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מועמדים יקרים

המכללה האקדמית אחוה פותחת את שעריה לשנת הלימודים תשע”ד. 

אנו שמחים להציג בפניך את הידיעון אשר יפרוש את מגוון מסלולי הלימוד לתואר ראשון ושני 

הנלמדים במכללה האקדמית אחוה. 

במכללה פועלות תכניות ללימודי תואר ראשון .B.Sc במדעי החיים ובמדעי הסביבה, תואר ראשון 

בפסיכולוגיה, תואר ראשון ושני בחינוך ותעודת הוראה ומגוון תארים ראשונים של אוניברסיטת בן-

גוריון בפקולטות למדעי הטבע, הניהול ומדעי הרוח והחברה.

 המכללה האקדמית אחוה ממוקמת על קו התפר בין הנגב למרכז הארץ, בקמפוס כפרי וירוק.

הסגל האקדמי והמערך המנהלי של המכללה, מקפידים על איכות ומצוינות ברמת ההוראה ובשירות 

לסטודנט.

המכללה שואפת לממש ולפתח את היכולות האקדמיות של הסטודנטים לתואר ראשון ושני ולהובילם 

ביד בטוחה להישגים משמעותיים, הן ברמה האישית והן ברמה האקדמית.

הידיעון שבידך מכיל מידע מפורט לשימושך על מנת לסייע לך בהחלטה בבחירת תחום הלימודים 

ובניית עתידך.

נציגי מרכז מידע והרשמה ישמחו להעניק לך שירות זמין, אדיב ומקצועי על מנת להסדיר את 

הרשמתך וקבלתך ללימודים.

 

בהצלחה,
 

מרכז מידע והרשמה

*3622
info@achva.ac.il



ט.ל.ח - ייתכן שנפלו טעויות בכתיב. כמו כן, הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בכללים, בתכנית 

הלימודים ובימי הלימוד וכל שינוי אחר שידרש בהתאם לשיקול דעתה. המידע המעודכן מופיע באתר המכללה

 www.achva.ac.il והוא המחייב את המכללה מיום הופעתו באתר. 

בכל מקום שננקטת בו לשון זכר הכוונה לשני המינים ללא כל הבדל.
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המכללה האקדמית אחוה מציעה לך:

היצע רחב של מסלולי לימוד - תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה, תואר ראשון  9
בפסיכולוגיה, במדעי החיים, במדעי הסביבה ולימודים לתואר ראשון באחריות אקדמית של 

אוניברסיטת בן גוריון ומגוון תכניות לתואר שני בחינוך.

רמת ההוראה גבוהה - הסגל האקדמי עוסק גם במחקר ומוביל את הסטודנטים לחשיבה  9
ביקורתית, חשיבה יצירתית, ניתוח, תהייה וחקירה של חומר הלימוד.

התנסות מעשית במהלך הלימודים - המכללה מכינה את הסטודנט לקראת יציאתו לשוק  9
העבודה. במכללה מעבדות מחקר מתקדמות המותאמות לציוד הקיים בתעשייה, תכניות 

הלימודים כוללות יציאה לסיורים והתנסות מעשית בשטח. תלמידי החינוך וההוראה משולבים 
בעבודה המעשית החל מהשנה הראשונה ללימודיהם.

מכוונות להצלחת הסטודנט - במכללה קיים מערך סיוע מתקדם הכולל: חונכות אישית,  9
תגבור לימודי, סיוע כלכלי ומרכז טכנולוגי מתקדם לסטודנטים בעלי לקויות למידה ובעלי 

צרכים מיוחדים. כמו כן, הסטודנט במכללה האקדמית אחוה, זוכה ליחס אישי של המרצים 
והמתרגלים, ללימודים באווירה אינטימית, ולשירות זמין ואדיב של יחידות המנהל לסטודנטים.

שכר לימוד ומלגות - שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות. המכללה  9
מעניקה מלגות כניסה למצויינים, מלגות מצטיינים בלימודים, סיוע כלכלי ומלגות מעורבות 

חברתית.

אוניברסיטאישכר לימוד 

מלגות
המכללה האקדמית אחוה מעניקה מלגות שכר לימוד במגוון תכניות ומסלולים:

נתוני  9 בעלי  לסטודנטים  וג’  ב’  בשנים  חלקית  ומלגה  א’  בשנה  מלא  לימוד  שכר  בגובה  מלגה 

כניסה גבוהים בכל המסלולים לתואר ראשון.

מלגה בגובה שכר לימוד מלא בשנה א’ לסטודנטים לתואר ראשון בפסיכולוגיה.  9

מלגה בגובה שכר לימוד מלא בשנה א’ ומלגה חלקית בשנים ב’ וג’ לסטודנטים לתואר ראשון  9

במדעי הסביבה.

מלגה בגובה שכר לימוד לשלוש שנות לימוד ומלגת קיום -לסטודנטים בחינוך ותעודת הוראה  9

בעלי נתוני כניסה גבוהים.
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היכרות



מרכז מידע והרשמה

במרכז מידע והרשמה תוכל לקבל ייעוץ והכוונה אישית על מגוון התחומים 
הנלמדים במכללה האקדמית אחוה.

המרכז פתוח: 
בימים א’-ה’ בשעות 18:00-09:00 

ביום ו’ בשעות 12:00-09:00 
ניתן להגיע לפגישת יייעוץ בתיאום מראש.

