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 עי החברהתחומיים במד –בלימודים רב  .B.A -לתואר "בוגר"   תכנית לימודים
 

 מטרת התוכנית:
 

תחומיים במדעי החברה מאפשרת לסטודנטים בסיס רחב של תחומי ידע  –התכנית המוצעת בחוג ללימודים רב 

 מגוונים. מסלולי הלימוד כוללים חטיבות שונות וקורסים ייחודיים אשר הותאמו במיוחד עבורך , הסטודנט. מסלולים

 מרכזיים.אלו יקנו לך ידע וכלים בתחומי החיים ה

 התכנית כוללת שלושה מסלולים:

 מינהל עסקים .1

 משאבי אנוש .2

 חינוך  .3

לכל מסלול חמש חטיבות: החטיבה הראשונה נושאת את שם המסלול, שלושת החטיבות הבאות נגזרו מתוך 

כי  נודיסציפלינות שונות: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, פוליטיקה וממשל, משאבי אנוש , פסיכולוגיה, ייעוץ חי

ומינהל עסקים. החטיבה החמישית מכילה את קורסי המתודולוגיה : מבוא לסטטיסטיקה, שימושי מחשב, הדרכה 

 ביבליוגרפית וכתיבה מדעית, שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר איכותניות.

 

 

 מסלול מינהל עסקים:
 

 כנית הלימודים בשנה א':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 מוקדם לימוד

 סמסטר א'

 קורסי מבוא-חטיבה: מינהל עסקים 

 -- 3 מבוא לכלכלה מיקרו

 -- 3 יסודות המתמטיקה 

 קורסי מבוא –חטיבה: פוליטיקה ומימשל 

 -- 3 האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני

 -- 3 משטר ופוליטיקה: הממשל במדינת ישראל 

 מבואקורסי  -חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 -- 2 מבוא לסוציולוגיה 

 קורסי מבוא –חטיבה : פסיכולוגיה 

 -- 2 מבוא לפסיכולוגיה 
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 חטיבה : מתודולוגיה 

 -- 4 מבוא לסטטיסטיקה 

 מתוך הרשימה( 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה 

 -- 2 תולדות עם ישראל בעת החדשה 

 --  מאנטישמיות לשואה

 --  עת החדשהפרקים מחיי היהודים במרוקו ב

 סמסטר ב'

 קורסי מבוא -חטיבה: מינהל עסקים 

 -- 3 מבוא לכלכלה מאקרו 

 -- 2 חשבונאות פיננסית 

 קורסי מבוא –חטיבה: פוליטיקה וממשל 

 -- 2 דיפלומה ואסטרטגיה: תורת היחסים הבינלאומיים

  2 מינהל ומדיניות ציבורית 

 סי מבואקור –חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 -- 2 מבוא לאנתרופולוגיה 

 קורסי מבוא –חטיבה: פסיכולוגיה 

 

  2 פסיכולוגיה ארגונית 

  2 חברתיות בחקר האישיות –פרספקטיביות קוגנטיביות 

 קורסי מתודולוגיה

 -- 4 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית 

 מתוך הרשימה( 1) קורסי יצירה יהודית והעשרה 

  2 הלכה ומנהג

   הסיפור המקראי 

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה בזאת  ,'ב

 המכללה. 

 
 

 כנית הלימודים בשנה ב':מבנה ת
 

 קורסה

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד  מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה –חטיבה: מינהל עסקים 

 -- 2 מושגים במסחר בינלאומי

  3 עקרונות תורת המימון 
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 קורסי ליבה –חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 -- 2 החברה הישראלית 

 -- 2 פסיכולוגיה חברתית

 רסי ליבהקו –חטיבה: פוליטיקה וממשל 

 -- 2 מוסדות ותהליכים –פוליטיקה השוואתית 

 -- 2 פוליטיקה של המזרח התיכון  –סין והגיאו 

 
 קורסי ליבה -חטיבה: פסיכולוגיה

 -- 2 פסיכולוגיה של מנהיגות עסקית

  2 תפיסה וקשב 

 חטיבה: מתודולוגיה

 -- 4 שימושי מחשב 

 מה(מתוך הרשי 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה 

 -- 2 ירושלים לדורותיה 

 --  ספרות האגדה של חז"ל

 סמסטר ב'

