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 2 שנתון תשע"ח –חוגיות שנה ג'תכניות דו 

 מבנה תכנית הלימודים בתכניות הדו חוגיות

 תכניות דו חוגיות מוצעות בחוגים הבאים: 

 פסיכולוגיה, 

 , קרימינולוגיה

 חינוך, 

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 

  ,מדע המדינה

 רב תחומי במדעי החברה. 

 

נ"ז בחוג לימודים  60הלימודים בתכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.  60 -אחד ו

 בקובץ זה מפורט מבנה תכנית הלימודים בכל אחד מהשילובים האפשריים.

 

בתוכניות הדו חוגיות בשילוב החוג הרב תחומי במדעי החברה עם החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה/ החוג 

של כל לקרימינולוגיה/החוג לפסיכולוגיה, על הסטודנט ללמוד את תכנית הלימודים על פי הפירוט המופיע בקובץ 

(. לדוגמא: בתכנית הדו חוגית בשילוב )לא קיים פירוט לשילובים אלו בקובץ זה חאחד מן החוגים בשנתון תשע"

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג הרב תחומי במדעי החברה על הסטודנט ללמוד את תכנית הלימודים כפי 

נ"ז( וגם את תכנית הלימודים כפי שכתובה בשנתון החוג  60שכתובה בשנתון החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )

 נ"ז(. 60הרב תחומי במדעי החברה )

 

 

 "משיב הרוח"-לימודי העשרה

 

נ"ז בתכנית "משיב הרוח" )לימודי  6החל משנה"ל תשע"ד, על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של 

 בכל שנה אקדמית קורס אחד.-העשרה(

 "משיב הרוח" שיפורסם בנפרד. בקובץ את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 שנתון תשע"ח –חוגיות שנה ג'תכניות דו 

 והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיההחוג לחינוך 
 

 נ"ז שש"ס  שם הקורס

 4 4  פסיכולוגיה התפתחותית

 2 2  תורת האישיות

 6 6  סמינריון בחוג לחינוך

 4 4  פרקטיקום בחינוך

 6 6  קורסי בחירה בחוג לחינוך

 22 22  בחוג לחינוך סה"כ

 6 6  ואנתרופולוגיה סמינריון בחוג לסוציולוגיה

 10 10  בחירה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהקורסי 

 2 2  "קורס מתוכנית "משיב הרוח

 18 18  בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סה"כ

 40 40  סה"כ שנה ג'

 
 
 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג למדע המדינה
 

 נ"ז שש"ס  שם הקורס

 6 6  ואנתרופולוגיה סמינריון בחוג לסוציולוגיה

 11 11  קורסי בחירה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 2 2  קורס מתוכנית "משיב הרוח"

 19 19  בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סה"כ

 6 6  סמינריון בחוג למדע המדינה

 4 4  בחוג למדע המדינה פרקטיקום

 2 2  "קורס מתוכנית "משיב הרוח

 4 4  בהתמחות בחירה

 16 16  למדע המדינהסה"כ בחוג 

 35 35  סה"כ שנה ג'

 
 
 

 החוג לקרימינולוגיה והחוג למדע המדינה
 

 נ"ז שש"ס שם הקורס
 4 4 סטייה חברתית

 2 2 ויקטימולוגיה

 6 6 סמינריון בחוג לקרימינולוגיה

 4 4 התנסות מעשית בשדה -חובת בחירה

 2 2 קורס בחירה 

 2 2 "משיב הרוח"מתכנית קורס 

 20 20 סה"כ בחוג לקרימינולוגיה

 6 6 סמינריון בחוג למדע המדינה

 4 4 בחוג למדע המדינה פרקטיקום

 2 2 בהתמחות בחירה

 2 2 קורס מתוכנית משיב הרוח

 14 14 סה"כ בחוג למדע המדינה

 34 34 סה"כ שנה ג'

 (06.09.17 -מעודכן נכון ל) 

 

 
 



 4 שנתון תשע"ח –חוגיות שנה ג'תכניות דו 

 
 החוג למדע המדינה והחוג הרב תחומי במדעי החברה

 

 נ"ז שש"ס שם הקורס
 6 6 סמינריון בחוג למדע המדינה

 4 4 בחוג למדע המדינה פרקטיקום

 4 4 כלכלה פוליטית

 2 2 בהתמחות בחירה

 16 16 סה"כ בחוג למדע המדינה

 22 20 חטיבות בחוג הרב תחומי במדעי החברה

 38 36 סה"כ שנה ג'

 
 
 

 החוג לפסיכולוגיה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
 

 נ"ז שש"ס  שם הקורס

 6 6  לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהסמינריון בחוג 

 10 10  קורסי בחירה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 2 2  קורס מתוכנית "משיב הרוח"

