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ה ר ב ח ה י  ע ד מ ל ב  ל ו ש מ ה ג  ו ח  ה

 ד"ר אורלי מירון ראש החוג: 

 מר יאיר רוזן סגן מנהלי לראש החוג:

 א' בודנר פרופ' מו המנין:

 ע' שרירא פרופ' חבר:

 א' מירון מרצה בכיר:

 י' הופמן ז' קאליפון, מרצה:

 ר' וולף מורה:

 א' תורג'מן מדריך ד"ר:

 

 תכנית הלימודים

ב למדעי החברה מיועדים להקנות לסטודנט מושגים וגישות בתחומים שונים של מדעי הלימודים בחוג המשול

תחומית והגישה המערכתית לבעיות החברתיות. ניתן לבחור -החשיבה הביןהיבטי הניהול, החברה, תוך הדגשת 

 את אחד משלושת מסלולי הלימוד הבאים:

 :חקר התנהגות הפרט בחברה -מדעי הפרט  (1

 של קורסים בתחומי פסיכולוגיה, סוציולוגיה וקרימינולוגיה.כולל מגוון רחב 

 :חקר תהליכים חברתיים – מדעי הכלל (2

 הכלכלה, מדעי המדינה וסוציולוגיה.הניהול, משלב קורסים בתחומי 

 

 :לימודים בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים -מסלול הרנטגן (3

 מדעי החיים לימודים רב תחומים במדעי החברה, רנטגנאות ודימות

 

 

 שינויים ועדכונים בתוכניות הלימודים

תכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתוכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת 

 . חשנה"ל תשע"

 

 במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים יתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה.

 יות הלימודים באתר המחלקה.עדכונים שוטפים לגבי תכנ

 

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה 

  03-5317870טלפון 

 03-7384039פקס' 

 :המחלקהדוא"ל 

Hevra.Dept@mail.biu.ac.il-M 

  החוג המשולב למדעי החברהניתן להתעדכן באופן שוטף באתר 

ilhttp://meshulav.biu.ac. 

http://meshulav.biu.ac.il/
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ת  הטבלאו את  לקרי ת  ו חי ןהנ  :שלהל

 קורסי חובה:

שארו דרישות י, בו אתם מתחילים ללמוד תואר ראשון, יע"זקורסי החובה המפורטים בספר המערכת בידיעון תש

החובה עד סיום התואר ללא שינויים, אלא אם כן קורס חובה לא יוצע יותר במערכת ויוחלף על ידי קורס חובה אחר 

 ז )נקודות זכות(. עם אותה כמות נ"

 

 קורסי בחירה וסמינריונים:

, ולא בטוח ע"ז, מעודכנים לשנה"ל תשע"זקורסי הבחירה והסמינריונים המפורטים בספר המערכת בידיעון תש

 שיישארו זהים לאורך השנים. ייתכן שבכל שנה יפתחו קורסי בחירה וסמינריונים אחרים, על פי החלטת המחלקה.

 

 הסבר לגבי תנאים:

יתים, על מנת להירשם לקורס מסוים יש לעמוד בדרישות ובתנאים מסוימים. בכדי לדעת מראש אם לקורס לע

פרטים נוספים מסוים יש תנאי קדם הקשורים אליו, ניתן להסתכל בספר מערכת השעות, או ללחוץ על כפתור 

 בחיפוש הנושא באתר הרישום, ושם לצפות בפרטים נוספים על הקבוצה הנבחרת. 

 

 י התנאים הקיימים במערכת:סוג

 א. תנאי קדם

 ב. תנאי מקביל

  ג. תנאי צמוד

 ד. תנאי אקסקלוסיבי

 ה. תנאי המשך

 

 פירוט:

  . תנאי קדםא

 תנאי מסוג "קדם" פירושו שעל הסטודנט לעבור קורס בסיסי לפני הרישום לקורס מתקדם. 