 קורסי ליבה –חטיבה: מנהל עסקים 

  2 יסודות הניהול 

  2 יסודות השיווק

 קורסי ליבה  -חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  

  2 תרבות, כוח וזכויות אדם 

  2 הגירה כתופעה גלובלית 

 קורסי ליבה  – חטיבה: פוליטיקה וממשל

  2 גלובליזציה: פוליטיקה כלכלה וחברה 

  2 תהליכי תקצוב

 קורסי ליבה  –חטיבה: פסיכולוגיה 

  2 פסיכולוגיה פיזיולוגית 

  2 אבנורמלית  התפתחות

 חטיבה: מתודולוגיה 

 מבוא לסטטיסטיקה  2 שיטות מחקר כמותיות 

 מבוא לסטטיסטיקה 2 שיטות מחקר איכותניות

 מתוך הרשימה( 2) רסי יצירה יהודית והעשרהקו

  2 אדריכלות וארכיטקטורה בארץ ישראל 

  2 המוזיאון בישראל ככלי תיירותי וחינוכי 

   אשקלון לתולדותיה 

   תקשורת והומור

ה ובאנגלית עד סוף שנ ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
בתקנון , זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה 'ב

 המכללה.
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 כנית הלימודים בשנה ג':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה-חטיבה: מינהל עסקים 

  2 בנקים ומוסדות פיננסיים

 מתוך הרשימה( 1ונים )סמינרי

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 אסטרטגיה עסקית 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   סיכון במערכת פיננסית 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   אסטרטגיות של שיווק

 (2מתוך  1קורסי בחירה ) –חטיבה: פוליטיקה וממשל 

  2 הפרטה ברי ביקורת המדינה

   סודות הגישורי

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים ) 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 ניהול משברים בינלאומיים

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   21 -המגזר הציבורי בישראל במאה ה

 קורסי ליבה –פולוגיה חטיבה: סוציולוגיה ואנתרו

  2 אקולוגיה, סביבה ותרבות

 מתוך הרשימה( 01קורסי בחירה  –חטיבה: פסיכולוגיה 

  2 ביולוגיה  -גישות בנוירו

   קיבעון  ויצירתיות בפתרון בעיות

   הנדסת אנוש

 מתוך הרשימה( 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה 

  2 ספרות תלמודית 

   ית מבוא לפילוסופיה יהוד

 סמסטר ב'

 מתוך הרשימה( 2קורסי בחירה )  –חטיבה: מינהל עסקים 

  2 נכסים נגזרים

  2 פיתוח מערכות מידע 

   דורי –עסק משפחתי רב 

   יזמות עסקית

   התנהגות צרכנים 

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים )

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 אסטרטגיה עסקית 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   פיננסית סיכון במערכת

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   אסטרטגיות של שיווק

 (2מתוך  1קורסי בחירה ) –חטיבה: פוליטיקה וממשל 
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  2 פוליטיקה מערכתית ואזורית -גיאו

פוליטיקה מוניציפלית ועיתונות 
   מקומית

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים ) 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 ם בינלאומייםניהול משברי

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   21-המגזר הציבורי בישראל במאה ה

 מתוך הרשימה( 1קורסי בחירה ) –חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

  2 רפואה גלובלית 

   עדה, מגדר ומעמד חברתי

חרדים בישראל: בין הסתגרות 
   להשתלבות

 מתוך הרשימה( 2) קורסי יצירה יהודית והעשרה 

  2 שפת הטלויזיה והקולנוע

  2 עלייה לרגל במסורת היהודית 

   זיווג וזוגיות בספרות העברית 

   לוגיקה 

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'טור בהבעה עברית עד סוף שנה אחייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פ על פי תקנון המכללה
תקנון נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב , זאת'ב

 המכללה. 

 

 ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.* 
 

 ., אלא אם כן צוין אחרת60הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


