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 ' תמוז תשע"זאב"ה, 

25/06/2017 
 

 דוקטורנטים יקרים
 שלום רב,

 
  .יום א', ב'  :חיום ראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ראשית, אאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת

 .22/10/17 בחשון תשע"ח,
 
  לקראת שנה"ל תשע"ח הרישום לקורסים יתבצע במערכת "אורביט" החדשה. בקרוב תקבלו הודעת

 הוראות הכניסה והשימוש באתר.  עםמייל ממדור תכניות לימודים 
 

 מועדי הרשמה לתכנית הלימודים:
  16/10/17 יום שני 

  17/10/17 יום שלישי 

  18/10/17 יום רביעי 

  19/10/17 יום חמישי 

 
  ורביט. המערכת אמורה לפתוח בשיבוץ לקורסים ביצוע תשלום המקדמה, אנא גלשו למערכת אלאחר

 שנת הלימודים שלו בתואר. של כל אחד לפי 

 

  :תכנית הלימודים 
 

  שנה א'

יום  מרצה מועד  נושא הקורס מספר אשכול לימודי
 שעהו

 ש"ש

 ---- ---- ---- ---- עבודת דוקטור 7799901 לימודי חובה

 1 14:00ב'  פרופ' א. הולצר ' סמ' ב שיטות חשביה מחקרית לדוק' 7796301 לימודי חובה
 1 18:00ב'  שחר-ד"ר ס. אופנהיים סמ' ב' מחקר איכותי מתקדם 7794401 מתודולוגיה*
 1 14:00ה'  ד"ר נ. מדג'ר סמ' ב' מחקרי כמותי מתקדם 7799701 *מתודולוגיה
 1 14:00ה'  ד"ר א. כץ סמ' ב' מתקדמים בסטטיסטי'מודלים  7799801 *מתודולוגיה

אנגלית שפה 
 **זרה

ניתן לבחור את המועד  
 המתאים

    

לימודי יסוד 
 **יהדות

ניתן לבחור את המועד  
 המתאים

    

 קורסים מתוך השלושה באשכול מתודולוגיה. שנילבחירתכם באשכול מתודולוגיה רק  *
 ניתן לדחות אותו לא יאוחר משנה ג'.    -לחייבים בקורס אנגלית **

 ראה הנחיות לחובת יהדות.  -לחייבים בקורס יסוד יהדות ***
  

 לשנה"ל הבאות. קורסי חובהלא ניתן לדחות שימו לב! 
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  שנה ב'

יום  מרצה מועד  נושא הקורס מספר אשכול לימודי
 שעהו

 ש"ש

 ---- ---- ---- ---- דוקטור עבודת 7799901 לימודי חובה

 1 12:00ב'  פרופ' ב. קרמרסקי סמ' ב'  איסוף וניתוחקולוקוויום  7799101 לימודי חובה

 ****התמחות
ניתן לבחור את המועד  

ש"ש מתואר  2המתאים בהיקף 
 שני ומעלה 

   
 

ניתן לבחור קורסים הקשורים לתחום עבודת הדוקטורט מלימודי תואר שני במחלקה  ****
ש"ש )קורס שנתי או שניים סמסטריאליים(.  2לחינוך או במחלקות אחרות בהיקף של  
 רשימת הקורסים תתפרסם בהמשך באתר אורביט.  

  שנה ג'

יום  מרצה מועד  נושא הקורס מספר אשכול לימודי
 שעהו

 ש"ש

 ---- ---- ---- ---- עבודת דוקטור 7799901 חובה לימודי

 2 12:00ב'  ע. שמירפרופ'   שנתי מתקדם קולוקוויום  7799601 לימודי חובה

 

  שנה ד'

יום  מרצה מועד  נושא הקורס מספר אשכול לימודי
 שעהו

 ש"ש

 ---- ---- ---- ---- עבודת דוקטור 7799901 לימודי חובה

 
  :77-923-01חובה לשבץ קוד רישום  -עבודת שוות ערך לתיזה תלמידי השלמות במסלול .  
 
 

 
 כל טוב ובהצלחה,

 דיאנה לויטן
 מרכזת הוועדה ללימודי תואר שלישי, ביה"ס לחינוך

 
 


