרו על ידי התלמיד,
ויאושרו על ידי ועדת הדוקטורט .פרטים מלאים בנוהל בחינת הכשירות.
ד .עם אישור ההצעה על ידי הוועדה המלווה יציגו התלמידים את ההצעה במסגרת סדנת
הדוקטורנטים בנוכחות מנחה/י העבודה.
ה .משך הזמן האופטימלי לסיום שלב א' הוא שלושה סמסטרים .עד סוף הסמסטר השלישי בתכנית
אמורים התלמידים להשלים את מכסת השעות לתואר ,להתקשר עם חבר/ת סגל שי/תסכים לשמש
כמנחה ,להשלים את הרכב הוועדה המלווה בהתאם להמלצת המנחה ,להכין הצעת מחקר שתהווה
את הבסיס לעבודת הדוקטורט ,לעמוד בבחינת הכשירות ולהציג את ההצעה במסגרת סדנת
הדוקטורנטים.
תלמיד מחקר שלב ב':
עם אישור הצעת המחקר ועמידה בבחינת הכשירות יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מחקר שלב ב',
בכפוף לאישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.
התלמיד יגיש לוועדה המלווה דו"ח ביניים כתוב ,שמטרתו לידע את חברי הוועדה לגבי התקדמותה של
העבודה או הבעיות שעלו במהלך ביצועה .דו"ח זה יוגש לא יאוחר משנתיים לאחר אישור ההצעה .הוועדה
תאשר את הדו"ח ותעבירו לוועדה היחידתית .ללא קשר לדו"ח הביניים הנ"ל ,התלמידים יגישו למזכירות
החוג אחת לשנה דו"ח התקדמות שיאושר על ידי המנחה .הדו"חות יועברו לוועדה הפקולטטית.
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.6

משך הלימודים
א .כאמור ,על התלמידים להגיש את הצעת המחקר לוועדת הדוקטורנטים החוגית )מאושרת ע"י חברי
הוועדה המלווה( להשלים את חובות הקורסים ואת בחינת הכשירות תוך שלושה סמסטרים ממועד
הקבלה כתלמיד/ת מחקר שלב א'.
ועדת הדוקטורט החוגית תאשר הארכה לסמסטר אחד בלבד במקרה הצורך.
ב .על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבלו לשלב א' .כל
חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור .משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטורט הוא שנה אחת
מיום אישור הצעת המחקר ,אלא אם כן המליצה הוועדה היחידתית אחרת והוועדה הכלל-
אוניברסיטאית אישרה את ההמלצה.
עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית ,באורך של עד  2000מילים.
תלמידים המעוניינים להגיש את העבודה בשפה האנגלית חייבים לקבל את אישור הוועדה הפקולטטית.
במקרה זה תכלול העבודה תקציר בשפה העברית ,בהיקף של עד  2000מילים .הנחיות להגשת עבודת
דוקטורט

.8

מלגות
החוג משתדל להעניק מלגות לכל תלמידי הדוקטורט .בשלב א' מקבלים התלמידים מלגה חלקית,
המוכפלת לאחר המעבר לשלב ב'.
תלמידי המחקר חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי ,בסדנאות המחקר ובכל פעילות אקדמית אחרת
שמתקיימת בחוג.

.7

.9
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החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
תואר ראשון
סמסטר א'
שנה א'  -קורסי חובה
1041.1100
 01הדר'
1041.1102
 01שיעור
02

שיעור

הדרכה במאגרי מידע
הדרכה וירטואלית
מבוא לסוציולוגיה
10:00-08:00
ב'

003

אולם זאב סגל

פרופ' מזרחי ניסים

12:00-10:00

003

אולם זאב סגל

פרופ' מזרחי ניסים

ב'

מר אלמוזני אסיף
103 14:00-12:00
ב'
 03תרגיל
מר יוסמן חנוך
105 14:00-12:00
ב'
 04תרגיל
מר רוזוב תומר
105 10:00-08:30
ד'
 05תרגיל
גב' אסן טליה
103 14:00-12:00
ד'
 06תרגיל
מר יוסמן חנוך
106 10:00-08:30
ה'
 07תרגיל
מר אלמוזני אסיף
103 16:00-14:00
ה'
 08תרגיל
גב' אסן טליה
208 14:00-12:00
ב'
 09תרגיל
**התרגיל מיועד לתלמידי מחקר התרבות ולמספר מוגבל מתלמידי החוג
1041.2209
01

שיעור

יסודות המחקר החברתי וכתיבה
אקדמית
101 14:00-12:00
ה'

תרגיל  +כתיבה אקדמית
ב'
 02תרגיל
ב'
 03תרגיל
ד'
 04תרגיל
ד'
 05תרגיל
ה'
 06תרגיל
ה'
 07תרגיל

12:00-10:00
16:00-14:00
10:00-08:00
16:00-14:00
10:00-08:30
16:00-14:00

208
107
103
103
105
 112דן דוד
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גב' ליברמן אביב
גב' אבני אלינור
מר יוחנני ליאור
מר יוחנני ליאור
גב' אבני אלינור
גב' ליברמן אביב
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1009.1881
01

שיעור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה א'
ד"ר בועז חגי
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

ד"ר בועז חגי
פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ב'
ב'
ב'
ב'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'

13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
14:00-13:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
16:00-15:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00

004
204
204
004
204
204
210
108
004
004
208
004
004

גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' ארד גל
גב' ארד גל
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל
מר גובר חגי
מר גובר חגי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי

קורסי תשתית
1041.2608
 01שו"ת

ארגונים וחברה
19:00-16:00
ה'

004

פרופ' קלב אלכסנדרה

1041.2610
 01שו"ת

חינוך וחברה
17:00-14:00
א'

110

פרופ' שביט יוסי

1041.2605
 01שו"ת

יסודות הפסיכולוגיה החברתית
210 11:00-08:30
א'

1041.2607
 01שו"ת

ריבוד ואי שוויון
11:00-08:30
ד'

110

ד"ר קריכלי-כץ תמר
פרופ' לוין אפשטיין נח

שנה ב'  -קורסי חובה
1041.2191
 01שיעור
02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

1041.3321
 01שיעור
02
03
04
05
06

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
003 14:30-12:00
ד'

אולם זאב סגל

ד'
ד'
ד'
ד'

12:00-11:00
12:00-11:00
16:00-15:00
16:00-15:00

שיטות מחקר איכותניות
16:00-14:00
ב'
א'
ב'
ב'
ד'
ה'

14:00-12:00
14:00-12:00
18:00-16:00
18:00-16:00
16:00-14:00

ד"ר קמפ אדריאנה

106
204
106
108

גב' יאבו מריאלה
גב' נעמן עירית
גב' יאבו מריאלה
גב' נעמן עירית

110

ד"ר וייס אריקה

108
205
106
105
204

גב' אילת שבט
גב' רויכמן מעיין
מר ברם יונתן
מר ברם יונתן
גב' אילת שבט
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1041.3389
 01שיעור
02
03

תרגיל
תרגיל

שיטות מחקר כמותיות
12:00-10:00
ב'
ב'
ב'

14:00-12:00
18:00-16:00

110

ד"ר מנדל הדס

318
מ005

מר שפיגלר יובל
גב' גבאי שני

שנה ג'  -קורס חובה
1041.3100
 01שיעור
02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו
101 14:00-11:00
א'
א'
א'
א'
א'

11:00-10:00
15:00-14:00
16:00-15:00
11:00-10:00

206
107
206
107

ד"ר ברקאי תמר
גב' רזילוב אלינור
מר זנדר רועי
גב' רזילוב אלינור
מר זנדר רועי

קורסי בחירה**
קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041.3529
 01שו"ת

אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"
204 12:00-09:00
ב'

ד"ר וייס אריקה

1041.3587

יש קוויריות מחוץ לאקדמיה? תיאוריה
קווירית מפרספקטיבה מקומית*
204 18:00-16:00
א'

ד"ר משעלי יעל

01

שו"ת

*חופף לקורס "קוויר באופן פמיניסטי"  0608.3302תלמידים אינם רשאים ללמוד את שני הקורסים

קורסי חוגים אחרים**
0608.3401
 01שיעור

01

01

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
 001 14:00-12:00רוזנברג
ג'

ד"ר אפי זיו

0662.1137

מ' לסוצ' של הרשת :יחסים ,רשתות
חברתיות והון חברתי בעידן המידע
 326 18:00-16:00גילמן
ב'

ד"ר עופר נורדהיימר נור

0608.1110

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית:
מחשבות נשים
 144 10:00-08:00גילמן
ה'

ד"ר מירי רוזמרין

פמיניזמים ,משפט וחברה בישראל
101 12:00-10:00
ה'

ד"ר דפנה הקר

0662.1190

תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית:
בירור מושגי
 282 14:00-12:00גילמן
ד'

ד"ר נועה גדי

0608.1003

תרבות הגוף :מגדר וייצוגי גוף באמנות
המודרנית
 223 16:00-14:00גילמן
ה'

ד"ר טל דקל

שיעור

שיעור

0608.1122
 01שיעור

01

01

שיעור

שיעור

תרבות וקוגניציה
0662.1962
 326 12:00-10:00גילמן
ב'
 01שיעור
** מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל

157

ד"ר רונן סלמן צדקה

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

סמינרים סמסטריאליים
1041.3802
 01סמינר
1041.3821
01

סמינר

היבטים חברתיים של עוני ואי שוויון
314 20:00-16:00
ה'

פרופ' שטייר חיה

הפרדה ושילוב בין ערבים ויהודים
במערכת החינוך
419 16:00-12:00
ב'

פרופ' שביט יוסי

סמינרים שנתיים
אי-שוויון  -לחיות בחוב בחברת
1041.3826
השפע והסיכון
419 15:00-13:00
 01סמינר סמ' א'ד'
419 18:00-16:00
סמ' ב'ב'
1041.3798
01

סמינר סמ' א'
סמ' ב'

1041.3825
 01סמינר
1041.3822
01

סמינר

בין האסתטי והפוליטי בחברה
הפלסטינית :מבט אתנוגרפי
419 18:00-16:00
ב'
419 16:00-14:00
ב'
הגירה ועמדות מפלות
12:00-10:00
ג'

419

עולם בתנועה :סוגיות בחקר הגירה
ופליטות
420 17:00-15:00
ד'
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פרופ' לוין אפשטיין נח

ד"ר פוראני חאלד

ד"ר גורודזייסקי אנסטסיה

ד"ר קמפ אדריאנה
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סמסטר ב'
שנה א'  -קורסי חובה
1041.1100
 02שיעור

הדרכה במאגרי מידע

1041.1101
 01שיעור

מבוא לאנתרופולוגיה
10:00-08:30
ג'

210

ד"ר קרבאל-טובי מיכל

02

שיעור

ג'

12:00-10:00

210

ד"ר קרבאל-טובי מיכל

03
04
05
06
07
09

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ג'
ד'
ד'
א'
א'

14:00-12:00
17:00-15:00
10:00-08:30
18:00-16:00
14:00-12:00
16:00-14:00

207
105
205
105
205
205

גב' אסן טליה
גב' אסן טליה
מר ברם יונתן
מר ברם יונתן
גב' שיין תמר
גב' שיין תמר

1009.1555
 01שיעור

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
201 11:00-08:30
ב'

גב' זסלבסקי אינה

02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ג'
ג'
ד'

10:00-08:00
12:00-10:00
16:00-14:00
10:00-08:00

318
מ005
318
מ005

גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' נוידרפר אילה

06

שיעור

ג'

15:00-12:00

201

גב' זסלבסקי אינה

07
08
09
10

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ד'
ד'
ה'
ה'

10:00-08:00
12:00-10:00
10:00-08:00
12:00-10:00

318
318
מ005
318

גב' פישלוביץ' סביון
גב' פישלוביץ' סביון
גב' הייזלר תמר
גב' הייזלר תמר

11

שיעור

ד'

16:00-13:00

101

גב בן נוח טליטמן מיכל

12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
א'
ב'
ב'

12:00-10:00
14:00-12:00
14:00-12:00
16:00-14:00

318
318
318
318

גב' נוידרפר אילה
גב' נוידרפר אילה
גב' שנהב ליאת
גב' שנהב ליאת

159

החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

1009.1882
01

שיעור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה ב'
פרופ' אמל ג'מאל
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' שטרנגר קרלו
ד"ר בועז חגי

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ב'
ב'
ד'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'
ה'

12:00-11:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
16:00-15:00
10:00-09:00
13:00-12:00
13:00-12:00
10:00-09:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00

204
110
110
204
208
204
204
103
004
204
204
204
004

גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' זקס אילאיל
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
מר גובר חגי
מר גובר חגי
גב' לוין נטלי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל

קורסי תשתית
1041.2611
 01שו"ת

מגדר וחברה
19:00-16:00
א'

101

ד"ר מנדל הדס

1041.2604
 01שו"ת

משפחה וחברה
19:00-16:00
ה'

210

פרופ' שטייר חיה

1041.2602
 01שו"ת

פוליטיקה וחברה
15:00-12:00
ד'

003

אולם זאב סגל

רפואה וחברה*
1041.2614
003 12:00-09:00
א'
 .01שו"ת
003 12:00-09:00
ד'
*יינתן החל ב ,5.16.1-במתכונת של שני מפגשים בשבוע.

ד"ר קמפ אדריאנה
ד"ר ששון יצחק

שנה ב'  -קורסי חובה
1041.2290
 01שו"ת

תיאוריה באנתרופולוגיה
14:00-12:00
ה'

101

ד"ר פוראני חאלד

1041.3389
 06שיעור

שיטות מחקר כמותיות
14:00-12:00
א'

110

ד"ר מנדל הדס

318
315
מ005

גב' גבאי שני
מר שפיגלר יובל
מר מטר אורן

07
08
09

תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
א'
א'

16:00-14:00
16:00-14:00
16:00-14:30
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שנה ג'  -קורסי חובה
1041.3102
 01שיעור

חברה בישראל
19:00-16:00
ה'

201

פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' מזרחי ניסים
פרופ' רבינוביץ דני

קורסי בחירה**
קורסי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041.3588
 01שו"ת

וואחד על אחד – חוויות חיים אחרות
104 14:00-11:00
ה'

1041.3586
 01שו"ת

עמדות כלפי קבוצות מיעוט
103 12:00-10:00
ב'

ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
ד"ר גורודזייסקי אנסטסיה

Law and Political Thought:
1411.7258
Questioning Secularism - Workshop
 202 18:00-16:00טרובוביץ פרופ' לביא שי
ב'
 01סדנה
ד"ר פוראני חאלד
קורסי חוגים אחרים**
0608.1005
01

ביקורת תרבות מפרספקטיבות
פמיניסטיות
 281 18:00-16:00גילמן
ג'

ד"ר להד כנרת

גברים וגבריות :הטוב הרע והמכוער**
 001 18:00-16:00ווב
ב'

ד"ר עופר נורדהיימר נור

0662.1162

התיאוריה והפילוסופיה של הצילום
המודרני
 326 14:00-12:00גילמן
ב'

ד"ר דעואל לוסקי חיים

0687.2168

"על מנת להתקדם עליך לעבור למקום
אחר" :משמעויות של הגירה בסין
 280 12:00-10:00גילמן
ג'

גב' בינה -פולק אביטל

0662.1965

פוסט פורנוגרפיה ברשת :מין,
אהבה וזהות דיגיטליים
 326 18:00-16:00גילמן
ג'

ד"ר עופר נורדהיימר נור

שיעור

0608.3200
 01שיעור

01

01

01

שיעור

שיעור

שיעור

קוריאה המודרנית
0687.2116
 280 14:00-12:00גילמן
א'
 01שיעור
** מספר המקומות בקורסים חוגים אחרים מוגבל
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סמינרים סמסטריאליים
1041.3824
 01סמינר

אנתרופולוגיה של המוסר
12:00-08:30
ב'

420

ד"ר וייס אריקה

1041.3812
 01סמינר

ארגונים ואי שוויון חברתי
16:00-12:30
ב'

421

פרופ' קלב אלכסנדרה

01

01

1041.3796

ההיבטים הסוציולוגיים של
העדפה מתקנת
426 16:00-12:00
ג'

פרופ' אלון סיגל

1041.4482

עין אנתרופולוגית על יפן
העכשווית
421 20:00-16:00
ב'

פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה

סמינר

סמינר
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החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
תואר שני

סמסטר א'

01

01

01

1041.4286

תיאוריות למתקדמים :סוגיות
נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים
106 12:00-10:00
ב'

פרופ' קלב אלכסנדרה

1041.4289

תיאוריות למתקדמים :סוגיות
נבחרות באנתרופולוגיה פסיכולוגית
106 10:00-08:30
ב'

פרופ' בילו יורם

1041.4277

תיאוריות למתקדמים :סוגיות
תיאורטיות באנתרופולוגיה
106 16:00-14:00
ב'

ד"ר פוראני חאלד

תאוריות למתקדמים :ריבוד ואי שוויון
106 14:00-12:00
ג'

פרופ' אלון סיגל

1041.4292

תיאוריות למתקדמים :שינוי
חברתי ושינוי משפטי
106 14:00-12:00
ב'

ד"ר קריכלי-כץ תמר

1041.4294

תיאוריה למתקדמים :תיאוריות של
מוסר וצדק חברתי ,משפט וחקיקה
106 10:00-08:30
ג'

ד"ר קריכלי-כץ תמר

שו"ת

שו"ת

שו"ת

1041.4263
 01שו"ת

01

01

שו"ת

שו"ת

1041.4293
 01שו"ת
1041.4111
01

שו"ת

1041.4122
 01סדנה
02

סדנה
1041.4461

01

שו"ת

הערכת פרוייקטים
16:00-14:00
ב'

105

ד"ר קאי-צדוק אביטל

שיטות מחקר כמותיות למתקדמים א':
רגרסיה ליניארית
ד"ר גורודזייסקי אנסטסיה
106 16:00-14:00
ג'
סדנת תזה
ה'

18:00-16:00

421

ד"ר מנדל הדס
ד"ר קמפ אדריאנה

ה'

18:00-16:00

421

ד"ר גורודזייסקי אנסטסיה
ד"ר פוראני חאלד

תכנון הסקר :בניית המדגם וכלי
מחקר
105 18:00-16:00
ב'
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סמינרים סמסטריאליים
1041.3821
01

הפרדה ושילוב בין ערבים ויהודים
במערכת החינוך
419 16:00-12:00
ב'

פרופ' שביט יוסי

מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי
421 16:00-12:00
א'

ד"ר מנדל הדס

1041.4536

סמינר מחקר :סוציולוגיה
ציבורית -סוגיות בריבוד ואי שוויון
18:00-14:00
ג'

פרופ' אלון סיגל

0607.5313

"משפחות טובות" –
דיון במגדר ובמשפחה
20:00-16:00
ב'

ד"ר להד כנרת

1041.4561

פרקטיקום :מחקר וביקורת
בסוציולוגיה
421 12:00-10:00
ג'

סמינר

1041.4523
 .01סמינר

01

01

01

סמינר

סמינר

סמינר
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ד"ר קריכלי-כץ תמר
ד"ר מנדל הדס

סמינרים שנתיים
01

1041.4551

סמינר סמ' א':
סמ' ב':

1041.4560
01

סמינר

סמ' א':

פרקטיקום :אנתרופולוגיה
חברתית-תרבותית
419 12:00-10:30
ב'

סמ' ב':

419

1041.4526
01

סמינר

קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאייר
505 14:00-12:00
ה'
426 20:00-18:00
ה'

ב'

12:00-10:30

פרקטיקום :ארגונים וארגוני
שינוי חברתי
426 18:00-16:00
ב'

ד"ר פוראני חאלד

פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
ד"ר קרבאל-טובי מיכל

פרופ' קלב אלכסנדרה
ד"ר קמפ אדריאנה

סמינר מחלקתי **
1041.4129
527 16:00-14:00
ה'
 01סמינר
**סדנאות מחקר  -פרטים במערכת שעות תואר שלישי
**הסמינר המחלקתי והסדנאות אינם נמנים במניין השעות לתואר

ד"ר מנדל הדס
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סמסטר ב'
1041.4295

תיאוריות למתקדמים :עיון מחודש
במושג "התודעה הכוזבת"
204 18:00-16:30
ב'

ד"ר פישר שלמה

1041.4272

דילמות מתודולוגיות מרכזיות
במדעי החברה
208 14:00-12:00
ב'

פרופ' לוין אפשטיין נח

1041.4224

דרכים לדעת :סדנה בשיטות
מחקר איכותניות
425 16:00-14:00
ב'

פרופ' הרצוג חנה

1041.4223
 01שו"ת

לשדה וחזרה :מתודולוגיה אתנוגרפית
106 16:30-14:00
ב'

ד"ר וייס אריקה

1041.4225
 01שו"ת

סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים
106 12:00-09:00
ב'

פרופ' קלב אלכסנדרה

01

01

01

01

01

01

שו"ת

שו"ת

שו"ת

1041.4222

שיטות מחקר כמותיות למתקדמים ב':
משתנה תלוי קטגוריאלי
פרופ' איילון חנה
105 16:00-14:00
ב'

1041.4440

הבנת הנקרא :סדנה בכתיבה
אקדמית באנתרופולוגיה
 308 14:00-12:00ספרייה מדה"ח ד"ר קרבאל-טובי מיכל
ה'

1411.7258

Law and Political Thought:
Questioning Secularism-Workshop
ב'
 202 18:00-16:00טרובוביץ פרופ' לביא שי
ד"ר פוראני חאלד

שו"ת

סדנה

סדנה

קורסי חוגים אחרים**

01

01

0607.5408

גבריות במלכוד-
סדנת לימוד אינטרדיספלינרית
 211 20:00-18:00רוזנברג ד"ר להד כנרת
ג'

1031.3699

"מקום" במחשבה הפוליטית
בישראל
314 15:00-12:00
ה'

ד"ר חוברס איל

נושאים נבחרים בשוק העבודה
105 15:00-12:00
ג'

ד"ר מיעארי סאמי

סמינר

שיעור

1051.4560
 01שיעור

פמיניזמים מזרחיים בישראל
0607.5407
בראשית המאה ה21-
 305 14:00-10:00גילמן
ד'
 01שיעור
**מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל**
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סמינרים סמסטריאליים
1041.3812
 01סמינר

01

01

ארגונים ואי שוויון חברתי
16:00-12:30
ב'

421

1041.4480

כתיבה ,ייצוג והדילמה הפוסט-
מודרנית באנתרופולוגיה
419 20:00-16:00
א'

1041.4552

עיון במושג הליברליזם
בתיאוריה ובפרקטיקה
20:00-16:00
ה'

סמינר

סמינר

314

פרופ' קלב אלכסנדרה

פרופ' רבינוביץ דני

ד"ר וייס אריקה
פרופ' מזרחי ניסים

קורסי חוגים אחרים**
0659.2414
 01סמינר

גזע ,לאום וגזענות
20:00-16:00
א'

א 319גילמן ד"ר סנאית גיסיס

תיאוריות פמיניסטיות של זמן,
0607.5405
גיל ומהלך חיים
 212 20:00-16:00רוזנברג ד"ר להד כנרת
ד'
 01סמינר
**מספר המקומות בקורסי חוגים אחרים מוגבל
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תואר שלישי
סמסטר א'

סמסטר ב'
1041.4272
שו"ת

01

דילמות מתודולוגיות מרכזיות
במדעי החברה
106 14:00-12:00
ב'

פרופ' לוין אפשטיין נח

שנתי
1041.5000
 01סמינר
1041.5010
01

סדנה

סדנת דוקטורנטים
14:00-12:00
ה'

527

לוגיסטיקה ,מתודולוגיה וכתיבה
בעבודת הדוקטורט
426 16:00-14:00
ב'

ד"ר וייס אריקה
פרופ' לוין אפשטיין נח

פרופ' מזרחי ניסים

סמינר מחלקתי וסדנאות מחקר**
**מיועד לתלמידי תואר שני ושלישי .לא נחשב במניין השעות לתואר
1041.4129
 01סמינר

סמינר מחלקתי **
16:00-14:00
ה'

527

ד"ר מנדל הדס

1041.4305
 01סדנה

סדנה באנתרופולוגיה
16:00-14:00
ה'

527

ד"ר פסח תום

1041.4301
01

סדנה

1041.4302
 01סדנה

סדנה בסוציולוגיה היסטורית
ופוליטית
527 16:00-14:00
ה'
סדנת ריבוד ואי שוויון
16:00-14:00
ה'

527
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ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
לאתר החוג

ראש ביה"ס :פרופ' אינה וינר

תואר ראשון

מרכז לימודי הב.א :.פרופ' נירה ליברמן
יועץ ב.א :.ד"ר נורית שנבל

מטרת הלימודים

להקנות לתלמידים ידע בסיסי בתיאוריה ובמחקר של הפסיכולוגיה בתחומיה השונים .לימודי התואר הראשון אינם
מקנים לתלמידים הכשרה לעבודה מעשית כפסיכולוגים .הכשרה כזו ניתנת במסגרת לימודי התואר השני.

משך הלימודים

הלימודים לתואר ראשון יימשכו  3שנים.
הארכת לימודים מעבר ל 3-שנים דורשת קבלת אישור מוועדת הוראה.

ייעוץ וטיפול בפניות תלמידים

מרכז לימודי הב.א .הוא האחראי האקדמי לתכנית הלימודים ולפניות תלמידים בנושאים עקרוניים הקשורים
לתכנית הלימודים.
יועץ לתלמידי הב.א .מטפל בבירורים מיוחדים הקשורים לתלמידים עם נסיבות ובקשות חריגות .כמו-כן מטפל היועץ
בבירורים ובקובלנות בנוגע לצוות ההוראה בביה"ס.
פנייה ליועץ לתלמידי הב.א .תיעשה דרך גב' נירה ציצילוק ,במזכירות הסטודנטים בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה.
הפנייה תוגש ליועץ רק לאחר הגשת התיעוד המתאים וחתימתה של גב' נירה ציצילוק )טלפון,(6408839 :
.niraZ@tauex.tau.ac.il

אופני לימוד

בחוג שני אופני לימוד:
 .1אופן לימוד דו-חוגי ,שבו לומדים התלמידים שני חוגים ,שמהם אחד הוא פסיכולוגיה.
 .2אופן לימוד חד-חוגי )מורחב( ,שבו לומדים התלמידים מספר שעות רב יותר בפסיכולוגיה,
ובנוסף שתי חטיבות לימודים בתחומים אחרים .ניתן לעבור לאופן הלימוד החד-חוגי רק עם
סיום שנה א' בחוג.

תכנית הלימודים

][ 1

מכסת חובות התלמיד
לימודי ביה"ס
.1
קורסי שנה א'
קורסי שנה ב'
קורסי שנה ג'
קורסי בחירה
סה"כ
לימודים מחוץ לביה"ס
.2
כלים שלובים
.3

אופן לימוד חד-חוגי
22
14
16
26
80
32

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס )חטיבות( ][3

___________________

אופן לימוד דו-חוגי
 22ש"ס
 14ש"ס
 10ש"ס
 12ש"ס
ש"ס][2
58
לימודי חוג שני

] [1לתלמידים שיחלו לימודיהם בתשע"ו.
תלמידים שהחלו לימודיהם בביה"ס לפני תשע"ו תכנית הלימודים המחייבת אותם היא על פי ידיעון שנת
תחילת לימודיהם בביה"ס.
] [2תלמידים הלומדים בחוג לביולוגיה או בפקולטה למדעים מדויקים ותלמידים לאחר תואר ילמדו  60ש"ס,
כלומר יחויבו ב 14-ש"ס קורסי בחירה.
] [3כאשר היקף הלימודים בחטיבה רגילה גדול מ 16-ש"ס גדלה מכסת שעות הלימוד מחוץ לחוג בהתאם.
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מבנה תכנית הלימודים לתלמידים שהחלו ללמוד בתשע"ו
התכנית מחולקת ל 2-חלקים:
חלק א'  -שיעורי חובה
חלק ב'  -שיעורי בחירה

א .שיעורי חובה
שיעורי חובה  -שנה א'

שיעורי חובה  -שנה ב'

מבוא למדעי הפסיכולוגיה )(2
מבוא לתורות האישיות )(2
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה א'+ב'][4] [2
תפיסה ופסיכופיזיקה )(2
פסיכולוגיה פיזיולוגית
א'+ב' )(2+2
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית )(2
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב'
)(4+4
שיטות מחקר )(2
שעות ניסוי
פסיכולוגיה ניסויית :התנסות במחקר
ובכתיבה מדעית )(2
ניתוח שונות ויישומי מחשב)(4
פסיכולוגיה חברתית :מהאישי לבינאישי )(2
סה"כ

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית )(2

 22ש"ס

ב .שיעורי בחירה 12 -ש"ס

 14ש"ס

שיעורי חובה  -שנה ג'
מבוא לפסיכופתולוגיה )(2

סמינר אמפירי )(4
למידה  -התניה קלאסית
ואופרנטית :תופעות בסיסיות
וניתוח תאורטי )(2
פסיכולוגיה חברתית:
מהבינאישי לקבוצתי )(2
 10ש"ס

][3

ניתן ללמוד את שיעורי הבחירה במהלך  3השנים .יש לבחור מרשימת קורסי הבחירה של בית הספר ומקורסי הבחירה
מחוץ לבית הספר ,שמפורסמים במערכת ) 8ש"ס לכל היותר מחוץ לביה"ס למדעי הפסיכולוגיה( .ניתן לבחור קורס
שאינו קיים ברשימה בתנאי שיש לו זיקה לפסיכולוגיה ובכפוף לאישור רכזת הב"א ,ההרשמה לקורסים אלה תיעשה
על בסיס מקום פנוי.

מבנה תכנית הלימודים  -אופן לימוד דו חוגי

אופן
ההוראה

מס'
ש"ס

קורסי שנה א' -חובה

ש'+ת'

2

ש'+ת'
ש'+ת'

4
4

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

ש'
ש'

2
2

מבוא לתורות האישיות
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

ש'
ש'

2
2

ש'
ש'+ת'

הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה
מבוא למדעי הפסיכולוגיה
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי
החברה א' ][1
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי
החברה ב'][1
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'
סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'

שעות ניסוי

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

סה"כ

דרישות מוקדמות

2
2

סמסטר
א' או ב'
א'
א'

זכאות להיבחן
במקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'
סטטיסטיקה
לפסיכולוגים א'
פסיכולוגיה
פיזיולוגית א'
מבוא למדעי
הפסיכולוגיה

ב'

א'
ב'
א'
ב'
ב'
ב'

 22ש"ס

עמידה בהצלחה בכל קורסי החובה של שנה א'.

____________________

] [1תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה או מדע המדינה או תקשורת או לימודי עבודה
ילמדו את הקורס במסגרת החוג השני ולא במסגרת ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה .התרגיל אינו נחשב במניין
השעות לתואר.
] [2תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא כלכלה או מחוץ לפקולטה למדעי החברה ילמדו את הקורס במסגרת ביה"ס
למדעי הפסיכולוגיה .ניתן ללמוד את הקורס בכל אחת משנות הלימוד אך מומלץ ללמוד בשנה א'.
] [3תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא ביולוגיה או בפקולטה למדעים מדויקים ותלמידים בעלי תואר אקדמי
ילמדו  7קורסי בחירה ) 14ש"ס( ,מתוכם  8ש"ס לכל היותר מחוץ לביה"ס למדעי הפסיכולוגיה.
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קורסי שנה ב'  -חובה  -לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ו
שיטות מחקר

אופן
ההוראה
ש'

מס'
ש"ס

פסיכולוגיה ניסויית :התנסות במחקר ובכתיבה
מדעית
ניתוח שונות ויישומי מחשב

ת'

2

ש'+ת'

4

ש'
ש'

2
2

ש'
ש'
ש'

2
2
2

פסיכולוגיה חברתית :מהאישי לבינאישי

פסיכולוגיה חברתית :מהבינאישי לקבוצתי][1

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
תפיסה ופסיכופיזיקה
למידה  -התניה קלסית ואופרנטית תופעות
בסיסיות וניתוח תאורטי][1
סה"כ

דרישות מוקדמות

סטטיסטיקה
לפסיכולוגים א'+ב',
שעות ניסוי
שיטות מחקר

2

סטטיסטיקה
לפסיכולוגים א'+ב',
פסיכולוגיה ניסויית
מבוא לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
מהאישי לבינאישי
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה

סמסטר
א'
ב'
א'
א'
ב'
א'
ב'
א'

 18ש"ס

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

עמידה בהצלחה בכל קורסי החובה של שנה ב'.

קורסי שנה ג' – חובה – לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ו
סמינר אמפירי

אופן ההוראה
ס'

מס' ש"ס
4

ש'

2

מבוא לפסיכופתולוגיה
סה"כ

 6קורסי בחירה )12

דרישות מוקדמות
הדרכה במאגרי מידע ,ניתוח שונות
ויישומי מחשב ,שיטות מחקר
מבוא לפסיכולוגיה

סמסטר
א'+ב'
א'

 6ש"ס

ש"ס(][2

יש לבחור מרשימת קורסי הבחירה של ביה"ס ומקורסי הבחירה מחוץ לביה"ס ,שמפורסמים במערכת.
ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במהלך  3השנים.

מבנה תכנית הלימודים  -אופן לימוד חד-חוגי
קורסי שנה א' -חובה

][2

אופן
ההוראה

מס'
ש"ס

ש'+ת'

2

ש'+ת'
ש'+ת'

4
4

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

ש'
ש'

2
2

מבוא לתורות האישיות
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

ש'
ש'

2
2

ש'
ש'+ת'

הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה
מבוא למדעי הפסיכולוגיה
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי
החברה א' ][3
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי
החברה ב'][3
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'
סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'

שעות ניסוי

סה"כ

דרישות מוקדמות

2
2

 22ש"ס

סמסטר
א' או ב'
א'
א'

מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'
סטטיסטיקה
לפסיכולוגים א'
פסיכולוגיה
פיזיולוגית א'
מבוא למדעי
הפסיכולוגיה

ב'
א'
ב'
א'
ב'
ב'
ב'

__________________________
] [1תלמידי ) 1513+1514ביה"ס למדעי המוח( ילמדו את הקורס בשנה השלישית ללימודיהם – תשע"ז.
] [2תלמידים שהחוג השני שלהם הוא ביולוגיה או בפקולטה למדעים מדויקים ילמדו  7קורסי בחירה ) 14ש"ס(,
מתוכם  8ש"ס לכל היותר מחוץ לביה"ס למדעי הפסיכולוגיה.
] [3תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה או מדע המדינה או תקשורת או לימודי עבודה
ילמדו את הקורס במסגרת החוג השני ולא במסגרת ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה .התרגיל אינו נחשב במניין
השעות לתואר

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
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עמידה בהצלחה בכל קורסי החובה של שנה א'.

קורסי שנה ב' – חובה
קורסי חובה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ו

שיטות מחקר

אופן
ההוראה
ש'

מס'
ש"ס

פסיכולוגיה ניסויית :התנסות במחקר ובכתיבה
מדעית
ניתוח שונות ויישומי מחשב

ת'

2

ש'+ת'

4

פסיכולוגיה חברתית :מהאישי לבינאישי
פסיכולוגיה חברתית :מהבינאישי לקבוצתי

ש'
ש'

2
2

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
תפיסה
למידה  -התניה קלסית ואופרנטית תופעות
בסיסיות וניתוח תאורטי
סה"כ

ש'
ש'
ש'

2
2
2

2

דרישות מוקדמות

סמסטר

סטטיסטיקה
לפסיכולוגים א'+ב',
שעות ניסוי
שיטות מחקר

א'

סטטיסטיקה
לפסיכולוגים א'+ב',
פסיכולוגיה ניסויית
מבוא לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
מהאישי לבינאישי
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה

ב'
א'
א'
ב'
א'
ב'
א'

 18ש"ס

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

עמידה בהצלחה בכל קורסי החובה של שנה ב'.

קורסי שנה ג' – חובה

קורסי חובה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ו

 2סמינר אמפיריים
מבוא לפסיכופתולוגיה
לימודי שדה

מס' ש"ס

אופן
ההוראה
ס'

8

ש'

2

הדרכה במאגרי מידע ,ניתוח
שונות ויישומי מחשב ,שיטות
מחקר
מבוא לפסיכולוגיה

4
סה"כ

דרישות מוקדמות

סמסטר
א'+ב'
א'
א'+ב'

 14ש"ס

 13קורסי בחירה ) 26ש"ס(
יש לבחור מרשימת קורסי הבחירה של ביה"ס ומקורסי הבחירה מחוץ לביה"ס ,שמפורסמים במערכת 8) .ש"ס לכל
היותר מחוץ לביה"ס למדעי הפסיכולוגיה(.
ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במהלך  3השנים.
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רשימת קורסים מחוץ לבי"ס למדעי הפסיכולוגיה – המוכרים בתכנית לתואר
ראשון)(1
מדעי החיים
0455.3051
1501.1005
0455.3064
0455.2536
0455.3835
0455.3431
0455.2807
0455.3652
0455.3835
0455.2563
0455.3505
0455.2777
1501.1008
0455.1569

בקרה אנדוקרינית
מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
נוירואתולוגיה :מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה
Invertebrate Models in Neuroscience
אבולוציה
קוגניציה בבעלי חיים
גישה מולקולרית
התנהגות בע"ח
בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח
קוגניציה בבעלי חיים
סוציוביולוגיה
מיפוי המוח ודימות מוחי
מבנה המוח
הצרבלום גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק
מבוא לעולם החי – מחסרי חוליות לחוליתניים

הפקולטה לאומנויות
מוזיקה ,טקסט וקשרים בין החושים
הפקולטה למדעי הרוח
 0809.1050חשיבה פילוסופית חומר ורוח
 0662.1013מבוא לתרבות הילד
 0618.1041מבוא לפילוסופיה של המדע
 0608.1144מגדר והיסטוריה מודרנית במערב
 0662.1962תרבות וקוגניציה
בית הספר לחינוך
 0721.4219נוירופסיכולוגיה של קשב וליקויי קשב
 0721.4311קשב ולמידה

____________________
) (1הרישום על בסיס מקום פנוי )החוגים אינם מחויבים לרשום את תלמידי פסיכולוגיה( אנא הצטיידו בטופס
ממזכירות בי"ס לפסיכולוגיה – תואר ראשון .אחריות התלמידים לבדוק בידעוני הפקולטות כי הקורסים
נפתחים בשנת הלימודים הרלוונטית ,האחריות לרישום חלה על התלמיד.
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תנאי קבלה לאופן הלימוד החד-חוגי

לאופן הלימוד החד-חוגי ניתן להתקבל רק בשנה ב' ללימודי התלמידים .בקשות להתקבל לאופן לימוד זה רשאים
להגיש תלמידים שלמדו בשנה א' תכנית מלאה בשני החוגים )ולפחות  10ש"ס( ,והשיגו ממוצע  90לפחות בביה"ס
למדעי הפסיכולוגיה ו 85-לפחות בחוג השני ,בתום שנת הלימודים הראשונה.
חובות התלמידים באופן הלימוד החד-חוגי 80 :ש"ס בפסיכולוגיה ובכלל זה סמינר נוסף ,וכן שתי חטיבות בהיקף 16
ש"ס כל אחת ,בשני חוגים אחרים )ראה רשימת החטיבות (.
הקבלה לאופן הלימוד החד-חוגי טעונה אישור של הוועדה לתואר ראשון .לימודי השנה הראשונה זהים בשני אופני
הלימוד .לתלמידים המתקבלים לאופן הלימוד החד-חוגי ייחשבו לימודיהם בשנה הראשונה בחוג האחר לחלק
מהדרישות של אחת החטיבות )בתיאום עם יועץ הב.א.(.

הדרכה במאגרי מידע

כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה וירטואלית חד פעמית בנושא הכרת הספרייה ושימוש במאגרי מידע.
ההדרכה כוללת :עקרונות בסיסיים באוריינות מידע ,השלבים בתהליך איתור המידע ,הכרת משאבי המידע השונים
)מאגרי מידע ,כתבי עת אלקטרוניים ,אתר אינטרנט( והערכתם.
על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום אינו מצריך
הקצאת נקודות.
ההדרכה ניתנת באינטרנט במסגרת מערכת הקורסים המתוקשבת  ,Moodleניתן לבצע את ההדרכה בכל זמן במהלך
הסמסטר .ציון עובר בהדרכה יינתן למי שעבר בהצלחה את התרגיל שבסוף ההדרכה.
תלמידים יירשמו להדרכה רק באחד מחוגי הלימוד שלהם .תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא ניהול או חשבונאות
יירשמו להדרכה בביה"ס לניהול.

שעות ניסוי

תלמידים בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה חייבים להשתתף כנבדקים במעבדות ביה"ס במשך  15שעות בשנה הראשונה.
פרטים על נוהל ההשתתפות יימסרו לתלמידים בתחילת השנה .יש למלא חובה זו עד היום האחרון ללימודים בשנה"ל
תשע"ו.
מטרת ההשתתפות היא:
א .להקנות לתלמידים חוויה לימודית תוך כדי התנסות ישירה במחקרים הנעשים בביה"ס.
ב .לקדם מחקרים הנעשים על ידי אנשי סגל ביה"ס והתלמידים לפסיכולוגיה מהשנים המתקדמות.
השלמת  15שעות המעבדה בשנה א' היא תנאי לרישום לקורסי שנה ב' .התלמידים לא יהיו רשאים להמשיך
לימודיהם בביה"ס ,עד להשלמת חובה זו.

סמינרים

כל התלמידים בביה"ס חייבים להשתתף באורח פעיל ולהגיש עבודה בסמינר אמפירי.
הסמינר מיועד רק לתלמידי שנה ג' שמילאו את כל הדרישות המוקדמות של שנים א' ו-ב' בלימודיהם .התלמידים
יחויבו להגיש במהלך סמסטר א' הצעת מחקר כתובה או כל עבודה אחרת שתידרש ע"י המורה .עבודה זו יש להגיש
עד היום האחרון של סמסטר א' בשנה"ל תשע"ו .ציון עבודה זו יהווה  15%מהציון הסופי .את העבודה הסמינריונית
יש להדפיס ולצרף את כל החומר הרלוונטי )שאלונים ,תצפיות כד'( הקשור בעבודה .כל שאלון שהוכן לשם עבודה
סמינריונית חייב לקבל תחילה אישור בחתימת המרצה המנחה בעבודה הסמינריונית .בלי רשות מורה הסמינר אין
התלמידים רשאים לפרסם ,בכל צורה שהיא ,את העבודה הסמינריונית שלהם.
כל התלמידים יחויבו להגיש בנפרד עבודה סמינריונית עצמאית.
המחקר יוכל להתבצע בצוות ,באישורו ועל פי שיקול דעתו של מורה הסמינר.
המועד האחרון להגשת העבודה הסמינריונית בשנה"ל תשע"ו הוא:
סמסטר א'  -יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו
שנתי  -יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
מועד זה הינו סופי .במקרים יוצאים מהכלל ניתן לפנות בבקשה מיוחדת מלווה בהמלצת המורה לוועדת ההוראה של
הפקולטה למדעי החברה .העבודה הסמינריונית תוגש למזכירות ויירשם מועד הגשתה .התלמידים מתבקשים לשמור
עותק נוסף של העבודה הסמינריונית.
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תקנות החוג
מועדי בחינות

א.
ב.

ג.

מוצעים שני מועדי בחינה ,מועד א' ומועד ב' .החוג ממליץ לכל התלמידים לגשת למועד א') .לתשומת לבכם,
ישנה סבירות גבוהה שמועדי ב' של הבחינות ייקבעו לזמן חופף לתאריך בחינות של שנים אחרות .יש לקחת
זאת בחשבון בתכנון לוח הבחינות(.
מועד ב'
רשאים לגשת למועד ב' מי שלא ניגשו למועד א' ,מי שנכשלו במועד א' ,או מי שרוצים לשפר ציון חיובי של
מועד א' .בכל מקרה הציון האחרון הוא הציון הקובע.
תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' כדי לשפר ציון ,יירשמו דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".
מועד נוסף בגין שירות מילואים
תלמידים הזכאים למועד נוסף/מיוחד בגין שירות מילואים יגישו את הבקשה לוועדת ההוראה של הפקולטה.

חזרה על קורסים

א.
ב.
ג.

תלמידים שנכשלו בקורס חובה חייבים לחזור על הקורס בשנה העוקבת.
תלמידים שלומדים שנית קורס חובה המהווה דרישה מוקדמת לקורסים מתקדמים לא יוכלו ללמוד באותה
שנה את הקורסים המתקדמים.
תלמידים רשאים לחזור על קורס אחד במהלך לימודי התואר הראשון לצורך שיפור ציון חיובי ,למעט
הקורסים :סטטיסטיקה לפסיכולוגים ,שיטות מחקר ,ניתוח שונות ויישומי מחשב וסמינר אמפירי .על
התלמידים להירשם שנית לקורס ולעמוד בכל המטלות והדרישות כפי שיהיו בעת הלימוד החוזר .על פי כללי
האוניברסיטה ,הציון האחרון הוא הקובע.

נהלי הגשת עבודות למעט עבודות סמינריוניות

א.
ב.

עבודות המוטלות במהלך קורס יש להגיש עד היום האחרון של הסמסטר בו נערך הקורס.
עבודות סיום קורס יש להגיש תוך חודש מהיום האחרון לסמסטר בו נערך הקורס.

הפסקת לימודים אקדמית

א.
ב.

תלמידים שקיבלו ציון סופי שלילי בקורס חובה ,חזרו על הקורס ,וקבלו ציון סופי שלילי גם בפעם השנייה -
יופסקו לימודיהם בביה"ס.
תלמידים שנכשלו )קיבלו ציון סופי שלילי( ב 3 -קורסי חובה שונים במהלך לימודיהם יופסקו לימודיהם
בביה"ס )כל הכישלונות נחשבים ,כולל כישלונות בקורסים שהתלמיד חזר עליהם בהצלחה( .הערה :מדובר על
כישלון סופי בקורס ,ולא על כישלון במועד א' שתוקן במועד ב'.

פטור על סמך קורס חופף

תלמיד שלמד קורסים במוסד אקדמי מוכר יוכל לפנות לבירור קבלת פטור בתנאים הבאים:
 ציון  85לפחות סילבוס מפורט של הקורס וגליון ציונים רשמי המלצת מרצה הקורס אישור יועץ הב"אההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור מזכירות הסטודנטים בפקולטה למדעי החברה.
תלמידים באופן הלימוד הדו-חוגי בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה ,אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים בהיקף עד
 20ש"ס ,אינם חייבים בהשלמת שעות בפסיכולוגיה .תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על  20ש"ס חייבים
בהשלמת שעות בקורסי בחירה בביה"ס .תלמידים כאלו חייבים ללמוד בביה"ס מכסה של  40ש"ס לפחות כולל את
כל מכסת שיעורי החובה שלא הוכרו.
תלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בכל הצירופים האפשריים הן בפקולטה למדעי החברה והן מחוצה לה ,ילמדו
א.
את הקורסים סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב' במסגרת פסיכולוגיה.
תלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובניהול ילמדו בפסיכולוגיה את הקורסים" :סטטיסטיקה
ב.
לפסיכולוגים" ,ו"ניתוח שונות ויישומי מחשב" .התלמידים יהיו פטורים מהקורסים "סטטיסטיקה לניהול"
ו"מבוא לסטטיסטיקה" בחוג לניהול.