נשמח לעמוד לשירותכם
הקמפוס האקדמי אחוה 

    *3622
פקס: 08-8588092

info@achva.ac.il  :דוא”ל

www.achva.ac.il :אתר המכללה
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תואר ראשון .B.A בפסיכולוגיה*

ראש המחלקה: פרופ’ ג’ודי אורבך

התכנית הינה חד-חוגית ועוסקת באספקטים של אישיות והתפתחות, בהיבטים של קוגניציה ומוח, 
ובתהליכים חברתיים וארגוניים. כמו כן התכנית כוללת קורסים העוסקים במתודולוגיה מחקרית 
מבוססת  תשתית  מעניק  התכנית  של  הרחב  היקפה  יישומית.  אוריינטציה  בעלי  כאלה  לרבות 
ויוקרתית הן להשתלבות בשוק העבודה והן להמשך לימודים מתקדמים בתחומים שונים. התכנית 

כוללת את כל הקורסים הנדרשים כדי להגיש מועמדות לקבלה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה. 
במכללה מעבדות מחקר המאפשרות לסטודנטים להתנסות במחקר במסגרת הלימודים.

בוגר התכנית יקבל תעודת “בוגר .B.A בחוג לפסיכולוגיה” של המכללה האקדמית אחוה. 
לקראת סיום התואר תסייע המכללה לסטודנטים המעוניינים להמשיך לתואר שני בפסיכולוגיה 

לקראת מבחן המיון לתואר זה.

מסלול הלימודים
תכנית חד חוגית בהיקף של 121 נקודות זכות.

הלימודים בתכנית נמשכים 3 שנים.

ימי לימוד
א’, ג’, ה’ 

התכנית בנויה מקורסי חובה ומקורסי בחירה המאורגנים בשלושה אשכולות:
אשכול קוגניציה ומוח - האשכול מתמקד בתהליכי חשיבה ובבסיס הביולוגי שלהם. 

קורסים לדוגמא: אינטליגנציה אנושית, חקר הזכרון, שפה וקוגניציה.
אשכול התפתחות ואישיות - האשכול מתמקד בהתפתחות פסיכולוגית לאורך החיים ובתיאוריות 

של האישיות.
קורסים לדוגמא: סוגיות בגיל ההתבגרות, הפרעות חרדה, הפרעות אכילה.

החברתית  ברמה  וביטויים  פסיכולוגיים  בתהליכים  עוסק  האשכול   - וחברה  ארגון  אשכול 
ובהקשרים ארגוניים.

קורסים לדוגמא: פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה בין תרבותית, תהליכים צוותיים.
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מלגה בגובה 

שכר הלימוד 

בשנת הלימודים 

הראשונה
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הקורסים הנלמדים 

שנה א:
נקודות זכות   שם הקורס 

5 מבוא לפסיכולוגיה א’+ב’  
 5 פסיכולוגיה פזיולוגית א’+ב’  
4 פסיכולוגיה חברתית א’+ב’  

 5 פסיכולוגיה התפתחותית א’+ב’   
 4 מבוא לסטטיסטיקה  

3.5 הסקה סטטיסטית  
 3 פילוסופיה של המדע  
 2 למידה  
2 עיבוד וניתוח נתונים במחקר פסיכולוגי  

שנה ב:
נקודות זכות   שם הקורס 

פסיכולוגיה קוגניטיבית א’+ב’    5 
פסיכולוגיה ניסויית א’+ב’   5 

 2.5 מבוא לשיטות מחקר איכותניות   
 4 אישיות    
 3 סקרים רגרסיה ושיטות לינאריות   
 2 תפיסה    
1 פסיכולוגיה אבנורמלית  

שנה ג:
נקודות זכות שם הקורס 

4 סמינר עיוני   
4 סמינר אמפירי   
2 שפה וקוגניציה - היבטים התפתחותיים 

 4 מחקר מודרך   
2 יסודות הנוירופסיכולוגיה  

שיטות הדמיה מוחית, 
 2 יישומים קוגניטיביים וקליניים  

סמינרים עיוניים לבחירה  
 4 אוטומטיות בתהליכים קוגניטיביים 

היבטים נוירופסיכולוגיים וקוגנטיביים
 4 של רגשות    
 4 מודעות    
 4 הפרעות אכילה - תיאוריה, אבחון וטיפול 

 4 הפרעות חרדה א’+ב’   
סמינרים אמפיריים לבחירה 

 4 סוגיות בחקר זכרון א’+ב’  
 4 פרפקציוניזם - בין נורמלי לאבנורמלי א’+ב’ 
 4 טמפרמנט - היבטיים מחקריים א’+ב’ 

 4 בעיות בהתפתחות בהקשר המשפחתי א’+ב’ 
4 פסיכולוגיה בין תרבותית א’+ב’  

רשימת הקורסים נכונה לשנת תשע”ג ומתעדכנת מידי שנה

מרצים
ד”ר  גנאור-שטרן,  דנה  ד”ר  צלגוב,  יוסף  פרופ’ 
ליאורה נבון, ד”ר גלית שאלתיאל-גולד, ד”ר יונתן 
גז, ד”ר קרני שלף, ד”ר זיו חורב, ד”ר אפרת שוקף , 

ד”ר יעל פוזננסקי

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה 
להשכלה גבוהה

ה
סיכולוגי

פ
ב

  B
.A

שון .
א

אר ר
תו

10



תואר ראשון .B.Sc במדעי הסביבה*

ראש המחלקה: פרופ’ דן באומן

התכנית הינה חד חוגית ונועדה להכשיר בוגרים בעלי רקע אינטרדיסציפלינרי בנושאי סביבה. 
בבסיס התכנית עומדים לימודי יסוד במדעי הטבע בהם מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, וכן יישומי מחשב 

ולימודי אנגלית  המשולבים עם נושאים המתמקדים בתחומים הסביבתיים.  תחום הסביבה  רחב 
ומגוון וכולל את מדעי כדור הארץ, מטאורולוגיה ואקולוגיה. בהמשך  עוסקת התכנית במפגעים 
סביבתיים- זיהומי מים, אוויר וקרקע ובהיבטים משפטיים וכלכליים הקשורים באיכות הסביבה.

