
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 באקדמית עמק יזרעאל   חוגית -הרב תחומי במדעי החברה בתכנית הדו  ברוכ/ה הבא/ה לחוג 

 30.10.22בחשון,  ה' , תפתח ביום ראשון  ג פ"שנת הלימודים תש

 לקראת שנת הלימודים הראשונה שלך במכללה המידע הדרוש לך נמצא ב: 

 
 
 
 

 שם תמצא/י מידע על:  

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה   •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.   •

 הלימוד במכללה  כיתות •
 

 מידע לסטודנטים חדשים שנה א' לתואר ראשון ושני תשפ"ג  •

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 רישום לקורסי אנגלית שנה א' תואר ראשון  •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •
 

ימים רביעי    סמסטרים  7ניות מיוחדות דו חוגי רב תחומי בשילוב עם מדע המדינה, מסלול  ***תכ
 בימים רביעי ושישי:   סמסטרים 9ושישי+ מסלול 

בתוכניות אלו המערכת  של החוג הרב תחומי מובנית מראש ונשתלת ע"י מרכזת החוג הרב תחומי  
 בלבד. 

 להירשם לקורסי אנגלית בלבד. אין להוסיף/לגרוע קורסים. על הסטודנט  
 

 . 08:30-10:00, 29.09.22חלון הזמן לרישום יתקיים ביום א' 
 

 מבנה תכנית הלימודים 
 

 חוגי, לומד הסטודנט מקבץ חטיבות אחד כמצוין בטבלה. -בתכנית הלימודים במסלול הדו
 נ"ז.   18חטיבות לימוד, כאשר כל חטיבה נלמדת בהיקף של  3מקבץ החטיבות מכיל 

 נ"ז.   6בנוסף, כל סטודנט ילמד בשנה ג' סמינריון באחת החטיבות בהיקף 
 נ"ז.  60 -תחומי במדעי החברה -סה"כ בתכנית זאת בחוג הרב 

 תחומי במדעי החברה.  - על הסטודנט לבחור חוג לימודים נוסף לחוג הרב
תחומי במדעי החברה, אשר מקבילה  -חוגי לא ילמדו חטיבה במסגרת החוג הרב-סטודנטים במסלול דו 

 לחוג הלימוד הנוסף שלהם. 
 

פרוט החטיבות   שם מקבץ החטיבה 
 במקבץ 

  

 המזרח התיכון  המזרח התיכון 
 סמינריון 

תקשורת, חברה  
 פוליטיקה 

 תרבות ישראל והעמים 

 חינוך  חינוך וחברה 
 סמינריון 

תקשורת חברה  
 ופוליטיקה

 תרבות ישראל והעמים 

 קרימינולוגיה  חוק ומשפט 
 סמינריון 

 תרבות ישראל והעמים  משפט

סטודנטים < מידע לסטודנטים שירותים ל<  www.yvc.ac.ilאתר המכללה < 
 חדשים.

 

http://www.yvc.ac.il/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בכל    -נ"ז בתכנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה(   6על הסטודנטים ללמוד במשך לימודי התואר סך של  
 שנה אקדמית קורס אחד. 

תחומי במדעי החברה על חשבון קורסי בחירה  -נ"ז( ילמדו במסגרת החוג הרב  4קורסים בתכנית זו )  2 
. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון, בקובץ  נ"ז( במסגרת החוג הנוסף  2)  וקורס נוסף  בחטיבה 

 "משיב הרוח", שיפורסם בנפרד. 
 

הקורס   את  ילמדו  לקרימינולוגיה  החוג  עם  או  המדינה  למדעי  החוג  עם  בשילוב  הלומדים  סטודנטים 
 ( על חשבון קורסי בחירה בחטיבה.  12199סטטיסטיקה תיאורית והסקתית )

 
 סטודנט הבוחר מקבץ מזרח תיכון או חוק ומשפט יחויב ללמוד חלק מקורסי החובה בסמסטר קיץ.  *** 

 

 חובה בחטיבות הלימוד:להלן פירוט קורסי ה
 
 

 לימודי משפט 
 

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 11080 60 4 4   מבוא למשפט הישראלי

 29443 60 4 4   משפט ציבורי 

 11042 60 4 4 מבוא למשפט הפלילי 

  56 6 6 קורסי בחירה   

 
 

 קרימינולוגיה 
 

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 12243 60 4 4 לקרימינולוגיה מבוא 

 12034 60 4 4 תורת הענישה 

 11029 60 4 4 סטייה חברתית 

  56 6 6 קורסי בחירה  

 
 
 

 לימודי המזרח התיכון 
 

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 11082 60 4 4 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון 

  מבוא לדת האסלאם, לעדות ולמיעוטים

 )ילמד רק בקיץ( 

4 4 60 28017 

 29419 60 4 4   מבוא למזרח תיכון עו'תמאני 

  56 6 6 קורסי בחירה  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 לימודי חינוך  
 

 קוד הקורס   ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 11215 60 4 4 אידיאולוגיות בחינוך 

 11216 60 4 4 חינוך בחברה הישראלית 

 11217 60 4 4 פילוסופיה של החינוך

  56 6 6 קורסי בחירה 

 
 

 תקשורת חברה ופוליטיקה 
 מתוך הרשימה:   קורסי מבוא חובה  3על הסטודנט לבחור 
חוגי לא ילמדו קורסים המופיעים ברשימה זאת, אשר נלמדים כקורסי חובה או  -סטודנטים במסלול דו 

 חובת בחירה בחוג הלימוד הנוסף שלהם.  
 

 חובה 
 

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז

 חברה הישראלית מבוא ל 
 

4 4 60 23138 

 מבוא לקרימינולוגיה 
 

4 4 60 12243 

 11080 60 4 4   מבוא למשפט ישראלי

ולמיעוטים   לעדות  האסלאם,  לדת  מבוא 
  )ילמד רק בקיץ( 

4 4 60 28017 

 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון 
 

4 4 60 11082 

 מבוא למזרח תיכון עו'תמאני 
 

4 4 60 29419 

 מבוא למשפט פלילי 
 

4 4 60 11042 

 חינוך בחברה הישראלית 
 

4 4 60 11216 

 אידיאולוגיות בחינוך 
 

4 4 60 11215 

 פילוסופיה של החינוך
 

4 4 60 11217 

נ"ז כל    4קורסי חובה בשווי    3סה"כ לבחור  
 נ"ז  12קורס סה"כ 

 

12   12 60  

 קורסי בחירה 
 

6 6 56  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תרבות ישראל ועמים 
 

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 29406 56 2 2 משמעות החיים 

 29418 56 2 2 סוגיות בעת החדשה 

 29036 56 2 2 היהודים בעת החדשה 

 11149 56 2 2 תיקון עוולות היסטוריות 

 29440 56 2 2 תרבות וזהות 

  56 8 8 קורסי בחירה  

 

 

 

 ראש החוג 
 בינה ניר ד"ר 

 
 מזכירות החוג  

 04-6423489טלפון:  
 04-6423616פקס:    

 10:00-12:30ה' בין השעות -שעות קבלה:            ימים א' 
   09:00-10:30ה' בין השעות - שעות מענה טלפוני:  ימים א'

 .    < פניה לחוג  הגשת פניה : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
 

 : מרכזת החוג
 גב' קלרה יסעור 

e-mail: klaray@yvc.ac.il 
 

        מזכירות החוג מ"מ 
      קסם פרץגב' 

 e-mail: kesemp@yvc.ac.il  
 

 