174

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

תלמידים בעלי תואר אקדמי קודם )חוג לאחר תואר(

תלמידים אלה ,אשר במסגרת לימודיהם הקודמים לא למדו קורסים בתחום הפסיכולוגיה ,תכנית לימודיהם תהיה
התכנית הרגילה באופן הלימוד הדו-חוגי בפסיכולוגיה ) 60ש"ס([1].
תלמידים אשר במסגרת לימודיהם הקודמים למדו קורסים בתחום הפסיכולוגיה ,יוכלו לקבל פטור של עד  20ש"ס על
סמך לימודים אלה .עם סיום הלימודים תוענק תעודה מיוחדת ,המקנה את הזכות להמשיך לימודים לתואר שני
בפסיכולוגיה בכפוף לתנאי הקבלה.
לצורך אישור הפטור מקורסים ,על התלמידים לפנות מיד עם קבלת הודעת הקבלה מהאוניברסיטה
למזכירות פסיכולוגיה ולהמציא רשומת לימודים רשמית מלימודיהם הקודמים .הדרכה להליך אישור הפטור תינתן
במזכירות ביה"ס.
תלמידים אשר על-סמך לימודיהם הקודמים יקבלו פטור מקורסים בהיקף העולה על  20ש"ס )לרבות אלה שסיימו
לימודי חטיבה בפסיכולוגיה( ,יחויבו בתכנית השלמות בלבד ומעמדם ישונה למעמד של תלמידים ב"מעמד מיוחד".
סיום תכנית ההשלמות אינה מזכה בתעודה או בתואר אקדמי ,אך מקנה זכות להגיש מועמדות לתואר שני
בפסיכולוגיה .בשיקולי הקבלה לתואר השני יובא בחשבון הציון הממוצע המשוקלל בתכנית ההשלמות.

הצעה לתכנית לימודים לתלמידים בעלי תואר אקדמי:
משך התכנית ארבעה סמסטרים לפחות
סמסטר א'

היקף
בש"ס

סמסטר ב'

היקף
בש"ס

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לתורת האישיות

2

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'

4

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

2

סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'

4

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי
החברה א'

2

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

2

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה ב'

2

קורסי בחירה

6

הדרכה במאגרי מידע
שעות

ניסוי][2

סה"כ  12 :ש"ס
סמסטר ג'

סה"כ  16 :ש"ס
היקף
בש"ס

סמסטר ד'

היקף
בש"ס

שיטות מחקר א'

2

פסיכולוגיה ניסויית :התנסות במחקר
ובכתיבה מדעית

2

ניתוח שונות ויישומי מחשב

4

תפיסה ופסיכופיזיקה

2

פסיכולוגיה חברתית  :מהאישי לבינאישי

2

פסיכולוגיה חברתית  :מהבינאישי
לקבוצתי

2

מבוא לפסיכופתולוגיה

2

קורסי בחירה

8

למידה  -התניה קלאסית ואופרנטית :תופעות
בסיסיות וניתוח תאורטי

2

סמינר אמפירי ][3

4

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

2
סה"כ 14 :ש"ס

סה"כ  18 :ש"ס

__________________
] 60 [1ש"ס ומתוכם  14ש"ס קורסי בחירה.
] [2תלמידי התכנית לבעלי תואר אקדמי חייבים ב 15-שעות ניסוי ,כשאר תלמידי בית הספר.
] [3סמינר שנתי.
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שקלול ציון
מפתח חישוב ממוצע הקורסים )החל משנה"ל

אופן הלימוד הדו-חוגי

תשע"ג(][1

2
4
8
4
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
12
10

מבוא לפסיכולוגיה
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'+ב'
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב'
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'+ב'
מבוא לתורות האישיות
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
שיטות מחקר
פסיכולוגיה ניסויית :התנסות במחקר ובכתיבה מדעית
ניתוח שונות ויישומי מחשב
למידה – התניה קלסית ואופרנטית :תופעות בסיסיות וניתוח תיאורטי
פסיכולוגיה חברתית :מהאישי לבינאישי
פסיכולוגיה חברתית :מהבינאישי לקבוצתי
מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
תפיסה ופסיכופיזיקה
מבוא לפסיכופתולוגיה
שיעורי בחירה][2
סמינר אמפירי

שקלול ציון הגמר

שקלול ציון הגמר באופן הלימוד הדו-חוגי:
ממוצע משוקלל בקורסים
סמינר אמפירי
הגשת בקשה לציון גמר)טופס טיולים( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר

מפתח חישוב ממוצע הקורסים )החל משנה"ל

85%
15%

תשע"ג(][1

אופן הלימוד חד-חוגי

2
4
8
4
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
26
8.5
8.5

מבוא לפסיכולוגיה
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'+ב'
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב'
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'+ב'
מבוא לתורות האישיות
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
שיטות מחקר
פסיכולוגיה ניסויית :התנסות במחקר ובכתיבה מדעית
ניתוח שונות ויישומי מחשב
למידה – התניה קלסית ואופרנטית :תופעות בסיסיות וניתוח תיאורטי
פסיכולוגיה חברתית :מהאישי לבינאישי
פסיכולוגיה חברתית :מהבינאישי לקבוצתי
מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
תפיסה ופסיכופיזיקה
מבוא לפסיכופתולוגיה
שיעורי בחירה
סמינר אמפירי ראשון
סמינר אמפירי שני

שקלול ציון הגמר
שקלול ציון באופן הלימוד החד-חוגי:
קורסי החוג
) 10%כל סמינר(
 2סמינרים
חטיבה מורחבת
או:
) 10%כל חטיבה(
20%
 2חטיבות
הגשת בקשה לציון גמר )טופס טיולים(  -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר.
_______________________
המשקלות הנ"ל מיועדים לחישוב הממוצע ואינם בהכרח משקפים את מספר הש"ס הצמודים לכל קורס.
][ 1
] [2תלמידים שחוג לימודיהם השני ביולוגיה או בפקולטה למדעים מדויקים ילמדו  14ש"ס והמשקל יהיה .14
60%
20%
20%
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תכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב עם הדגש
במדעי המוח בית הספר למדעי הפסיכולוגיה

רכזי התכנית
פרופ' גלית יובל )פסיכולוגיה(
טל6405474 .
gality@post.tau.ac.il

פרופ' חזי ישורון )מדעי המחשב(
טל6409368 .
hezy@post.tau.ac.il

מסלול מיוחד לתואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח למתקבלים החל משנת תשע"ד.
התכנית נועדה לקבוצה נבחרת של תלמידים המתעניינים במדעי המוח מההיבט החישובי וההתנהגותי-קוגניטיבי.
מדובר באוכלוסייה שונה מהתלמידים שלומדים בתכנית הדו-חוגית בפסיכולוגיה ביולוגיה שאיננה מתעניינת בהיבט
החישובי של מדעי המוח והקוגניציה .בנוסף מדובר באוכלוסייה שונה מתלמידי תואר ראשון במדעי המחשב
ופסיכולוגיה רגיל אשר איננה מתעניינת בהכרח בתחום מדעי המוח.
בוגרי תכנית זו יוכלו להמשיך בלימודי תואר שני במסגרת ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה )כולל פסיכולוגיה קלינית(,
בביה"ס למדעי המחשב ,בפקולטה למדעי החיים או בפקולטה לרפואה ובנוסף במסלול הישיר לדוקטורט במדעי
המוח ,בהתאם לתנאי הקבלה בכל אחד מהמסלולים.
לפירוט התכנית בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח.
http://neuroscience-web.tau.ac.il/?page_id=928

תכנית לימודים לתואר ראשון באופן לימוד דו-חוגי
בביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח
יועצי התכנית
ד"ר תום שינברג )ביולוגיה(
טל6406980 .

ד"ר שגב ברק )פסיכולוגיה(
טל6408969 .

מסלול מיוחד לתואר ראשון בביולוגיה ובפסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח למתקבלים החל משנת תשע"ג.
תכנית זו מיועדת לקבוצה נבחרת של תלמידים בעלי נתונים גבוהים במיוחד ועניין במדעי המוח .התכנית כוללת
קורסים בסיסיים ,מתודולוגיים ומתקדמים בפסיכולוגיה וביולוגיה ובנוסף ניתנים מספר קורסים יעודיים במדעי
המוח.
בוגרי תכנית זו יוכלו להמשיך בלימודי תואר שני במסגרת ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה )כולל פסיכולוגיה קלינית(,
בפקולטה למדעי החיים או בפקולטה לרפואה ובנוסף במסלול הישיר לדוקטורט במדעי המוח ,בהתאם לתנאי הקבלה
בכל אחד מהמסלולים.
לפירוט התכנית ביולוגיה-פסיכולוגיה בהדגש מדעי המוח.
http://neuroscience-web.tau.ac.il/?page_id=928

177

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

תכנית לימודים במתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות
מבין :כלכלה ,פסיכולוגיה ופילוסופיה )(0379
תיאור התכנית ומטרותיה

תכנית הלימודים המוצעת מיועדת לתת לתלמידים בעלי סקרנות אינטלקטואלית ,המעוניינים להרחיב את יריעת
הלימודים לתואר ראשון לקראת לימודים גבוהים ,מסגרת לימודים ייחודית ויוקרתית .התכנית תאפשר להם לרכוש
תוך-כדי לימודי התואר הראשון ,בסיס מוצק ורחב הן במתמטיקה והן בשני תחומים נוספים במדעי החברה והרוח.
כוונת התכנית היא לחזק מגמות מחקריות מתחומים של מדעי החברה והרוח בהם יש לרקע המתמטי חשיבות
מכרעת.

מבנה תכנית הלימודים

מסגרת הלימודים היא התכנית הדו-חוגית )הקיימת( במתמטיקה עם חוג נוסף מפקולטה אחרת ,כאשר במקום
לימודים בחוג הנוסף ,ילמד התלמיד שתי חטיבות מורחבות מתוך החוגים :כלכלה ,פסיכולוגיה ופילוסופיה.
תכנית הלימודים כוללת  134ש"ס ,מהן:
א .במתמטיקה  72ש"ס )ו 4-ש"ס קורס הכנה בפיסיקה(.
ב .בשתי החטיבות  32ש"ס בכל חטיבה.

הטיפול בתלמידים הוא במזכירות תלמידי בית-הספר למדעי המתמטיקה .הרישום לקורסים בלימודי החטיבות
יתבצע בחוגים הרלוונטיים.
חטיבה בפסיכולוגיה  -בהיקף  32שעות
חובה
שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שם הקורס
שעות ניסוי][1
מבוא לפסיכולוגיה
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'+ב'
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'+ב'
מבוא לתורות האישיות
מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
מבוא לפסיכופתולוגיה
קורס בחירה
תפיסה ופסיכופיזיקה
למידה  -התניה קלאסית ואופרנטית :תופעות בסיסיות וניתוח
תאורטי
מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
פסיכולוגיה קוגניטיבית :פתרון בעיות ויצירתיות
מבחנים והערכה
פסיכולוגיה חברתית :מהאישי לבינאישי
פסיכולוגיה חברתית :מהבינאישי לקבוצתי
סה"כ

היקף בש"ס
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 32ש"ס

_____________________________
] [1החל משנה"ל תשע"ו  -חובה להשתתף ב 5-שעות ניסוי .לא ניתן לסיים את לימודי החטיבה ללא השלמת שעות
הניסויי.
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החטיבה בפסיכולוגיה
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' בלבד.
שלב א' ) 4ש"ס(
מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה ) 4ש"ס( ][1
תנאי מעבר לשלב ב' :ציון  60ומעלה במבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה

שלב ב' ) 12ש"ס(
התלמיד יבחר  4קורסים ,סה"כ  8ש"ס ,מהרשימה:
• מבוא לתורות האישיות
• תיאוריות אישיות  -עבודה יישומית
פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ][2
•
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'][2
•
• פסיכולוגיה חברתית :מהאישי לבינאישי
• פסיכולוגיה חברתית :מהבינאישי לקבוצתי
• מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
• מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
• פסיכולוגיה קוגניטיבית :פתרון בעיות ויצירתיות
• תפיסה ופסיכופיזיקה
התלמיד יבחר  2קורסים ,סה"כ  4ש"ס מהרשימה:
• יחסים בין-אישיים בקבוצה
• מידע ,קליטה ,עיבוד ,ייצוג ואחסון
• מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות
• "ורוד זה צבע של בנות"?  -סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר
מספר המקומות בכל קורס מוגבל.
תלמידי חטיבת העשרה יוכלו להירשם לקורסי בחירה בלבד ,אם ייוותרו בהם מקומות פנויים.

_______________________
] [1הקורס ניתן במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים ומחייב השתתפות ב 5-שעות ניסוי .תלמיד אשר לא ישלים
את חובת שעות הניסוי עד תום הסמסטר בו הוא לומד את הקורס ,לא יהיה זכאי לקבלת ציון בקורס )גם אם
נבחן בו(.
] [2חובה ללמוד חלק א' של הקורס לפני חלק ב'.
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תואר שני

יועצי המגמות

ראש המגמה הקלינית-מחקרית – ד"ר גל שפס
ראש המגמה החברתית  -פרופ' שושנה שילה
ראש המגמה הקוגניטיבית  -פרופ' דומיניק לאמי
ראש המגמה הפסיכוביולוגית  -פרופ' דפנה יואל
ראש המגמה לקוגניציה ומוח – פרופ' גלית יובל
מטרות הלימודים

א .להקנות לתלמידים התמחות בתחום אחד של המקצוע )שייקרא להלן "מגמה"(.
ב .להעמיק את הידע הכללי של התלמידים בתחומי הפסיכולוגיה החשובים .השילוב בין התמחות ובין הקניית ידע
כללי ברמה מתקדמת מתבטא בתכנית הלימודים של לימודי התואר השני בכך שבכל מגמה מוצעים לתלמידים
שיעורי חובה ,שיעורי בחירה ,ועבודת שדה מעשית בתחום ההתמחות של המגמה.

משך הלימודים

הלימודים לקראת התואר השני נמשכים שנתיים .תלמיד חייב למצוא מנחה לתזה עד תום השנה הראשונה ללימודיו,
לקבל אישור לעבודה ולדווח על כך למזכירות ביה"ס.

המגמות המוצעות

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

פסיכולוגיה קלינית-מחקרית
פסיכולוגיה חברתית
פסיכולוגיה קוגניטיבית
פסיכוביולוגית
קוגניציה ומוח

תנאי קבלה

רשאים להירשם מועמדים ,שסיימו את לימודיהם לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" בפסיכולוגיה כדלהלן:
למגמה הקלינית מחקרית בציון מתאם  105לפחות וממוצע בפסיכולוגיה  90לפחות.
למגמה החברתית בציון מתאם  100לפחות וציון ממוצע בפסיכולוגיה  88לפחות.
למגמה הקוגניטיבית ציון ממוצע בפסיכולוגיה  88לפחות.
למגמה הפסיכוביולוגית ציון ממוצע בפסיכולוגיה  88לפחות.
למגמה קוגניציה ומוח ציון ממוצע בפסיכולוגיה  88לפחות.
מבחן המיון ארצי בפסיכולוגיה – "מבחן מתאם" נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות) .טלפון.(02-6759555 :
את המגמות :פסיכולוגיה קלינית מחקרית ,פסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכוביולוגית  -ניתן לבחור בעדיפות ראשונה
בלבד.
במגמה החברתית ,ניתן לבחור גם בעדיפות שנייה ,כל עוד העדיפות הראשונה היא למגמה אחרת בביה"ס למדעי
הפסיכולוגיה .את המגמה קוגניציה ומוח ניתן לבחור בעדיפות ראשונה או בעדיפות שניה לקוגניטיבית/מדעי המוח.
מספר המתקבלים מצומצם .הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני
בפסיכולוגיה ,שתיקבע על סמך ריאיון אישי או מרכז הערכה )במגמה הקלינית מחקרית( ומבחן מיון ארצי .הזימון
לריאיון אישי הוא עפ"י שיקולי כל מגמה ,בהתאם לנתוני המועמדים.

המגמה הקלינית המחקרית

מועמדים בעלי תואר אקדמי לא בפסיכולוגיה ,המעוניינים ללמוד לתואר השני בפסיכולוגיה במגמה הקלינית
המחקרית חייבים ,כתנאי מוקדם ,להשלים לימודים מתכנית התואר הראשון בפסיכולוגיה .לשם כך עליהם להירשם
ללימודי התואר הראשון וקבלתם תישקל עפ"י דרישות הקבלה הרגילות לתואר הראשון בפסיכולוגיה )כולל הבחינה
הפסיכומטרית(.
מתקבלים ,אשר במסגרת לימודיהם הקודמים לא למדו קורסים מתחום הפסיכולוגיה ,ילמדו בתכנית הנקראת "חוג
לאחר תואר" .היקף לימודים אלו שווה להיקף הנדרש מתלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בפסיכולוגיה ,דהיינו  60ש"ס.
בסיום לימודים אלה ניתנת תעודה שוות-ערך מבחינה אקדמית לתואר ב.א .במסלול זה ניתן לקבל פטור עד  20ש"ס.
מתקבלים ,אשר למדו קורסים של יותר מ 10-ש"ס בפסיכולוגיה ,במסגרת לימודיהם הקודמים ,לרבות אלה שסיימו
לימודי חטיבה בפסיכולוגיה ,ילמדו בתכנית ההשלמות .מתקבלים אלו מתבקשים לפנות ,לאחר קבלת ההודעה על
קבלתם ,ליועץ התואר הראשון בחוג ,ולהמציא אישור המפרט את לימודיהם הקודמים .היועץ יקבע לכל תלמיד את
הרכב תכנית ההשלמות והיקפה .סיום תכנית ההשלמות אינו מזכה בתעודה או בתואר אקדמי ,אך מקנה זכות
להגשת מועמדות לתואר שני .סיום תכנית ההשלמות אינו מבטיח קבלה אוטומטית.
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קבלת תלמידים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים למגמות המחקריות

במקרים מיוחדים ועל פי החלטה מיוחדת של ראש המגמה הרלוונטית ,יתאפשר למי שאינם בעלי ב.א .בפסיכולוגיה,
להתקבל ללימודי השלמה במגמות החברתית ,הקוגניטיבית ,קוגניציה ומוח או הפסיכוביולוגית במעמד "על תנאי".
למגמות הקוגניטיבית הפסיכוביולוגית והחברתית רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה
גבוהה בציון "טוב מאוד" ) (88לפחות .מועמדים אלו יחויבו בקורסי השלמה מתכנית התואר הראשון )פירוט להלן(.
התנאי לקבלה כתלמידים מן המניין לתואר שני הוא סיום כל אחד מקורסי ההשלמות בציון שהוא לפחות ציון של
סף דרישת הקבלה למגמה .במגמה החברתית ,מועמדי ההשלמות לא יחויבו במבחן המתאם .במגמות
הפסיכוביולוגית וקוגניציה ומוח ,נדרש ממוצע של  88לפחות בציוני ההשלמות.
קורסי ההשלמה אינם נכללים במניין השעות לתואר שני ואינם משתקללים בציון הגמר.

קורסי ההשלמה הם:
חובה
סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב' )שיעור ותרגיל(.
א.
שיטות מחקר )שיעור ותרגיל(.
ב.
ניתוח שונות ויישומי מחשב ) -שיעור ותרגיל(.
ג.
סמינר אמפירי )אב(.
ד.
בחירה  6 -קורסים סמסטריאליים מתוך קורסי החובה בב.א .וזאת עפ"י קביעת ראש המגמה ובאישור היועץ לתואר
ראשון.
למגמה הפסיכוביולוגית  -פסיכולוגיה פיזיולוגית א+ב ,למידה ועוד  3קורסים מתוך קורסי החובה של תואר ראשון
בפסיכולוגיה.
התלמידים לא יעברו למעמד מן המניין בטרם יסיימו את כל ההשלמות שהוטלו עליהם ויעמדו בתנאי הסף [1].עם
זאת ,על פי שיקולי ראש המגמה יוכלו התלמידים ,באישור ,לקחת קורסים מתכנית המ.א .במקביל לתקופת
ההשלמות .במקרה זה יחתמו התלמידים על הצהרה כי ידוע להם שהשתתפותם בשיעורי התואר השני היא על תנאי
עד לסיום חובות ההשלמה ,בכפוף לתנאי קבלתם.
עפ"י תקנון האוניברסיטה ניתן להיות במעמד על תנאי במשך שנה מתחילת הלימודים לכל היותר.
כל מגמה רשאית להחמיר בתנאי הקבלה מעבר למפורט בפסקה זו .יודגש שוב כי הקבלה לתואר שני ללא תואר
ראשון בפסיכולוגיה הינה אך ורק במקרים מיוחדים ויוצאי דופן המצדיקים זאת.

חובות התלמיד בלימודי התואר השני

פירוט החובות:
קורסי חובה -
.1
א .קורסים מתודולוגיים וסטטיסטיים
ב .קורסי חובה ע"פ המפורט בתכנית כל אחת מהמגמות
קורסי בחירה מתוך רשימת שיעורי בחירה להשלמת מכסת השעות הנדרשת
.2
עבודה סמינריונית
.3
עבודת גמר
.4
פרקטיקום )לא משוקלל בציון הגמר( במגמה הקלינית
.5
הגנה על תזה במגמה הפסיכוביולוגית
.6

תקנות תואר שני
אישור זכאות לתואר ראשון

על התלמידים להציג אישור סיום חובות לב.א) .הגשת כלל העבודות כולל הגשת סמינר( עד ה .17.1.16-אם אישור זה
לא יוצג ,תבוטל הקבלה .כמו כן יש להציג תעודת זכאות לב.א .במרכז למרשם עד סוף סמסטר א' ,בשנת הלימודים
הראשונה .אם אישור זה לא יוצג במרכז למרשם יופסקו לימודי התלמיד לאלתר.

מילוי חובות הקורס

יש לסיים את כל מטלות הקורסים של שנה א' עד תום השנה .
תלמיד שלא יגיש את כל העבודות לא יורשה להמשיך לשנה ב'.
כל הלימודים ניתנים במסגרת שיעורים ותרגילים .סיום קורס כרוך במילוי חובות שוטפות
כגון :הכנת עבודות לשיעור ו/או התרגיל המצורף לו ,השתתפות בבחינה אם היא נדרשת וכו' .על כל שיעור ,מכל סוג,
מקבל התלמיד ציון.
קורס שמטלת הסיום בו היא הגשת עבודה יהיה מועד ההגשה חודש מתום השיעור האחרון.
תלמיד אשר לא ימלא את חובות הקורס במועד ,ידווח לו ציון  250שמשמעותו "לא מילא חובות קורס".
הלימודים לקראת התואר השני נמשכים שנתיים .במסלול עם עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים
בשנה אחת בלבד ,ובמקרים חריגים בשנה נוספת .הארכת משך הלימודים כפופה לאישור ועדת ההוראה של
הפקולטה .
תלמיד במסלול עם עבודת גמר חייב להגיש הצעה לעבודת הגמר עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולקבל אישור
להצעה.
תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו עד תום סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה  -יופסקו לימודיו.

____________________

] [1במגמות הקוגניטיבית ,הפסיכוביולוגית וקוגניציה ומח העמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה לתואר שני
אלא מאפשרת הגשת מועמדות כמו כל שאר הנרשמים.
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נהלי הגשת עבודות בקורסים

א .עבודות המוטלות במהלך הקורס יש להגיש עד היום האחרון של הסמסטר בו נערך הקורס.
ב .עבודות סיום קורס יש להגיש תוך חודש מהיום האחרון לסמסטר ,אלא אם קבע המורה תאריך מוקדם יותר.
ג .הגשת עבודות סמינריוניות -המועד להגשת עבודה סמינריונית בשנת הלימודים תשע"ו:
סמסטר א' :עד יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו
עד יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
שנתי:

עבודה מעשית

תלמידי המגמה הקלינית-מחקרית חייבים בעבודה מעשית מודרכת .עבודה זו צמודה לקורסים השונים ומתבצעת
בבתי חולים ,במרפאות ובתחנות לבריאות הנפש.

בחינות

בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד .מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים או לידה.
מועד נוסף בגין סיבה אחרת יינתן רק באישור ועדת ההוראה )כפוף להמצאת אישורים מתאימים(.

עבודות סמינריוניות

כל התלמידים חייבים להגיש עבודה/ות סמינריוניות נוסף על דרישות ההשתתפות בקורסים .העבודות הסמינריוניות
חייבות להיות מוגשות כעבודה אישית שאינה חופפת כל עבודה אחרת של התלמידים ואינה חלק ממנה.
תלמידים אשר סיכמו עם מרצה על הכנת עבודה סמינריונית בהנחייתו ,יודיעו על כך למזכירות בכתב בחתימת
המרצה עם תחילת ההתקשרות.
המועד להגשת עבודה סמינריונית בשנת הלימודים תשע"ו:
סמסטר א' :עד יום א'  15.5.16ז' באייר תשע"ו
עד יום א'  18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
שנתי:

סיום חובות שמיעה

כל תלמיד חייב לסיים את חובות השמיעה  -כמוגדר ע"י המגמה ,כולל פרקטיקום -
עד תום השנה השנייה ללימודיו .תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו במועד ,לא יהיה זכאי להמשיך לימודיו לתואר.

תשלום שכר לימוד

על התלמידים לשלם שכר לימוד עד הגשת הגרסה הסופית של עבודת הגמר ,או סיום יתר החובות )לפי המאוחר
יותר(.

עבודת גמר

עבודת הגמר צריכה להיות עבודת מחקר אמפירית שהתלמידים מבצעים בפיקוח ובהדרכה .המטרה היא לפתח את
יכולתם של התלמידים לנהל מחקר ,משלב התכנון ועד לדיווח הסופי .את האישור הסופי לנושא ולתכנית על התלמיד
לקבל החל מתום שנת לימודיו הראשונה לתואר שני.
התלמידים חייבים להגיש הצעת תזה עד תום השנה הראשונה ללימודיהם ,ולקבל אישור להצעה .תלמידים שלא
יעמדו בדרישה זו עד תום סמסטר א' של שנה"ל השנייה  -יופסקו לימודיהם .התלמידים ידווחו על כך על גבי טופס
מיוחד הנמצא גם במזכירות תואר שני.
תלמידים המעוניינים להתחיל בעבודת גמר ,יבחרו מנחה מקרב מורי ביה"ס ויסכמו עימו כללית את הנושא .התכנית
טעונה אישור של המנחה.
ההדרכה והפיקוח על ביצוע העבודה יתנהלו על ידי המנחה ,ובמידת הצורך ייוועץ עם הקורא האחר .המנחה ינהל
רישום של פגישותיו עם התלמידים החל בשלב האישור של העבודה.
התלמידים ימסרו למנחה ולקורא השני טיוטה של עבודתם .בסמכותם לבקש תיקונים ושינויים בעבודה ,אותם על
התלמידים לבצע לפני הגשת הנוסח הסופי .על התלמידים להגיש את העבודה בהתאם לנדרש בתקנון בפקולטה.
)בנוסף יש להגיש עותק סופי של העבודה על דיסק(.
הגנה על עבודת הגמר )במגמה הפסיכוביולוגית(
במגמה הפסיכוביולוגית תיערך הגנה על עבודת הגמר בפורום סמינר המגמה.
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שקלול ציון הגמר
להלן המשקל היחסי של מרכיבי ציון הגמר לתואר השני בכל אחת מהמגמות.
במגמה הפסיכוביולוגית:
ציוני קורסים
ציוני סמינרים
ציון הגנת עבודת הגמר
ציון עבודת הגמר
במגמה :הקלינית-מחקרית:
ציוני קורסים
ציון סמינר
ציון עבודת הגמר
במגמה החברתית:
ציוני קורסים
ציון סמינר אמפירי
ציון עבודת הגמר
במגמה הקוגניטיבית:
ציוני קורסים
ציון סמינר
ציון עבודת הגמר
במגמה קוגניציה ומוח:
ציוני קורסים
ציון סמינר
ציון עבודת הגמר
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המגמה הקלינית-מחקרית

המגמה מיועדת להכשרת סטודנטים בשני תחומים מרכזיים:
• הכשרה קלינית לפסיכולוגים עתידיים שיעמדו בכל הדרישות של הפסיכולוגיה הקלינית ובכללם אתיקה
מקצועית גבוהה והיכרות עם גישות ומגמות שונות בפסיכולוגיה הקלינית.
• הכשרה מחקרית שכוללת חשיבה מדעית וביקורתית ,הבנה בשיטות מחקר והתנסות במחקר משמעותי
במסגרת סמינריוני מחקר ועבודת התזה או הדוקטורט .הדגש בתכנית הוא על יכולת חשיבה אינטגרטיבית,
הערכה מדעית-ביקורתית של התחום הקליני והפרייה הדדית בין התחום המחקרי והקליני.

ההכשרה הקלינית מכסה את כל טווח הגילאים מהילדות לזקנה ,והיא בנויה כך שכל הסטודנטים מתנסים בשנת
לימודים אחת שבה הדגש בהכשרה הוא על הילדות ושנת לימודים אחת שבה הדגש הוא על הגילאים הבוגרים.
ההכשרה הקלינית כוללת למידה אינטנסיבית של הנושאים הבאים:
• מגוון ההפרעות הנפשיות לאורך מעגל החיים;
• התיאוריות הטיפוליות המרכזיות בפסיכולוגיה הקלינית,
• שיטות אבחון והערכה.
תכנית הלימודים של השנה הראשונה כוללת סמינר מחקר ,שמטרתו להכין את הסטודנטים לעבודת התזה או
לדוקטורט .מטלת הסיום בסמינר היא כתיבת הצעת תזה באורך מלא )מבוא ,השערות ,שיטה( .הצעת התיזה תוגש עד
לסוף שנת הלימודים הראשונה ) 1באוקטובר( .הציון בסמינר ייקבע על פי הצעת התזה וכן קריטריונים נוספים לפי
שיקול הדעת של מנחה/מנחת הסמינר.
סטודנטים רשאים לעשות תזה או דוקטורט בהנחיית מנחה אחר בביה"ס ,ואז ציונם בסמינר ייקבע בשיתוף פעולה
בין מנחה הסמינר לבין מנחה התזה .סטודנטים שפונים למסלול דוקטורט ישיר יצטרכו להגיש עבודה סמינריונית
אמפירית במקום הצעת תזה כתנאי מקדים לקבלתם לדוקטורט.
בנוסף ללימודים העיוניים התכנית כוללת פרקטיקום קליני שמתקיים בבתי חולים פסיכיאטריים או מרפאות
לבריאות הנפש ,שבמסגרתו הסטודנטים מתנסים בעבודה קלינית מעשית בליווי הדרכה אינטנסיבית .הפרקטיקום
הקליני מתנהל במשך יומיים בשבוע במהלך שנתיים .בשנה אחת הסטודנטים יתנסו בפרקטיקום עם ילדים ובשנה
אחרת ההתנסות תהיה עם מבוגרים.
מכסת השעות במגמה הקלינית-מחקרית  60ש"ס.

תכנית הלימודים
שנה א'
שיעורי חובה
סמינר
פרקטיקום
שנה ב'
שיעורי חובה
סמינר
פרקטיקום
עבודת גמר
שיעורי בחירה
על התלמיד לקחת  6ש"ס שיעורי בחירה.
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המגמה החברתית
הפסיכולוגיה החברתית חוקרת את האופן בו התנהגותנו ,מחשבותינו ורגשותינו מעוצבים על ידי הסביבה החברתית
בה אנו פועלים .המרצים במגמה לפסיכולוגיה חברתית הם חוקרים מובילים בתחומם העוסקים במגוון נושאים ,כגון,
שיפוטים וקבלת החלטות ,פסיכולוגיה והתנהגות בריאותית ,יחסים בין קבוצות ,מוטיבציה ,אמפתיה ,פיוס ,מגדר,
מרחק פסיכולוגי ,דינמיקה קבוצתית ,התפתחות מוסרית ועוד ,שהמשותף להם הוא הניסיון להבין את ההתנהגות,
הרגש והקוגניציות של הפרט בהקשר החברתי.
כתלמידים במגמה מחקרית ,הסטודנטים במגמה נחשפים לתיאוריות מרכזיות בתחום החברתי ורוכשים ידע
במתודולוגיות מחקריות עדכניות – כלים הנדרשים לעריכת מחקר פסיכולוגי-חברתי .ההתנסות במחקר עצמאי
מתחילה כבר בשנה הראשונה ,בה הסטודנטים משתתפים בסדנת מחקר בהנחיית המרצים במגמה ,וממשיכה בשנה
השנייה בעבודת התיזה .כחלק מהמצוינות האקדמית שהמגמה מעודדת ,סטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים
מקבלים מלגה החל משנת הלימודים הראשונה במגמה .בנוסף ,המגמה לפסיכולוגיה חברתית מעודדת סטודנטים
מצטיינים ובעלי עניין לעבור למסלול ישיר לדוקטורט ,בו הם יכולים למצות את כישוריהם כחוקרים בתחום.
הפסיכולוגיה החברתית היא מדע בסיסי שמיושם בתחומים רבים ,כולל ניהול ,התנהגות ארגונית ,עבודה ,שיווק,
וחינוך .לכן ,המגמה לפסיכולוגיה חברתית פועלת בשיתוף פעולה עם בתי ספר ופקולטות נוספים באוניברסיטה
ומאפשרת לתלמידים המעוניינים בכך להתמקד ולהרחיב השכלתם בתחום פסיכולוגי-חברתי יישומי המעניין אותם.
בפרט ,התלמידים יכולים להתמקד בתחומי הנחיית הקבוצות ,בפסיכולוגיה חברתית של התנהגות צרכנים ושיווק,
בפסיכולוגיה חברתית בארגונים ,פסיכולוגיה חברתית של התנהגות בריאותית ,וכן בתחום של מתודולוגיות מחקר
חברתי בסיסי ויישומי .זאת ,בנוסף לאופציה לשלב לימודים במגמה לפסיכולוגיה חברתית עם קורסים במגמות
אחרות בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה .תכנית הלימודים ,אפוא ,משלבת בין לימודי ליבה תיאורטיים ומתודולוגיים
המשותפים לכלל הסטודנטים במגמה ,לבין לימודי בחירה בהתאם לתחומי העניין האישיים של כל תלמיד.

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים משתרעת על פני שתי שנות לימוד .עד סוף שנת הלימודים הראשונה תלמידי המגמה צריכים לסיים
סדנת מחקר )הקורס מופיע בידיעון כ"בעיות בפסיכולוגיה חברתית"( ,שהיא מחקר אמפירי שהם עורכים
בהנחייתו/ה של אחד/ת מחברי הסגל של המגמה .בנוסף ,עד סוף שנת הלימודים הראשונה יבחרו התלמידים את אחד
ממורי המגמה כמנחה לעבודת התזה שלהם ,ויגישו על כך אישור רשמי למזכירות החוג .לאחר הגשת האישור
להנחיה ,יש להגיש למזכירות גם הצעה לתזה ,שתאושר על ידי המנחה.
מכסת שעות הלימוד במגמה לפסיכולוגיה חברתית היא  40ש"ס )שעות סמסטריאליות( ,מתוכן  16ש"ס של שיעורי
חובה ו 24-ש"ס של שיעורי בחירה .יש חובה לקחת לפחות שליש ממכסת השעות של קורסי הבחירה )כלומר ,לפחות
 8ש"ס( מתוך רשימת קורסי הבחירה של המגמה לפסיכולוגיה חברתית.
במסגרת שיעורי הבחירה ,התלמידים מוזמנים להתמחות ,אם רצונם בכך ,באחד מן המסלולים הבאים )או בשילוב
כלשהו שלהם( :הנחיית קבוצות ,פסיכולוגיה חברתית של התנהגות צרכנים ושיווק ,פסיכולוגיה חברתית בארגונים,
פסיכולוגיה חברתית של התנהגות בריאותית ,מתודולוגיות של מחקר חברתי בסיסי ויישומי .במסגרת מסלולים
אלה ,התלמידים מוזמנים לקחת קורסי בחירה מהפקולטה לניהול ,ומחוגים ובתי ספר אחרים בפקולטה למדעי
החברה ,כמפורט בתכנית הקורסים של המגמה.
הקבלה תיעשה עפ"י שקלול של ציוני ב.א ,.תוצאות מבחן מתא"ם ,המלצות וראיון אישי .לראיון יוזמנו רק מועמדים
העומדים בתנאי הקבלה .המגמה מעודדת מעבר למסלול ישיר לדוקטורט לאחר סיום שנה א' לתלמידים מצטיינים,
בתנאי שהשיגו ציון ממוצע  90לפחות ב 20 -ש"ס )לפחות( ,סיימו את סדנת המחקר )סמינר אמפירי( ,וקיבלו המלצה
של איש סגל מבית הספר לפסיכולוגיה המוכן להנחות את עבודת הדוקטורט.

מבנה תכנית הלימודים
שנה א'
שיעורי חובה
סדנת מחקר אמפירי
שנה ב'
שיעורי חובה
עבודת גמר )תזה(
שיעורי בחירה
על התלמיד לקחת  24ש"ס שיעורי בחירה.

_____________________

] [1באישור ראש המגמה ניתן יהיה לבחור במורה מחוץ למגמה כמנחה לתזה.
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המגמה הקוגניטיבית
המגמה הקוגניטיבית באוניברסיטת תל-אביב מייצגת את מגוון התחומים הרחב ביותר בארץ ,הכולל תפיסה
)פסיכופיזיקה ,תפיסה בלתי מודעת ,תפיסת פרצופים ,תפיסת זמן .(...קשב ,מודעות ,עיבוד סמנטי ,זיכרון ,קבלת
החלטות ,חשיבה יצירתית ועוד .הלימודים במגמה וההתנסויות הרבות במחקר אמפירי מקנים בסיס ידע רחב
ומעודכן בנושאים אלו .בנוסף ואולי בעיקר ,הלימודים מפתחים מיומנויות בחשיבה תיאורטית ,בשיטות מחקר
ובתקשורת מדעית .הושם דגש על השימוש בשיטות חקר המוח מנקודת המבט של החוקר הקוגניטיבי במטרה להבין
את ההתנהגות האנושית והפונקציות הקוגניטיביות המעצבות אותה .המגמה הקוגניטיבית מכשירה את תלמידיה
להשתלב באקדמיה כחוקרים אך גם בתעשייה ובכל מסגרת הדורשת מיומנויות בביצוע וניהול מחקרים.
הלימודים במגמה כוללים שיעורי חובה שנה א' ) 20ש"ס( .על התלמיד לקחת שיעורי בחירה מתוך המגמה בהיקף של
לפחות  12ש"ס .שיעורי בחירה נוספים לתואר ניתן להשלים במגמות אחרות בחוג או בחוגים אחרים וזאת באישור
ראש המגמה .בנוסף ,כוללים החובות השתתפות בקולוקוויום של המגמה ,סמינר ועבודת גמר .בכל מקרה ,לסיום
התואר ,על התלמיד להשלים סה"כ  38ש"ס.
עם קבלתם למגמה ,יפגשו התלמידים את כל חברי הסגל במגמה וייחשפו לתחומי המחקר שלהם .לאחר המפגש ולפני
תחילת השנה האקדמית הראשונה ,על סמך ההתאמה בין תחומי העניין של התלמיד והרצון של חבר הסגל להנחות
אותו ,כל תלמיד יחובר לחבר סגל שינחה אותו לעבודת התזה .התלמיד והמנחה יחתמו על טופס "התקשרת לתזה"
שיימסר ע"י התלמיד למזכירות הלימודים לתואר שני .התלמיד יוכל לעבור למנחה אחר במהלך השנה הראשונה,
באישור של המנחה החדש ובידיעת המנחה הקודם .שינוי זה יימסר למזכירות בחתימת שני המנחים עד תום השנה
הראשונה.
בתום שנה א' יכולים התלמידים להגיש מועמדותם להמשך ישיר ללימודי הדוקטורט ,בהתאם לנוהלי החוג בנושא
)פרטים בפרק "מסלול ישיר לדוקטורט"(.
מכסת השעות במגמה הקוגניטיבית  38ש"ס.

תכנית הלימודים
שנה א'
שיעורי חובה  16 -ש"ס
סמינר  4 -ש"ס
קולוקויום המגמה
שנה ב'
עבודת גמר
קולוקויום המגמה
שיעורי בחירה
על התלמיד לקחת  18ש"ס שיעורי בחירה.
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המגמה הפסיכוביולוגית

הפסיכוביולוגיה עוסקת בחקר הבסיס הביולוגי של התנהגות ושל תהליכים פסיכולוגיים )כגון ,למידה ,זיכרון ,רגשות(
במצבים נורמליים ואבנורמליים )כגון ,סכיזופרניה ,מחלת פרקינסון ועוד( .התחום מתבסס על מחקר בבני אדם
ובבעלי חיים תוך שימוש בשיטות מגוונות ,ביניהן ,הדמיה מוחית ,אלקטרופיזיולוגיה ,פרמקולוגיה ,שיטות חישוביות
ועוד .מטרת הלימודים במגמה הפסיכוביולוגית היא להקנות ידע במדעי המוח )אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת
העצבים ,פסיכופרמקולוגיה ועוד( ובשיטות המחקר בפסיכוביולוגיה ,ולהכשיר חוקרים שיכולים להשתמש בשיטות
אלו לפתרון בעיות בפסיכיאטריה ,בנוירולוגיה ,בפסיכופרמקולוגיה ,בפסיכולוגיה קלינית וכו' .מעבר למכסת השעות
חייבים התלמידים בהשתתפות בשיעור "סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים" של המגמה במשך  3סמסטרים
 לא נחשב במניין השעות.תנאי מעבר לשנה ב' :ממוצע  80בקורסי החובה.
עד תום שנת הלימודים הראשונה ,יבחרו התלמידים אחד ממורי המגמה להיות מנחה לעבודת הגמר ויגישו את
ההצעה לתזה למנחה ולראש המגמה .טופס אישור מנחה לעבודת התיזה יוגש למזכירות החוג.
הגנה על עבודת הגמר
תלמידי המגמה יציגו את עבודת הגמר שלהם בשיעור "סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים" )"הגנה של עבודת
הגמר"(.
בתום שנה א' יכולים התלמידים להגיש מועמדותם להמשך ישיר ללימודי הדוקטורט ,בהתאם לנוהלי בית הספר
בנושא )פרטים בפרק "מסלול ישיר לדוקטורט"(.
מכסת השעות במגמה הפסיכוביולוגית  31ש"ס.

תכנית הלימודים
שנה א'
שיעורי חובה
סמינר
שנה ב'
שיעורי חובה
בחירה )חובה מהמגמה(
עבודת גמר
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המגמה קוגניציה ומוח
מטרת הלימודים במגמה לקוגניציה ומוח היא להקנות לתלמידים ידע מעמיק בבסיס העצבי של תהליכים
קוגניטיביים כולל קשב ,תפיסה ,זיכרון ,קבלת החלטות וכד' .התכנית מתמקדת בעיקר במוח האדם ובנוסף לידע
תאורטי מציעה קורסים מתודולוגיים במגוון השיטות לחקר המוח כולל  MRI EEGוכן שיטות התנהגותיות לחקר
תהליכים קוגניטיביים .בנוסף לשיעורי החובה והבחירה ישתתפו הסטודנטים בקולוקווים שבועי בו יוצגו מחקרים של
חוקרי המגמה וחוקרים מאוניברסיטאות אחרות בתחום הקוגניציה והמוח.
מכסת השעות במגמה קוגניציה ומוח 33 :ש"ס
הקולוקווים לא נכלל במניין השעות לתואר.

תכנית הלימודים
שנה א'
שיעורי חובה
בחירה

15
2

ש"ס
ש"ס

שנה ב'
שיעורי חובה
סמינר
בחירה

6
4
6

ש"ס
ש"ס
ש"ס
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לימודים לקראת תואר שלישי

יו"ר ועדת תלמידי מחקר בפסיכולוגיה :פרופ' דפי יואל
תנאי קבלה

על מנת להתקבל לתואר שלישי על המועמד לקבל אישור מחבר סגל מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה שמוכן לשמש
מנחה לעבודת הדוקטורט של המועמד.
לאחר מציאת מנחה יש לפנות אל מזכירות הוועדה לתלמידי מחקר בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה על מנת להגיש
מועמדות.
הוועדה לתלמידי מחקר אחראית על :אישור מועמדות התלמידים ,קביעת תכנית לימודים ואישור המנחה/ים
למסלול הדוקטורט.
על מנת לגשת לראיון יש לכתוב הצעה מקדימה של  850מילה  +תקציר של  250מילה והמלצה משני חברי סגל ,אחד
מהם המנחה המיועד.
לאחר ראיון הקבלה ,אם מצאה הוועדה את התלמיד מתאים ללימודי הדוקטורט ,הוועדה תמליץ בפני הוועדה
היחידתית של הפקולטה למדעי החברה על קבלה למעמד תלמיד מחקר שלב א'.

לימודי התואר השלישי מתבצעים בשני שלבים

שלב א'  -קורסים בתכנית הדוקטורט ,הקמת ועדה מלווה ,הכנת הצעת המחקר לעבודת הדוקטורט עד לאישור
ההצעה ע"י הוועדה המלווה.
שלב ב'  -המשך ביצוע עבודת הדוקטורט.
על התלמיד לקרוא בעיון את המסמך המפרט את נוהל ועדה מלווה בשלב א' ובשלב ב' של לימודי הדוקטורט.
הוועדה של ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה אחראית ,על אישור הוועדה המלווה ,אישור הצעת המחקר בתום שלב א' ,על
קבלה לשלב ב' ועל הגשת עבודת המחקר לשיפוט.
הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר בוחנת את המלצות הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס ואם אין הערות
עליהן מאשרת אותן .תהליך אישור עבודת הדוקטורט מנוהל ע"י הוועדה היחידתית של הפקולטה למדעי החברה.
הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר ,שולחת אישורי קבלה וסיום רשמיים בשלבים השונים ללימודי התואר
ומחליטה על סמך המלצת הוועדה היחידתית להעניק או לא להעניק את התואר "דוקטור לפילוסופיה.
הלימודים לתואר שלישי מתקיימים בשני אופני לימוד :אופן לימוד רגיל ואופן לימוד ישיר.
פירוט נוסף של ההליכים והנהלים ,ניתן למצוא בתקנון תלמידי מחקר של הפקולטה למדע החברה.

אופן לימוד במסלול הרגיל
תנאי קבלה לשלב א'

א.
ב.

ג.
ד.

ה.

תואר "מוסמך אוניברסיטה" בפסיכולוגיה באוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של  85לפחות
ועבודת גמר )תזה( שציונה הוא  90לפחות
תלמידים שקיבלו תואר מוסמך בציונים כמפורט בסעיף א' ולא בפסיכולוגיה ,בארץ או בחו"ל יירשמו למעמד
מיוחד שאינו שווה ערך למעמד תלמידי מחקר בפסיכולוגיה .תלמידים אלה חייבים בתכנית השלמות כולל
עבודה ברמה של תזה אם יש צורך בכך )נושא עבודה ברמה של תזה ראה פרוט בסעיף ד'( .לכשישלימו את תכנית
ההשלמות המוטלת עליהם בציון  85בכל קורס לפחות יוזמנו לראיון בפני הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס
למדעי הפסיכולוגיה.
במקרים שציוני המוסמך אינם עומדים בקריטריונים הנדרשים תוכל הוועדה לאשר חריגה.
בעל תואר מוסמך מאוניברסיטה מוכרת בחו"ל שסיים בציון משוקלל של  85לפחות אך ללא עבודת גמר
אמפירית יוכל להציג את מועמדותו בפני הוועדה רק לאחר שימלא את המטלות שיוטלו עליו .מטלות אלה יכללו
בכל מקרה עבודת מחקר אמפירית ששקולה מבחינת היקפה ורמתה לתזה .עבודת מחקר זו תישפט כמקובל
בעבודות גמר למוסמך וציונה לא יפחת מ .90-אם עמדו המועמדים בתנאי זה יוזמנו להופיע בפני הוועדה.
המועמדים יהיו חייבים להמציא אישור בכתב מחבר סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקר על הסכמתו לשמש
כמנחה .אם יש שני מנחים יש צורך באישור של שניהם.