ייחודה של התכנית היא  בדגש  על  שילוב בין מדעי היסוד לנושאים בתחומים הסביבתיים. 
בתחומי מדעי כדור הארץ מתמקדים  בסביבות השונות: במדעי האטמוספירה ובאקלים, במערכת 

הנחלית–אגנית ובמערכת הזרימה על פני השטח ובתת הקרקע, תוך הצגת הקשרים המרתקים שבין 
המערכות.

התכנית מקנה הכשרה אינטרדיסציפלינרית הנחוצה לבוגרים כדי לצאת לשוק העבודה ולהשתלב 
כאנשי מקצוע במעקב ובשמירה על תקנים, וכקובעי מדיניות בענפי המשק השונים.  

בוגרי התכנית יוכלו להשתלב במסגרות תעסוקה מגוונות כמומחים סביבתיים:  בתעשייה, ברשויות 
מקומיות, במשרדי הממשלה ובגופים ירוקים , ובתכנון יישובי ועירוני. התכנית תאפשר השלמה 

לתעודת הוראה  במדעי הטבע ומתאימה גם כבסיס לתואר שני  ולהתפתחות בכיוון מחקרי.

מסלול הלימודים
תכנית חד חוגית בהיקף של 128 נק”ז

מבנה התכנית: קורסי תשתית- 19.5 נק”ז, קורסי חובה- 99.5 נק”ז, קורסי מעבדה- 4 נק”ז, וקורסי 
בחירה-5-4 נק”ז. 

הלימודים בתכנית נמשכים 3 שנים

ימי לימוד
מלגה בגובה שכר ארבעה עד חמישה ימים בשבוע.

לימוד מלא בשנה א’ 

ובשנים ב’ וג’ מלגה 

בגובה 50% משכר 

הלימוד
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הקורסים הנלמדים

שנה א:
נקודות זכות   שם הקורס 

חדו”א למדעים  5 
יישומי מחשב  0

מבוא לכימיה כללית א  3.5
מבוא לכימיה כללית ב  5  

ביולוגיה מולקולארית של התא א’  3
מבוא לזואולוגיה: בעלי החיים וסביבה  2
מבוא לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור  2
מבוא לגיאולוגיה  4
חקלאות ואיכות הסביבה  2

הסתברות למדעים  2.5
מבוא לכימיה אורגנית  3.5

מבוא לגיאומורפולוגיה  4
פיסיקה  4
פרוסמינר בדגש סביבתי  2

שנה ב:
נקודות זכות   שם הקורס 

ביוכימיה  3
מבוא למטאורולוגיה וקלימטולוגיה  4
מבוא לאקולוגיה סביבתית  3
משוואות דיפרנציאליות  3
שיטות סטטיסטיות  3
מבוא להידרולוגיה  4
מבוא לכימיה אנליטית  3
מבוא לתורת הקרקע  3
מעבדה בכימיה כללית  2

יסודות הגנטיקה א’  2.5
מיקרוביולוגיה  3
הידרוכימיה סביבתית  3
מבוא למדעי הים  3
פיסיקה סביבתית  2
תצלומי אויר  2

שנה ג: 
נקודות זכות   שם הקורס  

זיהום אויר  3
טיפול במים ושפכים  3
GIS מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות  3
תפקוד אגני ניקוז וניהולם  2
פסולת מוצקה וחומרים מסוכנים  3
סמינר בנושאי סביבה א + ב  4

שימוש בחישה מרחוק 
לחקר כדור הארץ  2
שינויי אקלים  3
דיני איכות הסביבה  2
טוקסיקולוגיה סביבתית  2
מחנה אקולוגי  4
מעבדה בחירה-  4

מבוא לשיטות אנליטיות 
מעבדה למיקרוביולוגיה סביבתית 

מעבדה בכימיה פיסיקלית 
שיטות בדיקת קרקעות 

שיטות מחקר בהידרומורפולוגיה 
מעבדה בכימיה אורגנית 

קורס בחירה  4-5
מבוא למדעי הצמח 

אבולוציה 
שיטפונות היבטים יישומיים וסביבתיים 

ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים לשנת הלימודים תשע”ד

מרצים
פרופ’ דן באומןת פרופ’ שחר הוד, פרופ’ חיים כהן, 

רוזנשטראוך,  אבי  ד”ר  סיון,  חיים  ד”ר  צורים,  עדו  ד”ר 
ד”ר חי כהן, ד”ר צביה שפירא, ד”ר יוסי צביאלי, 

ד”ר יוליה אלכסנדרוב, ד”ר אלי ארגמן ,
ד”ר גלעד גולוב, ד”ר יואל רסקין 

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
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ראש המחלקה: פרופ’ יוסי גרנות

הלימודים בתכנית מקנים ידע רחב במרבית ענפי הביולוגיה המודרנית, כגון: ביוכימיה וביולוגיה 
מולקולארית, גנטיקה, אקולוגיה, מדעי הצמח, פיזיולוגיה של התא, זואולוגיה וכו’.

הסטודנטים בתכנית ללימודי מדעי החיים יכולים לבחור תחום מיקוד בהתאם להעדפתם, החל 
מחקר הסביבה, דרך חקר צמחים או בעלי חיים וכלה בחקר מולקולארי וחקר הגנים.