 ה א' מהווה תנאי קדם לסטטיסטיקה ב'.. כך סטטיסטיקסטטיסטיקה ב'לפני  סטטיסטיקה א': יש ללמוד לדוגמא

הסטודנט חייב לקחת את הקורס הבסיסי בשנה"ל קודמת, או באותה שנה בסמסטר קודם. תנאי זה אינו מאפשר 

 לסטודנט לקחת את שני הקורסים באותו סמסטר! 

תכן שקיימים במקרים מסוימים הסטודנט חייב ללמוד כמה קורסים בסיסיים כדי להירשם לקורס מתקדם. כמו כן, י

  מספר אפשרויות לקורסים בסיסיים והסטודנט צריך לבחור מהם.

אם הסטודנט לא קיבל עדין ציון בקורס בסיסי משנה קודמת, בחלק מהמחלקות המערכת תאפשר לסטודנט 

להירשם לקורס המתקדם, אך תתריע בפניו ותזהירו שאין ציון בקורס הבסיסי, ובחלק מהמחלקות לא יתאפשר 

קורס. אם הסטודנט נכשל בסופו של דבר בקורס הבסיסי, זכותה של המחלקה לבטל את רישומו לקורס רישום ל

 המתקדם.

 

 ב. תנאי מקביל 

 תנאי מסוג "מקביל" הנו כמו תנאי מסוג "קדם" )ע"ע( בתוספת אחת:

 ניתן להירשם לקורס המתקדם גם אם הקורס הבסיסי נלמד באותו סמסטר. 

יד אחר יש להירשם לסטטיסטיקה א' קודם ומ. כך שסטטיסטיקה ב'במקביל ל  יקה א'סטטיסט: יש ללמוד לדוגמא

 כך לסטטיסטיקה ב'. 
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 ג. תנאי צמוד 

תנאי מסוג "צמוד" פירושו שהקורס המבוקש קשור בקשר הדוק עם קורס מסוים נוסף, וחובה להירשם לשניהם בו 

הקשור אליו. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום זמנית. לא ניתן להירשם לקורס המבוקש מבלי להירשם לקורס 

 אוטומטית גם לקורס המבוקש.

 .לחפירהבצמוד  מבוא לארכיאולוגיה, ואת מבוא לארכיאולוגיהבצמוד ל  חפירה: יש ללמוד לדוגמא

 

 ד. תנאי אקסקלוסיבי

 מהקורסים בלבד. תנאי אקסקלוסיבי משמעו כי לא ניתן ללמוד שני קורסים בעלי תוכן דומה. ניתן להירשם לאחד 

 . ארכיאולוגיה למתחיליםאם כבר למדת  מבוא לארכיאולוגיה: לא ניתן ללמוד לדוגמא

 

 ה. תנאי המשך

תנאי זה בא לחבר בין שני קורסים סמסטריאליים, אשר האחד ניתן בסמסטר א' והשני בסמסטר ב' ויש לקחת את 

 וטומטית גם לקורס המבוקש.שניהם, כצמד, באותה השנה. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום א

 . לא ניתן ללמוד כל אחד מהם בנפרד.חפירה למתקדמיםעם המשכו  מבוא לחפירה: יש ללמוד לדוגמא

 

  

  

  



 

 טשות המחלקה לשנת הלימודים התשע''דרי

 4 

 

 
 מסלול הפרט

 
ש"ש במסלול פרט. יש לשים לב למילוי מכסה זו ולפי הצורך להשלים  46 -כל הסטודנטים חייבים ב .1

 בקורסי בחירה. 

ש"ש, כולל קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים. הקפידו על מילוי  64היא שימו לב: הדרישה לתואר 

 דרישה זו כדי לקבל זכאות לתואר.

 

בקורסים סטטיסטיקה א' + ב', שיטות מחקר א' + ב' והתנהגות ארגונית א' + ב', תקפידו לבדוק אם  .2

 אתם רשומים לשני הסמסטרים.