חובות תלמידי שלב א'
א.
ב.
ג.

קורסים בהיקף של  8ש"ס בעלי זיקה לתחום המחקר של הדוקטורנט – הקורסים יהיו מתוך תכנית המ.א של
החוג ושל חוגים אחרים באוניברסיטה ויקבלו את אישור המנחה .קורסים אלה חייבים בציון )מינימום (85
וקורס בעיבוד נתונים )שפת מחשב( אם חסר.
הקמת ועדה מלווה  -על המנחה והתלמיד להקים ועדה מלווה בה חברים בין שניים לארבעה חברים פרט
למנחה/ים כולם אנשי סגל שהם בדרגת מרצה בכיר ומעלה )ניתן לאשר חבר בדרגת מרצה באישור מיוחד( .חייב
שחבר אחד מתוך חברי הוועדה המלווה אינו שייך לחבר סגל בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה.
דו"ח התקדמות  -התלמידים יגישו למזכירות הוועדה אחת לשנה דו"ח התקדמות .הדו"ח ייכתב על גבי טופס
מיוחד שנמצא במזכירות החוג.
כמו כן חייבים כל תלמידי המחקר להגיש דו"ח התקדמות לוועדה היחידתית של הפקולטה למדעי החברה.
תאריך הגשת הדו"ח הוא ייחודי לכל דוקטורנט ונקבע ע"י הפקולטה למדעי החברה.
הגשת הדו"ח הינה חובה .לפי התקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר ,יש להגיש את הדו"ח בהתאם להנחיות
שלהלן:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
ד.

הדו"ח יוגש ע"י תלמידי המחקר אחת לשנה לוועדה היחידתית.
הדו"ח יכלול פרטים על ההתקדמות במהלך המחקר ולוח זמנים לביצוע היעדים.
הדו"ח יהיה תמציתי והיקפו לא יעלה על  3עמודים
הדו"ח יישא את אישורו של המנחה וחתימתו  .במקרה שהתלמידים מודרכים על ידי שני מנחים,
טעון הדו"ח אישור שניהם.
הדו"ח יוגש מודפס.
בראש הדו"ח יופיע נושא עבודת המחקר ,שם הדוקטורנט ,החוג במסגרתו מתבצעת העבודה
והתקופה שאליה מתייחס הדו"ח.

במהלך לימודי הדוקטורט חייבים כל התלמידים להשתתף בסדנת מחקר .בסדנה זו יוצגו הצעות
המחקר והתקדמותן בשלבים השונים .לוח פגישות מעודכן יימסר בתחילת שנה"ל האקדמית .הרישום לסדנה
שהיא חובה ללא קרדיט ייערך במזכירות ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה.

חובות תלמיד שלב ב'
דו"ח התקדמות לוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה ולוועדה היחידתית של הפקולטה למדעי
החברה ראה סעיף ג'  -חובות תלמיד שלב א'.

מועמדות למסלול הישיר

תלמידי ביה"ס לפסיכולוגיה יוכלו להגיש מועמדות לאופן לימוד ישיר עד סוף השנה השנייה ללימודי ה-מ.א .בזמן
ראיון הקבלה למסלול הישיר נערך למועמד מבחן כשירות.

תנאי קבלה

א .סיום תואר ב.א בציון 90
ב .ממוצע תואר מ.א עד הגשת מועמדות למסלול הישיר בציון 90
ג .ציון סמינר אמפירי במסגרת לימודי מ.א .בציון  90ומעלה
ד .ניסיון מוכח במחקר ואיסוף נתונים בתחום  /שקרוב לנושא הדוקטורט
ה .מציאת מנחה שיסכים להנחות את הסטודנט.

חובות הדוקטורנט במסלול הישיר

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

קורסי החובה והבחירה של תואר שני עפ"י המגמה לה משתייך התלמיד שהגיש מועמדות למסלול הישיר
עבודה אמפירית נוספת בציון  85לפחות בנוסף לזו שבוצעה עד הגשת המועמדות
אין חובת כתיבה של עבודת גמר למוסמך )תיזה(
כל תלמידי המסלול הישיר חייבים לסיים את כל חובות השמיעה לתואר שני כדי לקבל אישור זכאות לתואר שני
ללא תיזה וזאת בנוסף לתכנית הקורסים לדוקטורט סה"כ  8ש"ס  +סמינר דוקטורנטים.
קורס עיבוד נתונים )אם חסר(
במהלך לימודי הדוקטורט חייבים כל התלמידים להשתתף בסדנת מחקר .בסדנה זו יוצגו הצעות מחקר
והתקדמותן בשלבים השונים .לוח פגישות מעודכן יימסר לתלמידים בתחילת שנה"ל האקדמית .הרישום לסדנה
שהיא חובה שנתית אך ללא קרדיט ייערך במזכירות החוג לפסיכולוגיה
דו"ח התקדמות – התלמידים יגישו למזכירות ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה אחת לשנה דו"ח התקדמות .הדו"ח
ייכתב על גבי טופס מיוחד שנמצא במזכירות.

בנוסף חייבים כל תלמידי הדוקטורט להגיש דו"ח התקדמות לוועדה היחידתית של הפקולטה למדעי החברה
הגשת הדו"ח הינה חובה בהתאם לתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר
האישור שיופק על התואר השני יהיה ללא ציון גמר.
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החוג לפסיכולוגיה
שנה א'-שיעורי חובה
1071.1005
 01הד'
 02הד'
1071.1102
 01שיעור
1009.1881
01

שיעור

תואר ראשון

הדרכה במאגרי מידע
הדרכה וירטואלית
הדרכה וירטואלית

מבוא למדעי הפסיכולוגיה
10:00-08:30
ה'

א'
ב'
 223גילמן

א'

פרופ' יובל גלית

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה א'
ד"ר בועז חגי
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

ד"ר בועז חגי
פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ב'
ב'
ב'
ב'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'

13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
14:00-13:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
16:00-15:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00

004
204
204
004
204
204
210
108
004
004
208
004
004

גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' ארד גל
גב' ארד גל
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל
מר גובר חגי
מר גובר חגי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי

1009.1882
01

שיעור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה ב'
פרופ' אמל ג'מאל
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' שטרנגר קרלו
ד"ר בועז חגי

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ב'
ב'
ד'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'
ה'

12:00-11:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
16:00-15:00
10:00-09:00
13:00-12:00
13:00-12:00
10:00-09:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00

204
110
110
204
208
204
204
103
004
204
204
204
004

גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' זקס אילאיל
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
מר גובר חגי
מר גובר חגי
גב' לוין נטלי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל
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01

1071.1104

1071.1116
 01שיעור
02

שיעור

שעות ניסוי

א'

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'
001 10:00-08:30
ב'

א'

ד"ר לוריא רועי

001

א'

ד"ר לוריא רועי

ב'

11:45-10:15

** קבוצות תרגיל  -מומלץ להירשם לאותו מתרגל בשני הסמסטרים.
א' גב' שעשוע לי
207 10:00-08:30
ג'
 03תרגיל
א' גב' שעשוע לי
207 12:00-10:00
ג'
 04תרגיל
א' גב' טאוב קרן
206 14:00-12:00
ג'
 05תרגיל
א' גב' טאוב קרן
206 16:00-14:00
ג'
 06תרגיל
א' מר סלומון תום
207 12:00-10:00
ד'
 07תרגיל
א' מר ברוסובנסקי מיכאל
207 14:00-12:00
ד'
 08תרגיל
א' מר רזניק דניאל
207 16:00-14:00
ד'
 09תרגיל
** קב' תרגיל  09מיועדת לתלמידי פסיכולוגיה מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח
א' מר רזניק דניאל
207 18:00-16:00
ד'
 10תרגיל
** קב' תרגיל  10מיועדת לתלמידי פסיכולוגיה ביולוגיה עם הדגש במדעי המוח
א' מר סלומון תום
206 18:00-16:00
ד'
 11תרגיל
**** קב' תרגיל  11מיועדת לתלמידי פסיכולוגיה ביולוגיה עם הדגש במדעי המוח
א' גב' בלבן הללי
105 12:00-10:00
ה'
 12תרגיל
א' גב' בלבן הללי
105 14:00-12:00
ה'
 13תרגיל
1071.1117
 01שיעור
02

שיעור

סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'
001 16:00-14:00
ב'

ב'

ד"ר ביבי אורי

001

ב'

ד"ר ביבי אורי

ב'

18:00-16:00

**קבוצות תרגיל  -מומלץ להירשם לאותו מתרגל בשני הסמסטרים
גב' שעשוע לי
ב'
207 10:00-08:30
ג'
 03תרגיל
גב' שעשוע לי
ב'
207 12:00-10:00
ג'
 04תרגיל
מר סלומון תום
ב'
206 12:00-10:00
ג'
 05תרגיל
מר סלומון תום
ב'
206 14:00-12:00
ג'
 06תרגיל
גב' בלבן הללי
ב'
105 12:00-10:00
ד'
 07תרגיל
** קב' תרגיל  07מיועדת לתלמידי פסיכולוגיה ביולוגיה עם הדגש במדעי המוח
גב' בלבן הללי
ב'
105 14:00-12:00
ד'
 08תרגיל
מר ברוסובנסקי מיכאל
ב'
207 10:00-08:30
ד'
 09תרגיל
גב' טאוב קרן
ב'
207 16:00-14:00
ד'
 10תרגיל
גב' טאוב קרן
ב'
207 18:00-16:00
ד'
 11תרגיל
מר רזניק דניאל
ב'
208 14:00-12:00
ה'
 12תרגיל
** קב' תרגיל  12מיועדת לתלמידי פסיכולוגיה מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח
מר רזניק דניאל
ב'
208 12:00-10:00
ה'
 13תרגיל
** קב' תרגיל  13מיועדת לתלמידי פסיכולוגיה ביולוגיה עם הדגש במדעי המוח
1071.1121
 01שיעור

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
10:00-08:30
ד'
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א'

ד"ר מוכמל רועי

1071.1122
 01שיעור

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
10:00-08:30
א'

 223גילמן

ב'

גב' אלבלדה נועה

1071.1123
 01שיעור

מבוא לתורות האישיות
10:00-08:30
ה'

 223גילמן

ב'

ד"ר שפס גל
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1071.2904
 01שיעור
 02שיעור

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
101 12:00-10:00
א'
201 10:00-08:30
ג'

ב'
ב'

ד"ר מודריק ליעד
ד"ר מודריק ליעד

שנה ב'  -שיעורי חובה
שיטות מחקר בפסיכולוגיה
1071.2103
א' ד"ר ברק שגב
 223 10:00-08:30גילמן
ד'
 01שיעור
**תרגיל רשות יתקיים במהלך הסמסטר  -יש להתעדכן בסילבוס הקורס
1071.2109
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

1071.2114
 01שיעור
02

שיעור

**קבוצות תרגיל:
 03תרגיל
 04תרגיל
 05תרגיל
 06תרגיל
 07תרגיל
 08תרגיל
 09תרגיל
 10תרגיל
 11תרגיל
 12תרגיל
 13תרגיל
 14תרגיל
1071.2815
01

שיעור

02

שיעור
1071.2816

01
02

שיעור
שיעור

1071.2907
 01שיעור
 02שיעור

פסיכולוגיה ניסויית :התנסות במחקר
וכתיבה מדעית

ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'

ד"ר ברק שגב
מר גילעם גדי
מר גילעם גדי
גב' אלון אילה
מר אבן חן אורן
גב' גולצקר קורל
גב' אלון אילה
מר מצנר פנחס
מר מצנר פנחס
גב' הדר ברית
מר אבן חן אורן
מר בנבנישתי עמית

ניתוח שונות ויישומי מחשב
201 12:00-10:00
ב'

א'

פרופ' גושן גוטשטין יונתן

ב'

16:00-14:00

110

א'

פרופ' גושן גוטשטין יונתן

ב'
ג'
ג'
ג'
ג'
ד'
ד'
ג'
ה'
ה'
ה'
ד'

18:00-16:00
12:00-10:00
14:00-12:00
16:00-14:00
18:00-16:00
14:00-12:00
16:00-14:00
14:00-12:00
14:00-12:00
18:00-16:00
16:00-14:00
18:00-16:00

318
מ005
318
318
318
מ005
מ005
315
318
318
318
מ005

א'
א'
א'
א'
א'
א'
א'
א'
א'
א'
א'
א'

מר גליקמן משה
מר צבעוני אלון
מר צבעוני אלון
גב' שטרואבר יוכי
גב' שטרואבר יוכי
מר טל נועם
מר גליקמן משה
גב' אביצור אליענה
גב' נחמיאס משכית
גב' נחמיאס משכית
גב' אביצור אליענה
מר שרמן איל

ב'
ב'
ג'
ג'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'

12:00-10:00
14:00-12:00
16:00-14:00
10:00-08:30
12:00-10:00
14:00-12:00
10:00-08:30
12:00-10:00
16:00-14:00
10:00-08:30
12:00-10:00

207
207
 109דן דוד
106
 109דן דוד
 109דן דוד
208
208
105
106
204

פסיכולוגיה חברתית:
מהאישי לבינאישי
10:00-08:30
ג'

201

א'

פרופ' ליברמן נירה

12:00-10:00

201

א'

פרופ' ליברמן נירה

פסיכולוגיה חברתית:
מהבינאישי לקבוצתי
12:00-10:00
ה'
16:00-14:00
ב'

201
201

ג'

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
201 14:00-12:00
ג'
201 12:00-10:00
ה'

193

ב'
ב'

ד"ר שנבל נורית
ד"ר שנבל נורית

א'
א'

פרופ' אושר מריוס
פרופ' אושר מריוס

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

1071.2909
 01שיעור
 02שיעור
1071.2911
01

שיעור

תפיסה ופסיכופיזיקה
14:00-12:00
ג'
12:00-10:00
ג'

001
001

למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:
תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי
101 12:00-10:00
ד'

ב'
ב'

א'

ד"ר צנזור ניצן
ד"ר צנזור ניצן

פרופ' יואל דפנה

שנה ג'  -שיעורי חובה
1071.3109
 01שיעור

מבוא לפסיכופתולוגיה
10:00-08:30
ב'
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א'

ד"ר בן-שפר גד

סמינרים אמפיריים
1071.3557
 01סמינר

מח ,התנהגות ומערכת חיסונית
 214 20:00-18:00שרת
ב'
יתואם עם התלמידים

א'
ב'

פרופ' בן-אליהו שמגר

1071.3623
 01סמינר

מובן ,משמעות וחשיבה סימלית
108 16:00-14:00
ב'
יתואם עם התלמידים

א'
ב'

פרופ' קרייטלר שולמית

התמודדות הורים ומורים עם
1071.3609
התנהגות ילדים**
425 14:00-12:00
ג'
 01סמינר
314 14:00-12:00
ג'
**חובה להשתתף בתהליך ההכשרה
1071.3651
 01סמינר
1071.4827

איך אנחנו מזהים אנשים?
421 16:00-14:00
ה'
422 14:00-12:00
ה'

א'
ב'

א'
ב'

מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים
בהתמכרות לאלכוהול
421 14:00-12:00
ה'

פרופ' קופרמן-עומר חיים

פרופ' יובל גלית

א'
 01סמינר
ב'
** ניתן להירשם כקורס בחירה לסמסטר א' בלבד  ,המטלה תהיה רפראט .
1071.3627
 01סמינר

פסיכולוגיה של כיבוש
12:00-10:30
ה'

1071.3644
 01סמינר

מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
421 16:00-14:00
ד'

1071.3646
 01סמינר

ויסות רגשות
10:00-08:30
ה'
יתואם עם התלמידים

01

01

425

421

ד"ר ברק שגב

אב

פרופ' הדר אורי

א'
ב'

ד"ר מוכמל רועי

א'
ב'

1071.3640

היבטים משפטיים של הזיכרון
האנושי**
426 16:00-14:00
ד'

אב

1071.3657

השפעה של החפצה מינית על
גברים ונשים
422 18:00-16:00
ה'

אב

0659.2411

זהויות יהודיות מודרניות:

סמינר

סמינר

194

ד"ר שפס גל

פרופ' גושן גוטשטין יונתן

ד"ר שנבל נורית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

01

סמינר
0659.2008

01

סמינר

1071.3706
 01סמינר
1071.3655
01

סמינר

1071.4832
 01סמינר
1071.4831
01

סמינר

1071.4179
 01סמינר
1071.4932
 01סמינר
1071.3637
01

סמינר

1071.3621
 .01סמינר

מבט פסיכו היסטורי
14:00-12:00
ד'

 212דן דוד אב

האם המערב שוקע? היבטים
פילוסופיים
 450 14:00-12:00גילמן
ג'
התפתחות חברתית
12:00-10:00
ה'
יתואם עם התלמידים

419

פרופ' שטרנגר קרלו

אב

פרופ' שטרנגר קרלו

א'
ב'

פרופ' קרניול רחל

העיקר הבריאות -קוגניציות
בריאות וחולי
 214 12:00-10:00שרת
ג'

אב

פרופ' שילה שושנה

מוח קוגניציה ותנועות עיניים
421 12:00-10:00
ב'
יתואם עם התלמידים

א'
ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים
ייצוג דינמי של זיכרון -מפתח
א'
314 14:00-12:00
ה'
ב'
מודלים של סכיזופרניה בבעלי חיים
א'
421 18:00-16:00
ב'
ב'
יתואם עם התלמידים
מה תפקיד של מודעות באינטגרציה סמנטית
א'
422 14:00-12:00
ה'
ב'
יתואם עם התלמידים
חזקים חלשים ,חלשים חזקים –
היבטים פסיכולוגיים חברתיים של
הקונפליקט היהודי-ערבי
421 16:00-14:00
ב'
יתואם עם התלמידים
מרחק פסיכולוגי
16:00-14:00
ב'
יתואם עם התלמידים

207

ד"ר צנזור ניצן
פרופ' וינר אינה

ד"ר מודריק ליעד

א'
ב'

פרופ' קלר יחיאל

א'
ב'

גב' קציר מעיין

שיעורי בחירה
תאוריות אישיות -עבודה יישומית
1071.1124
יתואם עם התלמידים
 01שיעור
108 14:00-12:00
ב'
 02שיעור
108 12:00-10:00
ב'
 03שיעור
204 14:00-12:00
ב'
 04שיעור
** לתלמידי שנים ב' ו -ג'
מבחנים והערכה**
1071.3111
12:00-10:00
ד'
 01שיעור
**לתלמידי שנים ב' ו-ג'
1071.2334
 01שיעור
1071.4925

פסיכולוגיה של הספורט
16:00-14:00
ד'

ב'
א'
ב'
ב'

פרופ' בר חיים יאיר
גב' לינצקי מריאן
גב' לינצקי מריאן
גב' סגל אדוה

201

ב'

ד"ר גוטמן עידית

110

א'

ד"ר לידור רון

הקונפליקט במזרח התיכון:
פרספקטיבות פסיכולוגיות ופילוסופיות
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ב'

פרופ' שטרנגר קרלו

01

שיעור

יחסים בינאישיים בקבוצה
1071.3234
419 16:00-14:00
ד'
 11שיעור
422 16:00-14:00
ד'
 12שיעור
426 16:00-14:00
ד'
 13שיעור
 109 16:00-14:00דן דוד
ד'
 14שיעור
 012 18:00-16:00שאפל
ב'
 15שיעור**
16:00-14:00
ד'
 16שיעור
**בקבוצה זו תתקיים תצפית
** השיעור יתקיים בכיתה  ,12ב"ס לעבודה סוציאלית

ב'
ב'
ב'
ב'
ב'
ב'

יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם
יפורסם

1110.1104
 06שיעור
 08שיעור
 12שיעור

יחסים בינאישיים בקבוצה
 126 16:00-14:00שאפל
ד'
 053 16:00-14:00שאפל
ד'
 007 18:00-16:00שאפל
ב'

ב'
ב'
ב'

גב' פנחסי בתיה
גב' פנחסי בתיה
גב' פנחסי בתיה

1071.2306
 01שיעור

מידע ,קליטה ,עיבוד ,ייצוג ואחסון
201 20:00-18:00
ד'

א'

פרופ' קרייטלר שולמית

קבלת החלטות :תיאוריות,
מודלים ותהליכים קוגניטיביים
205 18:00-16:00
ד'

א'

פרופ' אושר מריוס

ב'

פרופ' שילה שושנה

1071.4748
01

שיעור

ג'

12:00-10:00

106

מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**
1071.3707
210 16:00-14:00
ג'
 01שיעור
**לתלמידי שנים ב' ו-ג'

"ורוד זה צבע של בנות"? -
1071.2328
סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**
פרופ' יואל דפנה
ב'
201 12:00-10:00
ג'
 01שיעור
** לתלמידי שנים ב' ו -ג' /זהה לקורס "כחול  -זה צבע של בנים?"
"ורוד זה צבע של בנות?" -תרגיל**
1071.2330
12:00-10:00
ד'
 01תרגיל
** תרגיל רשות  ,הרישום לתרגיל במזכירות ב"ס בלבד

ב'

פרופ' יואל דפנה

1071.4638

הפסיכולוגיה הקלינית אל
מול מבקריה
203 16:00-14:00
ג'

ב'

1071.2908

פסיכולוגיה קוגניטיבית :פתרון
בעיות ויצירתיות
101 20:00-18:00
ד'

ב'

פרופ' קרייטלר שולמית

1071.4749
 01שיעור

פילוסופיה של תהליכים מנטליים
205 18:00-16:00
ג'

ב'

פרופ' אושר מריוס

1071.2316
 01שיעור

היסטוריה של הפסיכולוגיה
004 14:00-12:00
ג'

ב'

פרופ' אלגום דניאל

01

01

שיעור

שיעור

סדנת מחקר

1071.2324
 01שיעור
**לתלמידי שנים ב' ו-ג'

פרופ' קופרמן-עומר חיים

אב

לימודי שדה  -מרכזת פרופ' מישל סלואן**
1071.3108
אב
**לתלמידי שנים ב' ו-ג' .שימו לב להערות מגבילות בתקציר הקורס
196

פרופ' סלואן מישל

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

** תלמיד שבוחר ללמוד בקורס אינו רשאי ללמוד את הקורסים:
**אוניברסיטה בעם/ייעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים )פרויקט נובה(
משפט ופסיכולוגיה
1411.7216
16:00-14:00
א'
 01שיעור
**לתלמידי ב' ו ג' בלבד

304

ב'

פרופ' ליברמן נירה

התכנית אוניברסיטה בעם
1411.6649
אב
207 20:00-18:00
ד'
 01שיעור
** תלמיד שבוחר ללמוד בקורס אינו רשאי ללמוד את הקורסים:
**לימודי שדה/ייעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים )פרויקט נובה(
0608.3401
 01שיעור

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
 001 14:00-12:00רוזנברג א'
ג'

0680.3116
 01שיעור

פסיכואנליזה מיגדר וספרות
 282 12:00-10:00גילמן
ד'

ב'

0662.1103

הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי
הלא-נורמאלי :משיגעון לשפיות
 326 16:00-14:00גילמן
ב'

א'

0662.1251

הפגיעה השלישית  -דמות האדם
בראי הפסיכואנליזה
 326 16:00-14:00גילמן
ד'

א'

0662.1418

החתול של פרויד :תמורות בפסיכואנליזה
בת זמננו
ב'
 282 12:00-10:00גילמן
א'

ד"ר בן שפר גד

0662.1013
 01שיעור

מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד
 278 18:00-14:00גילמן
ד'

א'

ד"ר הלוי רימה

0662.1962
 01שיעור

תרבות וקוגניציה
12:00-10:00
ב'

 326גילמן

א'

ד"ר רונן סלמן צדקה

01

01

01

שיעור

שיעור

שיעור

חלק ב :תהליכי התפתחות
0721.2002
חברתית ורגשית בקרב ילדים
 432 10:00-08:00שרת
ג'
 01שו"ת
** דרישה מוקדמת :מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

ב'

0721.4116
 01שו"ת

נוירופסיכולוגיה של שפה וקריאה
 432 16:00-14:00שרת
ד'

ב'

0618.6459
 01שיעור

בעיית התודעה :היבטים פילוסופיים
281 12:00-10:00
ב'

א'

בעיית התודעה :היבטים פסיכולוגיים
0618.6458
ומוחיים
ב'
305 14:00-12:00
א'
 01שיעור
**לתלמידי שנים ב' ו-ג'

0111.2712

ספרות ורפואה
16:00-14:00
ה'

לולה

א'

0627.1010
 01שיעור

מבוא לבלשנות
16:00-14:00
ב'

001

א'

01

197

ד"ר אפי זיו
ד"ר דנה אולמרט

ד"ר אלון גדי

ד"ר יוסף טריאסט

פרופ' אליגון-לוין מיכל

מר זיו פרמן

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

0627.112
 01שיעור
 01שיעור

פונטיקה
ד'
ב'

14:00-12:00
14:00-12:00

223
223

א'
א'

)אולם ברגר(
)אולם ברגר(

יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
0627.1060
001 12:00-10:00
ד'
 01שיעור
** דרישת קדם :מבוא לבלשנות

ב'

תחביר מתחילים
0627.2130
14:00-12:00
ג'
 01שיעור
14:00-12:00
ה'
 01שיעור
** דרישת קדם :יסודות הבלשנות התיאורטית

001
001

א'
א'

פונולוגיה מתחילים
0627.1022
14:00-12:00
ד'
 01שיעור
14:00-12:00
ב'
 01שיעור
** דרישות קדם :מבוא לבלשנות  +פוניטקה

001
001

ב'
ב'

001
001

ב'
ב'

0627.1142
 01שיעור
 01שיעור

מבוא לסמנטיקה
14:00-12:00
ג'
12:00-10:00
ה'

פסיכובלשנות :שיטות מחקר ועיצוב
0627.4027
ניסויים
א'
103 10:00-08:00
ד'
 01שיעור
א'
103 10:00-08:00
א'
 01שיעור
** דרישות קדם :פנולוגיה למתחילים +תחביר למתחילים  +סטטיסטיקה
נוירובלשנות :שפה ומוח
0627.4077
16:00-14:00
א'
 01שיעור
**תחביר למתחילים  +פונולוגיה למתחילים

205

ב'

רכישת שפה
0627.2114
ב'
103 12:00-10:00
ד'
 01פרו"ס
ב'
103 16:00-14:00
ב'
 01פרו"ס
**מבוא לסמנטיקה +פונולוגיה למתחילים +תחביר למתחילים
0627.2189
 01שיעור
 01שיעור
** מבוא לבלשנות

מבוא לפרגמטיקה
18:00-16:00
ג'
12:00-10:00
ה'

103
103

א'
א'

היבטים קוגניטיביים של שיח
0688.4014
211 18:00-16:00
ד'
 01סמינר
** בסיום הקורס יוגש רפראט

אב

0688.4016
 01סמינר

שפה ומוח
ד'

0688.4524
 01סמינר

יסודות הפסיכו-בלשנות
16:00-12:00
ב'

1221.4310
 01שיעור

נוירו  -כלכלה ונוירו  -שווק
16:00-14:00
ג'

1221.7001
01

פרויקט

12:00-10:00

 323ע"ש אקירוב
211

ייעוץ עסקי  /ניהולי באירגונים
חברתיים )פרויקט נובה(
21:00-18:00
ה'
198

א'
א'

אב

אב

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

** הקורס יוכר כ 4 -ש"ס בפסיכולוגיה
** תלמיד שבוחר ללמוד בקורס אינו רשאי ללמוד את הקורסים:
** לימודי שדה  /אוניברסיטה בעם

199

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

החטיבה בפסיכולוגיה
שנה א'
1009.1820
 01שו"ת
02

שו"ת

מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה
210 14:00-12:00
ב'
210 10:00-08:30
ה'
ב'
ה'

18:00-16:00
10:00-08:30

004
004

א'
א'

ד"ר בן-שפר גד

ב'
ב'

ד"ר פלייסיג דידה

שנה ב'
ארבעה קורסים לבחירה
1071.1121
 01שיעור

פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
10:00-08:30
ד'

 144גילמן

א'

ד"ר מוכמל רועי

1071.1122
 01שיעור

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
10:00-08:30
א'

 223גילמן

ב'

גב' אלבלדה נועה

1071.1123
 01שיעור

מבוא לתורות האישיות
10:00-08:30
ה'

 223גילמן

ב'

ד"ר שפס גל

1071.1124
 02שיעור
 03שיעור

תאוריות אישיות -עבודה יישומית**
108 14:00-12:00
ב'
108 12:00-10:00
ב'

א'
ב'

גב' לינצקי מריאן
גב' לינצקי מריאן

1071.2907
 01שיעור

מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
201 14:00-12:00
ג'

א'

פרופ' אושר מריוס

1071.2815
 01שיעור
 02שיעור

פסיכולוגיה חברתית :מהאישי לבינאישי
א'
201 10:00-08:30
ג'
א'
201 12:00-10:00
ג'

פרופ' ליברמן נירה
פרופ' ליברמן נירה

1071.2816
 01שיעור
 02שיעור

פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי
ב'
201 12:00-10:00
ה'
ב'
201 16:00-14:00
ב'

ד"ר שנבל נורית
ד"ר שנבל נורית

1071.2904
 01שיעור
 02שיעור

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
101 12:00-10:00
א'
201 10:00-08:30
ג'

1071.2908
 01שיעור

פסיכולוגיה קוגניטיבית :פתרון בעיות ויצירתיות
פרופ' קרייטלר שולמית
ב'
101 20:00-18:00
ד'

1071.2909
 01שיעור

תפיסה ופסיכופיזיקה
14:00-12:00
ג'

001

200

ב'
ב'

ב'

ד"ר מודריק ליעד
ד"ר מודריק ליעד

ד"ר צנזור ניצן

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

שני קורסי בחירה
1110.1104
 06שיעור
 08שיעור
 12שיעור

יחסים בינאישיים בקבוצה
 126 16:00-14:00שאפל
ד'
 053 16:00-14:00שאפל
ד'
 007 18:00-16:00שאפל
ב'

ב'
ב'
ב'

גב' פנחסי בתיה
גב' פנחסי בתיה
גב' פנחסי בתיה

1071.2306
 01שיעור

מידע ,קליטה ,עיבוד ,ייצוג ואחסון
201 20:00-18:00
ד'

א'

פרופ' קרייטלר שולמית

1071.3707
 01שיעור

מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**
210 16:00-14:00
ג'

ב'

פרופ' שילה שושנה

"ורוד זה צבע של בנות"? –
1071.2328
סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**
201 12:00-10:00
ג'
 01שיעור
** לתלמידי שנים ב' ו-ג'

201

ב'

פרופ' יואל דפנה

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני

המגמה הקלינית המחקרית
שנה א' -שיעורי חובה
שיטות מחקר וסטטיסטיקה
1071.4346
201 14:00-12:00
ה'
 01שיעור

ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

10:00-08:30

318

ב'

מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב

אבחון והערכה
10:00-08:00
ב'
10:00-08:00
ב'

422
422

א'
ב'

מר מסצ'יאני אלברטו
גב' בונה איריס

12:00-10:00
12:00-10:00
12:00-10:00
12:00-10:00

422
420
421
426

אב
אב
אב
אב

פסיכופתולוגיה של הילד
והמבוגר -פנומנולוגיה
205 12:00-10:00
ב'

אב

02

תרגיל

1071.5600
 01שיעור
02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
1071.5601

01

שיעור

ה'

ה'
ה'
ה'
ה'

1071.5602
 01שיעור

מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים
422 18:00-16:00
ב'

1071.6103
 01שיעור

הדרכה בפסיכותרפיה א' -ילדים
420 16:00-14:00
ב'

02

שיעור

1071.4135
 01שיעור
02

שיעור

ב'

16:00-14:00

 247שרת

ב'

1071.4617

1071.4306
 01שיעור

הדרכה קלינית בריאיון ילדים
16:00-14:00
ה'

1071.4568
 01שיעור

מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמית
205 18:00-16:00
ה'

1071.4380
 01שיעור
 02שיעור

הראיון הקליני -מבוגרים
16:00-14:00
ה'
16:00-14:00
ה'

1071.5604
 01שיעור

סמינר המגמה -קולוקוויום
 214 20:00-18:00שרת
ה'

1071.5605
 01ס'

פרקטיקום -שנה א'

01

שיעור

א'
אב

פרופ' שדה אברהם

אב

ד"ר שפס גל

223א' שרת אב

אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה
קלינית
205 10:00-08:30
ה'
 112אדלר שרת

 112דן דוד
 109דן דוד

פרופ' שמוטקין דב
פרופ' קופרמן-עומר חיים

א'

פרופ' שטרנגר קרלו

א'

ד"ר שיבולת שלי

א'

פרופ' הדר אורי

ב'
ב'

מר בירן ליאור
ד"ר ראובן אורנה

ב'
אב

202

ד"ר שפס גל
ד"ר לזרוב עמית
פרופ' שדה אברהם

הדרכה בפסיכותרפיה א'  -מבוגרים
225 16:00-14:00א' שרת אב
ב'
16:00-14:00

ד"ר נחמיאס מיכל
גב' בן-ניסן דגנית
גב' בונה איריס
מר שחר יצחק

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

סמינר מחקר
1071.5607

חקירה תיאורטית ואמפירית על
חיפוש האושר בעולם עויין
420 14:00-12:00
ה'
225 20:00-18:00א שרת
ב'

א'
ב'

1071.5608

תחושת הספק וההתמודדות איתה
בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית
225 14:00-12:00ב שרת
ה'
225 20:00-18:00ב שרת
ב'

א'
ב'

פרופ' דר ראובן

1071.5609
 01סמינר

ויסות רגשי ושליטה עצמית
 247 14:00-12:00שרת
ה'
 247 20:00-18:00שרת
ב'

א'
ב'

ד"ר שפס גל

1071.5610
 01סמינר

חרדה והפרעות חרדה
14:00-12:00
ה'
20:00-18:00
ב'

 156שרת
 156שרת

א'
ב'

פרופ' בר חיים יאיר

01

01

סמינר

סמינר

1071.4489
01

סמינר

התפתחות דפוסי השינה בילדות
ותרומת ההורים לתהליך
151 14:00-12:00א שרת
ה'
151 20:00-18:00א שרת
ב'

א'
ב'

פרופ' שמוטקין דב

פרופ' שדה אברהם

שיעורי בחירה
1071.4681
 01שיעור

טיפול קצר מועד
20:00-18:00
ב'

205

א'

פרופ' קופרמן-עומר חיים

1071.5611
 01שיעור

הדרכה וייעוץ להורים
18:00-16:00
ב'

205

ב'

פרופ' שדה אברהם

01

01

1071.4543

להיות פסיכולוג קליני -זהות אישית
ומקצועית
 109 18:00-16:00דן דוד
ה'

ב'

1110.4247

פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית
וסגנון מנחה
 012 20:00-16:00שאפל
ד'

א'

שיעור

סמינר

הנחיית קבוצות :ניתוח התהליך
1071.4369
הקבוצתי**
ב'
 012 20:00-16:00שאפל
ד'
 01שיעור
**ד"מ :פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית .ולתלמידי שנה ב'
1071.4981
01

שיעור

אתיקה במחקר פסיכולוגי עם
בני אדם
203 12:00-10:00
ה'

1071.4838
 01שיעור

נושאים מתקדמים בייצוג המוחי
של פעולות מוטוריות
 214 16:00-14:00שרת
א'

1071.4482
 01שיעור

הקונפליקט היהודי ערבי
12:00-09:00
ד'

1071.4766

 012שאפל

הנחיית קבוצות בנושא מין
203

ב'

ב'
א'

ד"ר ראובן אורנה
מר בירן ליאור

פרופ' דודזון-ערד בלהה

פרופ' יואל דפנה

פרופ' שילה שושנה

ד"ר מוכמל רועי
פרופ' קלר יחיאל

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

01

סדנה

ומגדר :צפיה וניתוח**
12:00-10:00
ד'
14:00-12:00
ד'

 112אדלר
 214שרת

ב'
ב'

פרופ' יואל דפנה

שנה ב' -שיעורי חובה
1071.4397
 01שיעור
 02שיעור

הדרכה בפסיכותרפיה ב' -ילדים
אב
 156 10:00-08:30שרת
ב'
 109 16:00-14:00דן דוד אב
ב'

1071.4121
 01שיעור
 02שיעור

הדרכה בפסיכותרפיה ב' -מבוגרים
225 12:00-10:00ב שרת
ב'
206 12:00-10:00
ב'

פרופ' בר חיים יאיר
גב' וסרמן אורנה

אב
אב

פרופ' דר ראובן
פרופ' הדר אורי

1071.5606
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

אבחון והערכה  -2תרגיל
12:00-10:00
ב'
12:00-10:00
ב'
18:00-16:00
ה'
18:00-16:00
ה'

426
422
505
426

אב
אב
אב
אב

גב' שמגר אפרת
מר שרוף אברהם
פרופ' שמוטקין דב
ד"ר זקין גיורא

1071.4877
 01שיעור

פסיכותרפיה דינאמית
14:00-12:00
ב'

420

אב

גב' וסרמן אורנה

01
02
03
04

טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים:
היבטים תיאורטיים
205 12:00-10:00
ה'

1071.4593

א'

פרופ' דר ראובן

1071.4279
 01שיעור

פסיכופתולוגיה התפתחותית
422 16:00-14:00
ה'

א'

מר שרוף אברהם

1071.4306
 02שיעור

הדרכה קלינית בריאיון ילדים
 112 18:00-16:00אדלר שרת א'
ה'

ד"ר שיבולת שלי

1071.5604
 01שיעור

סמינר המגמה -קולוקוויום
 214 20:00-18:00שרת
ה'

01

01

שיעור

1071.5612

פרקטיקום שנה ב'

אב
אב

204

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

סמינר מחקר
1071.5607

חקירה תיאורטית ואמפירית על
חיפוש האושר בעולם עויין
225 14:00-12:00א שרת
ה'
225 20:00-18:00א שרת
ב'

א'
ב'

1071.5608

תחושת הספק וההתמודדות איתה
בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית
225 14:00-12:00ב שרת
ה'
225 20:00-18:00ב שרת
ב'

א'
ב'

פרופ' דר ראובן

1071.5609
 01סמינר

ויסות רגשי ושליטה עצמית
 247 14:00-12:00שרת
ה'
 247 20:00-18:00שרת
ב'

א'
ב'

ד"ר שפס גל

1071.5610
 01סמינר

חרדה והפרעות חרדה
14:00-12:00
ה'
20:00-18:00
ב'

 156שרת
 156שרת

א'
ב'

פרופ' בר חיים יאיר

01

01

סמינר

סמינר

1071.4879
01

סמינר

עמידות של ילדים בתנאי חסך,
טראומה ואלימות ב'
בתאום עם הסטודנטים

אב

פרופ' שמוטקין דב

פרופ' סלואן מישל

שיעורי בחירה
1071.4680
01

שיעור

טיפול קוגניטיבי התנהגותי:
צפייה ודיון
112 10:00-08:30א אדלר שרת א'
ה'

פרופ' דר ראובן

1071.4858
 01שיעור

פסיכואנליזה התייחסותית
206 14:00-12:00
ה'

א'

פרופ' שטרנגר קרלו

1071.5611
 01שיעור

הדרכה וייעוץ להורים
18:00-16:00
ב'

205

ב'

פרופ' שדה אברהם

1071.4859
 01שיעור

לקאן
ה'

16:00-14:00

106

ב'

פרופ' הדר אורי

01

01

1110.4247

פיתוח מיומנויות הנחיה
קבוצתית וסגנון מנחה
 012 20:00-16:00שאפל
ד'

א'

1071.4369

הנחיית קבוצות :ניתוח התהליך
הקבוצתי**
 012 20:00-16:00שאפל
ד'

ב'

פרופ' יואל דפנה

 012שאפל

א'

פרופ' קלר יחיאל

1071.4766

הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר:
צפיה וניתוח**
 112 12:00-10:00אדלר
ד'
 214 14:00-12:00שרת
ד'

ב'
ב'

1071.4981

אתיקה במחקר פסיכולוגי עם
בני אדם
203 12:00-10:00
ה'

ב'

סמינר

שיעור

1071.4482
 01שיעור

01
01

01

שיעור
שיעור

שיעור

הקונפליקט היהודי ערבי
12:00-09:00
ד'

205

פרופ' דודזון-ערד בלהה

פרופ' יואל דפנה
פרופ' יואל דפנה

פרופ' שילה שושנה

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

המגמה החברתית
שיעורי חובה
שיטות מחקר וסטטיסטיקה
201 14:00-12:00
ה'

ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

1071.4346
 01שיעור
02

תרגיל

ה'

10:00-08:30

318

ב'

03

תרגיל

ה'

18:00-16:00

318

ב'

מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב
מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב

1071.4102
 01שיעור

פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'
 214 10:00-08:30שרת
ב'

א'

פרופ' ליברמן נירה

1071.4410
 01שיעור

פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'
314 16:00-14:00
ב'

ב'

פרופ' קרניול רחל

סמינר מחקר
1071.4431
 01סמינר

בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית

1071.4969
 01שיעור

סמינר מגמה חברתית ב'
18:00-16:00
ב'

 214שרת

אב

פרופ' קרניול רחל
ד"ר שנבל נורית
פרופ' שילה שושנה

אב

ד"ר שנבל נורית

שיעורי בחירה
1071.4482
 01שיעור

הקונפליקט היהודי ערבי
12:00-09:00
ד'

1071.4981
 01שיעור

אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם
203 12:00-10:00
ה'

1071.4925
01

שיעור

א'

פרופ' קלר יחיאל

 012שאפל

ב'

פרופ' שילה שושנה

הקונפליקט במזרח התיכון:
פרספקטיבות פסיכולוגיות ופילוסופיות
ב'
106 12:00-10:00
ג'

פרופ' שטרנגר קרלו

1071.4660
 01שיעור

אמפטיה והבנת הזולת
16:00-14:00
ב'

1041.4461
 01שו"ת

תכנון הסקר :בניית המדגם וכלי מחקר
105 18:00-16:00
ב'

א'

1071.4968
 01שיעור

יחסים ותהליכים בין קבוצתיים
206 12:00-10:00
ה'

א'

ד"ר שנבל נורית

1071.4963
 01שיעור

פוגעים ,נפגעים ומה שביניהם
 214 20:00-18:00שרת
ב'

ב'

ד"ר שנבל נורית

אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול:
בריאות ומחלה
205 14:00-12:00
ב'

ב'

1071.4929
01

שיעור

422

206

א'

פרופ' קרניול רחל
ד"ר גורדוני גלית

פרופ' קרייטלר שולמית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

1110.1104
 01שיעור

יחסים בינאישיים בקבוצה
 015 16:00-14:00שאפל
ד'

ב'

1110.4247

פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית
וסגנון מנחה
 012 20:00-16:00שאפל
ד'

א'

01

סמינר

הנחיית קבוצות :ניתוח התהליך
1071.4369
הקבוצתי**
 012 20:00-16:00שאפל
ד'
 01שיעור
**ד"מ :פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית
1071.4766
01

סדנה

** לתלמידי שנה ב'
01

1071.4499

ב'

הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר:
צפיה וניתוח**
 112 12:00-10:00אדלר
ד'
 214 14:00-12:00שרת
ד'

ב'
ב'

פרקטיקום שנה ב' חברתית
18:30-16:00
ג'

א'

גב' פנחסי בתיה

פרופ' דודזון-ערד בלהה

פרופ' יואל דפנה

פרופ' יואל דפנה

המגמה הקוגניטיבית
שיעורי חובה  -יש לקחת את כל שיעורי החובה בשנה א'
שיטות מחקר וסטטיסטיקה
201 14:00-12:00
ה'

ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

1071.4346
 01שיעור
02

תרגיל

ה'

10:00-08:30

318

ב'

03

תרגיל

ה'

18:00-16:00

318

ב'

מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב
מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב

01

01

01

1071.4836

תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB -
מתחילים
 14:00-12:00מ005
ב'

א'

1071.4705

קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה
ובזכרון א'
106 12:00-10:00
ה'

א'

1071.4775

זיכרון עבודה -מגישה מבנית לגישה
תהליכית
205 14:00-12:00
ד'

א'

ד"ר לוריא רועי

א'

פרופ' גושן גוטשטין יונתן

א'

פרופ' לאמי דומיניק

ב'

פרופ' לאמי דומיניק

שיעור

שיעור

שיעור

1071.5519
 01שיעור

זיכרון אנושי א'
12:00-10:00
ד'

1071.4737
 01שיעור

חקר התודעה :התנהגות ומוח**
203 16:00-14:00
ה'

422

קשב :התנהגות ומוח**
1071.4769
208 16:00-14:00
ה'
 01שיעור
** אחד משני הקורסים הוא חובה השני יכול להיות בחירה

207

מר ברזיס נועם

פרופ' אלגום דניאל

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

01

01

1071.4933

אינטגרציה סמנטית :כיצד מקודדים
ונקשרים מושגים
205 12:00-10:00
ה'

ב'

1071.4762

קולוקוויום -פסיכולוגיה קוגניטיבית/
קוגניציה ומוח
 214 16:00-14:00שרת
ב'
 214 16:00-14:00שרת
ג'

א'
ב'

שיעור

שיעור

ד"ר מודריק ליעד

ד"ר מודריק ליעד
ד"ר יובל-גרינברג שלומית

סמינר מחקר
1071.4758
 01סמינר
1071.4932
01

סמינר

זיכרון עבודה
16:00-14:00
ד'

422

מה התפקיד של מודעות באינטגרציה
סמנטית?
422 14:00-12:00
ה'

1071.4832
 01סמינר

מוח קוגניציה ותנועות עיניים
421 12:00-10:00
ב'

1071.3644
 01סמינר

מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
421 16:00-14:00
ד'

1071.4815
 01סמינר

מוח רגשות ומה שביניהם
10:00-08:30
ב'
יתואם עם התלמידים

419

א'
ב'

ד"ר לוריא רועי

א'
ב'

ד"ר מודריק ליעד

א'
ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

א'
ב'

ד"ר מוכמל רועי

א'
ב'

פרופ' הנדלר תלמה

שיעורי בחירה**
** ניתן לקחת שעורי בחירה מחוץ למגמה רק באישור ראש המגמה
** ניתן להמיר  2קורסי בחירה בסמינר אמפירי נוסף
1071.4748

קבלת החלטות :תיאוריות ,מודלים
ותהליכים קוגניטיביים
205 18:00-16:00
ד'

א'

1071.4772

פתרון בעיות  :המודלים הקלאסיים
וגישות חדשות
205 18:00-16:00
ב'

א'

1071.4747

מודלים חישוביים בתהליכים
קוגניטיביים
 214 16:00-14:00שרת
ד'

ב'

1071.4764

מודלים חישוביים בתהליכים
קוגניטיביים
 18:00-16:00מ005
ד'

ב'

פרופ' אושר מריוס

1071.4773
 01שיעור

חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית
205 14:00-12:00
ד'

ב'

פרופ' קרייטלר שולמית

1071.4749
 01שיעור

פילוסופיה של תהליכים מנטליים
206 18:00-16:00
ג'

ב'