לימודי התואר מכשירים את הסטודנט הן לתחום המחקר הביולוגי, למעוניינים בתארים 
מתקדמים, והן לתחום היישומי, להשתלבות במפעלים הביו-טכנולוגים, מעבדות רפואיות, 

והתעשייה הכימית - ביולוגית. 

בתום לימודיהם יוכלו בוגרי התואר במדעי החיים להשתלב בתפקידי מחקר והדרכה בתחומים 
שונים כגון חברות תרופות, חברות פרמצויטיות, חברות ביוטכנולוגיות, מעבדות מחקר בבתי 

חולים, שימור הטבע והסביבה, מוסדות מחקר פרטיים וגופים העוסקים בהדרכה בתחומי 
המדעים.

התואר מאפשר המשך לימודים לתארים מתקדמים בתחומי הביולוגיה השונים וכן לימודים 
לתעודת הוראה. 

מסלול הלימודים 
מדעי החיים - יש לצבור 120.5 נקודות זכות. 

מתוכן 2 נקודות זכות באנגלית ו-10 נקודות זכות של קורסי מיומנות בסיסיים במתמטיקה ויישומי 
מחשב. 

הלימודים בתכנית נמשכים 3 שנים.

ימי לימוד
ארבעה עד חמישה ימים בשבוע. 

מלגת מצויינים בגובה 

שכר הלימוד בשנה א’ 

למועמדים בעלי ציון 

פסיכומטרי/סכם 600 

ומעלה
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הקורסים הנלמדים 

שנה א:
נקודות זכות   שם הקורס 

5 חדו”א למדעים  
 4 יסודות הביולוגיה א’  
2 יסודות הביולוגיה ב’  

 0 יישומי מחשב   
 2 ביולוגיה מולקולארית של התא א’   
1 ביולוגיה מולקולארית של התא ב’  

 3.5 מבוא לכימיה כללית א’  
 3 מבוא לכימיה אנליטית  

2.5 הסתברות למדעים  
 5 מבוא לכימיה כללית ב’  
 1 כתיבה מדעית  

3.5 מבוא לכימיה אורגנית  

שנה ב:
נקודות זכות   שם הקורס 

 2 אנגלית מתקדמים 2  
מערכות ביולוגיות )מעבדה(   2 
 3 ביוכימיה א’    
 3 שיטות סטטיסטיות   
 2 היסטולוגיה    
 3 ביולוגיה התפתחותית   

  4 פיסיקה למדעי החיים א’  
 2.5 פילוסופיה של המדע    

2 מעבדה בביוכימיה   
 2.5 יסודות הגנטיקה א’   

 3 ביוכימיה ב’   
 3 מיקרוביולוגיה   
 3 פיזיולוגיה השוואתית של בע”ח  

 0.5  מעבדה בהיסטולוגיה   
 4  פיסיקה ב’    
 3 מבוא לביו-אינפורמטיקה  
 2 אבולוציה    
1 מעבדה בכימיה כללית   

שנה ג:
נקודות זכות שם הקורס 

2 מבוא לאקולוגיה   
יסודות הגנטיקה ב’   

3 פיזיולוגיה של צמחים   
 2 מעבדה במיקרוביולוגיה  
3 אנדוקרינולוגיה משווה  
 3 יסודות הנוירוביולוגיה   
 3 אימונולוגיה   

 6-9 בחירה    
 3 יסודות הביוטכנולוגיה   
 3 הנדסה גנטית   
 3 ביולוגיה של רבייה   
 2 פרוסמינריון   
 2 ביולוגיה מבנית   
 5 פרויקט    

2-6 בחירה    

רשימת הקורסים נכונה לשנת תשע”ג ומתעדכנת מידי שנה

מרצים 
פרופ’ שחר הוד, ד”ר הלנה אוסייצוב, 
ד”ר עמוס בן אסולי, ד”ר איתן בן דב, 

ד”ר חיים סיוון, ד”ר אבי רוזנשטראוך, 
ד”ר עידו צורים, ד”ר אביב שיש
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מעבדות מדעים
מעבדות ההוראה והמחקר הן מן המתקדמות 

בארץ וכוללות ציוד חדיש ואיכותי המותאם 
לציוד הקיים בתעשייה.

המעבדות משמשות לתחומי לימוד שונים כמו: 
מיקרוביולוגיה, ביולוגיה מולוקולרית, התא, 

ביוכימיה, יסודות הביולוגיה, מערכות ביולוגיות, 
היסטולוגיה, כימיה כללית ואנליטית ועוד.

השימוש במחשבים במעבדה נעשה במשולב עם 
ההוראה השוטפת. 

קבלה על תנאי
בעלי תעודת בגרות מלאה שאינם עומדים 

בתנאי הקבלה לתואר ראשון במדעי החיים 
יכולים ללמוד בתכנית הכנה במהלך סמסטר א’. 
תכנית הלימודים כוללת קורסים באנגלית, מבוא 

למתמטיקה מתקדמת, יישומי מחשב, כימיה 
כלללית, כימיה אנליטית וביולוגיה מולקולרית.

בוגרי התכנית שיעמדו בתנאי המעבר הנדרשים 
ישתלבו בלימודי התואר בסמסטר ב’ תשע”ד.
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תואר ראשון .B.Ed ותעודת הוראה

הלימודים במכללה האקדמית לחינוך הם לימודים אקדמיים ארבע-שנתיים. בסיום הלימודים יהיו 
הבוגרים זכאים לתואר ראשון .B.Ed ולתעודת הוראה, בשנה הרביעית הסטודנטים משלבים התמחות 

)סטאז’( במקביל ללימודים במכללה.