 

 מרצים שוניםחייבים ללמוד אצל שני  –סמינריונים בשנה ג'  .3

 

 ניתן ללמוד קורס בחירה החל משנה א' .4

 

החל משנה"ל תשע"ח נוסף קורס חובה לשנה ב' "תהליכים חברתיים וניתוח אוכלוסיות". לאור שינוי זה   .5

ש"ש קורסי בחירה. סטודנטים שהחלו  5.5 -סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ז חייבים ב

 ש"ש 7.5 -, תשע"ו חייבים ב את לימודיהם בשנה"ל תשע"ד, תשע"ה

 

 -ו 35-951סטודנטים ממסלול פרט לא יכולים ללמוד את הקורסים הכלליים של המחלקה למידענות       .6

35-952 

 

סטודנטים המבקשים לקבל פטור על סמך לימודים אקדמיים קודמים, יפנו למדור  –בקשות לפטורים  .7

יונים מעודכן. כל עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת הסטטוס באוניברסיטה מיד עם קבלתם, בצרוף גליון צ

 סטטוס יש להירשם לתוכנית מלאה.

 

 

 ילמדו בשנה א' גם קורסים משנה ב'. – משתלמי צה"ל הלומדים שנתיים מרוכזות .8

 

 לגבי פירוט הקורסים, נא לשלוח מייל למחלקה ולשאול אילו קורסים משנה ב' ניתן לקחת.

 

אישור מהצבא שאושר לו לצאת ללימודים של שנתיים לשלוח אלי את האישור  אני מזכירה לכל מי שלא שלח אלי

 03-7384039לקורסים של שנה ב'. פקס מס'  םבמידית, אחרת לא יוכל להירש
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 קורסי חובה: -שנה א' 
 

 ש"ש 1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר א'(  -מבוא לסטטיסטיקה א'  100

 ש"ש 1.5 תיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר ב'(שע -מבוא לסטטיסטיקה ב'  101

 התנסות במחקר        103

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה -מבוא לסוציולוגיה  120

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה -תיאוריות בקרימינולוגיה  122

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה -מבוא לאנתרופולוגיה  123

 ש"ש 1           כתיבה מדעית )סמסטריאלי( 126

 ש"ש 1.5   שלוש שעות הרצאה )סמסטריאלי( -שימושי מחשב  207

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה  -מבוא לפסיכולוגיה  212

 ש"ש 2      שעתיים הרצאה -מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית  220

* 

                                                                                                                   _______ 
 ש"ש 15.5                    שנה א' כ "הס
 

 קורסי חובה: –שנה ב' 

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה -חברה ישראלית  124

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה -תורת הענישה   125

 ש"ש 1.5  אה + שעה תרגיל )סמסטר א'(שעתיים הרצ -שיטות מחקר א'  200

 ש"ש 1.5  שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר ב'( -שיטות מחקר ב'  201

 ש"ש 1      שעתיים הרצאה )סמסטר א'( -התנהגות ארגונית א'  204

 ש"ש 1      שעתיים הרצאה )סמסטר ב'( -התנהגות ארגונית ב'  205

 ש"ש 2       רצאהשעתיים ה -פסיכולוגיה פיזיולוגית  214

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה -פסיכולוגיה חברתית  215

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה -תיאוריות באישיות  217

 ש"ש 2       תהליכים חברתיים וניתוח אוכלוסיות 527

* 

        _______ 
 ש"ש  17                      שנה ב'  כ"הס
 

 קורסי חובה: –שנה ג' 

 ש"ש 2                      שעתיים הרצאה    -ולוגיה פסיכופת 113

 ש"ש 2       שעתיים הרצאה -פסיכולוגיה קוגנטיבית  213

 ש"ש 2        שעתיים הרצאה -סמינריון עיוני  

  ש"ש 2       שעתיים הרצאה -סמינריון מחקרי  

 

 ש"ש 5.5     ניתן ללמוד החל משנה א' –*קורסי בחירה 

        _______ 
 ש"ש 13.5       שנה ג' כ"הס
 

 ש"ש 46.0      סה"כ מסלול פרט:
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 :כללמסלול ה

 

. יש לשים לב למילוי מכסה זו ולפי כללש"ש במסלול   46-כל הסטודנטים חייבים ב (1

ש"ש, כולל  64הצורך להשלים בקורסי בחירה.   שימו לב: הדרישה לתואר היא 

פידו על מילוי כל הדרישות כדי לקבל קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים. הק

 זכאות לתואר

, שיטות )מיקרו ומאקרו( , מבוא לכלכלהא' + ב' סטטיסטיקהל : מבוא בקורסים (2

   א' + ב', והתנהגות ארגונית א' +ב' מחקר

 תקפידו לבדוק אם אתם רשומים לשני הסמסטרים.