פרופ' אושר מריוס

01

01

01

01

שיעור

שיעור

שיעור

תרגיל

208

פרופ' אושר מריוס

פרופ' קרייטלר שולמית

פרופ' אושר מריוס

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**
1071.4823
204 14:00-12:00
ג'
 01שיעור
** דרוש ידע מוקדם ב MRI -מיפוי ותפקוד מוח האדם

ב'

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה
1071.4830
בבני אדם
ב'
103 12:00-10:00
ג'
 01שיעור
**דרוש ידע בMATLAB -

ד"ר מוכמל רועי

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

1071.4833
קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה**
ד"ר יובל-גרינברג שלומית
אב
 214 14:00-12:00שרת
א'
 01שיעור
* * יינתן אחת לשבועיים .דרישת קדם שיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה
1071.2316
 01שיעור

היסטוריה של הפסיכולוגיה
205 14:00-12:00
ג'

1071.4781
 01שיעור

 - MATLAB Bהמשך
14:00-12:00
ד'

01

01

מ005

ב'

פרופ' אלגום דניאל

ב'

מר ברזיס נועם

1071.4779

היבטים תיאורטיים וממצאים
חדשים בזיכרון עבודה
422 14:00-12:00
א'

1071.4831

זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים
ייצוג דינמי של זיכרון -מפתח
א'
314 14:00-12:00
ה'
ב'

שיעור

סמינר

1071.4981
 01שיעור

אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם
203 12:00-10:00
ה'

אב

ב'

ד"ר לוריא רועי

ד"ר צנזור ניצן

פרופ' שילה שושנה

המגמה הפסיכוביולוגית
שנה א' -שיעורי חובה
שימוש אתי בחיות מעבדה**

0103.0004
 01שיעור
**חובה למי שעבודת המ.א .שלו בבעלי חיים

01

01

01

א'

1071.4480

שיטות מחקר בפסיכולוגיה
פיזיולוגית א'
 214 16:00-14:00שרת
ג'

א'

1071.4880

שיטות מחקר בפסיכולוגיה
פיזיולוגית ב'
 214 14:00-12:00שרת
ג'

ב'

1071.4644

סוגיות נבחרות במדעי העצב
ההתנהגותיים
 214 16:00-14:00שרת
ב'

אב

שיעור

שיעור

שיעור

1071.4809
 01שיעור

פסיכופרמקולוגיה
לא יינתן בתשע"ו

209

ד"ר הרלב מיקי

פרופ' מינץ מתתיהו

ד"ר ברק שגב

פרופ' וינר אינה

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

שנה ב' -שיעורי חובה
0455.3237
 01שיעור
 01שיעור

מבוא לנוירוביולוגיה
10:00-08:00
ב'
10:00-08:00
ד'

002
002

א'
א'

פרופ' אשרי אורי
פרופ' אשרי אורי

0455.2777
 01שיעור
 01שיעור

מבנה המוח
19:00-16:00
א'
18:00-16:00
ג'

002
002

א'
ב'

מר מרום אסף
מר מרום אסף

0455.3505
 01שיעור

מיפוי המוח ודימות מוחי
12:00-09:00
א'

207

א'

1071.4644
01

שיעור

סוגיות נבחרות במדעי העצב
ההתנהגותיים
 214 16:00-14:00שרת
ב'

אב

פרופ' וינר אינה

שיעורי בחירה**
**יש לקחת  4ש"ס מהקורסים ברשימה
0455.3505
 01שיעור

מיפוי המוח ודימות מוחי
12:00-09:00
א'

207

א'

1071.4346
 01שיעור

שיטות מחקר וסטטיסטיקה
201 14:00-12:00
ה'

ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

02

תרגיל

ה'

10:00-08:30

318

ב'

03

תרגיל

ה'

18:00-16:00

318

ב'

מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב
מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב

ב'

ד"ר מוכמל רועי

ב'

ד"ר מוכמל רועי

1071.4756
 01שיעור

המערכת המוטורית במוח האדם
207 14:00-12:00
ה'

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**
1071.4823
204 14:00-12:00
ג'
 01שיעור
**דרוש ידע מוקדם ב MRIמיפוי ותפקוד מוח האדם
1071.4765
01

מעבדה

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות-
מעבדה**
318 14:00-12:00
ד'

ב'

** דרוש ידע מוקדם במיפוי המוח ודימות מוחי ובMATLAB -
1071.4836
01

שיעור

1071.4781
 01שיעור
0491.3225
01

שיעור

1501.1005
 01שיעור

תכנון ותכנות ניסויי ב - MATLAB-
מתחילים
 14:00-12:00מ005
ב'
 - MATLAB Bהמשך
14:00-12:00
ד'

מ005

ההיפוקמפוס ,האמיגדלה וקידוד
זיכרון במוח היונק
002 18:00-16:00
ג'

א'

מר ברזיס נועם

ב'

מר ברזיס נועם

א'

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
 101 13:00-10:00טרובוביץ א'
ג'

210

מר גילרון רועי
מר תבור עידו

פרופ' אשרי אורי
ד"ר ברק שגב

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה
1071.4830
בבני אדם
ב'
103 12:00-10:00
ג'
 01שיעור
**דרוש ידע מוקדם בMATLAB-

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

1071.4833
קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה**
ד"ר יובל-גרינברג שלומית
אב
 214 14:00-12:00שרת
א'
 01שיעור
**ניתן אחת לשבועיים .דרישת קדם שיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה
1501.1008
01

שיעור

הצרבלום ,גרעיני הבסיס ובקרה
מוטורית במוח היונק
18:00-16:00
ג'

ב'

פרופ' אשרי אורי

0164.1100
 01שיעור

ביוכימיה
ה'

12:00-08:00

א'

ד"ר שניצר אדית

0455.2774
 01מעבדה
 01מעבדה

מבנה המוח  -מעבדה
16:00-14:00
ה'
14:00-12:00
ה'

א'
ב'

מר מרום אסף
מר מרום אסף

סמינרים אמפיריים**
** יש לבחור סמינר אחד במהלך הלימודים

01

1071.4540

השפעת לחץ והסרת גידול סרטני
על פגיעות להתפתחות גרורות

1071.4827

סמינר

אב

פרופ' בן-אליהו שמגר

מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים
בהתמכרות לאלכוהול
505 14:00-12:00
ה'
יתואם עם התלמידים

א'
ב'

ד"ר ברק שגב

1071.3644
 01סמינר
01

מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
421 16:00-14:00
ד'
יתואם עם התלמידים

א'
ב'

ד"ר מוכמל רועי

1071.4832
 01סמינר

מוח קוגניציה ותנועות עיניים
421 12:00-10:00
ב'
יתואם עם התלמידים

א'
ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

1071.4815
 01סמינר

מוח רגשות ומה שביניהם
10:00-08:30
ב'
יתואם עם התלמידים

א'
ב'

פרופ' הנדלר תלמה

01

01

01

סמינר

419

1071.4829

יחסי גומלין בין אמוציה ומערכות
מוטוריות וקוגניטיביות
 214 18:00-16:00שרת
ג'
14:00-12:00
ד'

1071.4831

זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים
ייצוג דינמי של זיכרון -מפתח
א'
314 14:00-12:00
ה'
ב'
יתואם עם התלמידים

סמינר

סמינר

מודלים של סכיזופרניה בבעלי חיים
1071.4179
421 18:00-16:00
ב'
 01סמינר
יתואם עם התלמידים
המגמה לקוגניציה ומוח
211

א'
א'

א'
ב'

פרופ' מינץ מתתיהו

ד"ר צנזור ניצן

פרופ' וינר אינה

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

שנה א' -שיעורי חובה
שיטות מחקר וסטטיסטיקה
201 14:00-12:00
ה'

ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

1071.4346
 01שיעור
02

תרגיל

ה'

10:00-08:30

318

ב'

03

תרגיל

ה'

18:00-16:00

318

ב'

מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב
מר אבלס דקל
מר ישראלאשוילי יעקב

1071.4836
01

שיעור

תכנון ותכנות ניסויי ב-MATLAB -
מתחילים
 14:00-12:00מ005
ב'

א'

מר ברזיס נועם

1071.4781
 01שיעור

 - MATLAB Bהמשך
14:00-12:00
ד'

מ005

ב'

מר ברזיס נועם

0455.2777
 01שיעור
 01שיעור

מבנה המוח
19:00-16:00
א'
18:00-16:00
ג'

002
002

א'
ב'

מר מרום אסף
מר מרום אסף

1071.4762
01

שיעור

קולוקוויום -פסיכולוגיה קוגניטיבית/
קוגניציה ומוח
 214 16:00-14:00שרת
ב'
 214 16:00-14:00שרת
ג'

א'
ב'

ד"ר מודריק ליעד
ד"ר יובל-גרינברג שלומית

חובת בחירה בין אחד משני השיעורים )כולל מעבדה(
1071.4830
01

שיעור

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה
בבני אדם
ב'
103 12:00-10:00
ג'

מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה
1071.4834
בבני אדם
ב'
 01מעבדה
ב'
 12:00-10:00מ005
ד'
 02מעבדה
** דרוש ידע מוקדם ב MATLAB-והשתתפות בקורס
1071.4823
 01שיעור

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**
204 14:00-12:00
ג'

ב'

1071.4765

הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות-
מעבדה**
318 14:00-12:00
ד'

ב'

01

מעבדה

** דרוש ידע מוקדם ב MRI -מיפוי ותפקוד מוח האדם

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

ד"ר יובל-גרינברג שלומית
מר עמית רועי

ד"ר מוכמל רועי

מר גילרון רועי
מר תבורי עידו

חובת בחירה של קורס אחד מתוך קורסי החובה של המגמה הקוגניטיבית
1071.4737
 01שיעור

חקר התודעה :התנהגות ומוח**
203 16:00-14:00
ה'

א'

1071.4705

קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה
ובזיכרון א'
106 12:00-10:00
ה'

א'

01

שיעור

212

פרופ' לאמי דומיניק

פרופ' אלגום דניאל

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

1071.4775
01

שיעור

זיכרון עבודה -מגישה מבנית לגישה
תהליכית
205 14:00-12:00
ד'

א'

ד"ר לוריא רועי

1071.5519
 01שיעור

זיכרון אנושי א'
12:00-10:00
ד'

422

א'

פרופ' גושן גוטשטין יונתן

1071.4769
 01שיעור

קשב :התנהגות ומוח**
16:00-14:00
ה'

208

ב'

פרופ' לאמי דומיניק

1071.4933
01

שיעור

אינטגרציה סמנטית :כיצד מקודדים
ונקשרים מושגים
205 12:00-10:00
ה'

ב'

ד"ר מודריק ליעד

קורס בחירה
0455.2774
 01מעבדה

מבנה המוח  -מעבדה
16:00-14:00
ה'

א'

מר מרום אסף

סמינרים אמפיריים**
** על המעוניינים בדוקטורט ישיר לקחת סמינר בשנה א'
1071.3644
 01סמינר
1071.4831
01

סמינר

מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
421 16:00-14:00
ד'
יתואם עם התלמידים

זיהוי המנגנונים המוחיים המאפשרים
ייצוג דינמי של זיכרון -מפתח
א'
314 14:00-12:00
ה'
ב'
יתואם עם התלמידים

1071.4832
 01סמינר

מוח קוגניציה ותנועות עיניים
421 12:00-10:00
ב'
יתואם עם התלמידים

1071.4758
 01סמינר

זיכרון עבודה
16:00-14:00
ד'
יתואם עם התלמידים

422

1071.4815
 01סמינר

מוח רגשות ומה שביניהם
10:00-08:30
ב'
יתואם עם התלמידים

419

1071.4932
01

סמינר

א'
ב'

מה התפקיד של מודעות באינטגרציה
סמנטית?
422 14:00-12:00
ה'

213

ד"ר מוכמל רועי

ד"ר צנזור ניצן

א'
ב'

ד"ר יובל-גרינברג שלומית

א'
ב'

ד"ר לוריא רועי

א'
ב'

פרופ' הנדלר תלמה

א'
ב'

ד"ר מודריק ליעד

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

שנה ב' -שיעורי חובה
קולוקוויום -פסיכולוגיה קוגניטיבית/
1071.4762
קוגניציה ומוח
 214 16:00-14:00שרת
ב'
 01שיעור
 214 16:00-14:00שרת
ג'

א'
ב'

ד"ר מודריק ליעד
ד"ר יובל-גרינברג שלומית

חובת בחירה של  2קורסים מהרשימה הבאה
1071.4737
 01שיעור

חקר התודעה :התנהגות ומוח**
203 16:00-14:00
ה'

א'

פרופ' לאמי דומיניק

1501.1005
 01שיעור

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
13:00-10:00
ג'

א'

ד"ר ברק שגב

1071.4775

זיכרון עבודה -מגישה מבנית
לגישה תהליכית
205 14:00-12:00
ד'

א'

ד"ר לוריא רועי

1071.4756
 01שיעור

המערכת המוטורית במוח האדם
207 14:00-12:00
ה'

ב'

ד"ר מוכמל רועי

1071.4769
 01שיעור

קשב :התנהגות ומוח**
16:00-14:00
ה'

208

ב'

פרופ' לאמי דומיניק

אינטגרציה סמנטית :כיצד
מקודדים ונקשרים מושגים
205 12:00-10:00
ה'

ב'

01

שיעור

1071.4933
01

שיעור

ד"ר מודריק ליעד

קורסי בחירה
1501.1005
 01שיעור

01

01

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
13:00-10:00
ג'

א'

1071.4747

מודלים חישוביים בתהליכים
קוגניטיביים
 214 16:00-14:00שרת
ד'

ב'

1071.4764

מודלים חישוביים בתהליכים
קוגניטיביים
 18:00-16:00מ005
ד'

ב'

שיעור

תרגיל

0455.3505
 01שיעור

מיפוי המוח ודימות מוחי
12:00-09:00
א'

207

ד"ר ברק שגב

פרופ' אושר מריוס

פרופ' אושר מריוס

א'

1071.4748

קבלת החלטות :תיאוריות ,מודלים
ותהליכים קוגניטיביים
205 18:00-16:00
ד'

א'

1071.4772

פתרון בעיות  :המודלים הקלאסיים
וגישות חדשות
205 18:00-16:00
ב'

א'

פרופ' קרייטלר שולמית

1071.2316
 01שיעור

היסטוריה של הפסיכולוגיה
205 14:00-12:00
ג'

ב'

פרופ' אלגום דניאל

1071.4749
 01שיעור

פילוסופיה של תהליכים מנטליים
205 18:00-16:00
ג'

ב'

פרופ' אושר מריוס

01

01

שיעור

שיעור

214

פרופ' אושר מריוס

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

1071.4773
 01שיעור

חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית
205 14:00-12:00
ד'

ב'

פרופ' קרייטלר שולמית

קבוצת דיון באלקטרופיזיולוגיה**
1071.4833
ד"ר יובל-גרינברג שלומית
אב
 214 14:00-12:00שרת
א'
 01שיעור
**ינתן אחת לשבועיים .דרישת קדם שיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה

01

01

1071.4779

היבטים תיאורטיים וממצאים
חדשים בזיכרון עבודה
422 14:00-12:00
א'

אב

1071.4816

מהמוח לנפש ובחזרה -תובנות
לנוירופסיכיאטריה
421 12:00-10:00
ב'

ב'

שיעור

שיעור

נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה
1501.1001
מערכתית
17:00-14:00
ד'
 01שיעור
** דרישת קדם :מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
1071.4838
 01שיעור

נושאים מתקדמים בייצוג המוחי
של פעולות מוטוריות
 214 16:00-14:00שרת
א'

215

ב'

ב'

ד"ר לוריא רועי

פרופ' הנדלר תלמה

פרופ' הנדלר תלמה

ד"ר מוכמל רועי

החוג לתקשורת

החוג לתקשורת
לאתר החוג

תואר ראשון

ראש החוג :ד"ר דניאל דור
יועצת :ד"ר תמר אשורי
מטרת הלימודים
עולם התקשורת עובר בשנים האחרונות מהפכה חסרת-תקדים .התכנית החדשה לתואר הראשון מבקשת להקנות
לסטודנטים כלים עיוניים ומעשיים שיאפשרו להם להבין את עולם התקשורת המשתנה ,ולהשתלב בו .התכנית מציעה
שילוב ייחודי של לימודים עיוניים-מחקריים מעמיקים  -המקנים הבנה של תהליכי התקשורת בתוך הקשריהם
החברתיים ,כלכליים ,פוליטיים ,טכנולוגיים ופסיכולוגיים – ולימודים מעשיים-יישומיים במגוון מקצועות
התקשורת ,בהדרכת טובי אנשי המקצוע.
מסגרות הלימוד
החוג מציע לימודים במתכונת דו-חוגית בלבד .החוג השני יכול להיות בכל פקולטה.
תכנית הלימודים
הבהרה חשובה :מבנה תכנית הלימודים המופיע כאן הוא המבנה של התכנית החדשה ,הנפתחת בתשע"ו .מערכת
השעות המופיעה בהמשך נחלקת לשני חלקים (1) :לימודי שנה א' בתכנית החדשה (2) ,לימודי שנים ב' ו-ג' בתכנית
הקודמת .מבנה התכנית הקודמת מופיע בידיעון תשע"ה.
היקף הלימודים בחוג הינו  61ש"ס][1
בשנה א' ,ילמדו כל הסטודנטים מערכת של קורסי מבוא עיוניים ,וסדנה מעשית נרחבת.
בסוף שנה א' ,יתבקשו הסטודנטים לבחור בין הקבץ לימודים עיוני-מחקרי )"חברת הרשת"( לבין הקבץ מעשי-יישומי
)"מקצועות התקשורת"( .הקבלה להקבצים תתבסס על ממוצע ציונים ,תוצרים מעשיים וראיונות אישיים.
תלמידי ההקבץ העיוני-מחקרי ילמדו בשנים ב' ו-ג' קורסי חובה נוספים ,שיטות מחקר מתקדמות ,קורסי בחירה
וסדנאות ,פרוסמינר עיוני וסמינר מחקרי.
תלמידי ההקבץ המעשי-יישומי ילמדו בשנים ב' ו-ג' קורסי חובה נוספים ,סדנאות נרחבות במקצועות התקשורת,
פרוסמינר עיוני וסמינר יישומי.
תכנית הלימודים
שנה א'
מכסת חובות התלמיד
מבואות ותרגילים
סדנה מעשית חובה
כלים שלובים
סה"כ שנה א'

 25ש"ס
 6ש"ס
 31ש"ס

שנים ב' ו-ג'  -הקבץ "חברת הרשת"
מכסת חובות התלמיד
קורסי חובה ותרגילים
שיטות מחקר
פרוסמינר עיוני][2
סמינר מחקרי
קורסי בחירה וסדנאות
כלים שלובים
סה"כ שנים ב' ו-ג'

 9ש"ס
 6ש"ס
 2ש"ס
 4ש"ס
 9/10ש"ס
 30/31ש"ס

שנים ב' ו-ג' הקבץ "מקצועות התקשורת"
מכסת חובות התלמיד
 9ש"ס
קורסי חובה ותרגילים
 8ש"ס
סדנאות
פרוסמינר עיוני][2
 2ש"ס
סמינר מעשי][2
 4ש"ס
 7/8ש"ס
קורסי בחירה
כלים שלובים
 30/31ש"ס
סה"כ שנים ב' ו-ג'
____________________
] [1מכסת השעות לתלמידים הלומדים במסגרת חוג לאחר תואר  57 -ש"ס.
] [2כדרישת קדם לסמינרים חייבים התלמידים ללמוד :בשנה א' "מבוא למדעי התקשורת" וכן את הקורס "איך
חוקרים תקשורת" ו"הדרכה בכתיבה מדעית".
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מבנה תכנית הלימודים
שנה א'
אופן הוראה

סמסטר

ש"ס

קורסי חובה
מבוא למדעי התקשורת

ש'
ת'

א'

2
2

קו נקודה רשת

ש'

א'

2

לחקור תקשורת

ש'
ת'

א'

2
1

יסודות בחברת הרשת

ש'
ת'

ב'

2
2

שפה ותקשורת :מסר ,שכנוע ופעולה

ש'
ת'

ב'

2
1

מבוא למקצועות התקשורת

סד'

א'+ב'

6

הדרכה בכתיבה מדעית

הד'

ב'

 6מפגשים

הדרכה
וירטואלית

א' או ב'

הדרכה במאגרי מידע
קורסי חובה כלל פקולטטיים
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה

א'][2],[1

ש'
ת'

א'

2

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה

ב'][2],[1

ש'
ת'

ב'

2

ש'
ת'

ב'

3
2

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח

נתונים][1

כלים שלובים
הקורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה יילמד בשני חלקים .דרישה מוקדמת לחלק ב':
זכאות להיבחן בחלק א'.

שנה ב'
קורס
קורסי חובה
פרוסמינר עיוני
סדנאות מעשיות

אופן הוראה
ש'+ת'
פרו"ס
סדנה

קורס
קורסי חובה

אופן הוראה
ש'

פרוסמינר עיוני
שיטות מחקר
איכותניות
שיטות מחקר
כמותניות

פרו"ס
ש'
ת'
ש'
ת'

הדגש מקצועות התקשורת
שנה ב'
דרישות מוקדמות
מס' ש"ס
מבוא למדעי התקשורת
9
לחקור תקשורת
2
8
הדגש חברת הרשת
שנה ב'
מס' ש"ס
9
2
2
1
2
1

דרישות מוקדמות
מבוא למדעי
התקשורת
לחקור תקשורת
לחקור תקשורת

סמסטר

סמסטר

לחקור תקשורת

_______________________
] [1הקורס נלמד במסגרת הקורסים הכלל-פקולטטיים .ראה פירוט בהערות לתכנית הלימודים.
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שנה ג'
להלן מבנה תכנית הלימודים כולל דרישות מוקדמות
הדגש מקצועות התקשורת
שנה ג'
דרישות מוקדמות
מס' ש"ס
אופן הוראה
קורס
קורסי שנה א' ו -ב'
4
סמינר
סמינר יישומי
קורסי שנה א' ו -ב'
7/8
שיעור/סדנה
קורסי
בחירה/סדנאות

אופן הוראה
סמינר
שיעור/סדנה

קורס
סמינר עיוני
קורסי
בחירה/סדנאות

הדגש חברת הרשת
שנה ג'
מס' ש"ס
4
9/10

דרישות מוקדמות
קורסי שנה א' ו -ב'
קורסי שנה א' ו -ב'

סמסטר

סמסטר

הערות לתכנית הלימודים – לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת תשע"ו
החוג הנוסף

שנה

פטורים מקורסים
בתקשורת

היקף
הפטור
בש"ס

חייבים בקורסים
בתקשורת

הערות

פסיכולוגיה

א'

מבוא
לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'+ב'

הפטור ניתן על סמך
הקורסים סטטיסטיקה
א' ו-ב' לפסיכולוגים

ב'

שיטות מחקר
איכותניות

4

עוד קורסי בחירה
בהיקף של עד 5-6
ש"ס

תקף אך ורק
לסטודנטים הלומדים
בהדגש חברת הרשת

סוציולוגיה
אנתרופולוגיה

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

א'

מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים
למדעי החברה א'+ב'
ב'

שיטות מחקר
איכותניות
וכמותניות

8

עוד קורסי בחירה
בהיקף של עד  4ש"ס

מדע המדינה

א'

מבוא
לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'+ב'

לימודי עבודה

א'

מקורות
היסטוריים
ואינטלקטואליים
של מדעי החברה
א'+ב'

4

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

שיטות מחקר
כמותניות ,שיטות
מחקר איכותניות

ב'

תקף אך ורק
לסטודנטים הלומדים
בהדגש חברת הרשת

תקף אך ורק
לסטודנטים הלומדים
בהדגש חברת הרשת.

כלכלה

א'

מבוא
לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך
הקורסים סטטיסטיקה
א' ו-ב' בכלכלה

גיאוגרפיה

א'

מבוא
לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך
הקורס :סטטיסטיקה
לגיאוגרפים
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חינוך

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך
לימוד הקורסים
מתודולוגיה מחקרית
א'+ב' ,ניתוח נתונים
כמותיים.

ניהול

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך
לימוד קורסים מבוא
לסטטיסטיקה
וסטטיסטיקה לניהול
בפקולטה לניהול

ב'

שיטות מחקר כמותניות

4

חשבונאות

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך
לימוד קורסים מבוא
לסטטיסטיקה
וסטטיסטיקה לניהול
בפקולטה לניהול

חוג לימודים
בפקולטה למדעים
מדויקים

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

הפטור ניתן על סמך
לימוד הקורסים
מבוא לסטטיסטיקה
ומבוא להסתברות או
הקורס הסתברות
וסטטיסטיקה לדו
חוגי בפקולטה
למדעים מדויקים

עוד קורסי
בחירה/סדנאות
בהיקף של עד 4
ש"ס

תקף אך ורק
לסטודנטים הלומדים
בהדגש חברת הרשת.

תלמידים שילמדו סטטיסטיקה ,בחוגי לימוד אחרים ,יפנו למזכירות הפקולטה )חדר  311בניין נפתלי( לבירור
קבלת פטור מהקורס.

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה

קורס חובה לתלמידי שנה א' הניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים ) .(1009תלמידים שחוג לימודיהם השני
הוא  :פסיכולוגיה או סוציולוגיה ואנתרופולוגיה או מדע המדינה יירשמו לקורס במסגרת החוג לתקשורת .מומלץ
לבדוק מול החוג לפסיכולוגיה או סוציולוגיה אנתרופולוגיה או מדע המדינה מהם סך הקורסים להשלמה הממירים
קורס זה.
תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא לימודי עבודה יירשמו לקורס זה תחת החוג ללימודי עבודה.

הדרכה בכתיבה מדעית

הקורס מיועד להקנות ידע ומיומנויות לכתיבת עבודה אקדמית ,בכללם מבנה ,סגנון ,כתיבת וביסוס טיעון אקדמי,
שימוש במקורות אקדמיים ואחרים והצגתם ברשימה ביבליוגרפית ,וכללי אתיקה ויישומם בכתיבה אקדמית .הקורס
יתקיים בסמסטר ב' ויימשך שישה מפגשים לא רצופים במהלכו יידרשו התלמידים להגיש תרגילים בכתב .תלמידים
שחוג לימודיהם השני הוא מדע המדינה יירשמו להדרכה בכתיבה מדעית בחוג למדע המדינה בלבד.

הדרכה במאגרי מידע

כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה וירטואלית חד פעמית בנושא הכרת הספרייה ושימוש במאגרי מידע.
ההדרכה כוללת :עקרונות בסיסיים באוריינות מידע ,השלבים בתהליך איתור המידע ,הכרת משאבי המידע השונים
)מאגרי מידע ,כתבי עת אלקטרוניים ,אתר אינטרנט( והערכתם .על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום
לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום אינו מצריך הקצאת נקודות .ההדרכה ניתנת באינטרנט במסגרת
מערכת הקורסים המתוקשבת  ,Moodleניתן לבצע את ההדרכה בכל זמן במהלך הסמסטר .ציון עובר בהדרכה יינתן
למי שעבר בהצלחה את התרגיל שבסוף ההדרכה .תלמידים יירשמו להדרכה רק באחד מחוגי הלימוד שלהם.
תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא ניהול או חשבונאות יירשמו להדרכה בביה"ס לניהול.

המשך לימודים בחוג
.1
.2
.3
.4

תנאי מעבר משנה א' ל-ב'  :סיום כל קורסי שנה א' .על אף האמור לעיל ,במקרים מיוחדים באישור יועץ החוג
ניתן יהיה לעבור לשנה ב' גם אם תלמידים לא סיימו את אחד משלושת הקורסים הבאים :שפה ורטוריקה
בחברה ובתקשורת ,תקשורת דיגיטלית ,מבוא לתקשורת חזותית.
ציון עובר בהדרכה בכתיבה מדעית הינו תנאי לפתיחת הרישום לקורסי השנה השנייה.
כדי להמשיך בלימודים בחוג ,חייב הממוצע המצטבר של ציוני התלמיד/ה בחוג להיות  75לכל הפחות בתום כל
שנת לימודים קלנדרית )לא כולל לימודי העשרה וסדנאות(.
תלמידים לא יוכלו להמשיך בלימודיהם אם קיבלו יותר משני ציונים הנמוכים מ 65-מכלל לימודי החובה) ,לא
כולל :מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים(.
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תקנות החוג
.1

מתכונת הלימודים לתואר ראשון היא תכנית מלאה בת שלוש שנים )שישה סמסטרים( .תלמידים
יורשו להאריך את משך לימודיהם לתואר בשנה נוספת באישור יועץ החוג .במקרים חריגים ניתן יהיה
לקבל ,לכל היותר ,ארכה לשנה אחת נוספת כפוף לאישור ועדת ההוראה.

.2

מוצעים שני מועדי בחינה :מועד א' ומועד ב' .החוג ממליץ לכל התלמידים לגשת למועד א' ובמיוחד
באותם קורסים המהווים תנאי מוקדם לקורסי המשך .רשאים לגשת למועד ב' מי שלא ניגש/ה למועד
א' ,מי שנכשל/ה במועד א' ,או מי שרוצה לשפר ציון חיובי של מועד א' .בכל מקרה הציון האחרון הוא
הציון הקובע.

.3

תלמידים רשאים לערער על ציון תוך  7ימים מיום פרסום הציונים.

.4

תלמידים רשאים לחזור על קורס לצורך שיפור ציון חיובי אולם יהיו חייבים לעמוד בכל המטלות
והדרישות של הקורס כפי שיהיו בעת לימוד הקורס החוזר .עפ"י כללי האוניברסיטה ,הציון האחרון
הוא הקובע .עם זאת ,תלמידים אינם רשאים ללמוד קורס כלשהו יותר מפעמיים.

.5

כדי להמשיך בלימודים בחוג ,חייב הממוצע המצטבר של ציוני התלמיד/ה בחוג להיות  75לכל הפחות
בתום כל שנת לימודים קלנדרית.

.5

על כל התלמידים להגיש עבודה סמינריונית עצמאית .לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם
תלמיד/ים נוספים.
מועד אחרון להגשת עבודות סמינריוניות:
סמינרים שיינתנו בסמסטר א'  :יום א'  ,15.5.16ז' באייר תשע"ו
סמינרים שיינתנו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים :יום א'  ,18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
את העבודה הסמינריונית השנתית יש למסור במזכירות החוג.

.6

תלמידי החוג אשר קיבלו פטור מקורסי חובה על סמך קורסים חופפים בהיקף של עד  4ש"ס ,אינם
חייבים בהשלמת שעות בחוג לתקשורת .תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על  4ש"ס ,יבדקו
בהערות לתכנית הלימודים .במקרה זה על התלמידים ללמוד בחוג  56-57ש"ס.

שקלול ציון הגמר

 .1בשקלול ציון הגמר ישוקללו כל הציונים.
 .2כל הקורסים ישוקללו עפ"י מספר השעות שלהם ,למעט הסמינרים אשר יקבלו משקל כפול והקורס במבוא
לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים שמשקלו יהיה .4
הגשת בקשה לציון גמר)טופס טיולים(  -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר ,דרך מידע אישי
לתלמיד.

תלמידים שהחלו ללמוד בשנת תשע"ה
תלמידים שהחלו ללמוד בשנת תשע"ד
תלמידים שהחלו ללמוד בשנת תשע"ג
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לתלמידים שהחלו ללמוד בשנת תשע"ה
סה"כ קורסים
קורסי חובה כלל

ש"ס

משקל

פקולטטיים][1

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי
החברה

1

4

4

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים

1

5

4

קורסי חובה
תאוריות בתקשורת א'

1

4

4

תאוריות בתקשורת ב'

1

4

4

היסטוריה של אמצעי התקשורת

1

2

2

שפה ורטוריקה בחברה ובתקשורת

1

2

2

תקשורת דיגיטאלית

1

3

3

מבוא לתקשורת חזותית

1

3

3

שיטות מחקר איכותניות

1

4

4

שיטות מחקר כמותניות

1

4

4

מדיה בישראל

1

2

2

אתיקה ומדיניות התקשורת

1

2

2

מדיה-מבט מקרוב

1

2

2

הדרכות
הדרכה בכתיבה

מדעית][1

הדרכה במאגרי מידע

1
1

בחירה
[2]3

6

6

קורסי בחירה )מהמוצע בידיעון החוג ,במערכת
השעות מידי שנה(
סמינרים )מהמוצע בידיעון החוג ,במערכת השעות
מידי שנה(

2

6

12

סדנאות )מהמוצע בידיעון החוג ,במערכת השעות
מידי שנה(

[3]2

4

4

2

4

4

קורסי העשרה

61

סה"כ
___________________
] [1יש לשים לב להערות בתכנית הלימודים המתייחסות לקורסים אלה.
] [2יש לשים לב להערות בתכנית הלימודים המתייחסות לסך קורסי הבחירה והיקף קורסי הבחירה בהתאם
לצירופי הלימודים.
] [3יש לשים לב להערות בתכנית הלימודים המתייחסות לסך הסדנאות והיקף הסדנאות בהתאם לצירופי
הלימודים.
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חטיבה מורחבת בתקשורת
שנת הלימודים תשע"ו היא השנה האחרונה לקבלה לחטיבה זו.
מבנה תכנית הלימודים לתלמידי חטיבה מורחבת שיחלו

בתשע"ו][1

הלימודים בחטיבה יימשכו שלוש שנים ויהיו בהיקף  32ש"ס.
א .לימודי השנה הראשונה:
מבוא למדעי התקשורת )שיעור+תרגיל(

 4ש"ס

שפה ותקשורת :מסר ,שכנוע ופעולה )שיעור+תרגיל(

 3ש"ס

קו נקודה רשת

 2ש"ס

יסודות בחברת הרשת )שיעור+תרגיל(

 4ש"ס

לחקור תקשורת )שיעור+תרגיל(

 3ש"ס
סה"כ

 16ש"ס בשנה ראשונה

ב .לימודי השנה השנייה:
 8ש"ס

קורסי חובה
סה"כ

 8ש"ס בשנה שנייה

ג .לימודי השנה השלישית:
סמינר עיוני

 4ש"ס

קורסי בחירה

 4ש"ס
סה"כ

 8ש"ס בשנה שלישית

 .1החטיבה המורחבת תאוזכר בתעודה הב.א.
 .2תנאי מעבר לשנה ב' בלימודי החטיבה הוא סיום כל חובות השנה הראשונה בהתאם לכללי החוג.
 .3תנאי מעבר לשנה ג' בלימודי החטיבה הוא סיום כל חובות השנה השנייה בהתאם לכללי החוג.
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תואר שני
ראש החוג :ד"ר דניאל דור
ראש התכנית :פרופ' ז'רום בורדון
מטרת הלימודים

העמקת הידע התיאורטי והמתודולוגי לכדי הבנת התקשורת ולהערכתה בחברה מורכבת ומשתנה תוך בחינת מגוון
מוסדותיה ,תכניה וקהליה ומתוך התמקדות באחריות החברתית ובהתפתחויות במישור הדיגיטלי .כתחום
אינטרדיסציפלינרי ,יושם דגש על היבטיה השונים של התקשורת בישראל ,העוסקים בתקשורת ,והשלכותיה
בתחומים שונים :טכנולוגיות תקשורת חדשות ,חברה ,כלכלה ,אקולוגיה ,פוליטיקה ,בריאות ,חינוך ,תרבות ,אתיקה
ועוד .כל אלה בפרספקטיבה מקומית וגלובאלית.

תנאי קבלה
.1
.2

.3

רשאים להגיש מועמדות מי שסיימו לימודיהם לתואר "בוגר" באוניברסיטה מוכרת או מכללה מוכרת בציון 84
ומעלה בכל אחד מחוגי הלימוד שלהם .הלימודים מכוונים לבוגרי תקשורת ופתוחים גם לבוגרי תחומים אחרים
)ראו סעיף .(2
תלמידים שלא למדו תקשורת לתואר ראשון יחויבו בלימודי השלמה על-פי הנחיות ועדת הקבלה .בדרך כלל
יכללו לימודי ההשלמה את הקורסים הבאים :תאוריות בתקשורת א' ,תאוריות בתקשורת ב' ,תקשורת
דיגיטלית; וכן השלמות מתודולוגיות בסטטיסטיקה ושיטות מחקר אשר ייקבעו על בסיס לימודים קודמים .יש
לסיים את תכנית ההשלמות תוך שנת לימודים אחת טרם תחילת הלימודים לתואר שני בציון ממוצע של 85
לפחות ולא פחות מ 80-בכל אחד מן הקורסים .באישור יועץ התואר ניתן יהיה לבקש פטור מקורסים
מתודולוגיים בלימודי השלמות עם סילבוס מפורט של הקורס המבוקש וכן עמידה בתנאי של ציון  85בקורס לכל
הפחות.
על כל המועמדים להמציא ישירות למזכירות החוג לתקשורת את המסמכים הבאים:
• קורות חיים,
• עבודה סמינריונית שהוגשה במסגרת התואר הראשון בלימודי התקשורת )עבודה מקורית כולל ציון והערות
המרצה(.
• הצהרת כוונות שתכלול רקע אקדמי ואינטלקטואלי ,תחומי עניין וכוונות מחקריות ,אם יש )כ 500 -מילים
מודפסות(.
• שני מכתבי המלצה מסגל הוראה שלימד אותם .את טופסי ההמלצה יש להוריד מאתר החוג לתקשורת תחת
מידע למועמדים .על הממליצים לשלוח את המלצותיהם ישירות למזכירות החוג לתקשורת ולא באמצעות
המועמדים )מס' פקס .(03-6406032
• ועדת הקבלה רשאית לקיים ראיונות בהתאם לצורך

מסלולי לימוד

החוג מציע שני מסלולי לימוד לתואר שני :מסלול ללא עבודת גמר ומסלול עם עבודת גמר

א.

מסלול ללא עבודת גמר )תזה(
הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של  38ש"ס.
שיעורי ליבה ובחירה  23 -ש"ס
שיעורי מתודולוגיה וסוגיות בתקשורת  6 -ש"ס
סמינרים  9 -ש"ס
בחינה מסכמת

על תלמידי התואר השני המבקשים להתקבל למסלול הלימודים עם עבודת גמר )תזה( לעמוד בתנאים הבאים:
עד תום השנה הראשונה ללימודיהם ) (1.9.16יש לסיים את הקורסים הבאים בממוצע  85לכל הפחות :תאוריות
מתקדמות בתקשורת א' ,תאוריות מתקדמות בתקשורת ב' ,שיטות מחקר איכותניות ,שיטות מחקר כמותניות וכן
קורס בחירה או סמינר בהם בוצעה עבודה מחקרית עצמאית.
לתלמיד הבוחר ללמוד סמינר  -יש ללמוד את הסמינר במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה.
ב.

מסלול עם עבודת גמר )תזה(
הלימודים במסלול זה יהיו בהיקף של  32ש"ס.
שיעורי ליבה ובחירה  17 -ש"ס
שיעורי מתודולוגיה וסוגיות בתקשורת 6 -ש"ס
סמינרים וסדנת תזה  9 -ש"ס
עבודת גמר][1

תקשורת דיגיטלית
הלימודים בדגש על תקשורת דיגיטלית זהים במתכונתם ללימודים האחרים בתואר השני ,כאשר המשתתפים נדרשים
לקחת קורסים ספציפיים הקשורים לתחום התקשורת הדיגיטלית.
____________________
] [1עבודת הגמר תחויב בהיקף של  6ש"ס לצורך חישוב שכר הלימוד.
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מסלול ללא עבודת גמר

תכנית הלימודים

חובות הלימודים
קורסי ליבה
קורסי מתודולוגיה
קורסי בחירה
סמינרים
מחקרים עכשוויים בתקשורת
בחינה מסכמת
סה"כ

מסלול ללא עבודת גמר מספר
הקורסים
2
2
5
3
1

ש"ס
8
4
15
9
2
38

מבנה תכנית הלימודים

שנה א'
קורסי ליבה
קורסי מתודולוגיה
קורסי בחירה
סמינר
סה"כ

שנה ב'
קורסי בחירה
סמינרים
קורס חובה מחקרים עכשוויים בתקשורת
בחינה מסכמת
סה"כ

מספר הקורסים
2
2
2
1

ש"ס
8
4
6
3
21

מספר הקורסים
3
2
1

ש"ס
9
6
2
17

קורסי ליבה

תיאוריות מתקדמות בתקשורת א'  -גישות ביקורתיות
תיאוריות מתקדמות בתקשורת ב'  -השפעות והשלכות

קורסים מתודולוגיים

כל תלמיד חייב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים בחוג לתקשורת .ניתן ללמוד קורסים מתודולוגיים נוספים
בחוגים אחרים כפוף לאישור יועץ התכנית.

סמינרים
.1
.2
.3

התלמידים ישתתפו בכל שנת לימוד בסמינר עפ"י רשימה המוצעת מדי שנה .במהלך התואר יוגשו  3עבודות
סמינריוניות.
הסמינרים יילמדו במתכונת של סמינר מחקר.
תלמידים רשאים להשתתף בסמינר נוסף להשלמת מכסת השעות לתואר )באישור היועץ( ע"ח קורסי בחירה.
הערכה בסמינר זה תהיה על בסיס בחינה או עבודה )באישור המרצה( .סמינר זה ייחשב כשיעור בחירה לתואר.

קורסי בחירה

תלמידים יבחרו קורסי בחירה ממגוון הקורסים המוצע ע"י החוג.
באישור היועץ תותר השתתפות בקורסי בחירה מלימודי התואר הראשון של החוג לתקשורת בהתאם לתנאים
הבאים :עד  2ש"ס והחל מהשנה השניה ללימודי התואר .כמו כן באישור היועץ ניתן ללמוד קורס בחירה הניתן
לתואר שני בחוגים אחרים ,כפוף לאישור החוגים הנוגעים בדבר.

מחקרים עכשוויים בתקשורת

שיעור חובה המתקיים לאורך כל שנת הלימודים במפגשים לא רצופים .משתתפים חברי הסגל של החוג ,דוקטורנטים
ואורחים .לכל מפגש מוזמן מרצה אורח ומתקיים דיון בנושא אחר .בקורס לא ניתן ציון אך חלה בו חובת נוכחות
והגשת מטלה מסכמת.

בחינה מסכמת

החל משנת הלימודים תשע"ד תלמידים אשר ילמדו במסלול ללא עבודת גמר )תזה( יחויבו במבחן בעל פה .הבחינה
תימשך כ 30-דקות ותערך בנוכחות שני חברי סגל בחודש יולי .נושאי הבחינה יועברו לסטודנטים בחודש מאי.
ציון הבחינה יהווה  10%מציון הגמר המשוקלל של לימודי התואר השני.
לא ניתן לסיים את לימודי התואר השני בלי עמידה בציון  60ומעלה בבחינה המסכמת.
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מסלול עם עבודת גמר
תנאי קבלה למסלול

על תלמידי תואר שני בתקשורת המבקשים להתקבל למסלול הלימודים עם עבודת גמר )תזה( לעמוד בתנאים הבאים:
עד תום השנה הראשונה ללימודיהם ) (1.9.16חייבים לסיים את הקורסים הבאים בממוצע  85לכל הפחות :תאוריות
בתקשורת א' ,תאוריות בתקשורת ב' ,שיטות מחקר איכותניות ,שיטות מחקר כמותניות וכן קורס בחירה או סמינר
בהם בוצעה עבודה מחקרית עצמאית.
לתלמיד הבוחר ללמוד סמינר  -יש ללמוד את הסמינר במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה.

חובות הלימודים

תכנית הלימודים
מסלול עם עבודת גמר
מספר הקורסים
2
2
3
2
1
1

קורסי ליבה
קורסי מתודולוגיה
קורסי בחירה
סמינרים
מחקרים עכשוויים בתקשורת
סדנת תזה
עבודת תזה
סה"כ

מבנה תכנית הלימודים
שנה א'
קורסי ליבה
קורסי מתודולוגיה
קורסי בחירה
סמינר סמסטריאלי
סה"כ

שנה ב'
קורסי בחירה
סמינר
סדנת תזה
קורס חובה מחקרים עכשוויים בתקשורת
עבודת תזה
סה"כ

ש"ס
8
4
9
6
2
3
6
38

מספר הקורסים
2
2
1
1

ש"ס
8
4
3
3
18

מספר הקורסים
2
1
1
1

ש"ס
6
3
3
2
6
20

קורסי ליבה

תיאוריות מתקדמות בתקשורת א'  -גישות ביקורתיות
תיאוריות מתקדמות בתקשורת ב'  -השפעות והשלכות

קורסים מתודולוגיים

כל תלמיד חייב ללמוד את הקורסים המתודולוגיים בחוג לתקשורת .ניתן ללמוד קורסים מתודולוגיים נוספים
בחוגים אחרים כפוף לאישור יועץ התכנית.

סמינרים

 .1התלמידים ישתתפו בכל שנת לימוד בסמינר עפ"י רשימה המוצעת מדי שנה .במהלך התואר יוגשו  2עבודות
סמינריוניות.
 2הסמינרים יילמדו במתכונת של סמינר מחקר.
 .3תלמידים רשאים להשתתף בסמינר נוסף להשלמת מכסת השעות לתואר )באישור היועץ( ע"ח קורסי בחירה.
הערכה בסמינר זה תהיה על בסיס בחינה או עבודה )באישור המרצה( .סמינר זה ייחשב כשיעור בחירה לתואר.

קורסי בחירה

תלמידים יבחרו קורסי בחירה ממגוון הקורסים המוצע ע"י החוג.
באישור היועץ תותר השתתפות בקורסי בחירה מלימודי התואר הראשון של החוג לתקשורת בהתאם לתנאים
הבאים :עד  2ש"ס והחל מהשנה השנייה ללימודי התואר .כמו כן באישור היועץ ניתן ללמוד קורס בחירה הניתן
לתואר שני בחוגים אחרים ,כפוף לאישור החוגים הנוגעים בדבר.

מחקרים עכשוויים בתקשורת

שיעור חובה המתקיים לאורך כל שנת הלימודים במפגשים לא רצופים .משתתפים חברי הסגל של החוג ,דוקטורנטים
ואורחים .לכל מפגש מוזמן מרצה אורח ומתקיים דיון בנושא אחר .בקורס לא ניתן ציון אך חלה בו חובת נוכחות
והגשת מטלה מסכמת.
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סדנת תזה

מטרת הסדנה לעזור לתלמידים לגבש הצעת מחקר מפורטת לתזה ולרכוש כלים לכתיבת העבודה  .במהלך הסדנה
יידרשו התלמידים להציג בפני שאר המשתתפים בסדנה טיוטה של ההצעה .סיום מוצלח של הסדנה וקבלת ציון
מותנה בהצגות הנ"ל .כמו כן חייבים התלמידים להגיש טופס "הצעת תכנית לתזה" מאושר ומוסכם ע"י המנחה/ים.
טופס זה יוגש למרכז הסדנה.