מסגרת הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת ממסלול לימודים ומתחום התמחות )חוג(.

הסטודנטים יבחרו מסלול לימודים להוראה לפי שכבת גיל )הגיל הרך, ביה”ס היסודי, 
ביה”ס העל-יסודי( וגם תחום התמחות/חוג המכשיר להוראת מקצוע מסוים. 

מסלולים והתמחויות
בשנת הלימודים תשע”ד יתקיימו הלימודים במסלולים ובהתמחויות )חוגים( הבאים: 

מסלולים 
הגיל הרך )חינוך רגיל/חינוך מיוחד(  -

ביה”ס היסודי  -
ביה”ס העל-יסודי  -

תכנית רב גילאית )מסלול וחוג(:
רב-גילאי אנגלית  -

רב-גילאי חינוך מיוחד   -

התמחויות )חוגים(
היסטוריה  -

לשון עברית  -
מתמטיקה  -

ספרות  -
מדעי הטבע  -
מדעי הטבע  -

מנהל מערכות חינוך  -

פתיחת מסלול/התמחות )חוג( מותנית במספר הנרשמים לשנת הלימודים תשע”ד.
19
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מלגת מצויינים 

בגובה שכר לימוד מלא 

בשנה א’ ובשנים ב’ ו-ג’ 

בגובה 50% משכר הלימוד 

למועמדים בעלי ציון 

פסיכומטרי/התאמה 600 

ומעלה
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תכנית הלימודים
לימודים עיונייםא. 
הכשרה מקצועיתב. 

א. לימודים עיוניים 
לימודים עיוניים כוללים לימודי מבוא כלליים ומשותפים לכל המסלולים בגישה בין-תחומית, לימודי 

מקצועות חובה כלליים, קורסי מבוא בהתמחויות, לימודי התמחות במקצועות ההוראה לטיפוח 
כישורים ומיומנויות.

כמו כן, על מנת להקל על הסטודנטים את השתלבותם בלימודים האקדמיים ולסייע בהתאקלמות 
במהירות וביעילות, משולבים כל הסטודנטים של שנה א’ בסדנת פיתוח למידה אקדמית וויסות עצמי 

)פלאו”ת( לחיזוק המיומנויות האקדמיות.
בשנים ב’-ד’ יינתן לסטודנטים ליווי במסגרת סדנאות תמיכה )פלאו”ת(. 

ב. הכשרה מקצועית
עבודה מעשית

העבודה המעשית מאפשרת התנסות במצבי אמת של הוראה ויישום התיאוריה במעשה החינוכי. 
העבודה המעשית משולבת בלימודים האקדמיים החל משנה א’ ומונחית על-ידי מדריכים פדגוגיים. 

האימון כולל יישום החומר התיאורטי הנלמד ותרגול שיטות הוראה מגוונות בזיקה לצורכי בתי הספר 
והגנים בהם מתבצעת ההכשרה.

התמחות בהוראה - סטאז’ )שנה ד’(
כמתחייב ממדיניות משרד החינוך, כל מורה חייב התמחות בהוראה בשנת עבודתו הראשונה.

סטודנט שסיים את כל החובות הלימודיים הקשורים בפדגוגיה )כולל פרויקט( ובסך הכל 80% 
מהחובות האקדמיים שלו, יכול להתחיל את ההתמחות בהוראה בשנה הרביעית ללימודים.
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צירופים אפשריים לבחירת מסלול/התמחות
התמחות )חוג(מסלול

חטיבות חובה: חינוך מיוחד, לשון וספרות לגיל הרך, מתמטיקה ומדעים לגיל הרךהגיל הרך )גן, גילאי 6-0(

בית הספר היסודי 
)כיתות א’-ו’(

במסלול היסודי יש לבחור התמחות ושתי חטיבות לימוד מבין השילובים המוצעים בכל התמחות

חטיבות לבחירההתמחות

חינוך לשוני + היסטוריהלשון
או

חינוך לשוני +ספרות

חינוך לשוני + לשוןהיסטוריה
או

מנהל מערכות חינוך + לשון

חינוך לשוני + לשוןספרות
או

מנהל מערכות חינוך + לשון

חטיבות חובה: חינוך מדעי + לשוןטבע

חטיבות חובה: חינוך מתמטי + לשוןמתמטיקה

בית הספר העל-יסודי 
)כיתות ז’-י’(

מסלול חד־חוגי - יש לבחור אחת מבין ההתמחויות הבאות:
מדעי הטבע, מתמטיקה

מסלול דו־חוגי - יש לבחור שתיים מבין הההתמחויות הבאות:
היסטוריה, לשון עברית, ספרות, מנהל מערכות חינוך*

*התמחות מנהל מערכות חינוך אינה מיועדת להכשרת אקדמאים להוראה

אנגלית )התמחות מורחבת(אנגלית רב-גילאי )כיתות ג’-י’(

התמחות מורחבת - מסלול המכשיר להוראה בגיל הרך הן במסגרות החינוך המיוחד והן במסגרות החינוך הרגיל.חינוך מיוחד לגיל הרך

חינוך מיוחד רב-גילאי
)כיתות א’-יב’(

מסלול דו־חוגי כללי - מכשיר להוראה בכל מסגרות החינוך המיוחד בגילאי א’-יב’
יש לבחור אחד מבין השילובים הבאים:

