
 
 

 ברוכים הבאים! -לתלמידנו החדשים והוותיקים
 

 .באינברלהלן הסברים על מבנה תוכנית הלימודים כפי שהיא מופיעה 
 

 קורסיעליכם להירשם לכל   : לימודי השלמהלתלמידי תואר שני שהתקבלו 

תלמיד שלא יירשם לכל קורסי ההשלמה לא  להזכירכם, . במשך שנה אחת ההשלמה

אשכולות השונים מחולקים לקורסי ההשלמה  .מוד קורסים לתואר שנילשנה ול לותעיוכל ל

, אישית המופיעה במכתב הקבלה שלו תוכנית. כל תלמיד מחויב לפי באינברהמופיעים 

לו  ופיעושי הכמות וההרכב של האשכולות וכן הכמות וההרכב של הקורסים בתוך האשכולות 

ציון מעבר בהתאם למפורט במכתב  כל קורסי ההשלמה דורשים. אישיתמותאמים  באינבר

 הקבלה לתואר שני. 

 

 במערכת האינברסוגי הקורסים כפי שהם מופיעים באשכולות הרשומים כל להלן 

של  הקורסים המופיעים באשכול זה הינם קורסי המבוא והתרגילים :השלמות חובה

נים מספר הקורסים וכן התקופה הנדרשת משתהאשכולות בנויים לפי תקופה.  המקצוע.

 בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד. 

הקורסים המופיעים באשכול זה הינם קורסי בחירה שהתלמיד יהיה חייב  :השלמות הרצאה

בסופם בבחינה. מספר הקורסים וכן התקופות הנדרשות משתנים בהתאם לתוכנית האישית 

 של התלמיד. 

מספר . 10י קבוצת קורס מאופיינים ע''קורסים המופיעים באשכול זה ה: השלמות פרו"ס

הקורסים וכן התקופות הנדרשות משתנים בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד. חובות 

 התלמיד בפרו"ס הן מטלה ורפרט.

, קיימים קורסים נוספים בעלי אותו שם נושא, אך להם מספר שונה ומספר הקבוצה שימו לב

פעם אחת בלבד: כפרו''ס או  . קורסים אלה הם סמינריונים. ניתן ללמוד נושא20בהם הוא 

 כסמינריון.

. מספר הקורסים וכן 20קורסי הסמינר מאופיינים ע''י קבוצת קורס מס'   :השלמות סמינר

התקופות הנדרשות משתנים בהתאם לתוכנית האישית של התלמיד. חובות התלמיד 

 בסמינר הן עבודה סמינריונית ורפרט.

תו שם נושא, אך להם מספר שונה ומספר הקבוצה , קיימים קורסים נוספים בעלי אושימו לב

סמינריונים. ניתן ללמוד נושא פעם אחת בלבד: כפרו''ס -. קורסים אלה הם פרו10בהם הוא 

 או כסמינריון.

 



 
 
 

 לתלמידי שנה א' 
כבר  באינברמותנים במסלול שהתקבלתם אליו. התוכנית  י האשכולותכמות הקורסים וסוג

 למיד רק קורסים המתאימים לתוכנית אליה התקבל.תאמת אישית לאשר לכל תומ

במהלך הרישום תוכלו להיעזר ברשימת החובות שמופיעה בחוברת פרטי מידע לתואר שני 

ברשימת החובות ( http://history.biu.ac.il/node/32להלן הקישור: או באתר המחלקה, )

 מופיעים סוגי קורסים שונים. כל סוג כזה מופיע באשכול נפרד במערכת פריא"ל

 
 :סוגי הקורסים המופיעים באשכולות המסלוליםכל להלן 

 יש לשים לב ולא לשבץ את הקורסים באשכולות המוגדרים 'אשכולות השלמה'

 . שנה א'חובה לתלמידי סמינר ''היסטוריה והיסטוריוגרפיה'' הוא  הסמינר  -  היסטוריוגרפיה
 

 . בכל שנה משנות הלימודים לתוארקיימת חובת רישום והשתתפות  -  סמינר מחלקתי

  סמינריונים

 מספר הסמינריונים תלוי במסלול אליו התקבלתם.  

פעם  –,  קבוצה שוניםקורס ומספרי , תחת מספר פעמיםכל סמינר מופיע ברשימת הקורסים 

אולם ניתן ללמוד כל נושא רק פעם אחת, לפי  ( 10ופעם כהרצאה )קבוצה  (20כסמינר )קבוצה 

  לא תאפשר רישום כפול(. אינברתכנית הלימודים )מערכת 

 .התלמיד חייב בכתיבת עבודה סמינריוניתבקורס אלה 

 ()בחירה קורסים לתואר שני

 מספר הקורסים לתואר שני תלוי במסלול אליו התקבלתם.  

פעם כסמינר  – מספרי קבוצה שונים, תחת מספר פעמיםשימת הקורסים כל קורס מופיע בר

(, אולם ניתן ללמוד כל נושא רק פעם אחת, לפי תכנית 10( ופעם כהרצאה )קבוצה 20)קבוצה 

 לא תאפשר רישום כפול(.  אינבר הלימודים )מערכת 

  .ובכתיבת עבודה בקורסים אלו חייבים ברפרט

בקורסים אלה באשכול זה מותאמת לתוכניתכם האישית.   כמות הקורסים - קורסי הרצאה 

 קיימת חובת בחינה. 

ניתן להיבחן במחלקה לקבלת פטור. מומלץ לסיים חובה זו כבר בשנת הלימודים  –אנגלית 

 הראשונה לתואר.

 'פנייה למזכירות'הנתקלים בבעיה ברישום מתבקשים לפנות למחלקה באמצעות כפתור  תלמידים

 ט את הבעיה בה נתקלו ואת הקורסים אליהם הם מבקשים להירשםשבמערכת, לפר

 

http://history.biu.ac.il/node/32


 

 נשמח לענות על כל שאלה ולסייע בכל בעיה !
בזמן הרישום נבקשכם לפנות בדוא"ל באמצעות כפתור 'פנייה למזכירות' 

 אינברשבמערכת 
 

 

 
 
 

 אילן ובאתר המחלקה-מופיע באתר ברלפי היקף המסלול פירוט הדרישות 
 תיקים: בספר מערכת השעות, לפי שנת התחלת הלימודים( )במסלולים הו 