עבודת גמר
בחירת מנחה

א .כל חברי הסגל הבכיר של החוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב יוכלו לשמש כמנחים ראשיים לעבודות גמר.
במקרים מסוימים ,בהתאם לנושא העבודה ,תהייה אפשרות להנחיה משותפת של שני מנחים .ככלל ,ההנחיה
הראשית תהיה ע"י חבר/ת סגל בחוג לתקשורת; הנחיה נוספת יכולה להינתן ע"י חבר/ת סגל בחוג אחר
באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטה )או מכללה אקדמית( אחרת ,באישור יועץ התכנית .במקרים יוצאים
מן הכלל יוכל/תוכל מורה בעל/ת תואר ד"ר שלא מסגל החוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב לשמש כמנחה
ראשי/ת בתנאי שמורה מן החוג לתקשורת ישמש/תשמש כמנחה שני/ה .אישור לכך יינתן ע"י יועץ התכנית וראש
החוג לתקשורת.
ב .כחלק מתהליך בחירת המנחה )או מנחים( על המועמד/ת להגיש למנחה )או למנחים( הצעה כתובה בהיקף של 3-
 4עמודים בה יפורטו נושא המחקר ,רקע תיאורטי קצר ,שיטת המחקר ולוח זמנים לביצוע.
ג .עם קבלת הסכמה של המנחה )או המנחים( יסכמו ויאשרו הללו את הדברים בכתב על גבי טופס הסכמה
להנחיה .הצעת המחקר המאושרת תצורף כנספח לטופס.
ד .את הטופס החתום וההצעה יש להגיש ליועץ התכנית .עם אישור התכנית ע"י היועץ ,לכל המאוחר עד סוף
ספטמבר ,יהיו התלמידים רשאים להירשם לקורסים של השנה השנייה .במידה ותהליך ה"בידינג" של הקורסים
יתקיים לפני סוף חודש ספטמבר ,יירשמו התלמידים לקורסים במהלך ה"בידינג" וההרשמה תהיה מותנית
באישור קבלתם למסלול עם עבודת גמר.

אופי והיקף עבודת הגמר
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

אופי המחקר יהיה בהתאם לנושא העבודה ולשיטה/שיטות המחקר בהן יעשה שימוש עפ"י הנחיות המנחים.
עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי החברה .כמו כן יש
להגיש עותק נוסף בתקליטור לספריית הפקולטה :על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת תואר שני
בספרייה המאשר שמירת העבודה במאגר הדיגיטלי .אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים של עבודות
הגמר היא רותי שטנגר טל 03-6407064 .דוא"ל. RutiSt@tauex.tau.ac.il :
היקף העבודה הכתובה )לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים( יהיה  60-80עמודים ,בהתאם לשיטת המחקר.
העבודה תודפס ברווח כפול בגופן אריאל בגודל  12עם שוליים בכל צדי העמודים.
עבודת הגמר תוגש עד ליום האחרון של שנת הלימודים העוקבת לשנת הלימודים השנייה ,כלומר ,שלוש שנים
מתחילת לימודי התואר .נא לשים לב לכך שהמשך הלימודים מֵ עֵ בר לשנתיים )כולל הגשת עבודת הגמר(
כרוך בתשלום שכר לימוד נוסף .לפרטים ,ראו :עיקרי תקנות שכר לימוד.
כל עבודה תישפט ע"י המנחה או המנחים וכן קורא/ת נוסף/ת עפ"י החלטה משותפת של יועץ התכנית וראש
החוג .ציון העבודה יהיה ממוצע של ציוני כל השופטים .כל שיפוט ילווה בחוות דעת מנומקת כתובה .זהות
השופט/ת הנוסף/ת תהיה חסויה אלא אם כן הסכים/ה לגלותה.

שקלול ציון הגמר

במסלול ללא עבודת גמר:
 - 90%ציוני כל הקורסים
 - 10%בחינה מסכמת
הגשת בקשה לציון גמר )טופס טיולים( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר.
במסלול עם עבודת גמר:
 - 50%ציוני כל הקורסים
 - 50%ציון עבודת הגמר )ציון ממוצע של כל שופטי העבודה(.
הגשת בקשה לציון גמר)טופס טיולים( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר,
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תקנות החוג
משך הלימודים

הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים.
במסלול עם עבודת גמר  -ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת.
במסלול ללא עבודת גמר  -ניתן להאריך את משך הלימודים במקרים חריגים בלבד בשנה אחת.
הארכת משך הלימודים כפופה לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה .תקופות של הפסקת לימודים נכללות בפרק
הזמן המרבי של הלימודים לקראת התואר.

בחינות

בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד .מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים או לידה .מועד נוסף בגין סיבה
אחרת יינתן רק באישור ועדת ההוראה )כפוף להמצאת אישורים מתאימים(.

עבודות סמינריוניות

עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג.
המועד האחרון להגשת עבודה סמינריונית של סמסטר א' :יום א'  ,15.5.16ז' באייר תשע"ו.
המועד האחרון להגשת עבודה סמינריונית של סמסטר ב' :יום א'  ,18.9.16ט"ו באלול תשע"ו.
מורי החוג אינם רשאים על דעת עצמם לאשר דחייה בהגשת עבודה סמינריונית.
במקרים חריגים ,ועל פי שיקול דעתה ,רשאית ועדת ההוראה הפקולטטית לאשר הארכה של שבועיים נוספים
לתלמידים אשר יוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד הגשת העבודה.
על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית .לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספים

בחינה מסכמת

החל משנת הלימודים תשע"ד תלמידים אשר ילמדו במסלול ללא עבודת גמר )תזה( יחויבו במבחן בעל פה .הבחינה
תימשך כ 30-דקות ותערך בנוכחות שני חברי סגל בחודש יולי .נושאי הבחינה יועברו לסטודנטים בחודש מאי.
ציון הבחינה יהווה  10%מציון הגמר המשוקלל של לימודי התואר השני.
לא ניתן לסיים את לימודי התואר השני בלי עמידה בציון  60ומעלה בבחינה המסכמת.
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מסלול ישיר ללימודי הדוקטורט
א.
ב.
ג.
ד.

רשאים לפנות לוועדה היחידתית באמצעות הוועדה החוגית שלנו תלמידים מצטיינים שקיבלו את התואר בוגר
אוניברסיטה בציון משוקלל של  90לפחות )תלמיד דו חוגי  90לפחות בשני החוגים( .תלמיד שעומד בתנאים אלה
ולא הגיש מועמדות למסלול הישיר רשאי לעשות זאת במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השני.
בנוסף זכאים להגיש מועמדותם למסלול הישיר תלמידים מצטיינים אשר בתום השנה הראשונה ללימודי המ.א
השלימו לפחות מחצית מכלל חובות השמיעה של לימודי המ.א ובהם כל קורסי החובה של שנה ראשונה במסלול
עם עבודת גמר וסמינר אחד לפחות ,בממוצע ציונים של  90לפחות.
על המועמדים בשני המסלולים להגיש לוועדה החוגית הצעת מחקר ראשונית בהיקף של כ 5 -עמודים ,שבה
יפורטו השערות המחקר ,שיטות המחקר ,שדה המחקר וכן אישור המנחה המיועד.
הוועדה החוגית לתלמידי התואר השלישי תדון במועמדים ותחליט אם לקבלם או לדחותם .אם הוועדה תאשר
קבלה היא תמליץ בפני הוועדה היחידתית על קבלת התלמיד לשלב א' על תנאי.

חובות המסלול הישיר ותלמידי שנה א' על תנאי יהיו כדלקמן:
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7

מכסת הלימודים :מכסת שעות הלימוד של תלמיד במסלול הישיר הוא לפחות שני שליש מסכום מכסות
הלימודים הנדרשות לתואר שני במסלול עם עבודת הגמר )למעט עבודת הגמר( ולתואר שלישי .לקראת סוף
השנה השנייה ללימודיהם תבחן הוועדה החוגית את הישגיהם וכשירותם של התלמידים ותאשר את המשך
שילובם במסלול הישיר על סמך הצטיינותם.
על התלמיד ללמוד לכל הפחות מחצית משעות הלימוד עד תום שלב א' על תנאי ואת יתרת החובות עד תום
השנה השלישית ללימודי הדוקטורט.
תלמידי המסלול הישיר יהיו חייבים בציון  85לכל הפחות בכל קורס.
מועד הגשת הצעת המחקר :תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף א' חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך
שלוש שנים מתחילת לימודיהם .תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף ב' חייבים בהגשת הצעת המחקר
תוך שנה מתחילת לימודיהם.
לפני הגשת הצעת המחקר לחוג על התלמיד להציגה )בחינת כשירות( בסמינר בנוכחות של לפחות שלושה חברי
סגל )כולל המנחה( .תוך שלושה שבועות מיום קבלת הצעת המחקר החוג יעבירה לשיפוט .לשופטים יינתנו
חודשיים לכל היותר למתן חוות דעתם .אם יתקבלו חוות הדעת ולא יידרשו תיקונים ,המלצת הוועדה החוגית
תועבר לוועדה היחידתית תוך חודש .אם יידרשו תיקונים ידווח לוועדה היחידתית ותינתן לתלמיד תקופה של עד
ארבעה חודשים לתיקון ההצעה .החוג יעביר לוועדה היחידתית את ההצעה בתוספת המלצה לאשרה או לדחותה
תוך שנה מיום מסירת העבודה לתלמיד לצורך תיקונים.
לאחר אישור הצעת המחקר ע"י הוועדה החוגית ,היא תועבר לאישור הוועדה היחידתית .בעקבות המלצת
הוועדה היחידתית היא תועבר לאישור הוועדה האוניברסיטאית.
לאחר אישור ההצעה ועמידה בתנאי של למידת מחצית מחובות השמיעה ,יוענק תואר שני במסגרת הלימודים
במסלול הישיר.
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לימודים לקראת תואר שלישי

יו"ר הוועדה החוגית :פרופ' אלי דרזנר

בחוג לתקשורת קיימת תכנית פעילה ללימודי תואר שלישי המיועדת לתלמידים מצטיינים המעוניינים להתמסר
למספר שנים של לימוד ,מחקר וכתיבה אקדמית במגוון רחב של נושאים בחקר התקשורת.

תנאי קבלה
.1
.2
.3
.4

.5

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר מוסמך )כולל תזה מחקרית( .סף הקבלה הוא ציון סופי ממוצע  85לפחות
בלימודי התואר השני וציון  90לפחות בתזה.
תלמידים אשר לא סיימו לפחות תואר אחד בתקשורת )בוגר או מוסמך( יוכלו במקרים מיוחדים להתקבל ב-
"מעמד מיוחד" ,ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם ללימודיהם הקודמים.
על המתעניינים בלימודי תואר שלישי לבחון את תחומי המחקר וההוראה של סגל החוג לתקשורת וליזום פגישה
ראשונית עם חבר/ת סגל בתחום המתאים .ניתן להתייעץ עם יו"ר הוועדה החוגית.
לפגישה זו יש להביא גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני ,מסמך קורות חיים ואת עבודת התזה.
בשלב הבא יהיה על המועמדים להגיש לחבר/ת הסגל המיועד/ת להנחות את לימודי התואר השלישי הצהרת
כוונות )בהיקף של כ 3-עמודים( שתפרט ביוגרפיה אינטלקטואלית ,תחום מחקר וגישה מתודולוגית מועדפת.
כמו כן יבקשו המועמדים משני ממליצים אקדמיים להעביר מכתבי המלצה למנחה המיועד/ת .במקרים
מיוחדים ובאישור הוועדה החוגית ,רשאי התלמיד לבקש מנחה נוסף מחוג אחר באוניברסיטת תל אביב או
ממוסד אקדמי מוכר אחר.
לאחר עיון במסמכים ,יעביר/תעביר המנחה המיועד/ת ליו"ר הוועדה החוגית לתלמידי תואר שלישי את כל
החומר בתוספת מכתב המאשר את נכונותו/ה להנחות את התלמיד/ה .הוועדה החוגית תדון ותעביר את
המלצתה לגבי קבלת המועמד/ת לשלב א' לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה.
אישור סופי לקבלה לשלב א' ניתן ע"י הרשות המוסמכת באוניברסיטה.

חובות הלימודים בשלב א'
.1
.2
.3

.4

לימוד קורסים בהיקף של  8ש"ס לפחות ,באישור המנחה ויו"ר ועדת תלמידי מחקר של החוג ,הקשורים לתחום
המחקר של התלמיד/ה מתוך היצע הקורסים לתואר שני באוניברסיטה .חובה לסיים את כל הקורסים הללו
בציון ממוצע  85לפחות.
השתתפות בסדנת מחקר לדוקטורנטים הנפגשת במהלך השנה פעם בחודש במשך  4שעות .השתתפות בסדנה
מקנה ציון "עובר" אך איננה נכללת במניין השעות דלעיל .חובת ההשתתפות בסדנת המחקר חלה על שתי שנות
לימוד אקדמיות רצופות )כולל שלב ב' – ראה להלן(.
הגשת הצעת מחקר באורך של כ 30-עמודים אשר תכלול את הרקע התיאורטי לעבודת המחקר ואת תאור
המתודולוגיה המתוכננת .הצעת המחקר תוגש עד תום שנה ממועד הקבלה לשלב א' .אחור בהגשת ההצעה
מחייב את אישורי הוועדה החוגית והיחידתית .הצעת המחקר תשלח לשני שופטים חיצוניים לפחות ועל בסיס
חוות דעתם תאשר הוועדה החוגית את הצעת המחקר .הוועדה תהיה רשאית לדרוש תיקונים והשלמות .עם
אישור ההצעה ע"י הוועדה החוגית ,תועבר המלצתה לוועדה היחידתית לאישור סופי של הקבלה לשלב ב'.
החוג מצפה כי תלמידי שלב א' ישתתפו באופן פעיל בסמינר המחלקתי ובאירועים אקדמיים נוספים שמארגן
החוג.

חובות הלימודים בשלב ב'
.1
.2
.3
.4

ביצוע עבודת המחקר וכתיבתה בליווי המנחה.
השתתפות בסדנת מחקר לדוקטורנטים כנ"ל הנפגשת במהלך השנה פעם בחודש ל 4-שעות )ראה לעיל(.
הגשת דו"ח התקדמות קצר )עד  3עמודים( למנחה מדי שנה )ממועד הקבלה לשלב ב'( .בהתאם לתקנות
האוניברסיטה מאשר/ת המנחה את הדו"ח המועבר ליו"ר הוועדה החוגית .הדו"ח החתום יועבר לוועדה
היחידתית של הפקולטה.
על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבלו לשלב א' .כל חריגה מפרק זמן
זה טעונה אישור.
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החוג לתקשורת

החוג לתקשורת
תואר ראשון
סמסטר א'
שנה א'  -קורסי חובה
הדרכה במאגרי מידע
1085.1001
הדרכה וירטואלית
 01הד'
מבוא למדעי התקשורת
18:00-16:00
ב'

101

ד"ר דור דניאל

1085.1050
 01שיעור

16:00-14:00
10:00-08:30
18:00-16:00
10:00-08:30

104
206
207
207

מר הרלב אלעד
גב' זיו לימור
גב' סטי שיר
מר הרלב אלעד

1085.1051
 01שיעור

קו נקודה רשת
16:00-14:00
ב'

101

ד"ר אשורי תמר

1085.1052
 01שיעור

לחקור תקשורת
16:00-14:00
ה'

101

ד"ר דביר שירה
ד"ר לב אימי

10:00-09:00
15:00-14:00
16:00-15:00
10:00-09:00

105
103
103
108

גב' אפל נעמה
גב' בר-און גיתית
גב' בר-און גיתית
גב' אפל נעמה

02
03
04
05

02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
ב'
ג'
ה'

ג'
ג'
ג'
ד'

קורס חובה שנתי
01
02
03
04

1085.1053
סדנה
סדנה
סדנה
סדנה

סמ' א':
סמ' א':
סמ' א':
סמ' א':
סמ' ב':

מבוא למקצועות התקשורת
208 11:30-08:30
א'
208 14:30-11:30
א'
107 13:00-10:00
ב'
107 13:00-10:00
ג'
12:00-09:00
ד'

230

מר גלבוע דוד
מר גלבוע דוד
מר גלבוע דוד
מר גלבוע דוד
מר גלבוע דוד

החוג לתקשורת

שנה א'  -קורס חובה שנתי
1009.1881
01

שיעור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה א'
ד"ר בועז חגי
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

ד"ר בועז חגי
פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ב'
ב'
ב'
ב'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'

13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
14:00-13:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
16:00-15:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00

004
204
204
004
204
204
210
108
004
004
208
004
004

גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' ארד גל
גב' ארד גל
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל
מר גובר חגי
מר גובר חגי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי

שנה ב'  -קורסי חובה
1085.2231
 01שיעור

מדיה בישראל
18:00-16:00
ג'

1085.2202
 01שיעור

שיטות מחקר איכותניות בתקשורת
210 12:00-10:00
ה'

02
03
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל

ב'
ב'
ה'

14:00-12:00
18:00-16:00
16:00-14:00

 003אולם זאב סגל פרופ' לימור יחיאל

207
207
206

ד"ר לב אימי
גב' בר-און גיתית
גב' בר-און גיתית
גב' זיו לימור

קורסי בחירה

01

01

1085.2647

צעירוֹת  - 2.0ייצוגיהן במדיה
ופעילויותיהן ברשת
207 12:00-10:00
ב'

0662.1137

מ' לסוצ' של הרשת :יחסים ,רשתות
חברתיות והון חברתי בעידן המידע
 326 18:00-16:00גילמן ד"ר עופר נורדהיימר נור
ב'

שיעור

שיעור

ד"ר ברק-ברנדס סיגל

1085.2626
 01שיעור

ממשק אדם מחשב
10:00-08:30
ג'

1085.2637
 01שיעור

פרקים בתולדות העיתונות
422 16:00-14:00
ג'

פרופ' גוברין נורית

0662.1190

תרבות דיגיטלית ומציאות
וירטואלית :בירור מושגי
 282 14:00-12:00גילמן
ד'

ד"ר נועה גדי

1085.2638

לגדול דיגיטלי :מתאוריה ליישום**

01

שיעור

204

231

ד"ר גילוץ שולי

החוג לתקשורת

ד'
 01שיעור
**משותף לתואר ראשון ושני
1085.2625
 01שיעור

18:00-16:00

318

סוגיות עכשוויות ביחסי ציבור
103 14:00-12:00
ה'

ד"ר קמפף רונית

ד"ר סלצקי חן מיכל

שנה ג' -סמינר מחקר סמס' א'
1085.3135
 01סמינר

תקשורת ,גזענות וסקסיזם
425 16:00-12:00
ב'

פרופ' בורדון ז'רום

1085.3134
 01סמינר

צילום ומלחמה
18:00-14:00
ג'

421

ד"ר בודנה סנדרין

שנה ג'  -סמינרי מחקר שנתיים
1085.3138
 01סמינר

עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטאלי
420 12:00-10:00
ד'

ד"ר שגב אלעד

סדנאות

01

01

1085.2052

אל תיפלו ברשת :מיתוג ,שיווק וניהול
משברים ברשתות החברתיות
מר גנקין יורי
420 10:00-08:30
ב'

1085.2048

גיימיפיקיישן של מערכות חינוך
ועסקים
318 10:00-08:30
ה'

סדנה

סדנה

ד"ר גזית חנן

שנה ג' -קורס חובה שנתי
1085.3000
 01שיעור

המדיה  -מבט מקרוב
20:00-18:00
ד'

 003אולם זאב סגל ד"ר אשורי תמר

סדנה שנתית
1085.2050
 01סדנה

התנסות יישומית בארגוני תקשורת
420 16:00-14:00
א'

ד"ר פרידמן טל

1085.2041
 01סדנה

סדנת כתיבה ועריכה עיתונאית
318 12:00-10:00
ג'

מר הופשטיין אבנר

עיתונאות חוקרת :איך זה
עובד באמת?
420 14:00-12:00
ד'

מר רזניק רן

1085.2051
01

סדנה

232

החוג לתקשורת

סמסטר ב'
שנה א'  -קורסי חובה
1085.1001
 02שיעור

הדרכה במאגרי מידע

1085.1054
 01שיעור

יסודות בחברת הרשת
16:00-14:00
ב'

02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

1085.1055
 01שיעור
02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

1085.1111
 01תרגיל

ב'
ד'
ה'
ה'

10:00-08:30
14:00-12:00
12:00-10:00
18:00-16:00

 003אולם זאב סגל ד"ר שגב אלעד
207
207
207
103

שפה ותקשורת :מסר ,שכנוע ופעולה
101 18:00-16:00
ד'
ג'
ג'
ה'
ה'

13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00
16:00-15:00

210
210
103
103

הדרכה בכתיבה מדעית  6 -מפגשים**
207 18:00-16:00
ב'
**,4/4/2016 ,21/3/2016 ,7/3/2016
30/5/2 ,16/5/2016 ,2/5/2016

גב' הוכמן נטע
מר ברויטמן דורון
מר סטולרו נתן
גב' הוכמן נטע
ד"ר איתן אורקיבי
גב' סטי שיר
גב' סטי שיר
גב' שרייבר ענת
גב' שרייבר ענת

גב' אפל נעמה

02

תרגיל

103 10:00-08:30
ג'
**,5/4/2016 ,22/3/2016 ,8/3/2016
31/5/2016 ,17/5/2016 ,3/5/2016

גב' אפל נעמה

03

תרגיל

105 10:00-08:30
ה'
**,7/4/2016 ,17/3/2016 ,10/3/2016
2/6/2016 , 19/5/2016 ,5/5/2016

גב' זיו לימור

04

תרגיל

203 14:00-12:00
ה'
**,7/4/2016 ,17/3/2016 ,10/3/2016
2/6/2016 , 19/5/2016 ,5/5/2016

גב' זיו לימור

233

החוג לתקשורת

1009.1882
01

שיעור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה ב'
פרופ' אמל ג'מאל
 12:00-10:00בר שירה
ד'
פרופ' שטרנגר קרלו
ד"ר בועז חגי

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ב'
ב'
ד'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'
ה'

12:00-11:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
16:00-15:00
10:00-09:00
13:00-12:00
13:00-12:00
10:00-09:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00

204
110
110
204
208
204
204
103
004
204
204
204
004

גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' זקס אילאיל
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
מר גובר חגי
מר גובר חגי
גב' לוין נטלי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל

1009.1555
 01שיעור

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
201 11:00-08:30
ב'

גב' זסלבסקי אינה

02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ג'
ג'
ד'

10:00-08:00
12:00-10:00
16:00-14:00
10:00-08:00

318
מ005
318
מ005

גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' נוידרפר אילה

06

שיעור

ג'

15:00-12:00

201

גב' זסלבסקי אינה

07
08
09
10

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ד'
ד'
ה'
ה'

10:00-08:00
12:00-10:00
10:00-08:00
12:00-10:00

318
318
מ005
318

גב' פישלוביץ' סביון
גב' פישלוביץ' סביון
גב' הייזלר תמר
גב' הייזלר תמר

11

שיעור

ד'

16:00-13:00

101

גב' בן נוח טליטמן מיכל

12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
א'
ב'
ב'

12:00-10:00
14:00-12:00
14:00-12:00
16:00-14:00

318
318
318
318

גב' נוידרפר אילה
גב' נוידרפר אילה
גב' שנהב ליאת
גב' שנהב ליאת
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החוג לתקשורת

שנה ב'  -קורסי חובה
1085.2200
 01שיעור
02
03

תרגיל
תרגיל

1085.2229
 01שיעור

שיטות מחקר כמותניות בתקשורת
110 12:00-10:00
ב'
ג'
ד'

16:00-14:00
12:00-10:00

208
207

ד"ר דביר שירה
מר סטולרו נתן
מר סטולרו נתן

אתיקה ומדיניות התקשורת
 003 18:00-16:00אולם זאב סגל ד"ר פלג ענת
ד'

סמינרים סמסטריאליים
1085.2636
 01סמינר

שיווק פוליטי
16:00-14:00
ב'

1085.3092
 01סמינר

עקרונות ויישומים של תורת הרשת
421 14:00-12:00
ג'

ד"ר שגב אלעד

1085.2645

סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני
במערב :ארה"ב ,אנגליה ,צרפת
420 18:00-16:00
ג'

פרופ' בורדון ז'רום

01

סמינר

1085.3091
 01סמינר

זהות בעידן דיגיטאלי
16:00-14:00
ה'

203

422

ד"ר בודנה סנדרין

ד"ר אשורי תמר

שנה ג'  -סמינר מחקר
1085.3077
 01סמינר

נושאים בפילוסופיה של התקשורת
205 18:00-14:00
ג'

פרופ' אלי דרזנר

1085.3142
 01סמינר

פוליטיקה ורשתות חברתיות
420 16:00-12:00
ה'

ד"ר דביר שירה

קורסי בחירה
1085.2635
 01שיעור

אוריינות חדשות
10:00-08:30
ב'

1085.2641
 01שיעור

פרסום כתרבות ותרבות הצריכה
210 14:00-12:00
ב'

ד"ר יורן נועם

0662.3103

שיח דיגיטלי :שפה ,שיחה
ואינטראקציה במדיה חדשים
 326 12:00-10:00גילמן
א'

ד"ר וויסמן כרמל

0662.1965

פוסט פורנוגרפיה ברשת :מין,
אהבה וזהות דיגיטליים
 326 18:00-16:00גילמן
ג'

ד"ר עופר נורדהיימר נור

0662.1762

שלא יעבדו עליכם :עדויות
ושקרים ברשת
 277 14:00-12:00גילמן
ב'

ד"ר בועז מילר

01

01

01

שיעור

שיעור

שיעור

421

235

ד"ר בודנה סנדרין

החוג לתקשורת

דור הרשת**
1085.2648
ד"ר קמפף רונית
318 16:00-14:00
ד'
 01שיעור
**משותף לתואר ראשון ושני הקורס יינתן בשפה האנגלית ,אינו מיועד למי שלמד
"ילידים דיגיטליים".
1085.2649
 01שיעור
0662.1167
01

שיעור

הצלחה תקשורתית ופוליטית בעידן הדיגיטלי
ד"ר אייל הדס
105 12:00-10:00
ה'
לשחק בעידן הרשת :סוגיות יסוד
בתרבות משחקי המחשב
 326 12:00-10:00גילמן
ה'

ד"ר ארליך ניעה-אסתר

סדנאות
1085.2056
 01סדנה

תקשורת לשינוי חברתי
18:00-16:00
ג'

422

גב שלזינגר ליאת

1085.2042
 01סדנה

עולם הפרסום הדור הבא
10:00-08:30
ד'

425

מר רבן רן

1085.2057
 01סדנה

אמנות עשיית הסרטים העצמאית
425 10:00-08:30
ה'

236

מר מנדלוביץ יוסי

החוג לתקשורת

החוג לתקשורת
תואר שני

סמסטר א'
קורס ליבה )חובה(
1085.4101
01

שיעור

תאוריות בתקשורת א':
אידיאולוגיה ,ביקורת
20:00-17:00
ג'

419

ד"ר דור דניאל
פרופ' בורדון ז'רום

207

ד"ר דביר שירה

קורסים מתודולוגיים
1085.4204
 01שיעור

שיטות מחקר כמותניות
17:00-15:00
ג'

קורסי בחירה
1085.4431
 01שיעור

פרקים באבולוציה של השפה
203 15:00-12:00
ג'

מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה
1031.4486
בעידן התקשורת הגלובאלי
106 15:00-12:00
ד'
 01שיעור
**לא ניתן ללמוד כסמינר
לגדול דיגיטלי :מתאוריה ליישום**
1085.2638
318 18:00-16:00
ד'
 01שיעור
**משותף לתואר ראשון ושני
1085.4438
 01שיעור

שיטות למחקר באינטרנט
20:00-17:00
ה'

ד"ר דור דניאל
פרופ' יבלונקה חוה

ד"ר טל דיאנה

ד"ר קמפף רונית

מ (107) 005ד"ר שגב אלעד

סמינרים
1085.4316
01

סמינר

ייצוא קולנוע :התקבלות הקולנוע
הישראלי והפלסטיני בחו"ל
420 20:00-17:00
ב'

הערכים והפרקטיקות העיתונאיות:
1085.4433
השוואה בינלאומית*
420 12:00-09:00
ג'
 01סמינר
**אינו מיועד לסטודנטים שלמדו קורס בחירה בשם זה

פרופ' בורדון ז'רום

ד"ר בודנה סנדרין

קורסי ליבה )חובה( שנתיים
1085.4105
 01קולוק'

מחקרים עכשוויים בתקשורת  -שנתי
527 20:00-18:00
ד'

1085.4500
 01סדנה

סדנת תזה  -שנתית
21:00-18:00
ד'

420
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קורס בחירה שנתי
1085.4400
01

שיעור

סמסטר ב'
1085.7777.01

פרקטיקום בתקשורת אחריות
ואחריות חברתית
 20:00-17:00סמ' א' 105
ה'
סמ' ב' 420

ד"ר אשורי תמר

בחינת גמר תואר שני

קורסי ליבה )חובה(
1085.4102
01

שיעור

תאוריות בתקשורת ב':
השפעות והשלכות
18:00-15:00
ג'

419

ד"ר שגב אלעד
ד"ר אשורי תמר

207

ד"ר לב אימי

קורסים מתודולוגיים-חובה
1085.4203
 01שיעור

שיטות מחקר איכותניות
20:00-18:00
ג'

קורסי בחירה
1085.4439
 01שיעור

רטוריקה ומלחמה
19:00-16:00
ב'

1085.4440
 01שיעור

פרקים באבולוציה של השפה 2
420 15:00-12:00
ג'

105

רשאים להירשם רק אלה שלמדו את חלק א'

ד"ר בודנה סנדרין
ד"ר דור דניאל
פרופ' יבלונקה חוה

דור הרשת**
1085.2648
ד"ר קמפף רונית
318 16:00-14:00
ד'
 01שיעור
**משותף לתואר ראשון ושני הקורס יינתן בשפה האנגלית ,אינו מיועד למי שלמד
"ילידים דיגיטליים".
1085.4408
01

שיעור

קהל מכומת-עליית הרייטינג
והסקרים בתרבות ובפוליטיקה
205 19:00-16:00
ה'

פרופ' בורדון ז'רום

סמינרים
אמא יש רק אחת? ייצוגי אימהות
1085.3128
במדיה
421 12:00-09:00
ג'
 01סמינר
**ניתן ללמוד גם כקורס בחירה .כפוף לאישור המרצה.
טכנולוגיות מדיה בראי דורי
1085.4313
422 15:00-12:00
ג'
 01סמינר
**ניתן ללמוד גם כקורס בחירה .כפוף לאישור המרצה.
תואר שלישי
1085.5555
 01סדנה

סדנת דוקטורנטים-שנתי**
420 20:00-16:00
א'
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החוג ללימודי עבודה
לאתר החוג

תואר ראשון

ראש החוג :פרופ' יצחק הברפלד
יועץ החוג :פרופ' גיא מונדלק
מטרת הלימודים

מטרת הלימודים היא להעניק לתלמידים הבנה רחבה ועמוקה של עולם העבודה ,ובכלל זה פעילותם של שוקי עבודה ,גישות
לניהול עובדים ,תהליכים ארגוניים ,דיני עבודה ,מקומה של העבודה בשיח הפוליטי בעולם הרוח ובהיסטוריה.
התכנית שמה דגש על ניתוח מערכת יחסי העבודה הישראלית ומגוון היחסים והקבוצות שבה.
בשלביה המתקדמים מיועדת התכנית להקנות לתלמידים תשתית ללימודי המשך לתארים מתקדמים.

מתכונת הלימודים

החוג מציע לימודים במתכונת דו חוגית בלבד.

מכסת חובות הלימודים
קורסי חובה
קורסי בחירה
סמינר
סה"כ לימודי החוג
כלים שלובים

47
10-11
3-4
62-60

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

תכנית הלימודים
שנה א'
הרישום לקורסים הינו שנתי ,יש להירשם לכל הקורסים ברישום המתקיים לקראת סמסטר א'.
קורסי חובה
מבוא לכלכלה ללא
מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים ,2 1,
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א' 3 1,
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של
מדעי החברה ב'3,1
על העבודה
התנהגות ארגונית
שוק העבודה
הדרכה במאגרי מידע
כלכלנים 1

אופן הוראה
שו"ת
ש'+ת'
ש'+ת'

מס' ש"ס
4
2+3
2

סמסטר
א' או ב'
ב'
א'

ש'+ת'

2

ב'

3
1+4
1+3

א'
א'
ב'
א' או ב'

ש'
ש'+ת'
ש'+ת'
הדרכה
וירטואלית
הקורס מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה יילמד בשני חלקים .דרישה מוקדמת לחלק ב' :זכאות
להיבחן בחלק א'.

הדרכה במאגרי מידע

כל התלמידים חייבים להשתתף בהדרכה וירטואלית חד פעמית בנושא הכרת הספרייה ושימוש במאגרי מידע.
ההדרכה כוללת :עקרונות בסיסיים באוריינות מידע ,השלבים בתהליך איתור המידע ,הכרת משאבי המידע השונים )מאגרי
מידע ,כתבי עת אלקטרוניים ,אתר אינטרנט( והערכתם.
על התלמידים להירשם להדרכה במסגרת הרישום לקורסי החוג ,בשיטת "המכרז" ) .(Biddingהרישום אינו מצריך הקצאת
נקודות .יש להירשם רק באחד משני חוגי הלימוד.
ההדרכה ניתנת באינטרנט במסגרת מערכת הקורסים המתוקשבת  ,Moodleניתן לבצע את ההדרכה בכל זמן במהלך
הסמסטר .ציון עובר בהדרכה יינתן למי שעבר בהצלחה את התרגיל שבסוף ההדרכה.

1
2

3

הקורס ניתן במסגרת הקורסים הכלל פקולטטיים ,פירוט ראה בהערות לתכנית הלימודים.
תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יירשמו לקורס בסטטיסטיקה במסגרת החוג ללימודי
עבודה .תלמידים הלומדים בחוג נוסף בפקולטה למדעי החברה ילמדו סטטיסטיקה בחוג השני.
תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא פסיכולוגיה או תקשורת ,או סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ילמדו את הקורס
מקורות היסטוריים במסגרת לימודי עבודה.
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הערות לתכנית הלימודים
חוג לימודים
נוסף

כלכלה

שנה

פטורים מקורסים
בחוג ללימודי עבודה

היקף
בש"ס

א'

מבוא לכלכלה ללא
כלכלנים
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
שיטות מחקר
כמותיות
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

4

ב'

שיטות מחקר
כמותיות

4

א'

מקורות היסטוריים
ואינטלקטואליים של
מדעי החברה א'+ב'
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
שיטות מחקר
איכותיות
שיטות מחקר
כמותיות
סטטיסטיקה

4

הפטור ניתן ע"ס הקורס
יסודות הכלכלה
הפטור ניתן ע"ס הקורסים
סטטיסטיקה א' וב' בכלכלה
הפטור ניתן ע"ס הקורס:
מבוא לאקונומטריקה
הפטור ניתן ע"ס
סטטיסטיקה א'
לפסיכולוגים
הפטור ניתן ע"ס
סטטיסטיקה ב'
לפסיכולוגים
הקורס יילמד במסגרת החוג
למדע המדינה

5

הקורס יילמד במסגרת החוג
למדע המדינה
הקורס יילמד במסגרת החוג
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הקורס יילמד במסגרת החוג
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הקורס ילמד במסגרת החוג
לתקשורת

א'
ב'
א'

פסיכולוגיה

מדע המדינה

א'
א'

סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה

א'

תקשורת

א'

תקשורת
בהדגש "חברת
הרשת"

ב'
ב'

חינוך

מדעים
מדויקים
גיאוגרפיה

א'

שיטות מחקר
איכותניות
מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5
4
5

4
4
4

השלמת  9ש"ס בקורסי
בחירה][1

השלמת  5ש"ס בקורסי
בחירה][1

השלמת  5ש"ס בקורסי
בחירה][1
השלמת  4ש"ס בקורסי
בחירה][1

4
5

ב'

שיטות מחקר
כמותיות

4

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים

5

א'

מבוא לסטטיסטיקה
ולניתוח נתונים
שיטות מחקר
איכותיות

5

ב'

חייבים בהשלמת קורס/ים
נוספים במסגרת החוג
ללימודי עבודה

3

הפטור ניתן ע"ס הקורסים
מתודולוגיה מחקרית א'
ו – ב'
הפטור ניתן ע"ס הקורס :
ניתוח נתונים כמותיים
במחקר החינוכי
הפטור ניתן ע"ס הקורסים:
מבוא לסטטיסטיקה ומבוא
להסתברות
הפטור ניתן ע"ס הקורס:
סטטיסטיקה לגיאוגרפים
הפטור ניתן ע"ס שיטות
מחקר איכותניות
לגיאוגרפים

השלמת  5ש"ס בקורסי
בחירה][1

השלמת  4ש"ס בקורסי
בחירה][1

תלמידים שילמדו סטטיסטיקה בחוגי לימוד אחרים ,מתבקשים לפנות לפנינה ברמן במזכירות הפקולטה )חדר  311בניין
נפתלי( לבירור קבלת פטור מהקורס.

___________________
השלמת שעות בקורסי בחירה – באישור יועץ החוג ניתן לבחור גם בקורסים מחוץ לחוג:
][ 1
 קורסים המקנים היכרות בסיסית עם אחד התחומים במדעי החברה או הרוח. קורסים שיש להם זיקה ישירה או ברורה לתכנים הנלמדים בחוג. -קורס אחד מתוך רשימת הקורסים המקוונים שהחוג יציג לרישום מראש.
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תנאי מעבר לשנה ב'

עמידה בהצלחה )ציון  60לפחות( בכל קורסי החובה של שנה א'.

שנה ב'
הרישום לקורסים הינו שנתי ,יש להירשם לכל הקורסים ברישום המתקיים לקראת סמסטר א'.
קורסי חובה
ניהול משאבי אנוש
מבוא ליחסי עבודה
דיני עבודה
שיטות מחקר כמותיות][1
שיטות מחקר איכותניות][2

אופן הוראה
ש'+ת'
שו"ת
ש'+ת'
ש'+ת'
ש'+ת'

סמסטר
ב'
ב'
א'
ב'
א'

מס' ש"ס
1+3
3
1+3
1+3
1+3

תנאי מעבר לשנה ג'

עמידה בהצלחה )ציון  60לפחות( בכל קורסי החובה של שנה ב'.

שנה ג'
קורס חובה
הרישום לקורסים הינו שנתי ,יש להירשם לכל הקורסים ברישום המתקיים לקראת סמסטר א'.
היסטוריה של עובדים

אופן הוראה
ש'

סמסטר
א'

מס' ש"ס
3

קורסי בחירה
אפליה בשוק העבודה
פנסיה ופרישה
תהליך השינוי הארגוני
עבודה ועובדים בראי הקולנוע
שוויון והכלה בשוק העבודה

ש"ס
3
3
3
4
3

אופן הוראה
ש'
ש'
ש'
ש'
ש'

סמסטר
א'
א'
ב'
א'
ב'

דרישות מוקדמות

סמינרים
זרים בשוק העבודה
שוק עבודה ורווחה בישראל
שינוי ארגוני
עבודה משפחה ומגדר
שביתות בהיסטוריה

אופן הוראה
ס'
ס'

ש"ס
4
4

סמסטר
א'
א'

ס'
ס'
ס'

4
4
3

א'
ב'
ב'

דרישות מוקדמות
שיטות מחקר איכותניות
שוק העבודה ,שיטות מחקר
איכותניות
שיטות מחקר איכותניות
שיטות מחקר כמותיות

____________________
תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא :פסיכולוגיה ,תקשורת בהדגש "חברת הרשת" ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
][ 1
כלכלה ,חינוך ילמדו את הקורס במסגרת החוג השני.
תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא תקשורת בהדגש "חברת הרשת" ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ילמדו את הקורס
][2
במסגרת חוג לימודיהם השני.
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תקנות החוג
.1
.2
.3

.4

.5

.6

משך הלימודים – הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים שלוש שנים ) 6סמסטרים( .תלמיד
יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת הוראה .במקרים חריגים ניתן יהיה
לקבל לכל היותר ,אורכה לשנה נוספת.
תלמידים רשאים לערער על ציון תוך  7ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה .לפני הגשת ערעור על ציון בחינה,
מומלץ לעיין בסריקה של מחברת הבחינה באמצעות שירותי מידע לתלמיד באינטרנט.
קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה )בהבדל מבחינת בית( יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום
השיעור האחרון ,אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר ע"י מורה הקורס.
• הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר א' תשע"ז  - 1.3.17,ג' אדר תשע"ז
• הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר ב' תשע"ז  - 30.7.17,ז' אב תשע"ז
• הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר קיץ תשע"ז  - 15.10.17,כ"ה תשרי תשע"ח
מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י מרצה הסמינר .בכל מקרה ,המועד המאוחר ביותר להגשת
העבודה יהיה בשנה"ל תשע"ז:
• סמסטר א' :יום א '
• סמסטר ב' :יום א '
על כל תלמיד להגיש עבודת סמינריונית עצמאית .לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת
עם תלמידים נוספים.
התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג .אין להגיש את העבודות ישירות למרצה.
סך השעות לתואר  60-62ש"ס
תלמידים אשר קיבלו פטור מקורסי חובה על סמך קורסים חופפים בהיקף של  4ש"ס ,אינם חייבים בהשלמת
שעות בחוג ללימודי עבודה.
תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על  4ש"ס חייבים בהשלמת שעות בקורסי הבחירה בחוג .חובה
להשלים במסגרת החוג מכסה של  56ש"ס לפחות ,בהתאם להערות לתכנית הלימודים בחוג.
תלמידים שנכשלו בקורס חובה חייבים לחזור על הקורס בשנה העוקבת.
על התלמידים להירשם בשנית לקורס ולעמוד בכל המטלות והדרישות כפי שיהיו בעת הלימוד
החוזר .הציון האחרון הוא הציון הסופי בקורס.
תלמידים שלומדים בשנית קורס חובה המהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים לא יוכלו ללמוד
באותו סמסטר את הקורס המתקדם.
תלמידים אינם יכולים לשפר ציון בקורסי חובה לאחר שלמדו קורסים מתקדמים באותו תחום ,כלומר:
אם כבר למדו קורס מתקדם שדרישת הקדם שלו היתה הקורס בו הם רוצים לתקן ציון.

שקלול ציון הגמר

כל הקורסים ישוקללו על פי מספר השעות של הקורס )שעות התרגול אינן משוקללות( ,מלבד הסמינר אשר יקבל משקל
כפול והקורס מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים שמשקלו יהיה  3נק'.
הגשת בקשה לציון גמר )טופס טיולים( – ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר.

242

החוג ללימודי עבודה

החוג ללימודי עבודה
לאתר החוג

תואר שני

ראש החוג :פרופ' יצחק הברפלד
יועץ החוג :ד"ר איסק ויסברג
תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי עבודה היא תכנית ייחודית מסוגה .התכנית מוצעת במסלול מחקרי בלבד )כתיבת
עבודת גמר – תזה(
בכל שנה יתקבלו כעשרים תלמידים שיזכו להכשרה אינטנסיבית אישית ע"י מורי החוג.

מטרת הלימודים

הלימודים לקראת התואר השני בחוג ללימודי עבודה נועדו ,בראש ובראשונה ,להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות לעריכת
מחקרים בתחומי העיסוק של החוג .מטרה נוספת היא להכשירם למילוי תפקידים בתחומי יחסי עבודה ,ניהול משאבי
אנוש ,ופיתוח ארגוני בארגונים .מטרות אלו מוצאות ביטוי במבנה הלימודים בחוג ,המורכב משלושה שלבים עיקריים:
א .בניית תשתית תיאורטית בנושאי הלימוד העיקריים.
ב .פיתוח כישורים מתודולוגיים ויכולת שימוש בשיטות מחקר כמותיות ,היסטוריות ואיכותניות ,שיבואו לכלל ביטוי
בעבודות הסמינריוניות ובעבודת הגמר.
ג .כתיבת עבודת גמר )תזה(.

תנאי קבלה

רשאים להציג את מועמדותם בעלי תואר ראשון ,שציון הגמר שלהם בב"א הוא  80ומעלה .ציון זה הינו ציון הסף להגשת
המועמדות ואינו מבטיח קבלה.

מועמדים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון יצרפו את גיליון הציונים וזכאותם לתואר .מועמדים אשר עדיין לומדים
בשנת הלימודים הנוכחית לקראת סיום התואר הראשון יירשמו במועד הרגיל וימציאו עם הרשמתם גיליון ציונים מפורט
המסכם לימודים של חמישה סמסטרים מלאים בציון ממוצע  80לפחות .מועמד כזה ,שקבלתו לחוג אושרה ,חייב להמציא
אישור זכאות לתואר לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים .מועמד שיתקבל ולא ימציא אישור הזכאות לתואר במועד,
קבלתו תבוטל.
אישור רשמי לדירוג המועמד בקרב תלמידי השנתון אשר סיימו עמו את התואר .מועמדים אשר עדיין לומדים בשנת
הלימודים הנוכחית לקראת סיום התואר הראשון יעבירו מכתב ובו דירוגם בשנתון הלומדים בשנת הלימודים האחרונה.
חיבור בהיקף אשר אינו עולה על  1000מילים בנושא" :מחקר אותו ארצה לערוך במסגרת לימודי התואר".
מועמד רשאי להגיש מכתבי המלצה אקדמיים )אך לא ממקומות עבודה(.
הדיון במועמדים שבחרו בחוג ללימודי עבודה בעדיפות שניה או שלישית ,יערך רק לאחר שתתקבל החלטה בעדיפויות
הראשונות שלהם ובתנאי שיהיו מקומות פנויים בחוג ללימודי עבודה.
מועמדים שנרשמו במועד ההרשמה המאוחר יידונו על בסיס מקום פנוי בחוג ללימודי עבודה.
תלמידים מתקבלים לשנת לימודים מסוימת בלבד ומחייבת אותם תכנית הלימודים לשנה בה התקבלו .החלטה על קבלת
תלמיד ללימודי התואר השני הינה בתוקף אך ורק לגבי הסמסטר אליו מתייחסת ההחלטה.

משך הלימודים

הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים .ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת.
הארכת משך הלימודים כפופה לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה.
תקופות של הפסקת לימודים נכללות בפרק הזמן המרבי של הלימודים לקראת התואר .בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות
התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר הלימוד.
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לימודי השלמה

במגמה להגיע לבסיס ידע התחלתי שווה נקבעו קורסי השלמה .קורסים אלה אינם כלולים במניין השעות לתואר .ואינם
משתקללים בציון הגמר .יש ללמוד ולסיים את קורסי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים.
נקבע כי כל המתקבלים לחוג ישתתפו בקורסי השלמה:
 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים א' :רגרסיה לינארית ) 2ש"ס(  -חובה ללמוד בסמסטר הראשון ללימודים.עמידה בדרישות הקורס הינה דרישה מוקדמת לקורסים המתודולוגיים .המעוניינים בקבלת פטור מהקורס חייבים
לעבור את בחינת הפטור בציון  70לפחות .בחינת הפטור תתקיים ביום ו' ה 30.10.15-בשעה .09:00
 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ) 4ש"ס( שוק העבודה ) 4ש"ס( דיני עבודה ) 4ש"ס( התנהגות ארגונית ) 5ש"ס( מבוא ליחסי עבודה ) 3ש"ס(ניתן לקבל פטור מקורסי ההשלמה על סמך קורס דומה שנלמד במסגרת התואר הראשון.