חטיבה בחינוך לשוני + ספרות
או

חטיבה בחינוך לשוני + היסטוריה

מסלול דו־חוגי משולב - מסלול זה מאפשר לשלב בנוסף להוראה במסגרות החינוך המיוחד גם הוראה בהתמחות 
נבחרת בחינוך הרגיל במסלול נוסף שנבחר:

במסלול היסודי ניתן לבחור בין ההתמחויות: טבע,מתמטיקה
*במסלול העל יסודי ניתן לבחור בין ההתמחויות: טבע,מתמטיקה

 *הקבלה למסלול זה הינה באישור מיוחד
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מסלולי הלימוד
המסלול לגיל הרך )גן, גילאי 6-0(

ראש המסלול: ד”ר בלהה פריינטה 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים המרכזית במסלול היא להכשיר גנן/ת אשר מבין לעומק את הילד ומהלך התפתחותו, תוך העשרת הידע הנדרש 

כדי ללמד שפה, חשיבה מדעית, כישורי חיים, אמנות ומוסיקה. 
בוגרי מסלול זה יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתפקיד גנן/גננת מובילים במערכת החינוך או בניהול גן פרטי. 

התכנית מעניקה תשתית לימודית לכל עבודה במסגרת פורמלית ובלתי פורמלית עם גילאים אלה.

נושאי ההכשרה 
ההכשרה מתמקדת ברכישת ידע והבנה בהתפתחות הילד, צרכיו ויכולותיו בתחומי החשיבה, השפה, המוטוריקה והיכולות 

הרגשיות. יושם דגש רב על הבנת מהותו ומקומו של הילד בעל הצרכים המיוחדים וילמדו שיטות לאיתור והתמודדות עם ילדים אשר 
זקוקים להתייחסות ייחודית במסגרת הגן הרגיל. 

הסטודנטים רוכשים ידע בתחומי לימוד רבים כגון יצירה, אמנות ומוסיקה. 
הלימודים מורכבים מלימודים עיוניים ומהתנסות מעשית.  

במסלול חטיבות חובה: חינוך מיוחד, לשון וספרות לגיל הרך, מתמטיקה ומדעים לגיל הרך.

קורסים לדוגמה מתכנית המסלול
• ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל הרך	
• פסיכולוגיה התפתחותית לגילאי לידה עד 6	
• מוסיקה קלאסית בגיל הרך	
• חינוך לתולדות האמנות בגיל הרך	
• הקשר בין תזונה להתפתחות הפעוט והילד	

תעודת התמחות באמנות לגיל הרך*
המכללה מציעה תכנית ייחודית במסלול לגיל הרך להתמחות באמנות בגן. התכנית כוללת 6 ש”ש. לצורך התעודה תינתן הכרה ב-3 

ש”ש מתוך לימודי התואר הראשון ותעודת הוראה. הסטודנט ילמד עוד 3 ש”ש במקביל ללימודיו.

* פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ובהתאם להחלטת המכללה 
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עושים רוח

המסלול לביה”ס היסודי )כיתות א’-ו’(
ראש המסלול: ד”ר חנה שטיין

מטרת הלימודים
המסלול מכשיר  מחנכים ומורים למסגרות חינוכיות בבית הספר היסודי. ההכשרה מקנה כישורים, מיומנויות וידע להוראת כל 

מקצועות הנלמדים בביה”ס היסודי.

נושאי ההכשרה
ההכשרה מתמקדת בהרחבת הידע באחד ממקצועות ההתמחות )חוג( לצד הדגשת מיומנויות הוראה-למידה בכיתה הטרוגנית, 

רכישת כלים לחינוך כיתה ולטיפוח תלמיד בעל חשיבה ביקורתית  הניחן גם בקשרים חברתיים חיוביים.

במסלול זה יש לבחור התמחות ושתי חטיבות. 
)ראה עמוד 21 - צירופים אפשריים לבחירת מסלול/התמחות(

קורסים לדוגמה מתכנית המסלול
• רב-תרבותיות בחינוך	
• התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה	
• חינוך ערכי	
• פסיכולוגיה התפתחותית	
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המסלול לביה”ס העל-יסודי )ז’-י’(    
ראש המסלול: ד”ר חנה שטיין

מטרת הלימודים
המסלול מכשיר מורים להוראת המקצועות הנלמדים בביה”ס העל-יסודי. ההכשרה מקנה כישורים, 
מיומנויות וידע להוראה מקצועית )בהתאם להתמחויות הנבחרות( במקצועות הנלמדים בבית הספר 

העל-יסודי.

נושאי ההכשרה
ההכשרה מקנה ידע מקצועי רחב ומעמיק במקצועות ההתמחות לצד מיומנויות הוראה/למידה 

המותאמים לגיל הנעורים.
הלימודים במסלול מפתחים כישורים ומיומנויות להתמודדות עם בעיות אופייניות לגיל הנעורים. 
הלימודים מקנים כלים לפיתוח תלמיד חוקר, בעל מודעות חברתית אזרחית, וכן כלים מתקדמים 

בהוראה הכוללים נגישות למקורות ידע, שימוש בטכנולוגיה חינוכית והנחייה של התלמידים בתהליכי 
למידה עצמאיים. 

קיימים שני מסלולי לימוד אפשריים בהם יש לבחור התמחות:
מסלול חד־חוגי - יש לבחור אחת מבין הההתמחויות הבאות:א. 

          מדעי הטבע, מתמטיקה.