 .יםחייבים ללמוד אצל שני מרצים שונ -סמינריונים בשנה ג'  (3

בל ציון עובר יאם לא קתורת המחירים רשם לקורס ילה  לא יוכל  תלמיד שנה ב' (4

רשום, בעבר או במקביל,  לקורס מבוא לכלכלה  במבוא לכלכלה מיקרו, והינו

 מאקרו.

סטודנטים המבקשים לקבל פטור על סמך לימודים אקדמיים  –בקשות לפטורים  (       5

ציונים  ןאוניברסיטה מיד עם קבלתם, בצרוף גיליוקודמים, יפנו למדור הסטטוס ב

 מעודכן. כל עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת סטטוס יש להירשם לתוכנית מלאה.

, ילמדו בשנה א' גם קורסים משנה ב': משתלמי צה"ל הלומדים שנתיים מרוכזות (6

 , יסודות המשטר וקורסי בחירה.שיטות מחקר

ישור מהצבא שאושר לו לצאת ללימודים של אני מזכירה לכל מי שלא שלח אלי א

רשם לקורסים של שנה ישנתיים לשלוח אלי את האישור במיידית, אחרת לא יוכל לה

 03-7384039ב. פקס מס' 
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 קורסי חובה: -שנה א' 
 ש"ש 1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר א'( –מבוא לסטטיסטיקה א'  100

 ש"ש 1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר ב'( –מבוא לסטטיסטיקה ב'  101

 ש"ש 3    שעתיים הרצאה + שעה תרגיל –מבוא לממשל ופוליטיקה  105

 ש"ש 1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמס' א'( –מתמטיקה למדעה"ח א'  107

 ש"ש 1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמס' ב'( –מתמטיקה למדעה"ח ב'  108

 ש"ש 2    שעתיים הרצאה –סוציולוגיה מבוא ל 120

 ש"ש 2    שעתיים הרצאה –מבוא לאנתרופולוגיה  123

 ש"ש 1    שעתיים סמסטריאליות –כתיבה מדעית  126

 ש"ש 3    שעתיים הרצאה + שעה תרגיל  –מבוא ליחב"ל  144

 ש"ש 1    שעתיים סמסטריאליות –שימושי מחשב  207

 ש"ש 2    שלוש שעות הרצאה + שעה תרגיל )סמס' א'( –מבוא לכלכלה מיקרו  312

 ש"ש 2    שלוש שעות הרצאה + שעה תרגיל )סמס' ב'( –מבוא לכלכלה מאקרו  313

  קורסי בחירה *

 22    סה"כ שנה א' 

 ש"ש

 קורסי חובה: –שנה ב' 

 ש"ש 2    שעתיים הרצאה –חברה ישראלית  124

 ש"ש 1.5 + שעה תרגיל )סמסטר א'(שעתיים הרצאה  –שיטות מחקר א'  200

 ש"ש 1.5 שעתיים הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר ב'( –שיטות מחקר ב'  201

 ש"ש 2    שעתיים הרצאה –פוליטיקה ישראלית  203

 ש"ש 1    שעתיים הרצאה )סמסטר א'( –התנהגות ארגונית  204

 ש"ש 1    שעתיים הרצאה )סמסטר ב'( –התנהגות ארגונית  205

 ש"ש 2    שלוש שעות הרצאה + שעה תרגיל ) סמסטר א'( –תורת המחירים א'  314

 ש"ש 2    שלוש שעות הרצאה + שעה תרגיל )סמסטר ב'( –תורת המחירים ב'  315
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