חובות הלימודים

הלימודים יהיו בהיקף של  31-32ש"ס לפחות )לא כולל לימודי השלמה(.
א .קורסי חובה עפ"י המפורט בתכנית הלימודים.
ב .קורסי בחירה
ג .סמינר
ד .עבודת גמר

הגשת עבודות ועבודת גמר
קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום השיעור האחרון ,אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר
ע"י מורה הקורס.
הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר א' תשע"ז  - 1.3.17,ג' אדר תשע"ז.
הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר ב' תשע"ז  - 30.7.17,ז' אב תשע"ז.
הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר קיץ תשע"ז  - 15.10.17,כ"ה תשרי תשע"ח.
מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י מרצה הסמינר .בכל מקרה המועד המאוחר ביותר להגשת העבודה יהיה בשנה"ל
תשע"ז:
מסטר א':
סמסטר ב':

שקלול ציון הגמר

 - 40%ציון עבודת גמר :על פי הערכת התלמיד ע"י קוראי העבודה בדיון המסכם.
 - 60%ציוני הקורסים )למעט לימודי ההשלמה(.
לכל הקורסים משקל שווה ) 1נ.ז( ,פרט לסמינר ,לו משקל כפול ) 2נ.נ(.
הגשת בקשה לציון גמר )טופס טיולים(  -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר.

עבודת גמר

בעבודת הגמר יבואו לכלל ביטוי הישגי התלמיד ורמתו בנושא המחקר שבחר ,כושר יישום של תאוריות ,שיטות מחקר
וכתיבה מדעית.
הנחיית העבודה תתבצע ע"י מנחה אחד .שיפוט העבודה ייעשה ע"י  2שופטים נוספים והבחינה תיעשה בנוכחות המנחה
והשופטים .במקרים מיוחדים יאושר לתלמיד מנחה-משנה ,נוסף על המנחה הראשי.
תלמיד שלא הגיש את עבודת הגמר תוך שנתיים מתחילת לימודיו בחוג ולא קיבל הארכה של שנה מוועדת ההוראה של
הפקולטה יופסקו לימודיו.
עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי-החברה.
כמו כן יש להגיש עותק נוסף בתקליטור לספריית הפקולטה .על כל תלמיד לחתום על טופס העלאת עבודות גמר לתואר
שנילמאגר העבודות הדיגיטלי.
אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים של עבודות הגמר היא רותי שטנגר טל03-6407064 .
דוא"ל:RutiSt@tauex.tau.ac.il .

בחינות

בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד .מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים או לידה .מועד נוסף בגין סיבה
אחרת יינתן רק באישור ועדת ההוראה )כפוף להמצאת אישורים מתאימים(.
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תכנית הלימודים
 .1קורסי השלמה

במגמה להגיע לבסיס ידע התחלתי שווה נקבעו קורסי השלמה .קורסים אלה אינם כלולים במניין השעות לתואר ואינם
משתקללים בציון הגמר .ניתן לקבל פטור מהקורסים על סמך קורס דומה שנלמד במסגרת התואר הראשון למעט הקורס
סטטיסטיקה למ.א .בו תתקיים בחינה.
נקבע כי כל המתקבלים לחוג ישתתפו בקורסי השלמה כדלקמן:
שם הקורס
כלכלנים 1

א.

מבוא לכלכלה ללא

ב.

שוק העבודה

ג.

התנהגות ארגונית

ד.
ה.

שיטות מחקר כמותיות למתקדמים :רגרסיה
ליניארית
דיני עבודה

ו.

מבוא ליחסי עבודה

אופן הוראה

מס' ש"ס
4

סמסטר
א'

ש'
ת'
ש'
ת'
ש'

3
1
4
1
2

ב'

ש'
ת'
ש'

3
1
3

שו"ת

א'
א'
א'
ב'

 .2לימודים לתואר:
א .שנה ראשונה
שיטות מחקר )כמותיות ואיכותניות(
קורס מחקר נושאי

קורס חובה
קורס חובה/סמינר

4
8

ש"ס
ש"ס

ב .שנה שנייה
סמינר
סדנת פרקטיקום נושאית
סדנת תזה
קורסי בחירה
כתיבת עבודת גמר )תזה(
סה"כ לתואר

 3-4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס
 7-8ש"ס

סמינר
קורס חובה
קורס חובה
קורס בחירה
קורס חובה

 32-31ש"ס

קורסי חובה

שנה א'

הדרכה במאגרי מידע 2
שיטות מחקר איכותיות
קורס מחקר נושאי
שיטות מחקר כמותיות

שנה ב'

דרישות מוקדמות

מבוא לסטטיסטיקה למ.א.
דרישות מוקדמות

סמינר
פרקטיקום
סדנת תזה

1
2

מומלץ לקחת בסמסטר הראשון ללימודים.
מפגש חד פעמי ,אין להקצות נקודות בבידינג.
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אופן
ההוראה
הד'
ש'
ש'
שו"ת

מס'
ש"ס
2
4
2

אופן
ההוראה
ס'
ס'
סד'

מס'
ש"ס
3-4
4
4

סמסטר
א'/ב'
א'
א'
ב'
סמסטר
ב'
ב'
א'
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קורסי בחירה
דרישות מקבילות
קורס חניכה

התנהגות ארגונית

נושאים נבחרים בשוק העבודה
הישראלי
מנהיגות ,סמכות ותרבות ארגונית
דרכים אמפיריות כמותיות לבדיקת
אפליה בשוק העבודה

סמסטר

אופן
ההוראה
ש'

מס'
ש"ס
2

א'

ש'

3

ב'

ש'

3

א'

ש'

3

א'

סמינרים
אופן
ההוראה
ס'
ס'
ס'

דרישות מוקדמות
למידה ארגונית
מדינה ,הון ועבודה בתקופת המנדאט
אישור מרצה
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מס'
ש"ס
4
3
2

סמסטר
ב'
ב'
ב'
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לאתר החוג

תואר שלישי

ראש החוג :פרופ' יצחק הברפלד

מטרת הלימודים

להכשיר חוקרים עצמאיים ,שיוכלו להשתלב במסגרות אקדמיות ולא אקדמיות בתחומי מחקר ,הוראה וביצוע של נושאים
הקשורים בעולם העבודה.

תנאי קבלה
.1

.2

.3
.4

רשאים להגיש מועמדות מי שהשלימו עבודת גמר )תזה( במסגרת לימודי תואר שני )באוניברסיטה מוכרת( וסיימו
אותה בציון  85לפחות ,וציונם הכולל לתואר הוא לפחות .85
מועמדים יגישו לוועדת הדוקטורנטים של החוג ,באמצעות מזכירות החוג ,את המסמכים הבאים:
א .גיליון ציוני ב.א ו-מ.א.
ב .עותק של עבודת הגמר ל-מ.א.
 2מכתבי המלצה
ג.
ד .קורות חיים
ה .הצהרת כוונות )בהיקף של כ 3-עמודים( שתפרט ביוגרפיה אינטלקטואלית ותחומי מחקר מועדפים.
ועדת הדוקטורנטים דנה בבקשות פעם בשנה .המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הנדרשים עד אמצע חודש
מאי.
תלמידים אשר לא סיימו לימודי מ.א .בלימודי עבודה יוכלו להתקבל ב"מעמד מיוחד" ויחויבו בקורסי השלמה.
הרכב הקורסים נקבע על ידי הוועדה החוגית לתלמידי מחקר ומובא לידיעת התלמידים עם הקבלה לחוג.

חובות הלימודים
.1
.2
.3
.4
.5

קורסים בהיקף של  8-9ש"ס שיש להם זיקה לתחום מחקרו של התלמיד .הקורסים יהיו מתוך תכנית ה-מ.א .של
החוג ו /או חוגים אחרים ,באישור המנחה או היועץ .יש לסיים כל קורס בציון  85לפחות ולהשלימם תוך שנה ממועד
הקבלה כתלמיד מחקר שלב א'.
כל תלמיד חייב לעמוד בבחינת בקיאות בתום השנה הראשונה ללימודים .הבחינה תתבסס על רשימת קריאות
מוצעת באישור המנח/ים.
סדנת דוקטורנטים .הסדנה נפגשת אחת לשבועיים ואינה כלולה במניין השעות לתואר שלישי .יש להשתתף בסדנה
עם מועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א' ועד למועד הגשת עבודת הדוקטורט לרשויות האוניברסיטה.
החוג מצפה מתלמידי הדוקטורט להקדיש את כל זמנם לעבודת המחקר ,ולהשתתף בפעילות האקדמית השוטפת
בחוג.
התלמידים יגישו למזכירות החוג ,אחת לשנה ,דו"ח התקדמות חתום שיאושר ע"י המנחה .הדו"חות יועברו לוועדה
הפקולטטית.

הליך הנחיה ושיפוט

יש לעיין בתקנון תלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה.
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החוג ללימודי עבודה
תואר ראשון
סמסטר א'
שנה א'  -קורסי חובה
הדרכה במאגרי מידע
הדרכה וירטואלית

1051.1000
 01הד'
1009.1102
 01שו"ת

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
101 11:00-09:00
א'
101 16:00-14:00
ג'

מר כץ אורי

1051.1102
 01שיעור

על העבודה
13:00-10:00
ג'

101

פרופ' מונדלק גיא

1051.4010
 01שיעור

התנהגות ארגונית
15:00-11:00
א'

 003אולם זאב סגל

פרופ' קונדה גדעון

108
108
108

גב' ווינגרטן אלין
גב' ווינגרטן אלין
גב' ווינגרטן אלין

02
03
04

תרגיל
תרגיל
תרגיל
1009.1881

01

שיעור

א'
א'
א'

16:00-15:00
17:00-16:00
18:00-17:00

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה א'
 12:00-10:00בר שירה
ד'

ד"ר בועז חגי
פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

ד"ר בועז חגי
פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ב'
ב'
ב'
ב'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'

13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
14:00-13:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00
16:00-15:00
13:00-12:00
13:00-12:00
14:00-13:00

004
204
204
004
204
204
210
108
004
004
208
004
004

גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' ארד גל
גב' ארד גל
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל
מר גובר חגי
מר גובר חגי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי
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שנה ב'  -קורסי חובה
1051.2001
 01שיעור
02
03

תרגיל
תרגיל

1051.4040
 01שיעור
02
03
04

תרגיל
תרגיל
תרגיל

שיטות מחקר איכותניות
13:00-10:00
ג'
ג'
ג'

10:00-09:00
17:00-16:00

דיני עבודה
16:00-13:00
ג'
ג'
ג'
ג'

13:00-12:00
17:00-16:00
18:00-17:00

204

ד"ר ויסברג איזק

206
206

גב' מזרחי אחינועם
גב' מזרחי אחינועם

 003אולם זאב סגל

ד"ר לוריא לילך

103
103
103

מר שי אור
מר שי אור
מר שי אור

שנה ג'  -קורס חובה
1051.4548
 01שיעור

היסטוריה של עובדים
17:00-14:00
א'

210

פרופ' דה פריס דוד

שנה ג'  -קורסי בחירה
1051.4545
 01שיעור

פנסיה ופרישה
14:00-11:00
א'

1051.4538
 01שיעור

עבודה ועובדים בראי הקולנוע
001 20:00-16:00
ה'

פרופ' דה פריס דוד

1051.3401
 01שיעור

אפליה בשוק העבודה בישראל
208 14:00-11:00
ד'

ד"ר מיעארי סאמי

 404רקנאטי

ד"ר לוריא לילך

שנה ג'  -סמינרים
1051.3501
 01סמינר

זרים בשוק העבודה
20:00-16:00
ה'

412

פרופ' קונדה גדעון

1051.3500
 01סמינר

שינוי ארגוני
18:00-14:00
ג'

420

ד"ר ויסברג איזק

1051.4462
 01סמינר

שוק עבודה ורווחה בישראל
412 19:00-15:00
ד'
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סמסטר ב'
שנה א'  -קורסי חובה
1051.1000
 02הד'

הדרכה במאגרי מידע

1009.1102
 02שו"ת

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
004 12:00-10:00
ג'
004 14:00-12:00
ה'

1009.1882
01

שיעור

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים
של מדעי החברה ב'
 12:00-10:00בר שירה
ד'

מר אנטלר יאיר

פרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו
ד"ר בועז חגי

02

שיעור

ה'

12:00-10:00

בר שירה

פרופ' אמל ג'מאל
ד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ב'
ב'
ד'
ג'
ג'
ד'
ד'
ד'
ה'
ה'
ה'
ה'

12:00-11:00
14:00-13:00
15:00-14:00
13:00-12:00
13:00-12:00
16:00-15:00
10:00-09:00
13:00-12:00
13:00-12:00
10:00-09:00
13:00-12:00
14:00-13:00
15:00-14:00

204
110
110
204
208
204
204
103
004
204
204
204
004

גב' יאבו מריאלה
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' זקס אילאיל
גב' גריידי אשכנזי עדי
גב' יאבו מריאלה
מר גובר חגי
מר גובר חגי
גב' לוין נטלי
מר מאוטנר אורי
גב' לוין נטלי
גב' לוין נטלי
גב' זקס אילאיל

1009.1555
 01שיעור

מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
201 11:00-08:30
ב'

גב' זסלבסקי אינה

02
03
04
05

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ג'
ג'
ג'
ד'

10:00-08:00
12:00-10:00
16:00-14:00
10:00-08:00

318
מ005
318
מ005

גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' גפטר לי
גב' נויפרדר אילה

06

שיעור

ג'

15:00-12:00

201

גב' זסלבסקי אינה

07
08
09
10

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

ד'
ד'
ה'
ה'

10:00-08:00
12:00-10:00
10:00-08:00
12:00-10:00

318
318
מ005
318

גב' פישלוביץ' סביון
גב' פישלוביץ' סביון
גב' הייזלר תמר
גב' הייזלר תמר

11

שיעור

ד'

16:00-13:00

101

גב בן נוח טליטמן מיכל

12
13
14
15

תרגיל
תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'
א'
ב'
ב'

12:00-10:00
14:00-12:00
14:00-12:00
16:00-14:00

318
318
318
318

גב' נויפרדר אילה
גב' נויפרדר אילה
גב' שנהב ליאת
גב' שנהב ליאת

250

החוג ללימודי עבודה

1051.4009
 01שיעור
02
03
04

תרגיל
תרגיל
תרגיל

שוק העבודה
19:00-16:00
ג'
ג'
ג'
ג'

15:00-14:00
16:00-15:00
20:00-19:00

 003אולם זאב סגל

ד"ר מיעארי סאמי

004
004
103

גב' אצליזדה אביבית
גב' אצליזדה אביבית
גב' אצליזדה אביבית

שנה ב' -קורסי חובה
1051.2100
 01שיעור

מבוא ליחסי עבודה
12:00-09:00
א'

210

ד"ר לוריא לילך

1051.2002
 01שיעור

שיטות מחקר כמותיות
16:00-13:00
א'

210

פרופ' הברפלד יצחק

13:00-12:00

207

גב' אצליזדה אביבית

ניהול משאבי אנוש
20:00-17:00
א'

210

פרופ' הברפלד יצחק

16:00-15:00
17:00-16:00
21:00-20:00

208
208
208

גב' ווינגרטן אלין
גב' ווינגרטן אלין
גב' ווינגרטן אלין

02

תרגיל

1051.4030
 01שיעור
02
03
04

תרגיל
תרגיל
תרגיל

א'

א'
א'
א'

שנה ג'  -קורסי בחירה
1051.3402
 01שיעור

שוויון והכלה בשוק העבודה
003 16:00-13:00
ג'

1051.3400
 01שיעור

תהליך השינוי הארגוני
13:00-10:00
ב'

1041.3588
 01שו"ת

וואחד על אחד – חוויות חיים אחרות
104 14:00-11:00
ה'

107

גב' קניג-יאיר ציונה
גב' גולן אילת
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף

שנה ג'  -סמינרים
1051.4072
 01סמינר

עבודה ,משפחה ומגדר
15:00-11:00
א'

419

פרופ' שטייר חיה

1051.4431
 01סמינר

שביתות בהיסטוריה
12:00-09:00
ג'

422

פרופ' דה פריס דוד
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סמסטר א'
קורסי השלמה ללימודי התואר השני
1051.4010
 01שיעור
02

תרגיל

1051.4040
 01שיעור
02
03

תרגיל
תרגיל

1031.4105
 01שיעור
03

תרגיל

תואר שני

התנהגות ארגונית
15:00-11:00
א'
א'

16:00-15:00

דיני עבודה
16:00-13:00
ג'
ג'
ג'

13:00-12:00
17:00-16:00

סטטיסטיקה למתקדמים
19:00-17:00
ג'
ג'

21:00-20:00

 003אולם זאב סגל

פרופ' קונדה גדעון

108

גב' ווינגרטן אלין

 003אולם זאב סגל

ד"ר לוריא לילך

103
103

מר שי אור
מר שי אור

106

ד"ר לוי סיגל

מ005

מר מנדל לירן

קורסי חובה
1051.4300
 01הד'
 02הד'
 03הד'

הדרכה במאגרי מידע 302 -א' ספריית מדה"ח
2.11.2015 14:00-12:00
ב'
8.11.2015 14:00-12:00
א'
16.11.2015 14:00-12:00
ב'

1051.4553
 01סדנה

סדנת תיזה
17:00-13:00
ב'

1051.4327
 01סדנה

פרקטיקום  -סדנה בניתוח ארגונים
412 21:00-17:00
ב'

קורסי בחירה
1051.4550
 01סדנה

1051.4561
01

שיעור

1051.4562
 01שיעור
1051.4003
01

בחינה

412

קורס חניכה  -קורס מרוכז  4 ,מפגשים**
208 13:00-08:30
ו'
** בתאריכים ,11.12.15 4.12.15
1.1.16 ,18.12.15

פרופ' וייץ אלעזר
ד"ר ויסברג איזק
פרופ' וייץ אלעזר

פרופ' וייץ אלעזר

דרכים אמפיריות כמותיות לבדיקת
אפליה בשוק העבודה
419 16:00-13:00
א'

ד"ר מיעארי סאמי

מנהיגות ,סמכות ותרבות ארגונית
208 19:00-16:00
א'

פרופ' קונדה גדעון

מבחן פטור בסטטיסטיקה
למ.א 30.10.2015 ** .בשעה **9:00
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סמסטר ב'
קורסי השלמה ללימודי התואר השני
1051.4009
 01שיעור
03
04

תרגיל
תרגיל

1051.2100
 01שיעור

שוק העבודה
19:00-16:00
ג'

 003אולם זאב סגל

ד"ר מיעארי סאמי

16:00-15:00
20:00-19:00

004
103

גב' אצליזדה אביבית
גב' אצליזדה אביבית

מבוא ליחסי עבודה
12:00-09:00
א'

210

ד"ר לוריא לילך

ג'
ג'

קורסי חובה
1051.4300
 04הד'
 05הד'
 06הד'

הדרכה במאגרי מידע -
13:00-11:00
ג'
13:00-11:00
ה'
13:00-11:00
ה'

1051.4002
 01שו"ת

שיטות מחקר כמותיות
16:00-14:00
ב'

302א' ספריית מדה"ח
1.3.2016
3.3.2016
10.3.2016
107

שיטות מחקר איכותניות
1051.4005
106 20:00-16:00
ה'
 01שיעור
**הקורס שיטות מחקר איכותניות יינתן פעם בשבועיים

01

01

1051.4074

ק .מחקר נושאי :הצלחתן של קבוצות
שונות בשוק העבודה בישראל
412 20:00-16:00
ב'

1051.4560

ק .מחקר נושאי :נושאים נבחרים
בשוק העבודה
105 15:00-12:00
ג'

שיעור

שיעור

פרופ' הברפלד יצחק
פרופ' קונדה גדעון

ד"ר לוריא לילך
פרופ' הברפלד יצחק
ד"ר מיעארי סאמי

סמינרים
1051.4463
 01סמינר

מדינה ,הון ועבודה בתקופת המנדאט
412 19:00-16:00
ד'

1051.4465
 01סמינר

למידה ארגונית
16:00-12:00
ה'

1051.4464
 01סמינר

נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית
412 18:00-16:00
ה'

426

פרופ' דה פריס דוד
ד"ר ויסברג איזק
ד"ר ויסברג איזק

תלמידי מחקר
סדנת דוקטורנטים
1051.4523
11:00-09:00
 01סדנה סמ' א' :ה'
14:00-12:00
סמ' ב' :ה'

412
505
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פרופ' שטייר חיה
פרופ' מונדלק גיא

לימודי עבודה התכנית למנהלים

לימודי עבודה
התכנית למנהלים
לאתר התכנית

תואר שני
מנהל אקדמי :פרופ' גדעון קונדה
ראש התכנית :פרופ' אלי וייץ
מסלול לימודים ללא עבודת גמר

למנהלים במשאבי אנוש ,התערבות ושינוי בארגונים
מטרת התכנית

התכנית למנהלים שואפת להקנות ידע תיאורטי עדכני ,מקצועי ויישומי בתחום ניהול משאבי אנוש וניהול התערבות
ושינוי בארגונים ,כמו גם להעניק למשתתפי התכנית כלים להתמודדות עם סוגיות ניהוליות שונות בארגונים בהם הם
פועלים.

מבנה הלימודים

הלימודים יימשכו כשנה ויחולקו לשלושה סמסטרים ,כולל עונת לימודי קיץ .היקף הלימודים יהיה  39שעות
סמסטריאליות.
קורסי חובה  23 -ש"ס
קורסים מתקדמים  8 -ש"ס
סמינר מורחב  4 -ש"ס
סמינר  4 -ש"ס

דרישות רישום וקבלה

התכנית מיועדת לבעלי תפקידים בכירים בתחום ניהול משאבי אנוש ושינוי ארגוני שהם בעלי תואר ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה ,בציון גמר "טוב" ) (75ומעלה.
יידרש נסיון מוכח של חמש שנים לפחות בתחום.
במקרים מיוחדים תישקל קבלתם ללימודים של מועמדים בעלי נסיון מעשי כאמור שציון הגמר שלהם נמוך מ 75-אך
לא פחות מ .70-מועמדים אלה יתקבלו ללימודים באישור ועדת חריגים ובמעמד על תנאי )ממוצע  80בתום סמסטר
א'(.
המועמדים יתקבלו על פי החלטת ועדת הקבלה של התכנית.

תנאי הלימוד

הלימודים מחולקים לשלושה סמסטרים רצופים )א' ,ב' וקיץ(.
הלימודים מתקיימים באופן מרוכז בימי חמישי )יום לימודים מלא( ושישי .הנוכחות בכל המפגשים הינה חובה.
לקבלת פרטים נוספים ,תנאי רישום ופרטים על שכר לימוד ,יש לפנות למשרדי התכנית ).(03-6409378
הרישום עצמו מתבצע במשרדי התכנית ,הפקולטה למדעי החברה ,בניין נפתלי חדר .411
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט http://socsci.tau.ac.il/execHRM

קורסי חובה )סה"כ  23שעות(

תכנית לימודים
ש"ס
3
3
3
3
3
1
1
3
3

משקל
1
1
1
1
1
1
1
1
1

סוגיות בניהול משאבי אנוש :תהליכי שינוי וייעוץ ארגוני
סדנה במיומנויות ייעוץ

4
4

1
1

שינוי ,ייעוץ והתערבות בארגונים – סמינר מרוחב
סדנה בתהליכים קבוצתיים

4
4

4
2

שוק העבודה ויחסי עבודה
תאוריה ארגונית
התנהגות ארגונית
ניהול משאבי אנוש
סטטיסטיקה
שיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר איכותניות
דיני עבודה
חברה ,פוליטיקה וכלכלה בישראל

קורסים מתקדמים )סה"כ  8שעות(
סמינרים )סה"כ  8שעות(
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שקלול ציון הגמר
 - 100%ציוני הקורסים.
משקלי הקורסים והסמינרים:
* קורסים – משקל 1
* סמינר – משקל 2
* סמינר מורחב – משקל 4

הגשת סמינרים

מועדי הגשות הסמינרים נקבעים ע"י הנהלת התכנית:
 .1סמינר מורחב – שינוי ייעוץ והתערבות בארגונים ,יימסר בעותק קשיח במזכירות התכנית ביום ו' .18.9.16
 .2סמינר – סדנה בתהליכים קבוצתיים ,יימסר ביום ו'  17.11.16לפי הנחיות המנחים.
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לימודי עבודה
התכנית למנהלים
סמסטר א'
1055.4007
 01שיעור

דיני עבודה
11:00-08:00
ה'

110

פרופ' מונדלק גיא

1055.4005
 01שיעור

תיאוריה ארגונית
14:00-11:00
ה'

110

פרופ' קונדה גדעון

1055.4002
 01שיעור

סטטיסטיקה
17:00-14:00
ה'

110

פרופ' הברפלד יצחק

1055.4100
 01סמינר

סדנה במיומנויות ייעוץ
12:00-08:00
ו'
12:00-08:00
ו'

419
420

מר ניימן גבי
מר גולדמן יוסי

סמסטר ב'
1055.4001
 01שיעור

שוק העבודה
11:00-08:00
ה'

1055.4101
 01סמינר

שינוי ייעוץ והתערבות בארגונים
110 15:00-11:00
ה'
412 15:00-11:00
ה'

1055.4004
 01שיעור

110

ד"ר מיעארי סאמי
גב' סידי נמה
גב' רמון טלי

ניהול משאבי אנוש
18:00-15:00
ה'

110

פרופ' הברפלד יצחק

שיטות מחקר כמותניות
1055.4104
10:00-08:00
ו'
 01שיעור
**קורס מרוכז של  6מפגשים

110

ד"ר ויסברג איזק

שיטות מחקר איכותניות
1055.4105
10:00-08:00
ו'
 01שיעור
**קורס מרוכז של  7מפגשים

107

ד"ר טילינגר אפרת

1055.4003
 01שיעור

התנהגות ארגונית ושינוי ארגוני
110 13:00-10:00
ו'

פרופ' מבורך ברוך

סמסטר קיץ
1055.4102
 01שיעור

סוגיות בניהול משאבי אנוש
12:30-08:30
ה'

1055.4008
 01שיעור

חברה ,כלכלה ופוליטיקה בישראל
16:30-13:30
ה'

1055.4103
 01סמינר
 01סמינר

סדנה בתהליכים קבוצתיים
12:30-08:30
ו'
12:30-08:30
ו'
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ד"ר כ"ץ ישראל
רו"ח שרוני איתי
פרופ' מבורך ברוך
ד"ר כרמי עוזר
פרופ' שנהב יהודה
מר ניימן גבי
מר גולדמן יוסי

החוג למדיניות ציבורית

החוג למדיניות ציבורית
לאתר החוג

תואר שני

ראש החוג :פרופ' איתי סנד
יועץ החוג :ד"ר עמוס זהבי
מטרת התכנית

להקנות ידע תאורטי ומקצועי וכלים מתודולוגיים להבנת היבטים מדיניים ,כלכליים ,חברתיים ומשפטיים של
מדיניות ציבורית ויחסי הגומלין שביניהם .הלימודים מיועדים לפתח כושר ניתוח בעיצוב ,יישום והערכת מדיניות
ולהכשיר את הבוגרים למילוי תפקידי מטה בכירים במגזר הציבורי ,במגזר המלכ"ר ובמגזר הפרטי.

הליכי קבלה

רשאים להגיש מועמדות ,בעלי תואר ראשון שציון הגמר שלהם הוא  80לפחות .ציון זה הוא תנאי מינימום להגשת
מועמדות ,אך אינו בהכרח מבטיח קבלה .עדיפות בקבלה תינתן בהתייחס לשיקולים הבאים:
 .1תארים בתחומים רלוונטיים במיוחד לחוג למדיניות ציבורית )מדעי החברה ,מדעי ההתנהגות ,מנהל עסקים,
כלכלה ,ומשפטים(.
 .2ראיון אישי.
 .3הגשת מועמדות במועד ההרשמה וציון החוג למדיניות ציבורית בעדיפות ראשונה.

מסלולי לימוד

מוצעים  2מסלולי לימוד:
 .1מסלול ללא עבודת גמר )תזה(
 .2מסלול עם עבודת גמר )תזה(

משך הלימודים

הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים .במסלול עם עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת
ובמקרים חריגים בשנה נוספת .במסלול ללא עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים במקרים חריגים בלבד
בשנה אחת .הארכת משך הלימודים כפופה לאישור ועדת ההוראה של הפקולטה.
בגין כל שנת חריגה ,מעבר לשנות התקן ,ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד ,בהתאם לתקנות שכר
הלימוד.

מלגות

מדי שנה תחולקנה מספר מלגות שכר לימוד לסטודנטים מצטיינים .קיימים שני מסלולי מלגות בחוג:
א .מלגות הצטיינות לסטודנטים מתחילים
יוכלו להגיש מועמדות למלגת שכר לימוד חלקית תלמידים מצטיינים אשר יתקבלו לחוג בציון גמר 93
לפחות בתואר הראשון בתחומים רלוונטיים לחוג ובראיון אישי .ההחלטה על קבלת המלגה תתבסס על הישגים
בלימודים קודמים בתחומים רלוונטיים ,ו/או ציון גבוה בבחינת  G.R.Eאו .(GMAT
ב .מלגות הצטיינות לסטודנטים ממשיכים
 .1מבין הסטודנטים שיצטיינו בלימודיהם בשנת הלימודים הראשונה לתואר ,ייבחרו תלמידים להם
תוענק מלגה למימון חלקי של שכר הלימוד בשנת הלימודים השנייה לתואר.
הענקת המלגות תלויה באישור הפקולטה למדעי החברה ואוניברסיטת תל-אביב.
 .2מלגות לתלמידי מסלול עם עבודת גמר מוענקות על פי תקנות הפקולטה.

לימודי השלמה:
א.
ב.

יסודות הכלכלה  4 -ש"ס  -ניתן בסמסטר א' במסגרת החוג.
מבוא לסטטיסטיקה )במסגרת מכינה לפני פתיחת שנה"ל(

תלמידים שלמדו קורסים אלה ומבקשים לקבל פטור מתבקשים למלא "טופס בקשה להכרה בקורס" שנמצא באתר
הפקולטה ובמזכירות החוג ולצרף לטופס ,גיליון ציונים מקורי  +סילבוס של הקורס שנלמד .מומלץ להגיש את
הבקשה לפני תחילת שנת הלימודים.
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תקנות החוג
כללי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

על התלמיד לסיים את קורסי ההשלמה במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו ולהשיג בקורסים אלה ציון עובר
) ,(60לפחות.
הלימודים מרוכזים בימים ג' לתלמידי שנה א' ו-ה' לתלמידי שנה ב' ,בכל אחד מהסמסטרים על פני שנתיים .על
התלמיד לקחת מכסת לימודים מלאה בכל סמסטר .לא ניתן ללמוד באופן חלקי.
על התלמיד להשיג ממוצע של  75לפחות בסוף שנה א' .תלמיד שלא ישיג ממוצע זה ו/או לא יסיים את הקורסים
בזמן ,יופסקו לימודיו.
תלמיד יוכל להירשם לקורס המחייב קורס אחר כדרישת קדם רק אם סיים בהצלחה קורס זה או קיבל פטור
ממנו .כלל זה חל על כל הקורסים בתכנית הלימודים.
לפי תקנון הפקולטה בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד .מועד נוסף יינתן בגין שירות מילואים או
מחלה או לידה .בגין סיבה אחרת יינתן מועד נוסף רק באישור ועדת ההוראה )כפוף להמצאת אישורים
מתאימים(.
תלמיד רשאי לערער על בחינה תוך  7ימים מיום פרסום התוצאות )הערעור חייב להיות על טופס המיועד
לערעורים(.
תלמיד שהחליט להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך בכתב למזכירות תלמידים כללית ,במרכז למרשם.
על תלמיד שהשלים את כל חובותיו לתואר להגיש בקשה לציון גמר באמצעות "מידע אישי לתלמיד" באינטרנט.
חובת נוכחות בשיעורים :חלה חובת נוכחות בשיעורים .תלמיד שלא יהיה נוכח בשלושה שיעורים ,ללא סיבה
מוצדקת ,לא יהיה זכאי לגשת לבחינה.
תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא זו המופיעה בידיעון בשנה שבה החל את לימודיו בחוג.

סמינרים
א .על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית ,לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמידים
נוספים.
ב .תלמיד רשאי להירשם לסמינרים רק לאחר שלמד לפחות ארבעה קורסי חובה וכן עמד בדרישות הקדם של
הסמינר.
ג .המועד להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשע"ו:
סמינרים שנלמדים בסמסטר א' יוגשו עד :יום א'  ,15.5.16ז' באייר תשע"ו
סמינרים שנלמדים בסמסטר ב' יוגשו עד :יום א'  ,18.9.16ט"ו באלול תשע"ו
התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג .אין להגיש עבודות סמינריוניות ישירות למורה.
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תכנית הלימודים
מסלול ללא עבודת גמר

][1

מטרת מסלול לימודים זה להכשיר את הבוגרים למילוי תפקידים בכירים במגזר הציבורי ולהקנות את הידע המקצועי
והכישורים הדרושים למשרות אלה.
היקף הלימודים הוא  39שעות סמסטריאליות )לא כולל קורסי ההשלמה(.
תלמיד שלמד לימודי תואר שני זכאי לפטור על סמך קורסים חופפים שלמד )עד  1/3מתכנית הלימודים( וחייב ללמוד
 2/3לפחות מהיקף הלימודים בתכנית ,כלומר כ 26-ש"ס לפחות.
תכנית הלימודים תיקבע ע"י יועץ החוג.
הלימודים מרוכזים בימי ג' לתלמידי שנה א' ו-ה' לתלמידי שנה ב' .על התלמיד לקחת מכסת לימודים מלאה בכל
סמסטר .לא ניתן ללמוד באופן חלקי.

חובות התלמיד
קורסי השלמה – יסודות הכלכלה  4ש"ס ומבוא לסטטיסטיקה )מכינה( )לא נכללים במניין השעות לתואר(
24
קורסי חובה  +הדרכה במאגרי מידע
9
קורסי בחירה
6
סמינרים
בחינת גמר
 39ש"ס
סה"כ
ש"ס
ש"ס
ש"ס

מתכונת הלימודים:

מכינת קיץ בסטטיסטיקה
סמסטר א':
יסודות הכלכלה )קורס השלמה על פי דרישות החוג(
מבוא למדיניות ציבורית
שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית

4
4
4

ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר ב':
היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות
משפט חוקתי ואתיקה ציבורית
מיקרו כלכלה
סמינר )לתלמידים המעוניינים לכתוב תזה(

4
4
4
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר ג':
כלכלה ציבורית – סדנת תזה )לתלמידי מסלול עם תזה(
קורס בחירה/סמינר
קורס בחירה/סמינר

4
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס

3
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר ד':
קורס בחירה/סמינר
קורס בחירה/סמינר
קורס בחירה/סמינר
בחינת גמר

__________________
 .1תלמידים שסיימו את תואר המוסמך במסלול ללא עבודת גמר בציון  85לפחות ויהיו מעוניינים להשלים עבודת גמר
)תזה  -תואר  (75יוכלו להירשם למעמד "השלמת תזה" וזאת תוך חמש שנים מיום סיום התואר ,כפוף למציאת מנחה
מתאים ואישורה של ועדת החוג להצעת המחקר.
חובת התלמיד/ה ללמוד את הקורס "סדנת תזה" ולסיימו בציון של  85לפחות.

קורסי חובה  24ש"ס
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לימודי חובה בסיסיים ) 24ש"ס( :על התלמיד ללמוד את כל הקורסים המפורטים ברשימה בהתאם לתכנית
הלימודים.
שם הקורס
שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות
משפט חוקתי ואתיקה ציבורית][2
כלכלה ציבורית

היקף
 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס

ציבורית][1

 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס
 24ש"ס

מיקרו כלכלה][3
היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות
מבוא למדיניות ציבורית
הדרכה במאגרי מידע במדיניות ציבורית][4
סה"כ

דרישות מוקדמות
יסודות הכלכלה
מיקרו כלכלה
יסודות הכלכלה
-

-

קורסי בחירה 9 ,ש"ס

על התלמיד ללמוד  9ש"ס מתוך קורסי הבחירה המוצעים בכפוף למתכונת הלימודים .ניתן לכלול במכסת השעות
קורסים מחוגים אחרים מלימודי התואר השני בלבד .כפוף לאישור יועץ המ.א.
ראו אפשרות למידה במסלולי התמחות.
היקף
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס

שם הקורס
מדיניות כלכלית בישראל
היבטים כלכליים של מדיניות תחבורה
חדשנות ניהולית במגזר הציבורי
מדיניות סביבה משילות
סוגיות באסטרטגיה של רגולציה
היבטים משפטיים במדיניות סביבה
קרקעות וצדק חלוקתי
חשיבה אסטרטגית
סדנה מחקרית באקונומטריקה
סוגיות בתכנון עירוני
קיימות מודלים כלכליים
מבוא לפיתוח בר קיימא
מודלים של מנהיגות

סמינרים 6 ,ש"ס

על התלמיד לבחור  2סמינרים המפורטים ברשימה בכפוף לתכנית הלימודים:
שם הסמינר
מדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית
רפורמות ניאו-ליברליות
ייעוץ ופרקטיקה במדיניות סביבה )סמינר קליני(
קיימות חיובית
סדנת תזה
סדנת מנהיגות
מדיניות כלכלית בישראל )ד.ק .מדיניות כלכלית בישראל(
סוגיות במינהל תקין
תקצוב במגזר הציבורי
ביטחון מזון )סמינר מרוכז(
מדיניות דיור
תאוריות של צדק חלוקתי

היקף
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס

________________________
] [1תלמיד שהשיג ציון של  85בקורס חופף לקורס "ש"מ וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית" ובהיקף של לפחות 6
ש"ס יוכל לקבל פטור מהקורס )על התלמיד להשלים את השעות( .תלמידים המבקשים לקבל פטור מאחד
הקורסים מתבקשים למלא "טופס בקשה להכרה בקורס" שנמצא באתר הפקולטה ובמזכירות החוג ולצרף
לטופס ,גיליון ציונים מקורי  +סילבוס של הקורס שנלמד.
] [2תלמיד בוגר החוג למשפטים שהשיג ציון של  75בקורס חופף לקורס "משפט חוקתי ואתיקה ציבורית" יוכל
לקבל פטור מהקורס "משפט חוקתי ואתיקה ציבורית" )על התלמיד להשלים את השעות(.
] [3תלמיד בוגר החוג לכלכלה שהשיג ציון של  75ומעלה בכל אחד מקורסי מיקרו א'+ב' מקבל פטור מהקורס
מיקרו כלכלה )על התלמיד להשלים את השעות(.
] [4מפגש חד פעמי .אין להקצות נקודות בבידינג.
החוג מציע לתלמידי שנה ב' מספר מסלולי התמחות
א .בטיחות וביטחון תזונתי )כ"אפיק" במסגרת לימודים לתואר
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שני(][1

החוג למדיניות ציבורית
ב .שלטון מקומי ומדיניות עירונית
ג .מינהל ואסטרטגיה במגזר הציבורי
חובות התלמיד במתווה המסלולים
קורסי חובה
קורסי מסלול התמחות
 2סמינרים ,מתוכם סמינר אחד בתחום ההתמחות
בחינת גמר
 39ש"ס
סה"כ
התואר שיוענק לתלמידים יהיה "מוסמך במדיניות ציבורית" שם מסלול ההתמחות יירשם אך ורק בגיליון
הציונים הסופי.
24
9
6

ש"ס
ש"ס
ש"ס

להלן פירוט הקורסים בכל אחד מהמסלולים
א .בטיחות וביטחון תזונתי
קורסים

Introduction to Food Security
Ethical Issues in Food Security

Food Security and the Political Economy
Food Security Issues in Nutrition and Public
Health

נקודות זכות
 3ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס

הערות
מוצע במהלך מכון הקיץ
מוצע במהלך השנה
האקדמית
מוצע במהלך מכון הקיץ
מוצע במהלך מכון הקיץ
מס קורס 0158.1153

ב .שלטון מקומי ומדיניות עירונית
שעות לימוד
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס

שם קורס
מדיניות תכנון
קרקעות וצדק חלוקתי
סוגיות במינהל תקין בשלטון המקומי
מדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית)סמינר(

שם מרצה
ד"ר רוית חננאל
ד"ר רוית חננאל
אופיר פז -פינס
ד"ר רוית חננאל

ג .מינהל ואסטרטגיה במגזר הציבורי
3
3
3
3

תקצוב במגזר הציבורי )סמינר(
חדשנות ניהולית
חשיבה אסטרטגית
סוגיות באסטרטגיה של רגולציה

___________________
] [1מרבית קורסי האפיק ניתנים בשפה האנגלית.
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ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

פרופ' איתי סנד
ד"ר חדוה וינרסקי
פרופ' איתי סנד
ד"ר אורית דייגי
אפשטיין

החוג למדיניות ציבורית

שקלול ציון הגמר
קורסי חובה
קורסי בחירה
סמינרים ) 2סמינרים(
בחינת גמר

24
9
6

ש"ס
ש"ס
ש"ס

52%
23%
15%
10%

הגשת בקשה לציון גמר )טופס טיולים( יש להגיש את הבקשה עם קבלת הציון האחרון לתואר דרך אתר הפקולטה.
תלמידים שסיימו את תואר המוסמך במסלול ללא עבודת גמר בציון  85לפחות ויהיו מעוניינים להשלים עבודת גמר
)תזה  -תואר  (75יוכלו להירשם למעמד "השלמת תזה" וזאת תוך חמש שנים מיום סיום התואר ,כפוף למציאת מנחה
מתאים ואישורה של ועדת החוג להצעת המחקר.
חובת התלמיד/ה ללמוד את הקורס "סדנת תזה" ולסיימו בציון של  85לפחות.
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מסלול עם עבודת גמר
תנאי קבלה

החוג למדיניות ציבורית מעודד תלמידים לפנות למסלול לימודים עם עבודת גמר )תזה(.
תנאי קבלה למסלול זה הוא ממוצע של  85לפחות בקורסי חובה של החוג.
בשנה הראשונה בסמסטר ב' על התלמיד ללמוד סמינר המועבר ע"י המנחה המיועד להנחותו בעבודת התזה.
בשנה השנייה בסמסטר א' על התלמיד ללמוד את הקורס "סדנת תזה".
תלמידים שסיימו תואר ראשון בהצטיינות  93יוכלו להתקבל ישירות למסלול עם עבודת גמר ,בכפוף לאישורה של
ועדת הקבלה של החוג .על התלמיד לעמוד בממוצע של  85בלימודי החובה .יועצת מסלול זה היא פרופ' גילה מנחם.

מטרת המסלול

מטרת מסלול לימודים זה היא להקנות ידע על תהליך גיבושה של מדיניות ציבורית ,יישומה והערכתה ,להכשיר את
התלמידים למחקר עצמאי בתחום מדיניות ציבורית ולציידם בכלים עיוניים ומתודולוגיים הדרושים בעבודתם.
עבודת הגמר מהווה דרישת קדם ללימודי דוקטורט.
תלמידים מצטיינים במסלול זה יוכלו להיות מועמדים למלגת מחקר.

חובות התלמיד
היקף הלימודים במסלול הוא  33שעות סמסטריאליות.
לימודי השלמה  -יסודות הכלכלה  4ש"ס ומבוא לסטטיסטיקה )לא נכללים במניין השעות לתואר(
24
קורסי חובה
3
קורס בחירה
3
סמינר
3
סדנת תזה
עבודת גמר )תזה(  +בחינה
33
סה"כ

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

פטור על סמך לימודים קודמים
תלמיד שלמד לימודי תואר שני ומבקש פטור מקורסים הכלולים בתכנית על סמך קורסים חופפים ,יגיש טופס בקשה
לפטור .בכל מקרה חייב תלמיד במכסה שלא תפחת מ 2/3-מתכנית הלימודים הנדרשת) .לא פחות מ 22-ש"ס ,תכנית
הלימודים תיקבע על ידי היועץ במסלול עם עבודת גמר(.

מתכונת הלימודים:

סמסטר א':
יסודות הכלכלה )קורס השלמה על פי דרישות החוג(
מבוא למדיניות ציבורית
שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית

4
4
4

ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר ב':
היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות
משפט חוקתי ואתיקה ציבורית
מיקרו כלכלה
סמינר

4
4
4
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר ג':
כלכלה ציבורית
סדנת תזה
קורס בחירה/סמינר

4
3
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר ד':
תזה
קורס בחירה/סמינר

3
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קורסי חובה  24ש"ס

לימודי חובה בסיסיים ) 24ש"ס( :על התלמיד ללמוד את כל הקורסים המפורטים ברשימה בהתאם לתכנית
הלימודים.

שם הקורס
שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות
משפט חוקתי ואתיקה ציבורית][2
כלכלה ציבורית

היקף
 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס

ציבורית][1

 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס

מיקרו כלכלה][3
היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות
מבוא למדיניות ציבורית
הדרכה במאגרי מידע במדיניות ציבורית][4
סה"כ

דרישות מוקדמות
יסודות הכלכלה
מיקרו כלכלה
יסודות הכלכלה
-

 24ש"ס

קורסי בחירה 9 ,ש"ס

על התלמיד ללמוד 3ש"ס )קורס בחירה אחד( מתוך קורסי הבחירה המפורטים ברשימה בכפוף למתכונת הלימודים.
ניתן לכלול במכסת השעות קורסים מחוגים אחרים מלימודי התואר השני בלבד .כפוף לאישור יועץ המ.א.
היקף
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס

שם הקורס
מדיניות כלכלית בישראל
היבטים כלכליים של מדיניות תחבורה
חדשנות ניהולית במגזר הציבורי
מדיניות סביבה משילות
סוגיות באסטרטגיה של רגולציה
היבטים משפטיים במדיניות סביבה
קרקעות וצדק חלוקתי
חשיבה אסטרטגית
סדנה מחקרית באקונומטריקה
סוגיות בתכנון עירוני
קיימות מודלים כלכליים
מבוא לפיתוח בר קיימא
מודלים של מנהיגות

______________________
][ 1

][2
][ 3
][ 4

תלמיד שהשיג ציון של  85בקורס חופף לקורס "ש"מ וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית" ובהיקף של לפחות 6
ש"ס יוכל לקבל פטור מהקורס )על התלמיד להשלים את השעות( .תלמידים המבקשים לקבל פטור מאחד
הקורסים מתבקשים למלא "טופס פטורים" שנמצא במזכירות החוג ולצרף לטופס גיליון ציונים מקורי +
סילבוס של הקורס שנלמד.
תלמיד בוגר החוג למשפטים שהשיג ציון של  75בקורס חופף לקורס "משפט חוקתי ואתיקה ציבורית" יוכל
לקבל פטור מהקורס "משפט חוקתי ואתיקה ציבורית" )על התלמיד להשלים את השעות(.
תלמיד בוגר החוג לכלכלה שהשיג ציון של  75ומעלה בכל אחד מקורסי מיקרו א'+ב' מקבל פטור מהקורס
מיקרו כלכלה.
מפגש חד פעמי .אין להקצות נקודות בבידינג.
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סמינרים 3 ,ש"ס

על התלמיד לבחור  1סמינר מהרשימה בהיקף  3ש"ס בכפוף למתכונת הלימודים.
 +סדנת תזה
היקף
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס

שם הסמינר
מדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית
רפורמות ניאו-ליברליות
ייעוץ ופרקטיקה במדיניות סביבה )סמינר קליני(
קיימות חיובית
סדנת תזה
סדנת מנהיגות
מדיניות כלכלית בישראל )ד.ק .מדיניות כלכלית בישראל(
סוגיות במינהל תקין
תקצוב במגזר הציבורי
ביטחון מזון )סמינר מרוכז(
מדיניות דיור
תאוריות של צדק

עבודת גמר

על כל תלמיד להגיש את עבודת הגמר במתכונת של חיבור מדעי .העבודה תתמקד בדרך כלל בסוגייה אמפירית של
מדיניות ציבורית ותחקור באופן מקיף את היבטיה השונים ,תוך שימוש בתאוריה הרלוונטית ,ובשיטות המחקר
המתאימות .התלמיד ידגים את יכולתו בכל שלבי התזה ,כולל הגדרת הבעיה ,הבנה ותיאור הרקע העיוני הנדון
בספרות ,פיתוח מתודולוגיה ויישומה ,איסוף נתונים וניתוחם ובדיקת ההשערות .עיקר הדגש בעבודה יהיה בתרומתה
לפתרון בעיות יישומיות בתחום המדיניות הציבורית .חלק מחובות העבודה הינו הגנה על העבודה כמפורט בדף
ההנחיות.
העבודה תבוצע בהנחיית מנחה .הצעת העבודה תוגש למנחה ותאושר על ידי ועדת ההוראה החוגית .דף הנחיות
לכתיבת עבודת הגמר ניתן לקבל במזכירות החוג.
עבודת הגמר הכתובה תוגש עפ"י כללי האוניברסיטה המופיעים בידיעון הפקולטה למדעי-החברה.
כמו כן יש להגיש עותק נוסף בתקליטור לספריית הפקולטה :על כל תלמיד לחתום על טופס הפקדת עבודת
תואר שני בספרייה המאשר שמירת העבודה במאגר הדיגיטלי.
אשת הקשר בספרייה לקבלת התקליטורים של עבודות הגמר היא רותי שטנגר טל 03-6407064 .דוא"ל:
. RutiSt@tauex.tau.ac.il

שקלול ציון הגמר

 24ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס

קורסי חובה
קורס בחירה
סמינר
סדנת תזה
לפי ממוצע משוקלל של  33ש"ס
עבודת גמר  +הגנה על התזה )בחינה(

65%
35%
100%
הגשת בקשה לציון גמר)טופס טיולים(  -יש להגיש את הבקשה עם קבלת הציון האחרון לתואר דרך אתר הפקולטה.
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מסלול מצטיינים עם אוניברסיטת שיקגו
מטרת התכנית

במסגרת שיתוף הפעולה של החוג למדיניות ציבורית עם בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת שיקגו בארה"ב,
אנו מציעים לסטודנטים מצטיינים את האפשרות ללמוד במסלול לתואר שני כפול.
שנת הלימודים הראשונה תהיה בתל-אביב והשנה השנייה בשיקגו .עם סיום הלימודים ,יקבלו המסיימים תואר שני
מן החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב ותואר שני נוסף מבית הספר למדיניות ציבורית על שם האריס
באוניברסיטת שיקגו.