 18 18  סה"כ בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 6 6  סמינריון מחקרי בחוג לפסיכולוגיה

 4 4  פסיכולוגיה חברתית

 3 3  פסיכולוגיה של האישיות

 3 3  פסיכולוגיה של הלמידה

 2 2  מבוא למבחנים פסיכולוגיים

 2 2  קורסי בחירה בחוג לפסיכולוגיה

 20 20  סה"כ בחוג לפסיכולוגיה

 38 38  סה"כ שנה ג'

 
 
 

 החוג לפסיכולוגיה והחוג לחינוך 
 

 נ"ז שש"ס שם הקורס
 6 6 סמינריון מחקרי בחוג לפסיכולוגיה

 4 4 פסיכולוגיה חברתית 

 3 3 פסיכולוגיה של האישיות

 3 3 פסיכולוגיה של הלמידה

 2 2 מבוא למבחנים פסיכולוגיים

 2 2 קורסי בחירה בחוג לפסיכולוגיה

 20 20 סה"כ בחוג לפסיכולוגיה

 6 6 סמינריון בחוג לחינוך

 4 4 פרקטיקום בחוג לחינוך

 2 2 קורס מתוכנית "משיב הרוח"

 8 8 קורסי בחירה בחוג לחינוך

 20 20 סה"כ בחוג לחינוך

 40 40 סה"כ שנה ג'

 

 
 
 
 



 5 שנתון תשע"ח –חוגיות שנה ג'תכניות דו 

 
 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג לקרימינולוגיה

 
 נ"ז שש"ס  שם הקורס

 6 6  סמינריון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 12 12  קורסי בחירה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 2 2  קורס מתוכנית "משיב הרוח"

 20 20  בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה סה"כ

 4 4  סטייה חברתית

 2 2  ויקטימולוגיה

 6 6  סמינריון בחוג לקרימינולוגיה

 4 4  התנסות מעשית בשדה -חובת בחירה

 4 4  קורס בחירה

 20 20  סה"כ בחוג לקרימינולוגיה

 40 40  סה"כ שנה ג'

 
 
 

 החוג לחינוך והחוג לקרימינולוגיה
 

 נ"ז שש"ס הקורסשם 
 4 4 פסיכולוגיה התפתחותית

 2 2 תורת האישיות

 6 6 סמינריון בחוג לחינוך

 4 4 פרקטיקום בחינוך

 4 4 קורסי בחירה בחוג לחינוך

 20 20 סה"כ בחוג לחינוך

 4 4 סטייה חברתית

 2 2 ויקטימולוגיה

 6 6 סמינריון בחוג לקרימינולוגיה

 4 4 בשדההתנסות מעשית  -חובת בחירה

 2 2 קורס בחירה

 2 2 קורס מתוכנית "משיב הרוח"

 20 20 סה"כ בחוג לקרימינולוגיה

 40 40 סה"כ שנה ג'

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 שנתון תשע"ח –חוגיות שנה ג'תכניות דו 

 
 החוג לפסיכולוגיה והחוג לקרימינולוגיה 

 
 נ"ז שש"ס שם הקורס

 6 6 סמינריון מחקרי בחוג לפסיכולוגיה

 4 4 פסיכולוגיה חברתית

 3 3 האישיותפסיכולוגיה של 

 3 3 פסיכולוגיה של הלמידה

 2 2 מבוא למבחנים פסיכולוגיים

 2 2 קורסי בחירה בחוג לפסיכולוגיה

 20 20 סה"כ בחוג לפסיכולוגיה

 4 4 סטייה חברתית

 2 2 ויקטימולוגיה

 6 6 סמינריון

 4 4 התנסות מעשית בשדה -חובת בחירה

 2 2 קורס בחירה

 2 2 הרוח"קורס מתוכנית "משיב 

 20 20 סה"כ בחוג לקרימינולוגיה

 40 40 סה"כ שנה ג'

 
 תחומי במדעי החברה-החוג לחינוך והחוג הרב

 

 נ"ז שש"ס שם הקורס
 4 4 פסיכולוגיה התפתחותית 

 2 2 תורת האישיות

 6 6 סמינריון בחוג לחינוך

 4 4 פרקטיקום בחינוך

 4 4 קורסי בחירה בחוג לחינוך

 20 20 לחינוךסה"כ בחוג 

 18 16 חטיבות בחוג הרב תחומי במדעי החברה

 2 2 קורס מתוכנית "משיב הרוח"

 20 18 סה"כ בחוג הרב תחומי במדעי החברה

 40 38 סה"כ שנה ג'

 

 
 
 