תנאי קבלה

סטודנטים מצטיינים בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב ,יהיו זכאים להגיש מועמדות ללימודי התואר
השני בשיקגו בסמסטר השני של שנת הלימודים הראשונה .מיון התלמידים וקבלתם ללימודים בשיקגו הם בסמכותה
של אוניברסיטת שיקגו ובאחריותה הבלעדית .המידע מופיע באתרים:
http://harrisschool.uchicago.edu/Academic/degrees/telaviv.asp
https://grad-application-e.uchicago.edu/intro/harris/intro4.cfm
סטודנטים שיתקבלו לתכנית באוניברסיטת שיקגו ישאו בהוצאות שכר הלימוד באוניברסיטת שיקגו ובכל ההוצאות
הנלוות ללימודים )תיתכן מלגה אחת מאוניברסיטת שיקגו בשווי שכר הלימוד או חלקו(.

חובות התלמיד בתל-אביב

מתכונת הלימודים בשנה הראשונה זהה לתכנית הלימודים הרגילה ,עם תוספת של קורס בחירה אחד בכל סמסטר.
היקף הלימודים בתל-אביב הוא  25שעות סמסטריאליות.
לימודי השלמה  -יסודות הכלכלה  4ש"ס )נכלל במניין השעות לתואר(
מבוא לסטטיסטיקה )לא נכלל במניין השעות לתואר(
 16ש"ס
קורסי חובה  +הדרכה במאגרי מידע
ש"ס
9
קורסי בחירה/סמינר
 25ש"ס
סה"כ

מתכונת הלימודים:

סמסטר א':
יסודות הכלכלה )קורס השלמה על פי דרישות החוג(
מבוא למדיניות ציבורית
שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית
קורסי בחירה

4
4
4
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמסטר ב':
היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות
משפט חוקתי ואתיקה ציבורית
קורס בחירה
סמינר

4
4
4
3

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

קורסי חובה  16ש"ס

לימודי חובה בסיסיים )16ש"ס(:
שם הקורס
שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית][1
משפט חוקתי ואתיקה ציבורית][2
היבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות
מבוא למדיניות ציבורית
הדרכה במאגרי מידע במדיניות ציבורית][3

היקף
 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס
 4ש"ס
-

דרישות מוקדמות
-

פטורים מקורסי חובה
תלמיד המבקש פטור מאחד מקורסי החובה יוכל לעשות זאת רק אם הציון של הקורס שעל בסיסו מבוקש הפטור
יהיה מעל  .75על התלמיד להשלים את השעות באחד מקורסי הבחירה/סמינרים במסגרת החוג למדיניות ציבורית.
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קורסי בחירה/סמינרים  9ש"ס

על התלמיד ללמוד  9ש"ס מתוך קורסי הבחירה/סמינרים המפורטים ברשימה בכפוף למתכונת הלימודים .ניתן לכלול
במכסת השעות קורסים מחוגים אחרים מלימודי התואר השני בלבד .כפוף לאישור יועץ המ.א.
היקף
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס

שם הקורס
מדיניות כלכלית בישראל
היבטים כלכליים של מדיניות תחבורה
חדשנות ניהולית במגזר הציבורי
מדיניות סביבה משילות
סוגיות באסטרטגיה של רגולציה
היבטים משפטיים במדיניות סביבה
קרקעות וצדק חלוקתי
חשיבה אסטרטגית
סדנה מחקרית באקונומטריקה
סוגיות בתכנון עירוני
קיימות מודלים כלכליים
מבוא לפיתוח בר קיימא
מודלים של מנהיגות

סמינרים
שם הסמינר
מדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית
רפורמות ניאו-ליברליות
ייעוץ ופרקטיקה במדיניות סביבה )סמינר קליני(
קיימות חיובית
סדנת תזה
סדנת מנהיגות
מדיניות כלכלית בישראל )ד.ק .מדיניות כלכלית בישראל(
סוגיות במינהל תקין
תקצוב במגזר הציבורי
ביטחון מזון )סמינר מרוכז(
מדיניות דיור
תאוריות של צדק

היקף
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס
 3ש"ס

חישוב ציון הגמר בתל-אביב

64%
 4קורסי חובה
36%
 3קורסי בחירה/סמינר
הגשת בקשה לציון גמר )טופס טיולים( – יש להגיש את הבקשה עם קבלת הציון האחרון לתואר ואחרי קבלת התואר
באוניברסיטה בשיקגו.

______________________

] [1תלמיד שהשיג ציון של  85בקורס חופף לקורס "ש"מ וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית" ובהיקף  4ש"ס יוכל
לקבל פטור מהקורס .על התלמיד להשלים את השעות בקורס הבחירה "תקצוב ובקרה" המוצע בחוג למדיניות
ציבורית.
] [2תלמיד בוגר החוג למשפטים שהשיג ציון של  75בקורס חופף לקורס "משפט חוקתי ואתיקה ציבורית"
יוכל לקבל פטור מהקורס "משפט חוקתי ואתיקה ציבורית".
על התלמיד להשלים את השעות מאחד מקורסי הבחירה/סמינרים מהתחום המשפטי המוצע בחוג
למדיניות ציבורית.
] [3מפגש חד פעמי .אין להקצות נקודות בבידינג.
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לימודים לקראת תואר שלישי
תלמידי מחקר

הגשת מועמדות

רשאים להגיש מועמדות לתואר שלישי בחוג למדיניות ציבורית תלמידים בעלי תואר מוסמך אוניברסיטה במסלול
המחקרי )עם עבודת גמר( בציון של  85לפחות.
על התלמיד להגיש:
 גיליון ציוני ב.א .ו-מ.א. עבודת הגמר למ.א .בשני עותקים  2מכתבי המלצה קורות חיים -טופס רישום

תלמידים שתואר המוסמך שלהם אינו במסגרת החוג למדיניות ציבורית ואין להם עבודת גמר יירשמו לחוג לתואר
שני נוסף במסלול עם עבודת גמר ,ובמסגרת זו יהיה עליהם ללמוד  2/3מתכנית הלימודים במסלול עם עבודת גמר +
הגשת עבודת גמר.
תלמיד מחקר שלב א'  -הינו תלמיד שהתקבל ללימודי דוקטורט ונמצא בשלב הכנת הצעת המחקר.
תלמיד מחקר שלב ב'  -הינו תלמיד שהצעת המחקר שלו אושרה.

חובות הלימודים

א .קורסים בהיקף  8ש"ס )מתוכם חובה "סמינר מתקדם בתאוריות במדיניות ציבורית" ] ( [1שיש
להם זיקה לתחום מחקרו של התלמיד .באישור המנחה או היועץ.
ב .קורסים אלו יש להשלים תוך שנה ממועד הקבלה כתלמיד מחקר שלב א'.
ג .תלמידים שהתקבלו כתלמידי מחקר שלב א' יהיו חייבים תוך שנה להתקשר עם המנחה ולהגיש
לוועדת הדוקטורנטים החוגית הצעת מחקר מאושרת ע"י המנחה.
ד .כל הצעות המחקר יעברו שיפוט של שני קוראים לפחות .הצעה שתאושר ע"י הוועדה החוגית תועבר
לדיון בוועדה הפקולטטית .בעקבות המלצת הוועדה הפקולטטית תועבר ההצעה לאישור הוועדה
האוניברסיטאית.
ה .לאחר אישור הצעת המחקר ע"י מוסדות האוניברסיטה יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
על התלמידים להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד בו התקבלו לשלב א'.
ו .התלמידים יגישו למזכירות החוג ,אחת לשנה ,דו"ח התקדמות חתום ע"י המנחה .הדוחות יועברו
לוועדה הפקולטטית.
ז .עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ו/או אנגלית ותכלול תקציר באנגלית באורך של  5%מהיקפה.

________________________
][1תלמיד הרשום בחוג לתואר שלישי חייב להירשם כל שנה ל"סמינר המתקדם בתאוריות במדיניות ציבורית".
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חטיבה במדיניות ציבורית
החוג למדיניות ציבורית מציע לתלמידי התואר הראשון חטיבה מצומצמת במדיניות ציבורית בהיקף  15ש"ס ,משך
הלימודים בחטיבה  4סמסטרים.
כדי להשלים את חובות החטיבה על כל תלמיד לסיים בהצלחה את שלושת קורסי החובה המפורטים מטה ואחד
מקורסי הבחירה המוצעים.
החוג למדיניות ציבורית ממליץ לתלמידים שמסיימים את החטיבה בהצלחה להגיש מועמדות ללימודי תואר שני
בחוג .תלמידים שיתקבלו לתואר שני יהיו פטורים מקורסי החובה הנכללים בתכנית החטיבה ,אך יידרשו ללמוד
קורסים אחרים במקומם.
על מנת להכיר את תחומי הלימוד בחוג ואת מרכיבי תכנית הלימודים ,מתבקשים התלמידים לקרוא את תכנית
הלימודים של החוג.
על תלמיד החטיבה חלות כל תקנות הפקולטה למדעי החברה ותקנות החוג למדיניות ציבורית

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות תלמידי תואר ראשון משנה ב' ואילך ,מספר המקומות בחטיבה מוגבל ,במקרה של מועמדים
רבים יתבצע מיון ע"פ הישגים בלימודים.
הרישום לחטיבה יתקיים פעם בשנה בלבד ,בסמסטר א'.
הרישום לקורסי החטיבה הוא שנתי .בבידינג של תחילת השנה נרשמים לקורסי שני הסמסטרים.

תכנית הלימודים

קורסי חובה

1082.4053.01
1082.4015.01
1041.3389.01

קורסי בחירה

מבוא למדיניות
ציבורית
יסודות הכלכלה][1
שיטות מחקר
כמותיות][2

שיעור+תרגיל

 4ש"ס

ד"ר עמוס זהבי

שיעור+תרגיל
שיעור+תרגיל

 4ש"ס
 4ש"ס

פרופ' דן בן-דוד
ד"ר הדס מנדל )במסגרת החוג
לסוציולוגיה(

המוצעת][3

על התלמידים ללמוד קורס בחירה אחד מתוך הרשימה
שיעור
מדיניות סביבה -
1082.4129.01
משילות ,רגולציה וכלי
מדיניות
חדשנות ניהולית במגזר שיעור
1082.4137.01
הציבורי
שיעור
קיימות  -מודלים
1082.4165.01
כלכליים
שיעור
מודלים של מנהיגות
1082.4171.01

 3ש"ס

ד"ר דורית קרת

 3ש"ס

ד"ר חדווה וינרסקי

 3ש"ס

ד"ר רם פישמן

 3ש"ס

ד"ר נימרוד רוזלר

פטורים והמרות

מסיימי החטיבה שיתקבלו ללימודי התואר השני בחוג למדיניות ציבורית ידרשו ללמוד את היקף התכנית במלואה.
התלמידים לא יידרשו לחזור על קורסי התואר השני שנלמדו בחטיבה אך יידרשו להשלים את מלוא  15שעות
החטיבה.

_____________________
] [1תלמידי כלכלה שלמדו את קורס החובה "יסודות הכלכלה" ילמדו את הקורס "קיימות מודלים כלכליים"
.1082.4165.01
] [2תלמידי החוגים לסוציולוגיה ומדע המדינה שלמדו את הקורס "שיטות מחקר כמותיות" ילמדו את הקורס
"כלכלה ציבורית" 1082.4018.01
] [3קורסי הבחירה יתעדכנו מידי שנה בהתאם להיצע.
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החוג למדיניות ציבורית
סמסטר א'
1082.1100
 01הד'
 02הד'
 03הד'

הדרכה במאגרי מידע – 302א' ספריית מדה"ח
3.11.15 19:00-17:00
ג'
10.11.15 19:00-17:00
ג'
17.11.15 19:00-17:00
ג'

1082.4053
 01שיעור

מבוא למדיניות ציבורית
10:30-08:00
ג'

110

ד"ר זהבי עמוס

11:45-11:00
11:45-11:00

110
105

מר לפיד ליאור
גב' לצקו מעיין

יסודות הכלכלה
14:30-12:00
ג'

004

פרופ' בן -דוד דן

16:00-14:30
16:00-14:30

004
208

גב' ויזל אזארי שגית
גב' בוכריס שרית

1082.4165
 01שיעור

קיימות מודלים כלכליים
15:00-12:00
ג'

205

ד"ר רם פישמן

1082.4170
 01שיעור

מבוא לפיתוח בר קיימא
19:00-16:00
ג'

205

ד"ר רם פישמן

02
03

תרגיל
תרגיל

1082.4015
 01שיעור
02
03

תרגיל
תרגיל

1082.4009
01

שיעור

02
03

תרגיל
תרגיל

ג'
ג'

ג'
ג'

שיטות מחקר וסטטיסטיקה
למדיניות ציבורית
101 18:45-16:00
ג'

פרופ' מבורך ברוך

ג'
ג'

19:30-18:45
20:15-19:30

318
318

גב' עזורה דלית
גב' עזורה דלית

1082.4100
 01סדנה

סדנת תזה
ג'

21:00-18:00

314

פרופ' מנחם גילה

1082.4018
 01שיעור

כלכלה ציבורית
10:30-08:00
ה'

004

ד"ר עידה יורם

11:15-10:30
12:00-11:15

004
004

מר שלומי צדקי
מר שלומי צדקי

קרקעות וצדק חלוקתי
15:00-12:00
ה'

205

ד"ר חננאל רוית

ייעוץ ופרקטיקה במדיניות
סביבה
106 15:00-12:00
ה'

ד"ר קרת דורית

425

פרופ' סנד איתי

מדיניות מרחבית ופוליטיקה
עירונית
106 18:00-15:00
ה'

ד"ר חננאל רוית

02
03

תרגיל
תרגיל

1082.4146
 01שיעור
1082.4133
01

סמינר

1082.4166
 01שיעור
1082.4157
01

סמינר

ה'
ה'

חשיבה אסטרטגית
15:00-12:00
ה'

269

החוג למדיניות ציבורית

1082.4126
 01סמינר

01

01

רפורמות ניאו-ליברליות
18:00-15:00
ה'

420

ד"ר זהבי עמוס

1082.4129

מדיניות סביבה-משילות,
רגולציה וכלי מדיניות
207 18:00-15:00
ה'

ד"ר קרת דורית

1082.4141

היבטים כלכליים של מדיניות
תחבורה
421 21:00-18:00
ה'

ד"ר עידה יורם

שיעור

שיעור

1082.4161
 01סדנה

סדנת מנהיגות
21:00-18:00
ה'

527

מר פז-פינס אופיר
גב' אומנסקי קרן

1082.4172
 01סמינר

מדיניות דיור
21:00-18:00
ה'

422

ד"ר חננאל רוית

1082.5000
 01בחינה

בחינת גמר

1082.4500
 01ע .גמר

הדרכה אישית

1082.9999
 01ע .גמר

תזה
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סמסטר ב'
1082.1100
 03הד'
 04הד'

הדרכה במאגרי מידע – 302א' ספריית מדה"ח
8.3.16 19:00-17:00
ג'
15.3.16 19:00-17:00
ג'

1082.4038
 01שיעור
02
03

01

תרגיל
תרגיל

11:15-10:30
12:00-11:15

110
110

גב' בוכריס שרית
גב' בוכריס שרית

ג'
ג'

1082.4107

היבטיים משפטיים במדיניות
סביבה
205 12:00-09:00
ג'

ד"ר קרת דורית

1082.4026

היבטים חברתיים ופוליטיים
של מדיניות
110 15:00-12:00
ג'

פרופ' סנד איתי

שיעור

01

שיעור

02
03

תרגיל
תרגיל

1082.4046
 01שו"ת
1082.4140
01

מיקרו כלכלה
10:30-08:00
ג'

110

ד"ר עידה יורם

סמינר

ג'
ג'

16:00-15:15
16:00-15:15

110
106

גב' אומנסקי קארן
מר אבו חבלה זיאד

משפט חוקתי ואתיקה ציבורית
004 20:00-16:00
ג'

ד"ר ליטור לילך

קיימות חיובית-היבטים
חיוביים במדיניות סביבה
419 12:00-09:00
ה'

ד"ר קרת דורית

1066.1107
 01שיעור

מדיניות כלכלית בישראל
12:00-09:00
ה'

1082.4171
 01שיעור

מודלים של מנהיגות
12:00-09:00
ה'

1082.4145
 01שיעור

סוגיות באסטרטגיה של רגולציה
205 15:00-12:00
ה'

 003אולם זאב סגל פרופ' בן -דוד דן
206

ד"ר רוזלר נמרוד
ד"ר דייגי אפשטיין אורית

1082.4135
 01סמינר

סוגיות בתכנון עירוני
15:00-12:00
ה'

419

ד"ר חננאל רוית

1082.4169
 01סמינר

תקצוב במגזר הציבורי
21:00-18:00
ה'

421

פרופ' סנד איתי

1082.4137
 01שיעור

חדשנות ניהולית במגזר הציבורי
206 18:00-15:00
ה'

ד"ר וינרסקי חדווה

1082.4174
 .01שיעור

תאוריות של צדק
18:00-15:00
ה'

421

ד"ר חננאל רוית

1082.4115
 01סמינר

מדיניות כלכלית בישראל
21:00-18:00
ה'

206

פרופ' בן -דוד דן
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1082.4173
01

סמינר

סוגיות במינהל תקין ושקיפות
בשלטון המקומי
422 21:00-18:00
ה'

1082.4164
 01שיעור

סדנה מחקרית באקונומטריקה
קורס מרוכז
19:00-16:00 18.3.16- 13.3.16
19:00-16:00
29.5.16

1082.4163
 01סמינר

ביטחון מזון
קורס מרוכז

1082.4500
 02ע .גמר

הדרכה אישית

1082.5000
 02בחינה

בחינת גמר

1082.9999
 02ע .גמר

תזה

מר פינס-פז אופיר

ד"ר רם פישמן

ד"ר רם פישמן
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החוג למדיניות ציבורית
התכנית למדיניות ציבורית למנהלים
לאתר התכנית

תואר שני

ראש התכנית :פרופ' גילה מנחם
יועצת אקדמית :ד"ר רוית חננאל

מטרות תכנית הלימודים

להקנות ידע תיאורטי ומקצועי וכלים להבנת ההיבטים המדיניים ,הכלכליים ,החברתיים והמשפטיים של המדיניות
הציבורית ויחסי הגומלין שביניהם .הלימודים מיועדים לפתח יכולות יישום והערכת מדיניות ולהכשיר את הבוגרים
למילוי תפקידי מטה בכירים במגזר הציבורי על שלוחותיו .התכנית כוללת לימודי התמחות במדיניות ציבורית על
היבטיה השונים .התכנית ללימודי מוסמך במדיניות ציבורית למנהלים הינה מסגרת אקדמית ישראלית יחידה
מסוגה ,המבקשת להעניק לבעלי ניסיון מעשי השלמת ידע והעמקתו ,ולגשר בין תיאוריה למעשה .ייחודה בכך שהיא
מבקשת להעניק לנושאים בתפקידי ניהול בכירים ,ידע תיאורטי וכלי חשיבה וניתוח.
התכנית תוביל בתוך  12חודשים לתואר מוסמך במדיניות ציבורית למנהלים במסלול ללא תיזה.
התכנית מיועדת לנושאי תפקידים במינהל ובמשק בעלי ניסיון מעשי במגזרים שונים של המינהל.

מסלול שלטון מקומי

משנת הלימודים תשע"ג נפתח מסלול במדיניות עירונית ושלטון מקומי .ראש המסלול :אופיר פז-פינס.
תלמידים המעוניינים להשתלב במסלול זה מחויבים ללמוד קורסי בחירה וסמינרים מתחום השלטון המקומי.
המסלול משלב קורסים מהתחומים הניהוליים ,המשפטיים והכלכליים הייחודיים לשלטון המקומי להקניית ידע
רחב ,רב תחומי ,להתמודדות עם הנושאים המורכבים של השלטון המקומי .הלימודים יקנו לבוגרים אפשרות לפתח
ולהוביל שינוי בשלטון המקומי ,להעריך תכניות ולבצע ניתוח  -עלות תועלת ליישום רעיונות מדיניות הלכה למעשה.

תנאי לימוד

התכנית מניחה כי כל הסטודנטים לומדים תוך כדי המשך מילוי תפקידיהם הניהוליים ,לפיכך ,יתקיימו הלימודים
בצורה מרוכזת בימי חמישי ושישי בקבוצה נפרדת ובכיתה נפרדת .לתלמידים יוענקו ,במידת האפשר ,תנאי לימוד
מיוחדים וחבילות קורס הכוללות חומרי לימוד מפורטים .לרשות התלמידים יעמדו חונכים לסיוע בלימודים ויועץ
לענייני מחשוב .הלימודים יארכו  12חודשים רצופים שיחולקו לשלושה סמסטרים ,כולל סמסטר קיץ .היקף
הלימודים יהיה  38שעות סמסטריאליות )ועוד  3ש"ס יסודות הכלכלה כקורס השלמה(.

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות נושאי תפקידים במינהל ובמשק בעלי ניסיון מעשי ,שהם בעלי תואר בוגר אוניברסיטה ,או
תואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון גמר "טוב" ) (75לפחות .במקרים מיוחדים תישקל קבלתם ללימודים של
מועמדים בעלי ניסיון מעשי כאמור ,שציון הגמר שלהם נמוך במעט מציון  .75תלמידים אלה יוכלו להגיש מועמדות
ואם יתקבלו ללימודים ,תהיה זאת קבלה על תנאי בכפוף לעמידתם בתנאים הנדרשים על ידי התכנית.

לימודי דוקטורט

בוגרי תכנית המנהלים בציון  85ומעלה ,יוכלו להשלים כתיבת עבודת תזה ,במסגרת תכנית המוסמך בחוג למדיניות
ציבורית .ציון של  85לפחות בעבודה זו ,יאפשר להירשם ללימודי דוקטורט במדיניות ציבורית.

מלגות

מדי שנה ,בטקס הענקת התארים  ,תחולקנה מספר מלגות שכר לימוד לתלמידים מצטיינים.
הענקת המלגות תלויה באישור הפקולטה למדעי החברה ואוניברסיטת תל-אביב.

לימודי השלמה

יסודות הכלכלה  3 -ש"ס
כל תלמיד המתקבל לחוג חייב בקורס השלמה יסודות הכלכלה .פטור מהקורס ניתן רק לבוגרי תואר ראשון בכלכלה.
במקרים מיוחדים תוכל ועדת הקבלה לקבוע קורסי השלמה נוספים וזאת לפי הצורך.
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תכנית הלימודים
היקף הלימודים הוא  38שעות סמסטריאליות.

חובות התלמיד

לימודי רקע – יסודות הכלכלה
קורסי חובה
סמינרים
קורסי בחירה
בחינת גמר

3
24
5
9

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

שקלול ציון הגמר

קורסי חובה  +קורסי בחירה  +סמינרים 90% -
בחינת גמר 10%

קורסי חובה  24 -ש"ס

על התלמיד ללמוד את כל הקורסים המפורטים

ברשימה[1].

קורס
משפט חוקתי ואתיקה ציבורית
עלות תועלת והערכת פרויקטים ציבוריים
מיקרו כלכלה
היבטים חברתיים ,פוליטיים וארגוניים של
מדיניות
מבוא למדיניות ציבורית
ניהול מערכות מורכבות בסביבה דינאמית
סטטיסטיקה ושיטות מחקר
קורס חובה מתקדם :סדנה במדיניות ציבורית

שעות לימוד
 4ש"ס
 3ש"ס
 2ש"ס
 3ש"ס
2
2
3
5

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

שם המרצה
השופט אבי זמיר
פרופ' יוסי ברכמן
ד"ר יורם עידה
פרופ' גילה מנחם/ד"ר חיים וייצמן /
ד"ר רוית חננאל
פרופ' איתי סנד
פרופ' אורלי יחזקאל
ד"ר תמר לרנטל
מרצים אורחים מהמגזר הציבורי

קורסי בחירה  9 -ש"ס סה"כ
על התלמיד לבחור סה"כ  9ש"ס מתוך הקורסים המפורטים ברשימה.
שם קורס
מנהיגות בניהול אנשים
הרשות המחוקקת
מדינת הרווחה
חדשנות ניהולית
ניהול אסטרטגי
מדיניות כלכלית בישראל
הערכת תכניות חברתיות :הערכה מקדמית
פרקטיקת מדיניות
אי שוויון ,עוני ומגדר
סוגיות במשפט המנהלי

שעות לימוד
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 3ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 1ש"ס

שם מרצה
ד"ר יעל אלרז שפירא
מר אופיר פז פינס
ד"ר עמוס זהבי
ד"ר חדווה וינרסקי
פרופ' אבי כרמלי
פרופ' דן בן דויד
פרופ' ריקי סוויה
ד"ר ליה לוין
ד"ר הדס מנדל
שופט אבי זמיר

קורסים בתחום השלטון המקומי
שם קורס
יחסי שלטון מקומי ושלטון מרכזי
סוגיות במדיניות התכנון העירוני
סוגיות במשפט ובשלטון מקומי

שעות לימוד
 2ש"ס
 3ש"ס
 2ש"ס

שם מרצה
מר אופיר פז פינס
ד"ר רוית חננאל
עו"ד נעה בן אריה ,עו"ד דנה חפץ טוכלר

סמינרים

חובה:
הערכת פרויקטים ציבוריים א'
בחירה:
ניהול לפי יעדים של פרויקטים ציבוריים רכים והערכתם
או
מעמד הביניים בישראל ובהקשר העירוני )סמינר מתחום השלטון המקומי(
או
תקצוב
__________________________
] [1ייתכנו שינויים בקורסים ובסגל המרצים .פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
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התכנית למדיניות ציבורית למנהלים
תואר שני
סמסטר א'
1066.5001
 01שיעור

יחסי שלטון מקומי ושלטון מרכזי
10:30-09:00
ה'

1066.4163
 01שיעור

הערכת תכניות חברתיות :הערכה מקדמית
203 10:30-09:00
ה'

 003אולם זאב סגל

מר פז-פינס אופיר
פרופ' סויה רבקה

1066.1131
 01שיעור

חדשנות ניהולית
12:30-10:45
ה'

204

ד"ר וינרסקי חדווה

1066.1142
 01שיעור

מדינת הרווחה
12:30-10:45
ה'

 003אולם זאב סגל

ד"ר זהבי עמוס

1066.1103

ניהול ארגונים בסביבה
דינאמית
15:30-13:15
ה'

 003אולם זאב סגל

פרופ' יחזקאל אורלי

1066.1102
 02תרגיל
 01שו"ת

יסודות הכלכלה תרגול
16:25-15:40
ה'
18:00-16:30
ה'

 003אולם זאב סגל
 003אולם זאב סגל

גב' בוכריס שרית
ד"ר עידה יורם

1066.1101
 01שיעור

מבוא למדיניות ציבורית
20:15-18:15
ה'

 003אולם זאב סגל

פרופ' סנד איתי

01

שו"ת

1066.1104
01

סדנה

סדנה במדיניות ציבורית:
מרצים אורחים
ה'

1066.1106
 01שיעור

משפט חוקתי ואתיקה ציבורית
13:00-09:00
ו'

1066.5004
 01שיעור

סוגיות במשפט ובשלטון מקומי
13:00-09:00
ו'

1066.1134
 01שיעור

ניהול אסטרטגי
13:00-09:00
ו'

1066.1999
 01סדנה

סדנה ציבורית ייחודית

1066.1118
01

שיעור

 003אולם זאב סגל

שופט זמיר אבי

 003אולם זאב סגל

עו"ד נעה בן אריה
עו"ד דנה חפץ טוכלר

004

פרופ' כרמלי אבי

היבטים חברתיים :קרקעות
וצדק חלוקתי
קורס מרוכז 004 15:00-09:00
24.1.16 ;22.1.16 ;21.1.16
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סמסטר ב'
1066.1107
 01שיעור

מדיניות כלכלית בישראל
12:00-09:00
ה'

206

פרופ' בן -דוד דן

1066.1128
 01שיעור

תכנון עירוני
12:00-09:30
ה'

107

ד"ר חננאל רוית

1066.4164
 01שיעור

 003אולם זאב סגל

פרקטיקת מדיניות
12:00-09:00
ה'
בתאריכים25.2.16-5.5.16 :

ד"ר לוין ליה

1066.1143
 .01שיעור

 003אולם זאב סגל

סוגיות במשפט המנהלי
12:00-09:00
ה'
בתאריכים,19.5.16 ,5.5.16 :
9.6.16 ,2.6.16 ,26.5.16

שופט זמיר אבי

1066.5003
 01שיעור

הרשות המחוקקת
14:15-12:45
ה'

108

מר פז-פינס אופיר

1066.1147
 01סמינר

תקצוב
ה'

 003אולם זאב סגל

פרופ' סנד איתי

01

01

14:15-12:45

1066.1111

היבטים חברתיים פוליטיים וארגוניים
של מדיניות :גלובליזציה
 003 16:00-14:30אולם זאב סגל
ה'

1066.1112

סמינריון :הערכת פרויקטים
ציבוריים
 003 18:30-16:15אולם זאב סגל
ה'

שיעור

סמינר

1066.4165
 01שיעור

אי שוויון ,עוני ומגדר
20:15-18:45
ה'

1066.1116
 01סדנה

סדנה במדיניות ציבורית ב'
ה'

1066.1110
 02שו"ת
 01שו"ת

מיקרו כלכלה
17:45-16:15
ה'
10:30-09:00
ו'

1066.1113
 01שו"ת

סטטיסטיקה ושיטות מחקר
13:00-10:45
ו'

 003אולם זאב סגל

פרופ' מנחם גילה
ד"ר ויצמן חיים

ד"ר בולס יוסף
מר שליסל משה
ד"ר מנדל הדס

208
 003אולם זאב סגל

ד"ר עידה יורם
ד"ר עידה יורם

 003אולם זאב סגל

ד"ר לרנטל תמר
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מדיניות ציבורית
התכנית ליישוב סכסוכים וגישור ע"ש אוונס
לאתר התכנית

תואר שני

ראש התכנית :פרופ' אפרים יער
מסלול לימודים ללא עבודת גמר
בסיום הלימודים ניתן להשלים כתיבת עבודת תזה
רציונל

בשנים האחרונות גברה ההכרה בחשיבות הנושא של יישוב סכסוכים הן כתחום מחקר אקדמי והן כתחום עיסוק
מעשי .מגמה זו באה לידי ביטוי בספרות מחקרית ענפה ,בכתבי עת המתמחים בנושא ,ובפריחה של מרכזים ותכניות
לימוד לניהול והכשרה בניהול סכסוכים ויישובם בעולם כולו ובישראל בכלל זה.

מטרת הלימודים

ייחודה של התכנית נעוץ ,בראש ובראשונה ,באופי הבינתחומי שלה ,היינו ,בחשיפת התלמידים לגישות
דיסציפלינאריות שונות בתחום ,כגון גישות משפטיות ,פסיכולוגיות ,תרבותיות ,כלכליות ופוליטיות .בנוסף ,יוכלו
התלמידים להעמיק את הידע שלהם בתחומים ספציפיים ,כגון סכסוכים בקהילה ,סכסוכים בארגונים ,סכסוכים
סביבתיים ,או בסכסוך היהודי-ערבי .על מנת לשלב בין ההיבטים העיוניים והמקצועיים התכנית מקנה:
 .1תואר מוסמך במדיניות ציבורית בתכנית ליישוב סכסוכים וגישור שתוענק על ידי אוניברסיטת תל אביב.
 .2תעודה המעידה על סיום קורס גישור ע"פ ההנחיות המומלצות של הנהלת בתי-המשפט.

תנאי קבלה

רשאים להציג את מועמדותם :תלמידים אשר סיימו את לימודי התואר הראשון במוסד אקדמי מוכר בציון  80לפחות
)בשנת תשע"ז ישונה הממוצע ל.(80-

משך הלימודים

הלימודים יחלו ביום חמישי  22באוקטובר  2015ויסתיימו ביוני  .2017הלימודים יתקיימו בימי חמישי משעות
הצהריים המוקדמות עד שעות הערב ,ובימי שישי בשעות הבוקר .הלימודים כוללים קורס גישור בסמסטר קיץ ,בסוף
שנת הלימודים הראשונה.

לימודי השלמה

הלימודים מתנהלים במסגרת חוגים אחרים )מחוץ לתכנית( במהלך כל ימי השבוע א-ה ובשעות שנקבעות ע"י החוגים
הרלוונטיים.
תלמידים ,אשר התואר הראשון שלהם אינו בתחומי מדעי החברה ,חייבים ללמוד  2קורסים מתוך הרשימה הבאה:
" .חברה בישראל"" ,יסודות הפסיכולוגיה החברתית"" ,מבוא לסוציולוגיה"" ,מבוא לאנתרופולוגיה"" ,מבוא
ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה"" ,מבוא לכלכלה ללא כלכלנים"" ,מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה".
 .יש לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנה א'.
תלמידים החייבים בקורסי השלמה )מהתואר הראשון ,ראה ידיעון( ,יחויבו בתשלום עבור קורסים אלה מעבר לשכר
הלימוד הרגיל בלימודי מוסמך.
החל ממחזור תשע"ו ,בוגרי התכנית ליישוב סכסוכים וגישור ע"ש אוונס שיסיימו את לימודיהם בהצטיינות )90
ומעלה( ,יוכלו לכתוב עבודת תזה.

עבודה מסכמת

התלמידים יקבלו את נושא העבודה המסכמת בסמסטר האחרון ללימודים )בשנתם השנייה(.
העבודה המסכמת מורכבת משני חלקים:
חלק ראשון :דיון בשאלה תיאורטית
חלק שני :בחינת הדרכים ליישום השאלה
היקף העבודה :עד  15עמודים
זמני הגשה 30 :יום מקבלת נושא העבודה.
ציון מעבר בעבודת הסיכום הוא  70לפחות.
העבודה תיבדק על ידי אחד ממרצי התכנית.
לתלמידים שיחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו יינתן נושא העבודה בתאריך .16.3.2017

ציון

גמר][1

רשאים להגיש בקשה לציון גמר תלמידים אשר:
א .סיימו את כל מכסת הקורסים והשעות הנדרשות על פי תכנית הלימודים.
ב .קיבלו ציון  70לפחות בעבודה המסכמת.
__________________
] [1לתלמידים שיחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו.
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שקלול ציון הגמר

 - 90%ממוצע הציונים בקורסים )משוקלל על פי מספר ש"ס(
 - 10%עבודה מסכמת
משקל הקורסים:
קורסי ליבה מבוא  2 -נק'
סמינרים  3 -נק'
קורסי בחירה  2 -נק'
הגשת בקשה לציון גמר)"טופס טיולים"( -ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר

תקנות התכנית
רישום לקורסים

"מכסת המקומות בקורסים מוגבלת .בשיבוץ לקורסים יועדפו תלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר
עבור הרישום לאותו קורס) "...מובאה מהפרסום האוניברסיטאי הנוגע לבידינג בסעיף .(1

נוכחות בשיעורים

חובת נוכחות חלה בכל השיעורים ,בכפוף לכללי האוניברסיטה.

בחינות

בקורסי תואר שני יינתן מועד בחינה אחד בלבד )מועד א'( עפ"י תקנון האוניברסיטה.

עבודות סמינריוניות

כל עבודה סמינריונית חייבת להיות עצמאית .לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמידים נוספים.
המועד להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשע"ו:
סמינרים שנלמדים בסמסטר א' יוגשו עד :יום א'  ,15.5.16ז' באייר תשע"ו
סמינרים שנלמדים בסמסטר ב' יוגשו עד :יום א'  ,18.9.16ט"ו באלול תשע"ו

עבודת סיום קורס

בקורס שבו מטלת הסיום היא עבודה בסוף הסמסטר ,כקורסי בחירה או מבואות ,על התלמיד להגיש עבודה עצמאית
או לכל היותר  2תלמידים.

ערעור על ציון

תלמיד רשאי לערער על ציון סופי בקורס עד שבועיים מיום פרסום הציון .הערעור יוגש בכתב למזכירות התכנית על
הטופס המתאים.

חובות התלמיד
קורסי ליבה
קורסי מבוא
סדנאות גישור
קורסי בחירה
סמינרים
עבודה מסכמת

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

8
6
5
10
9
חובה
 38ש"ס

סה"כ
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תכנית הלימודים
שנה א'
גישות תאורטיות למיון ולפתרון קונפליקטים )יש ללמוד  4מתוך  5הקורסים הבאים(:
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 8ש"ס

גישות פוליטיות
גישות פסיכולוגיות-חברתיות
גישות תרבותיות באסלאם
גישות משפטיות
גישות כלכליות-תורת המשחקים
סה"כ גישות תאורטיות
קורסי מבוא )חובה ללמוד את כל הקורסים(:
ניהול משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכים
 - ADRגישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים
שיטות מחקר ביישוב סכסוכים )כמותיות או איכותיות(
הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים וגישור ][2
סה"כ קורסי מבוא

 6ש"ס

סדנאות גישור
סדנה :מושגים ועקרונות מרכזיים בתהליך הגישור ומו"מ משתף
סדנה :פיתוח מיומנויות ניהול הליך הגישור והכרת תפקיד המגשר
סה"כ סדנאות

 2ש"ס
 3ש"ס
 5ש"ס

 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס

שנה א'+ב'
קורסי בחירה )יש ללמוד  5קורסי בחירה במהלך הלימודים
המשפחה כמערכת והפוליטיקה של המשפחה
סכסוכים בקהילה ויישובם
יישוב סכסוכים בעולם העבודה )לתלמידי שנה ב' בלבד(][4
מנהיגות ,פסיכולוגיה ופתרון סכסוכים
סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינלאומיים
צדק מאחה
היבטים במשפט הציבורי ,הפרטי והעבודה
יישוב סכסוכים במגדר
סה"כ קורסי בחירה

לתואר(][5],[3

 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 2ש"ס
 10ש"ס

שנה ב'
סמינרים )יש ללמוד סה"כ  3סמינרים(
סכסוכים לאומיים ובינלאומיים

 3ש"ס

המשפחה ,סכסוכים במשפחה ויישובם

 3ש"ס

הסכסוך הישראלי-פלשתיני :עובדות ,עמדות ופרספקטיבות

 3ש"ס

בניית הסכמות והנחיית קבוצות לאפקטיביות בארגונים

 3ש"ס

סכסוכים בסביבה

 3ש"ס

העימות :פונדמנטליזם דתי מול הדמוקרטיות  -אתגר הגישור

 3ש"ס

יישוב סכסוכים ביהדות

 3ש"ס

מקרי בוחן ממערכת בתי המשפט

 3ש"ס

][5],[3

 9ש"ס

סה"כ סמינרים

מטלת סיום :עבודה מסכמת  -חובה
____________________
] [1תלמיד שסיים בהצלחה את כל חמשת קורסי הליבה יוכל להמיר אחד מהם לקורס בחירה.
][2מפגש חד פעמי .לא נכלל במניין השעות לתואר .תלמידים שעברו הדרכה במדעי החברה ב B.A-פטורים.
][3ניתן ללמוד סמינר אחד וקורס בחירה אחד מלימודי התואר השני בחוגים אחרים ,ורק באישור ראש התכנית .על
התלמיד תחול אחריות אישור הרישום לקורס/סמינר מהחוג הרלוונטי.
] [4דרישת קדם :סיום בהצלחה של קורס גישור.
] [5בקורסי בחירה וסמינרים מכסת המקומות מוגבלת .בחירת קורסים אלה אינה מקנה קבלה אוטומטית.
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התכנית ליישוב סכסוכים וגישור
תואר שני

סמסטר א'
קורסי ליבה וחובה  -שנה א'
01
02
03
04

01

01

01

1054.4000
הד'
הד'
הד'
הד'

הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים – 302א' ספריית מדה"ח
5.11.2015 12:45-11:45
ה'
12.11.2015 12:45-11:45
ה'
19.11.2015 12:45-11:45
ה'
26.11.2015 12:45-11:45
ה'

1054.4101

שיטות מחקר כמותיות
ביישוב סכסוכים וגישור
207 14:45-13:15
ה'

ד"ר לרנטל תמר

1054.4102

שיטות מחקר איכותיות
ביישוב סכסוכים וגישור
208 14:45-13:15
ה'

ד"ר רמר ביאל שרון

1054.4007

ניהול חשיבת משא ומתן
כבסיס ליישוב סכסוכים
210 16:45-15:15
ה'

עו"ד נוי ארז

שיעור

שיעור

שיעור

1054.4004
 01שיעור

גישות משפטיות
18:45-17:15
ה'

210

ד"ר פרלמן קרני

קורסי בחירה  -שנה א'
1054.4240
 01שיעור

01

01

יישוב סכסוכים במגדר
10:45-09:15
ו'

103

ד"ר רוזלר נמרוד

1054.4227

מנהיגות ,פסיכולוגיה ופתרון
סכסוכים
104 12:45-11:15
ו'

ד"ר גרוניק אריה

1054.4237

היבטים במשפט הציבורי,
הפרטי והעבודה
103 12:45-11:15
ו'

ד"ר ליטור לילך

שיעור

שיעור

280

התכנית ליישוב סכסוכים וגישור

סמסטר ב'
קורסי ליבה וחובה  -שנה א'
1054.4103
01

שיעור

גישות כלכליות  -תורת
המשחקים
12:45-11:15
ה'

210

1054.4211
 01שיעור

גישות תרבותיות באסלאם
210 14:45-13:15
ה'

1054.4005
 01שיעור

גישות פוליטיות
16:45-15:15
ה'

101

ד"ר דיאמנט מיה
פרופ' נאטור אחמד
ד"ר גרוניק אריה

1054.4002

 - ADRגישות אלטרנטיביות
ליישוב סכסוכים
101 18:45-17:15
ה'

ד"ר רוטנברג מיכאל

1054.4003
 01שיעור

גישות פסיכולוגיות-חברתיות
210 20:45-19:15
ה'

ד"ר רוזלר נמרוד

01

שיעור

קורסי בחירה  -שנה א'
1054.4230
 01שיעור

צדק מאחה
10:45-09:15
ו'

1054.4213
 01שיעור

סכסוכים בקהילה ויישובם
104 10:45-09:15
ו'

ד"ר בליט-כהן עידית

1054.4232

המשפחה כמערכת והפוליטיקה
של משפחה
103 12:45-11:15
ו'

ד"ר נברו רובינשטיין נגה

1054.4239

סוגיות תאורטיות ומעשיות
בניהול סכסוכים בינלאומיים
104 12:45-11:15
ו'

פרופ' נחמיאס ניצה

01

01

שיעור

שיעור

103

סמסטר קיץ
1054.4006
 01סדנה
 02סדנה

גישור  -ימי ה'
ה'
ה'
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שנה ב'
סמסטר א'
סמינרים
1054.4425
 01סמינר

מקרי בוחן ממערכת בתי המשפט
419 14:45-12:15
ה'

1054.5000
 01סמינר

סכסוכים בסביבה
17:45-15:15
ה'

01

01

ד"ר זומר אודי

425

ד"ר פוצ'טר עודד

1054.4234

הסכסוך הישראלי-פלשתיני;
עובדות ,עמדות ופרספקטיבות
419 17:45-15:15
ה'

ד"ר רוזלר נמרוד

1054.4218

העימות :פונדמנטליזם דתי מול
הדמוקרטיות – אתגר הגישור
419 20:45-18:15
ה'

פרופ' גתי יהושע

סמינר

סמינר

1054.4424
 01סמינר

יישוב סכסוכים ביהדות
20:45-18:15
ה'

425

ד"ר רוטנברג מיכאל

קורסי בחירה שנה ב'
סמסטר א'
יישוב סכסוכים בעולם העבודה **
1054.4219
104 10:45-09:15
ו'
 01שיעור
**נועד לתלמידי שנה ב' בלבד
1054.4240
 01שיעור

01

01

יישוב סכסוכים במגדר
10:45-09:15
ו'

גב' נבון אסתר

103

ד"ר רוזלר נמרוד

1054.4227

מנהיגות ,פסיכולוגיה ופתרון
סכסוכים
104 12:45-11:15
ו'

ד"ר גרוניק אריה

1054.4237

היבטים במשפט הציבורי,
הפרטי והעבודה
103 12:45-11:15
ו'

ד"ר ליטור לילך

שיעור

שיעור
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סמסטר ב'
סמינרים
1054.4214

המשפחה -סכסוכים במשפחה
ויישובם
425 14:45-12:15
ה'

ד"ר גולדשמיט חנן

1054.4209

בניית הסכמות והנחיית קבוצות
לאפקטיביות
204 17:45-15:15
ה'

ד"ר קליש יובל

1054.4204
 01סמינר

סכסוכים לאומיים ובינלאומיים
203 20:45-18:15
ה'

ד"ר ליאל אלון

01

01

סמינר

סמינר

קורסי בחירה  -שנה ב'
סמסטר ב'
1054.4230
 01שיעור

צדק מאחה
10:45-09:15
ו'

1054.4213
 01שיעור

סכסוכים בקהילה ויישובם
104 10:45-09:15
ו'

ד"ר בליט-כהן עידית

1054.4239

סוגיות תאורטיות ומעשיות
בניהול סכסוכים בינלאומיים
104 12:45-11:15
ו'

פרופ' נחמיאס ניצה

1054.4232

המשפחה כמערכת והפוליטיקה
של משפחה
103 12:45-11:15
ו'

ד"ר נברו רובינשטיין נגה

01

01

שיעור

שיעור

103
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עו"ד פרקש ענת

חטיבות

חטיבות

אופן הלימוד החד-חוגי מורכב מלימודי חוג ומלימודים מחוץ לחוג=חטיבות].[1
לימודי חטיבה הם הקבץ מגובש של קורסים ,הכולל קורסי מבוא ,קורסים מתקדמים ובחלק מן החטיבות  -גם
סמינר .קיימות חטיבות מורחבות וחטיבות רגילות .תלמיד רשאי להירשם לקורסי חטיבה רק לאחר שקבלתו לחטיבה
אושרה ע"י מזכירות הפקולטה למדה"ח .טופסי הרשמה לחטיבות ניתן להוריד מאתר הפקולטה או לקבלם בנקודת
המודיעין בקומה ג' ,בבניין נפתלי .את הטפסים יש להחזיר למזכירות הפקולטה.
דרישות קבלה
רגילה מורחבת קבלה לסמסטר
שם החטיבה
אנגלית ולימודים אמריקניים

√

א'

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח
הקדום

√

א'

ב'

-

גיאוגרפיה וסביבת האדם

√

א'

ב'

-

היסטוריה כללית

√

א'

ב'

-

היסטוריה של עם ישראל

√

א'

ב'

-

העשרה

√

א'

ב'

-

חשבונאות

√

א'

עמידה בתנאי הקבלה של החוג

א'

ב'

עמידה בתנאי הקבלה של החוג

לימודי הערבית והאסלאם

√

א'

ב'

-

לימודי התרבות העברית

√

א'

לימודי מגדר )הבדלים בין המינים(

כלכלה

√

][2

לימודי צבא

ואסטרטגיה][3

לימודי צרפת
מדע

המדינה][2

-

√

א'

ב'

תנאי קבלה

√

א'

ב'

תנאי קבלה

√

א'

ב'

√

מדיניות ציבורית

√

מתמטיקה][2

א'

√

ב'

א'

תנאי קבלה
תנאי קבלה

√

√

א'

√

√

א'

סטטיסטיקה ][2

√

√

א'

ב'

סייבר ,תרבות וחברה

√

א'

ב'

ספרות

√

א'

-

עבודה סוציאלית

√

א'

-

פילוסופיה

√

א'

פסיכולוגיה

√

א'

-

א'

-

סוציולוגיה

ואנתרופולוגיה ][2

ב'

תנאי קבלה
תנאי קבלה

ב'

תנאי קבלה

-

תולדות האמנות][2
√
√
בשל מגבלות קליטה בחטיבות אין הפקולטה מתחייבת לקבל כל תלמיד לחטיבה בה בחר בעדיפות ראשונה.

] [1הלימודים מחוץ לחוג באופן הלימוד החד חוגי מתקיימים באחת האפשרויות האלה:
א .חטיבה מורחבת  32 -ש"ס.
ב .שתי חטיבות רגילות  16 -ש"ס  16 +ש"ס =  32ש"ס.
ג .חטיבה רגילה  16ש"ס  +חטיבת העשרה  16ש"ס =  32ש"ס.
אם היקף הלימודים בחטיבה רגילה גדול מ 16-ש"ס או בחטיבה מורחבת גדול מ 32-ש"ס ,גדלה
מכסת הלימודים מחוץ לחוג בהתאם.
] [2החטיבה המורחבת תאוזכר בתעודת הב.א.
] [3חטיבה זו אינה מיועדת לתלמידי החוג והחטיבה במדע המדינה.
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החטיבה באנגלית ולימודים אמריקניים
חטיבה רגילה
'הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב
חטיבה רגילה

English Social Sciences Minor in
Below are examples of 16-hour "cube" for a Minor in English to be taken by Social Science
students. Exact "cubes" should be constructed in consultation with an Adviser from the
English and American Studies Department who will advise according to department
requirements and the needs of individual students. The numbers in parenthesis before the
name of each course refer to the semester hour credit for each course.

Cube I
(4)

A Theory Course

(4)

A Theory Course

(4)

Introduction to English Culture

(4)

Advanced Course (English Fiction)

Cube II
(4)

A Theory Course

(4)

A Theory Course

(4)

Introduction to American Culture

(4)

Advanced Course (American Fiction
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החטיבות בארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
חטיבה ללא סמינריון
-

הארכיאולוגיה מהי? )חובה(
הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים )חובה(
מבוא כללי לתולדות המזרח הקדום )חובה(
שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג עפ"י הנחיות היועץ
סה"כ

2
4
2
8
16

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

חטיבה בארכיאולוגיה קלאסית  -עם סמינריון
-

-

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות )חובה(
ארכיאולוגיה מהי? )חובה(
פרוסמינר נושאי
מונוגרפיות בנושא התקופות הקלאסיות  /אמנות קלאסית][1
שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג ,עפ"י הנחיות היועץ
סמינריון או רפראט בתחום הארכיאולוגיה הקלאסית
סה"כ

4
2
2
4
4
4
20

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

חטיבה בהיסטוריה מקראית  -עם סמינריון
-

שיעור בהיסטוריה מקראית )חובה(
כתובות עבריות )חובה(
שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג עפ"י הנחיות היועץ
סמינריון או רפראט בהיסטוריה מקראית
סה"כ

4
2
10
4
20

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

חטיבה בתחום ארכיאולוגיה של א"י  -עם סמינריון

-

הארכיאולוגיה של ארץ ישראל משחר ההיסטוריה ועד חורבן
ירושלים )שיעור חובה(
הארכיאולוגיה מהי? )שיעור חובה(
שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג ,עפ"י הנחיות היועץ][1
סמינריון
סה"כ

______________________

][1אפשרית בחירה גם מתחום תרבויות המזה"ק בהיקף שלא יעלה על  4ש"ס.
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4

ש"ס

2
10
4
20

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

חטיבות

החטיבה בגיאוגרפיה וסביבת האדם
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
משך הלימודים בחטיבה 3 :סמסטרים לפחות.
גיאוגרפיה כהקבץ או כחטיבת השלמה
החוג לגיאוגרפיה מציע תכנית לימודים כהקבץ או כחטיבות השלמה בהיקף של  16ש"ס או  20ש"ס )כמפורט להלן(.
שיעורי יסוד ושיעורי בחירה ישתייכו לאותם התחומים בהם שמע התלמיד את המבואות.
אפשרות א':
) 16ש"ס(

אפשרות ב':
) 20ש"ס(

שני מבואות )בהיקף  4ש"ס כל מבוא ,מתכנית שנה א'(

8

ש"ס

שני שיעורי יסוד מתחומי המבואות )לאחר סיום המבואות(
שני שיעורי בחירה מתחומי המבואות
סה"כ

4
4
16

ש"ס
ש"ס
ש"ס

שני מבואות )בהיקף  4ש"ס כל מבוא ,מתכנית שנה א'(

8

ש"ס

שלושה שני שיעורי יסוד בתחומי המבואות )לאחר סיום המבואות(
שיעור בחירה באחד מתחומי המבואות
מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
סמינריון )בתחום שבו נלמד שיעור המבוא ולאחר סיום קורס מיומנויות
במחקר וכתיבה מדעית(
סה"כ

4
2
2
4

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

20

ש"ס

* ניתן לקחת יותר קורסי מבוא על חשבון שיעורי יסוד או בחירה וכן שיעורי יסוד על חשבון שיעורי הבחירה.
הערה :לימודי החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם נלמדים בבניין יד אבנר ,רח' זליג  ,10אפקה.

החטיבה בהיסטוריה כללית
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
משך הלימודים בחטיבה  2סמסטרים לפחות.
חטיבה
 2שו"תים
 2שיעורים
 1סמינריון

סה"כ

8
4
4
16

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

הערות:
 דרישה מוקדמת להשתתפות בסמינריון היא סיום שני השו"תים .הסמינר צריך להיותבתקופה של אחד השו"תים שנלמדו.
 -הסטודנט רשאי לבחור להגיש בסמינר עבודה סמינריונית או עבודת רפרט.

החטיבה בהיסטוריה של עם ישראל
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
הלימודים מחולקים עפ"י תקופות:
תולדות עם ישראל
העת העתיקה
.1
ימי הביניים
.2
העת החדשה
.3

חטיבה

מן הצירופים האפשריים של תקופות בחוג יכול התלמיד להרכיב את חטיבתו.

מבנה הלימודים

ניתן לבחור  2תקופות מתוך ה .3-בכל תקופה  4ש"ס שיעור ו 4-ש"ס תרגיל  -סה"כ  16ש"ס .ההשתתפות בתרגיל
מותנית בהשתתפות בשיעור באותה תקופה.
ניתן לבחור חטיבה של  16ש"ס בתקופה אחת בלבד כפוף לאישור ועדת ההוראה החוגית.
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החטיבה בחשבונאות
יורשו להגיש בקשה להתקבל לחטיבה:
תלמידים שהתקבלו לחוג לחשבונאות כתלמידים מן המניין לתכנית הדו-חוגית ,בהליכי הקבלה הרגילים,
•
ואשר הגישו בקשה להפסקת לימודיהם בחוג לחשבונאות והצהירו על ויתורם להמשך לימודיהם בחוג
לחשבונאות או עמדו בתנאים אחרים כפי שנקבעו ע"י ועדת הוראה.
תלמידי הפקולטה למדעי החברה ,העומדים בתנאי הקבלה של החוג לחשבונאות ואשר הודיעו מראש על
•
כוונתם ללמוד לימודי חטיבה בלבד .תלמידים אלה יופנו באמצעות ועדת הקבלה של הפקולטה למדעי החברה.
תלמידי חטיבה בחשבונאות ,המבקשים להצטרף לחוג יידרשו לעבור הליכי רישום החלים על כלל המועמדים
•
לחוג ולעמוד בדרישות הקבלה.
סדרי רישום
כל התקנות החלות על תלמידי החוג לחשבונאות ,לרבות דרישות מוקדמות ומקבילות ותקנון בחינות ,חלות
•
גם על תלמידי החטיבה בחשבונאות.
הרישום לקורסים במסגרת החטיבה ייערך במזכירות החוג לחשבונאות.
•
תכנית הלימודים
על תלמיד החטיבה להשלים מכסת לימודים בהיקף של  18ש"ס לפחות .במסגרת מכסה זו לא ייכללו קורסים
המהווים דרישות מוקדמות או מקבילות לקורסים הנדרשים ,ואשר אינם חלק מתכנית-החטיבה.
תכנית הלימודים החל משנה"ל תשע"ו:
שם הקורס
הדרכה בספריה – שימוש במאגרי
יסודות החשבונאות
חשבונאות ניהולית

היקף

מידע][1

5
3

מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת

2

בעיות מדידה בחשבונאות

3

יסודות המימון
מסים א'

4
4

סה"כ ש"ס

21

דרישות מוקדמות ומקבילות
פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים
יסודות החשבונאות][2
יסודות הכלכלה][2
חשבונאות ניהולית
סטטיסטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'
יסודות החשבונאות
יסודות המימון][3
יסודות החשבונאות][2
יסודות המשפט
יסודות החשבונאות

תכנית הלימודים לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ה:
שם הקורס
הדרכה בספריה – שימוש במאגרי
יסודות החשבונאות
חשבונאות ניהולית

מידע][1

יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים
או:
מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת
סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי
)נקרא בעבר :תכנון ובקרה עסקית(

היקף

דרישות מוקדמות ומקבילות

5
3

פטור בהנה"ח וחישובים מסחריים
יסודות החשבונאות][2
יסודות הכלכלה][2
סטטיסטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'

2
3

משפט עסקי ומסחרי
מסים א'

3
3

סה"כ ש"ס

19

מבוא לטכנולוגיות מידע ,חשבונאות
ניהולית ,יסודות תורת ההחלטות וחקר
ביצועים ,יסודות המימון ,מבוא
לאקונומטריקה ,מיקרו כלכלה א'
הדרכה בספריה – שימוש במאגרי מידע
יסודות המשפט
יסודות המשפט
יסודות החשבונאות

________________________
] [1ניתן לבצע את ההדרכה באחד מהחוגים חשבונאות או כלכלה.
] [2דרישה מקבילה.
] [3החל מסמסטר ב' תשע"ו.
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חטיבה ללימודי מגדר
מטרת החטיבה לאפשר לתלמידים המתעניינים בהיבטים החברתיים של הבדלים בין המינים ובמעמד האישה בחברה
להרחיב ולהעמיק את הידע שלהם בתחום .החטיבה בת  16ש"ס.
יתקבלו תלמידים אשר סיימו את הקורסים הבאים בציון "עובר" לפחות:
מבוא לסוציולוגיה או מבוא לאנתרופולוגיה.
.1
אחד ממבואות שנה א' במדע המדינה או מהמבואות הכלל פקולטטיים הבאים:
.2
מבוא לפסיכולוגיה ,שיטת המשפט הישראלי ,מבוא לכלכלה ללא כלכלנים.
סטטיסטיקה או שיטות מחקר באחד מחוגי הפקולטה.
.3

תכנית הלימודים
א.

קורסי חובה  5-6ש"ס:
 .1מגדר וחברה
 .2מבוא לפילוסופיה פמיניסטית :מחשבות נשים
 .3פמיניזמים ,משפט וחברה בישראל

ב.

קורסי בחירה

התלמידים ילמדו בשיעורי הבחירה קורסים בהיקף שישלים את המכסה הכוללת של לימודי החטיבה
ל 16-ש"ס לפחות .אפשר להשלים את מכסת שיעורי הבחירה גם עם שיעורי החובה בחטיבה.

סמסטר א'
קורסי חובה
0608.1110
01

שיעור

0608.1122
 01שיעור

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית:
מחשבות נשים
 144 10:00-08:00גילמן
ה'

ד"ר מירי רוזמרין

פמיניזימים ,משפט וחברה בישראל
 001 12:00-10:00רוזנברג
ה'

ד"ר הקר דפנה

קורסי בחירה
0608.1003

תרבות הגוף :ייצוג הגוף
הנשי באומנות המודרנית
 223 16:00-14:00גילמן
ה'

ד"ר דקל טל

0608.1144
 01שיעור

היסטוריה ומגדר בתרבות המערב
 282 20:00-18:00גילמן
ה'

ד"ר מיכל שפירא

0608.3401
 01שיעור

כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
 001 14:00-12:00רוזנברג
ג'

ד"ר אפי זיו

01

שיעור

0851.6203
01

שיעור

נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית
בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים
206 16:00-14:00א' מקסיקו
א'

יש קוויריות מחוץ לאקדמיה?
1041.3587
תאוריה קווירית מפרספקטיבה מקומית**
ד"ר משעלי יעל
 204 18:00-16:00נפתלי
א'
 01שיעור
**חופף לקורס " 0608.3302.01קוויר באופן פמיניסטי".
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סמסטר ב'
קורס חובה
1041.2611
 01שו"ת

מגדר וחברה
19:00-16:00
א'

 110נפתלי

ד"ר מנדל הדס

קורסי בחירה
1041.2604
 01שו"ת

01

01

01

משפחה וחברה
19:00-16:00
ה'

210

פרופ' שטייר חיה

1071.2328

"ורוד זה צבע של בנות"? -
סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**
201 12:00-10:00
ג'

פרופ' יואל דפנה

0608.1005

ביקורת תרבות מפרספקטיבות
פמיניסטיות
 281 16:00-16:00גילמן
ג'

ד"ר להד כנרת

0608.3200

גברים וגבריות :הטוב הרע
והמכוער**
 001 18:00-16:00ווב
ב'

ד"ר עופר נורדהיימר

שיעור

שיעור

שיעור

קוויר באופן פמיניסטי:
0608.3302
מה בין מגדר למיניות?**
ד"ר משעלי יעל
 277 20:00-18:00גילמן
ב'
 01שיעור
**חופף לקורס " 1041.3587יש קוויריות מחוץ לאקדמיה? תאוריה קווירית
מפרספקטיבה מקומית".
0608.3602
 01שיעור

סרבנות גט – איך יוצאים מזה?
 002 14:00-12:00רוזנברג
ב'

ד"ר עליזה בזק-יפה

0608.3603
 01שיעור

על אהבה ואינטימיות ביהדות
 103 16:00-14:00רוזנברג
ב'

ד"ר עליזה בזק-יפה

0662.1965

פוסט פורנוגרפיה ברשת:
מין ,אהבה וזהות דיגיטליים
 326 18:00-16:00גילמן
ג'

ד"ר נורדהיימר עופר

0622.2191

נשים ותנועות לאומיות
במזה"ת ובאפריקה
 306 12:00-10:00גילמן
ב'
 306 14:00-12:00גילמן
ד'

0687.2402

נשים וגברים ביפן המסורתית:
בין הגלוי לנסתר ,בין עובדה לאגדה
 279 14:00-12:00גילמן
ב'

ד"ר איילה קלמפרר

0687.2420

נשים מגדר ומיניות בסין –
בין היסטוריה לפילוסופיה
 280 16:00-14:00גילמן
ה'

גב' סמדר וינטר

01

01

01

02

שיעור

שיעור

שיעור

שיעור
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החטיבות במתמטיקה
חטיבות מצומצמות  -תכנית א'1-
שנה א':

חדו"א  1א'
חדו"א  2א'

0366.1110
0366.1102

ש'  + 4ת' 3
ש'  + 4ת' 3

7
7

ש"ס
ש"ס

שנה ב':

אלגברה לינארית  1ב'

0366.1119

שו"ת
סה"כ

5
19

ש"ס
ש"ס

תקנות
תלמיד ביה"ס לכלכלה חייב ללמוד את שני הקורסים הראשונים במסגרת החטיבה במתמטיקה ויהיה פטור מן
הקורסים "מתמטיקה לכלכלנים א'" ו"מתמטיקה לכלכלנים ב'" .על התלמיד להשלים  6ש"ס נוספות בקורסי
הבחירה בביה"ס לכלכלה.

חטיבות מצומצמות  -תכנית א'2-
תכנית א'2-
שנה א':

חדו"א  1ב'
חדו"א  2ב'

0366.1121
0366.1122

ש'  + 4ת' 2
ש'  + 4ת' 2

6
6

ש"ס
ש"ס

שנה ב':

אלגברה לינארית  1ב'

0366.1119

שו"ת
סה"כ

5
17

ש"ס
ש"ס

תקנות
תלמיד ביה"ס לכלכלה חייב ללמוד את שני הקורסים הראשונים במסגרת החטיבה ויהיה פטור מן הקורסים
"מתמטיקה לכלכלנים א'" ,ו"מתמטיקה לכלכלנים ב'" .על התלמיד להשלים  8ש"ס נוספות בקורסי הבחירה בביה"ס
לכלכלה.

חטיבות מצומצמות  -תכנית ב'1-
תכנית ב'1-
שנה א':

אלגברה לינארית  1א'
אלגברה לינארית  2א'

0366.1111
0366.1112

ש'  + 4ת' 3
ש'  + 4ת' 2

7
6

ש"ס
ש"ס

שנה ב':

תורת המספרים

0366.2140

שו"ת
סה"כ

4
17

ש"ס
ש"ס

חטיבות מצומצמות  -תכנית ב'2-
שנה א':

אלגברה לינארית  1ב'
אלגברה לינארית  2ב'

0366.1119
0366.1120

ש'  + 3ת' 2
ש'  + 3ת' 1

5
4

ש"ס
ש"ס

שנה ב':

אלגברה ב'1
אחד מבין הקורסים הבאים:
חקר ביצועים 1
תורת המספרים

0366.2132

ש'  + 3ת' 1

4

ש"ס

0365.2302
0366.2140

ש'  + 3ת' 1
שו"ת
סה"כ

4
4
17

ש"ס
ש"ס
ש"ס
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חטיבות מורחבות  -תכנית א'
תנאי קבלה:

ציון  8ומעלה בבחינת בגרות במתמטיקה ברמת  4נקודות ומעלה )או במגמה ראלית /ביולוגית(.

תכנית מורחבת א'
שנה א':

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים*
חדו"א  1א'**
חדו"א  2א'**

0365.1101
0366.1101
0366.1102

4
7
7

ש"ס
ש"ס
ש"ס

שנה ב':

מבוא לתורת הקבוצות
אלגברה לינארית  1ב'
משוואות דיפ' רגילות 1
מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים
אחד מבין הקורסים הבאים:
תורת הפונקציות המרוכבות 1
תורת המספרים
מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

0366.1105
0366.1119
0366.2103
0366.1123

3
5
4
3

ש"ס
" )סמסטר א'(
" )סמסטר ב'(
ש"ס

0366.2123
0366.2140
0366.3021
סה"כ

4
4
4
37

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

תקנות

לתלמידי כלכלה:
חובה בסמסטר הראשון .הקורס מקנה פטור מ"מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'".
*
שני הקורסים מקנים פטור מהקורסים "מתמטיקה לכלכלנים א'+ב'".
**
על התלמיד להשלים  6ש"ס נוספות בקורסי הבחירה בביה"ס לכלכלה.

חטיבות מורחבות  -תכנית ב'
תנאי קבלה:
ציון  8ומעלה בבחינת בגרות במתמטיקה ברמת  4נקודות ומעלה )או במגמה ראלית /ביולוגית(.
4
0365.1101
מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים*
שנה א':
7
0366.1111
אלגברה לינארית  1א'
6
0366.1112
אלגברה לינארית  2א'
שנה ב':

0366.1105
0366.2132
0366.3267
0366.2140
0365.2302

מבוא לתורת הקבוצות
אלגברה ב' 1
תורת הגרפים
תורת המספרים
חקר ביצועים 1
סה"כ

תקנות
*

3
4
3
4
4
35

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

חובה בסמסטר הראשון .תלמידי כלכלה פטורים מהקורס "סטטיסטיקה לכלכלנים א'" )על סמך הקורס מבוא
להסתברות(.
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החטיבות בסטטיסטיקה
הקבלה לחטיבות בסטטיסטיקה מותנית בציון בחינת הבגרות במתמטיקה ובציון פסיכומטרי .יתקבלו תלמידים
שלמדו מתמטיקה ברמה של  4או  5יחידות וקיבלו ציון  70לפחות.
לימוד החטיבות בסטטיסטיקה דורש קורסים במתמטיקה:
"חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב'" )" ,(0366.1121חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2ב'" ) (0366.1122ו"אלגברה
לינארית  1ב'" )) (0366.1119בביה"ס למדעי המתמטיקה(.
שעות קורסים אלה אינן נכללות במניין שעות החטיבה.
מומלץ שתלמידים יחליטו על בחירת החטיבה בסטטיסטיקה בסמסטר הראשון ללימודיהם כדי שיוכלו להירשם
לקורסים המתאימים במתמטיקה בסמסטר השני ואילך.
תקנות הנוגעות לתלמידי החוג לכלכלה עם חטיבה מצומצמת בסטטיסטיקה
 .1הציונים בקורסים "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב'"" ,חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2ב'"
ו"אלגברה לינארית  1ב'" אותם ילמד התלמיד במסגרת ביה"ס למדעי המתמטיקה ,ישוקללו
בציון הגמר בביה"ס לכלכלה עפ"י המשקלות הניתנים בחוג זה לקורסים אלה )ראה פירוט בתקנות החוג(.

חטיבה מורחבת בסטטיסטיקה
.1
.2
.3
.4

ש"ס
פירוט הלימודים:
19
לימודי החטיבה המצומצמת
רגרסיה][1
3 0365.3247
תכנון ניסויים וניתוח שונות 4 0365.2112
1+3 0365.2302
חקר ביצועים 1
3
 33ש"ס

 .5קורס בחירה
סה"כ

דרישות מוקדמות
מבוא לסטטיסטיקה
מבוא לסטטיסטיקה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב' 2 ,ב' ,מבוא להסתברות
לסטטיסטיקאים ,אלגברה לינארית  1ב'

חלוקה סמסטריאלית מוצעת )כולל ההכנה המתמטית(
סמסטר ב'
 .1מבוא לסטטיסטיקה
 .2חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2ב'

סמסטר א'
 .1מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
 .2חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב'
 .3אלגברה לינארית  1ב'

סמסטר ד'
 .1קורס בחירה
 .2תיאוריה סטטיסטית
 .3תכנון ניסויים וניתוח שונות

סמסטר ג'
 .1הסתברות לדו-חוגי
 .2חקר ביצועים 1
 .3רגרסיה

חטיבה מצומצמת בסטטיסטיקה
תכנית לימודים:
 .1מבוא להסתברות
לסטטיסטיקאים][2
 .2מבוא לסטטיסטיקה

0365.1813

2+3

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

לדו-חוגי][3

0365.2816

2+3

0365.2103

2+3

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2ב'
הסתברות לדו-חוגי

.3

הסתברות

.4

תאוריה סטטיסטית

סה"כ

מס' קורס
0365.1101

ש"ס דרישות מוקדמות
1+3

 19ש"ס

_______________________
] [1תלמידים הלומדים את הקורס "מבוא לאקונומטריקה" במסגרת ביה"ס לכלכלה ,ילמדו במקום "רגרסיה",
קורס בחירה בחטיבה בסטטיסטיקה בתאום עם יועץ החוג לסטטיסטיקה.
] [2ניתן ללמוד את הקורס "מבוא לסטטיסטיקה א' לכלכלנים" במקום "מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים"
)במקרה זה לא ייחשב מניין שעות הקורס למניין השעות בחטיבה והשעות יושלמו מתוך קורסי החובה או
הבחירה בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים(.
] [3הקורס יזכה את התלמיד ב 4-ש"ס בלבד.
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חלוקה סמסטריאלית מוצעת
סמסטר א'
 .1מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
 .2חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  1ב'
 .3אלגברה לינארית  1ב'

סמסטר ב'
 .1מבוא לסטטיסטיקה
 .2חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  2ב'

סמסטר ג'

סמסטר ד'

 .1הסתברות לדו-חוגי

 .1תיאוריה סטטיסטית

החטיבה בסייבר ,תרבות וחברה
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
מספר השעות בחטיבה  16/17ש"ס המורכבות מ 3-קורסי חובה וקורסי בחירה.
קורסי חובה
טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר  4 -ש"ס
מבוא כללי לתכנות  3 -ש"ס
סדנת סייבר  2 -ש"ס
קורסי בחירה
התלמידים ישלימו בשיעורי הבחירה קורסים בהיקף שישלים את המכסה הכוללת של לימודי החטיבה ל16/17-
שעות.

הקבלה לחטיבה בסמסטר א' בלבד.

החטיבה בספרות

חטיבה מצומצמת ) 16ש"ס(
קורס חובה
א.
יש לבחור אחד מבין הקורסים:
מבוא לסיפורת ) 2ש"ס(  -עם או בלי תרגיל
מבוא לתורת הספרות ) 4ש"ס(  -עם או בלי תרגיל
תחנת יסוד בספרות המערב א' או ב'
ב.

קורסי בחירה
השלמה ל 16-ש"ס
מכל שיעורי הבחירה של החוג

הערה:
תלמיד שירצה לכתוב סמינריון חייב ללמוד קודם שיעור מבוא באותו תחום.
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_____________________
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החטיבה בעבודה סוציאלית
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' בלבד.
מטרת החטיבה הינה להרחיב ולהעמיק את הידע של התלמידים במדיניות חברתית ,מבנה שירותי רווחה ובעיות
חברתיות שונות בישראל.
התכנית מקנה ידע אודות טבען של בעיות חברתיות שונות ומקדמת את מעורבותם החברתית של התלמידים
באמצעות התנסות במתן עזרה ,בתחומי בעיה נבחרים )קשישים ,נכויות התפתחותיות ,בריאות נפש ,הגירה(.
תכנית זו מוצעת לתלמידים בפקולטה למדעי-החברה והיא מחייבת השתתפות בקורסים בהיקף של  16ש"ס לפחות.
תלמידים בפקולטה למדעי-החברה רשאים לבחור בחטיבה בעבודה סוציאלית כחלק מתכנית הלימודים החד-חוגית
שלהם.
תלמיד חטיבה חייב להשלים בשנת לימודיו הראשונה בחטיבה שני מבואות במדעי החברה וההתנהגות.
תלמידים בתכנית החטיבה חייבים לעקוב אחר הודעות על שינויים בקורסים ועל שינויים במועדי הבחינות והגשת
עבודות המתפרסמות על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של בית הספר.
לא יישלחו הודעות אישיות על שינויים בקורסים במועדי הבחינות ובמועדי הגשת העבודות
שנה א' – סה"כ  10ש"ס
שנה א'

שעות

מבוא לרווחה חברתית

 2ש"ס

מצוקה ומעורבות חברתית
)הקורס כולל התנסות מעשית בשדה בליווי הדרכה מקצועית בהיקף של  3שעות
שבועיות(

 6ש"ס

פנים רבות לעוני

 2ש"ס

שנה ב' – סה"כ  6ש"ס
שנה ב'

שעות

קורסי חובה

קורסי בחירה  -על כל תלמיד ללמוד שלושה קורסים מתוך הרשימה שלהלן )סה"כ 6
ש"ס(:
יחסים בינאישיים בקבוצה

 2ש"ס

מבוא למשפט

 2ש"ס

הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית

 2ש"ס

מדינת הרווחה בישראל

 2ש"ס

היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית

 2ש"ס

פרקטיקת מדיניות

 2ש"ס

החטיבה בפילוסופיה
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
משך הלימודים בחטיבה 3 :סמסטרים לפחות

חטיבה רגילה  16 -ש"ס

2
6
2
4
2

מבוא לפילוסופיה יוונית/פילוסופיה חדשה
 3שיעורי מבוא בתחומי הלימוד
שיעור יסוד
שיעור המשך  +תרגיל באחד מהתחומים בו נלמד מבוא
שיעור בחירה בתחום בו נלמד מבוא

____________________

] [1למעט שיעור ההמשך  +התרגיל בפילוסופיה של המדע ,שניתן בסמסטר ב'.
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ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

סמ' א' או ב'
סמ' א' או ב'
סמ' א' או ב'
סמ' א'][1
סמ' א' או ב'

חטיבות

החטיבה ללימודי התרבות העברית:
לשון עברית ,בלשנות שמית ,מקרא ,פילוסופיה יהודית
א 4 .שיעורים מתוך המבואות של המגמות השונות בחוג:
)שיעור  -ש' תרגיל  -ת'(
 .1הלשון העברית לתקופותיה

שיעור

) 2ש"ס(

ותרגיל לנ"ל

תרגיל

) 2ש"ס(

.2

מבוא לבלשנות שמית

שיעור+תרגיל ) 2+2ש"ס(

.3

מבוא למקרא) :חלק א'+חלק ב'(

שיעור

) 2+2ש"ס(

.4

חז"ל ספרותם ועולמם

שיעור

) 4ש"ס(

.5

מבוא להגות יהודית בימה"ב  +מבוא לתורת הסוד

שיעור

) 2+2ש"ס(

) 2+2ש"ס(
שיעור
 .6מבוא להגות יהודית מודרנית :מהי יהדות ומיהם היהודים )חלק א'+ב'(
במבואות המפוצלים לחלק א'+ב' או לשני שיעורים או שיעור ותרגיל :חובה להשתתף בשני חלקי השיעור!
 (4x4=) 16ש"ס
סה"כ  16ש"ס
ב 3 .שיעורים מתוך המבואות של המגמות השונות בחוג )המפורטים לעיל( ושיעור נוסף מאחת המגמות בה נלמד
המבוא:
שיעורים נוספים:
מגמת הלשון העברית:
א( סמנטיקה  +פרגמטיקה ) 4ש"ס(;
או
ב( תורת ההגה ) 4ש"ס( )בכפוף לאישור המרצה(;
המגמה לבלשנות שמית:
 4ש"ס מתוך רשימת השיעורים התיאורטיים )בהתייעצות עם יועץ המגמה(:
נא ראה ידיעון החוג ללימודי התרבות העברית  -המגמה לבלשנות שמית
לדוגמה:
לשונות וכתבים במרחב השמי

) 2ש"ס(

כתובות מתקופת המקרא

) 2ש"ס(

מבוא לארמית מדוברת

) 4ש"ס(

המגמה למקרא:
 4ש"ס מתוך רשימת שיעורי הבחירה במגמה )באישור המרצה(:
נא ראה ידיעון החוג ללימודי התרבות העברית – מגמת מקרא
מבחר לדוגמה:
אהבה במקרא :קריאה מגדרית

) 2ש"ס(

מסורות מקראיות על כיבוש הארץ

) 2ש"ס(

סיפורי בראשית :מסורות ומקורות

) 2ש"ס(

המגמה לפילוסופיה יהודית ספרות חז"ל וקבלה
מדור העת העתיקה :בית שני וחז"ל:
מכינה בתלמוד  -סדר נשים

) 2ש"ס(

מדרשי התנאים

) 2ש"ס(
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חטיבות
מדור הגות יהודית בימיה"ב :פילוסופיה וקבלה
זוהר למתחילים ) 4ש"ס(
או
קריאה במורה נבוכים )חלק א'( ) 2ש"ס(  +שיעור בחירה נוסף במדור ,באישור המרצה ) 2ש"ס(
מדור העת החדשה :חסידות והגות יהודית מודרנית
שפינוזה ,מנדלסון ,כהן ,רוזנצווייג  -קריאה בטקסטים בהגות יהודית ) 4ש"ס(
 (x43=) 12ש"ס
 3שיעורי מבוא
 4ש"ס או ) 2ש"ס  2 +ש"ס(
 1שיעור נוסף
 16ש"ס
סה"כ
ג 2 .שיעורים מתוך המבואות למגמות השונות בחוג ושני שיעורים נוספים – כל אחד מהמגמה בה נלמד מבוא:
 (2 x4=) 8ש"ס
שיעורי מבוא
 (2 x4=) 8ש"ס
 2שיעורים נוספים
 16ש"ס
סה"כ

החטיבה בלימודי צרפת
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
הלימודים עוסקים בתרבות הצרפתית על רבדיה השונים ועל תקופותיה השונות :היסטוריה ומוסדות של צרפת,
פוליטיקה ,ספרות ,אמנויות ,פילוסופיה ומרחבים לשוניים .חלק מהקורסים בוחנים סוגיות הקשורות ליחסי צרפת
ישראל ויהדות צרפת )זהות לאומית ,דת ,זיכרון ומורשת(.
חטיבה ללא סמינריון היא בהיקף של  16ש"ס וחטיבה הכוללת סמינריון היא בהיקף של  20ש"ס.
הקורסים נלמדים בעברית .תלמידי שנה ראשונה ילמדו  8ש"ס מבואות )כולל תרגיל בסמסטר ב'( .בשנה השנייה
התלמיד ילמד  8ש"ס שיעורי בחירה.
מבנה הלימודים לשנה הראשונה
שיעורי חובה:
ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע ,הספרות והאמנות )סמסטר א'(
מושגי יסוד בחברה ,שלטון ושפה בצרפת )סמסטר א'(
הפולמוסים שעיצבו את התרבות הצרפתית )סמסטר ב'(
תרגיל לשיעור הנ"ל
סה"כ

2
2
2
2
8

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

מבנה הלימודים לשנה שנייה
8
16
4
20

שיעורי בחירה
סה"כ במסלול ללא סמינר
סמינריון
סה"כ במסלול עם סמינר
שיעורים בשפה העברית – ראה החוג לצרפתית

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

http://humanities.tau.ac.il/yedion/13-14/groups/french/course
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חטיבות

החטיבה ללימודי הערבית והאסלאם
הקבלה לחטיבה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
משך הלימודים בחטיבה  2סמסטרים לפחות.
תנאי קבלה :ציון "טוב" בבחינת בגרות בערבית ) 5-4יחידות( או עמידה בבחינת המיון של החוג לערבית.
חטיבה מצומצמת
קווים מאפיינים בספרות הקלאסית
תרגיל לקווים מאפיינים בספרות הקלאסית
תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים
הסיפורת הערבית המודרנית
חיפוש אחר זהות :עיון בהגותם של אבות המודרניזם האסלאמי
השירה הערבית הקלאסית
יסודות השירה המודרנית
סה"כ

2
2
2
2
4
2
2
16

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

החטיבות בתולדות האמנות
הקבלה לחטיבות בסמסטר א' בלבד.
משך הלימודים בחטיבה המצומצמת  2סמסטרים לפחות.
משך הלימודים בחטיבה המורחבת  4סמסטרים לפחות.
א.

חטיבה )סה"כ  16ש"ס(
הקבץ שיעורי ליבה

מסגרת 101

 16ש"ס

ב.

חטיבה מורחבת )סה"כ  32ש"ס(
הקבץ שיעורי ליבה
שיעורי בחירה

מסגרת 101
מסגרת 201

 16ש"ס
 16ש"ס
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תכנית לימודי נשים ומגדר

תכנית לימודי נשים ומגדר
בסיוע NCJW

Women and Gender Studies Program
לימודי תואר ראשון
כללי

התכנית נלמדת במסגרת בין-פקולטטית ,המשלבת ארבע פקולטות :מדעי הרוח ,אמנויות ,מדעי החברה ומשפטים.
היא נלמדת במסלול דו-חוגי לצד חוג דיסציפלינרי נוסף .היקף הלימודים לתואר הראשון בתכנית הוא  60ש"ס.
הארגון האמריקני "מועצת נשים יהודיות ,ארה"ב" )  (National Council of Jewish Women-NCJWתומך
בתכנית ,המציעה לתלמידותיה ולתלמידיה מלגות מתרומת .NCJW

מטרת התכנית

התכנית מציעה כלים לבדיקה מחודשת וביקורתית של הסדרים חברתיים המבוססים על חלוקה בין גברים לנשים.
דיון פמיניסטי בנשים מעלה חשיבה מחודשת על תפישת הנשיות ואופני היווצרותה של תפישה זו ,על תפיסת היחסים
בין המינים ועל הדינמיות שבהגדרות מגדריות כולל תיאוריות קוויריות .דיון כזה גם מעלה שאלות על מיעוטים מכל
הסוגים ,על ייצוגם של מיעוטים אלה בתרבות ועל האופן שבו דיון בשוליים החברתיים עשוי לשנות את צורת
החשיבה על חברה ותרבות.
מטרת התכנית היא להעניק לסטודנטיות ולסטודנטים כלים תיאורטיים וביקורתיים לחשיבה מדעית ביקורתית על
הקשרים בין מגדר ,מעמד ,גזע ,אתניות ,לאומיות ומיניות.
בתכנית תחומי לימוד מגוונים ,הנבחנים מנקודת המבט של ביקורת התרבות בכלל ושל הביקורת הפמיניסטית בפרט:
היסטוריה ,סוציולוגיה ,תולדות האמנות ,פוליטיקה ,ספרות ,פסיכולוגיה ,משפטים ,גיאוגרפיה ותכנון ,קולנוע ועוד.

מידע על תכנית הלימודים באתר http://humanities.tau.ac.il/gender :ובידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

לימודי תואר שני
משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים .עם זאת במקרים מיוחדים ניתן להאריך את הלימודים עד ארבע שנים.
התכנית מציעה למידה ומחקר מעמיקים של היחסים החברתיים בין נשים לגברים בהקשרים שונים של זהויות
ותפקידים מגדריים ושל תיאוריות פמיניסטיות ותיאוריות ביקורתיות אחרות.
התכנית היא רב תחומית ומעודדת יישום תובנות מגדריות בתחומי ידע אחרים כגון :משפטים ,ספרות ,היסטוריה,
תולדות האמנות ,גיאוגרפיה ותכנון ,סוציולוגיה ,קולנוע ועוד.
בהיותה תכנית ללימודים מתקדמים היא מכוונת לפיתוח "חשיבה מגדרית" ואופני הטמעתה בתיאוריה ,במחקר,
במדיניות ובעשייה חברתית.
התכנית מיועדת הן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בלימודי נשים ומגדר ,המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם
ולהעמיקן ,והן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים ,המבקשים להיחשף ללימודי המגדר ולבחון לאורם
את תחום התמחותם.
לימודי התואר השני במגדר כוללים מסלול מחקרי )עם עבודת גמר( ומסלול עיוני )ללא עבודת גמר(.
התכנית ללימודי מגדר לתואר שני מציעה התמקדות בארבעה תחומי לימוד ומחקר :רוח ,חברה ,אמנויות
ומשפטים .ניתן ללמוד ולבצע מחקר תוך התמקדות בתחום לימודים אחד או לשלב בין מספר תחומים.
מידע על תכנית הלימודים באתר http://humanities.tau.ac.il/gender :ובידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

299

תעודת הוראה במדעי החברה

תעודת הוראה במדעי החברה
מרכז התכנית  :ד"ר יהודה יעקובסון

הלימודים לקראת תעודת הוראה במדעי החברה מתקיימים ביחידה להכשרה להוראה ,בבית הספר לחינוך.
מטרת הלימודים
להכשיר בעלי תואר אקדמי במדעי החברה בתחומים :סוציולוגיה ,כלכלה או מדעי המדינה ,להוראת מקצועות אלה
בבית הספר העל-יסודי בישראל ,תוך הכרת טכנולוגיות חדשות ושיטות הוראה מתקדמות.
תנאי רישום וקבלה
רשאים להירשם ללימודים לקראת תעודת הוראה במדעי החברה בחטיבה העליונה :בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה"
במדעי החברה )בחוגים :סוציולוגיה ,כלכלה או מדע המדינה( או במדעי ההתנהגות )בתחומים סוציולוגיה ,כלכלה או
מדע המדינה( בציון ממוצע של  75לפחות.
כמו כן ,ניתן להתחיל בלימודים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון ,לאחר סיום שתי שנות לימודים מלאות
בחוגים הנ"ל ,בציון ממוצע של  75לפחות.
משך הלימודים והיקפם
משך הלימודים לקראת תעודת הוראה הוא שנה עד שנתיים .היקף הלימודים  48ש"ס ,כולל ההכשרה המעשית.
שיעור השלמה
שיעור השלמה" :מבוא לסוציולוגיה של החינוך".
לפרטים נוספים:
אתר ביה"ס לחינוך www.education.tau.ac.il
מזכירות תלמידים ,אורלי מלמוד 03-6408460, orlym@tauex.tau.ac.il,
מזכירות היחידה להכשרה ,גילה לוי נוה03-6406045 ,gilal@tauex.tau.ac.il ,
ד"ר יהודה יעקובסון yehudaj@post.tau.ac.il
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תעודת הוראה באזרחות

תעודת הוראה באזרחות
מרכז התכנית :פרופ' אבנר בן-עמוס

הלימודים לקראת תעודת הוראה באזרחות מתקיימים ביחידה להכשרה להוראה ,בבית הספר לחינוך.
מטרת הלימודים
להכשיר בעלי תואר אקדמי במשפטים או במדעי החברה בתחומים :סוציולוגיה ,כלכלה או מדע המדינה ,להוראת
מקצוע האזרחות בבית הספר העל-יסודי בישראל ,תוך הכרת טכנולוגיות חדשות ושיטות הוראה מתקדמות.
תנאי רישום וקבלה
רשאים להירשם ללימודים לקראת תעודת הוראה באזרחות בחטיבה העליונה:
בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" במשפטים או במדעי החברה )בחוגים :סוציולוגיה ,כלכלה או מדע המדינה( בציון
ממוצע של  75לפחות ,או תלמידים שסיימו שתי שנות לימוד מלאות בחוגים הנ"ל.
משך הלימודים והיקפם
משך הלימודים לקראת תעודת הוראה הוא שנה עד שנתיים .היקף הלימודים  48ש"ס ,כולל ההכשרה המעשית.
שיעור השלמה
בעלי תואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,בכלכלה ובמשפטים יחוייבו בהשלמת הקורס פוליטיקה ומשטר בישראל.
פרטים נוספים
אתר ביה"ס לחינוך www.education.tau.ac.il
מזכירות תלמידים ,אורלי מלמוד03-6408460, orlym@tauex.tau.ac.il ,
מזכירות היחידה להכשרה ,גילה לוי נוה 03-6406045 ,gilal@tauex.tau.ac.il
פרופ' אבנר בן עמוס benamos@post.tau.ac.il
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הספרייה למדעי החברה ולניהול ע"ש ברנדר-מוס
לאתר הספרייה

הספרייה משרתת את הפקולטות למדעי החברה ולניהול ואת בית הספר לחינוך .מטרת הספרייה היא לשמש מקום
ללימוד ומחקר עבור הסטודנטים והחוקרים של אוניברסיטת תל-אביב ולספק את כל צורכי הלימוד והמחקר של
לקוחותיה .לרשות הקוראים בספרייה עמדות מחשב רבות ,מחשבים ניידים להשאלה ,טאבלטים ,מחשבונים
פיננסיים ,מכונות צילום ,מדפסות ,סורקים ,חדרים לעבודה בקבוצות ורשת אלחוטית.
אוספי הספרייה:
ספרים שמורים לקורסים
ספרים באוסף הכללי
אוסף ספרי קריאה
ספרים אלקטרוניים
תדפיסים אלקטרוניים
כתבי-עת )בנייר ואלקטרוניים(
עבודות גמר לתואר שני ועבודות דוקטורט
מבחנים פסיכולוגיים
חומר אור-קולי )סרטים ,קלטות(
מאגרי מידע
הדרכות בספרייה:
 .1הדרכות לשימוש במאגרי מידע בהתאם לחוגי הלימוד בפקולטות למדעי החברה ולניהול ובבית הספר לחינוך.
 .2הדרכות אישיות בשימוש במשאבי הספרייה ללא תשלום ,למורי הפקולטה ולתלמידיה.
 .3שירותי תמיכה וייעוץ במשאבי הספרייה לסטודנטים ללימודים מתקדמים לצורכי כתיבת עבודות לתואר שני או
שלישי.
 .4חיפושי מידע באמצעות ספרנית בנוכחות הקורא או בלעדיו .השירות בתשלום.
השאלה:
מכסות השאלה
סטודנטים לתואר ראשון ושני:
עד  15ספרים מאוסף השמורים ][S
עד  50ספרים מן האוסף הכללי
דוקטורנטים ומרצים:
עד  15ספרים מאוסף השמורים ][S
עד  100ספרים מן האוסף הכללי
החזרת ספרים :עד השעה  .17:00המאחרים בהחזרת ספרים יחויבו בקנס על פי תעריפי האוניברסיטה .הקנס חל על
כל ספר בנפרד.
לפרטים נוספים ראו אתר הבית של הספרייה
השאלה בינספריתית ובינלאומית
השאלה בינספרייתית היא שירות המספק ספרים ,סריקות של מאמרים ושל פרקים מתוך ספרים ,שאינם נמצאים בס
פריות שלאוניברסיטת תל-אביב.
השירות מיועד לסטודנטים ולסגל של הפקולטה למדעי החברה ,הפקולטה למנהל עסקים ובית הספר לחינוך
והינו בתשלום.
טלפונים:
 - 6416092 ,6409085השאלה
 - 6409537 ,6407984יעוץ והדרכה
 - 6405515, 6408497אולם הקריאה המרכזי
 - 6407066השאלה בינספרייתית
אנשי קשר בספרייה:
מנהלת הספרייה:
מנהלת מדור אולמות קריאה:
מנהלת מדור יעוץ והדרכה:
מנהלת מדור דליית מידע והשאלה
בינספרייתית:
מנהלת מדור השאלה:

גב' שלומית פרי
גב' חסיה קופמן
גב' איה שטייניג-מסיקה
גב' אנית שוחט

shlomitp@tauex.tau.ac.il
hasiak@tauex.tau.ac.il
ayas@tauex.tau.ac.il
anits@tauex.tau.ac.il

גב' מיכל קריספין

krispin@tauex.tau.ac.il
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