מסלול דו־חוגי - יש לבחור שתים מבין ההתמחויות הבאות:ב. 
         היסטוריה, לשון עברית, ספרות, מנהל מערכות חינוך*

קורסים לדוגמה מתכנית המסלול
• רב-תרבותיות בחינוך	
• התמודדות עם בעיות משמעת בכיתה	
• חינוך ערכי	
• פסיכולוגיה של גיל הנעורים	

* התמחות מנהל מערכות חינוך אינה מיועדת להכשרת אקדמאים להוראה.
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ה המסלול להוראת האנגלית - מסלול רב גילאי )ג’-י’(  

ראש החוג: ד”ר מלודי רוזנפלד

מטרת הלימודים
חשיבות השפה האנגלית הולכת וגוברת ומקיפה אמצעים חדשים, מדינות חדשות ואוכלוסיות מגוונות. בעקבות התפתחות 

זו לימודי האנגלית בבתי הספר מקבלים מהות חדשה, הדורשת כוח אדם בעל כישורים מתאימים והכשרה מתאימה. המסלול 
מכשיר מורים להוראת האנגלית בבית הספר היסודי והעל־יסודי.

נושאי ההכשרה
המסלול שוקד על פיתוח יכולת מקצועית גבוהה אצל המורים לאנגלית הכוללת יכולת דיבור שוטף, יכולת טובה בהבנת 

הנשמע, בהבעה בכתב ובהבנת הנקרא, הקניית שיטות הוראה מגוונות של השפה, הקנית ידע בבלשנות שימושית תוך שימת 
דגש על יישומים בשפה האנגלית, הכרת השפה האנגלית בהיבט ספרותי, תרבותי ומסורתי והבנת הדרכים להוראת הטקסט 

הספרותי. 
כמו כן קורסים מתחומי החינוך ולימודי החובה הכלליים נלמדים באנגלית במטרה להרבות בשימוש בשפה האנגלית.

קורסים לדוגמה מתכנית המסלול:
• מבוא לניתוח לשוני	
• קולות שונים בספרות אמריקאית ) וירטואלי(	
• ניהול פרקטי בהוראת האנגלית	
• הוראת האנגלית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים	
• משדרים באנגלית	
• הקניית הקריאה	
• 	

דרישות נוספות לתנאי הקבלה )דרישות הקבלה המלאות מפורטות בעמ’ 64(
• בגרות באנגלית בהיקף של 4 יחידות לימוד לפחות בציון 75 ומעלה	
• ציון מינימום 100 ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי	
• ראיון אישי עם ראש החוג לאנגלית	

תעודה בהוראה מתקנת באנגלית*
החוג לאנגלית מציע לימודי תעודה בהוראה מתקנת באנגלית במקביל ללימודים לתואר הראשון .B.Ed ותעודת ההוראה.

לימודי התעודה מכשירים פרחי הוראה להתמודד עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשיעורי אנגלית רגילאים ובשיעורי עזר.
התכנית כוללת 6 ש”ש, לצורך התעודה תינתן הכרה ב-3 ש”ׁשש מתוך לימודי התואר הראשון ותעודת ההוראה. 

הסטודנט ילמד עוד 3 ש”ש במקביל ללימודיו.
*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ובהתאם  להחלטת המכללה.
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המסלול וההתמחות )חוג( לחינוך מיוחד                   
ראש המסלול: ד”ר יוספה אייזנברג

ראש החוג: ד”ר ארז מילר

מטרת הלימודים
במערכת החינוך בישראל לומדים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מגוונים. הלימודים במסלול זה מכשיר אנשי חינוך להוראה: 

• במסגרות לחינוך מיוחד, המטפלות באוכלוסיות בעלות חריגויות קשות. 	
• במסגרות שילוב, המטפלות באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בתוך מסגרות החינוך הרגיל. 	

נושאי ההכשרה 
ההכשרה להוראה בחינוך המיוחד מקנה כלים אקדמיים מקצועיים להוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ובכלל זה:  הכרת 
אוכלוסיות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, הכרת דרכי אבחון, תכנון והוראה המותאמות לקידום אוכלוסיות מיוחדות בתחומים 

ההתפתחותיים והאקדמיים, פיתוח אישיותו של המורה כאדם ערכי, מחויב ובעל יכולת התבוננות פנימית. מושם דגש על חשיבות 
הגישה הייחודית לכל ילד, מתוך ראייה הומנית-שיקומית.

במסלול זה ניתן לבחור:
א. מסלול גננות בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל - התכנית מאפשרת הוראה בגילאי הגן במסגרות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל.

ב. מסלול רב-גילאי דו־חוגי כללי - התכנית מכשירה להוראה בכל מסגרות החינוך המיוחד בכיתות א’-יב’.

ג. מסלול רב-גילאי דו־חוגי משולב - התכנית מכשירה להוראה במסגרת החינוך המיוחד והחינוך הרגיל. סטודנטים בתכנית ילמדו 

התמחות נוספת מהמסלול היסודי או העל-יסודי בהתמחויות מתמטיקה או טבע.

קורסים לדוגמה מתכנית המסלול:
• פיתוח וקידום שפה בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים	
• מבוא ללקויות קשות וליקויי חושים	
• אוטיזם	
• 	ADHD
• איתור וטיפול בהפרעות התנהגות	

תעודת התמחות באמנות לגיל הרך*
המכללה מציעה תכנית ייחודית במסלול לגיל הרך להתמחות באמנות בגן. התכנית כוללת 6 ש”ש. לצורך התעודה תינתן הכרה ב-3 

ש”ש מתוך לימודי התואר הראשון ותעודת הוראה, הסטודנט ילמד עוד 3 ש”ש במקביל ללימודיו.

* פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ובהתאם להחלטת המכללה 
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התמחויות )חוגים(

מדעי הטבע    
ראש החוג: ד”ר פנינה אלבין - איגנפלד

תכנית הלימודים בחוג למדעים מקנה לסטודנטים ידע בסיסי ומתקדם בתכנים מדעיים תוך בחינת 
השפעותיהם האפשריות על הפרט, החברה והסביבה, עם דגש על כלים דידקטיים להוראת המקצוע 

ותוך פיתוח מיומנויות חשיבה וחקר.
התכנית משלבת למידה אקדמית ולמידה התנסותית חוויתית הן במכללה והן מחוצה לה, תוך הטמעת 

טכנולוגיה חדשנית.

קורסים לדוגמה מתכנית ההתמחות:
• כימיה	
• מדעי הצמח	
• גנטיקה וחינוך לבריאות ותזונה נכונה	
• טיפוח חשיבה מדעית	
• חינוך לקיימות סביבתית	

הערה: 
נרשמים להתמחות זו נדרשים להציג מקצוע מדעי )ביולוגיה/כימיה/פיסיקה( בתעודת הבגרות 

בהיקף של 3 יח”ל ומעלה בנוסף לתנאי הקבלה ללימודי חינוך ותעודת הוראה המפורטים בעמוד 64.
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מתמטיקה    
ראש החוג: ד”ר מריטה ברבש

המתמטיקה היא בסיס למדעים רבים אחרים ומעמדה זה הולך ומתחזק עם התפתחות העולם המודרני. 
המטרה בהתמחות זו להעניק ידע והבנה של מושגים מתמטיים ולפתח אצל הלומדים כושר דידקטי 

המושתת על הבנה טובה ועמוקה של המקצוע ולפתח יצירתיות במתמטיקה וחשיבה לא שגרתית 
ועצמאית.

קורסים לדוגמה מתכנית ההתמחות
• מערכות מספרים ואקסיומות	
• משוואות ומערכות	
• אסטרטגיה של פתרון בעיות מילוליות	
• העשרה מתמטית	
• לוגיקה	
• הנדסת המרחב	

דרישות נוספות לתנאי הקבלה: )דרישות הקבלה המלאות מפורטות בעמ’ 64(
מסלול לבית הספר היסודי 

בגרות במתמטיקה - 4 יח”ל בציון 75 ומעלה או 3 יח”ל בציון 85 ומעלה
מסלול לבית הספר העל-יסודי 

בגרות במתמטיקה - 4 יח”ל בציון 80 ומעלה או 5 יח”ל בציון 75 ומעלה
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מינהל מערכות חינוך 
ראש החוג: ד”ר שרה זמיר

האתגרים העומדים בפני מורה במערכת החינוך בישראל מחייבים אותו להיות מנהיג בכיתתו 
ובסביבתו. מטרת הלימודים היא לעצב איש חינוך בעל יכולת ראייה מערכתית, היכול לאתר את 

צורכי התלמידים ולהובילם לתהליכי למידה והעצמה. 

קורסי ההתמחות מהווים תשתית מצוינת להמשך הלימודים בתכנית לתואר שני .M.Ed במינהל 
מערכות חינוך במכללה.

־הבוגר יוכל להשתלב בתפקידי ריכוז והנהגה במערכות החינוך השונות, במחלקות החינוך בר
שויות המקומיות, במתנ”סים, בעמותות חינוך ותרבות וכד’. 

קורסים לדוגמה
• תקשורת בין אישית ובין תרבותית	
• מבוא למנהיגות	
• דיני חינוך	
• אתיקה בניהול	
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היסטוריה   
ראש החוג: ד”ר אירנה וולדימירסקי

לימודי ההתמחות מתמקדים בשלוש תקופות מרכזיות: 
העת העתיקה, ימי הביניים וראשית העת החדשה בהיסטוריה כללית ובהיסטוריה של עם-

ישראל. 

הלימודים ממוקדים בהבנת אירועים ותהליכים היסטוריים וניתוח מקורות ברמה אקדמית תוך 
דגש על הקניית כלים דידקטיים להוראת ההיסטוריה ופיתוח מיומנויות חשיבה בתחום זה.

קורסים לדוגמה מתכנית ההתמחות
• עולמות נפגשים - מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים	
• השואה - משנאת הדת לשנאת הגזע והפתרון הסופי	
• ממלחמת תש”ח עד מלחמת יום הכיפורים	

ספרות             
ראש החוג: ד”ר שרה האופטמן

החוג לספרות מציג בפני הסטודנט יצירות ספרות מגוונות ומנחיל לו כלים להעמקת הידע 
הספרותי, תוך הדגמה של עקרונות ומושגים בתחום הפואטיקה הספרותית.

מטרת הלימודים היא הקניית היכרות עם ספרות העולם וספרות עם ישראל, רכישת מושגי 
יסוד המקובלים בחקר הספרות עם דגש על הענקת כלים לניתוח עצמאי של יצירות ספרותיות, 

והקניית כלים דידקטיים להוראת הספרות.

קורסים לדוגמה מתכנית ההתמחות
• הפואטיקה של עגנון	
• סיפורת פנטסטית	
• זרמים בביקורת הספרות	
• עולם הספרות בראי הקולנוע	
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לשון עברית  
ראש החוג: ד”ר דן דורון

־תכנית הלימודים בחוג מציגה כיווני עיון בתקופות הלשון השונות: לשון המקרא, לשון חז”ל ועב
רית חדשה וכן גם בתחומי הלשון השונים: הגה, צורות תחביר, סמנטיקה ושיח. כמו כן, מושם דגש 

על העיסוק בלשון בזיקה לחברה ולתקשורת. 
מטרת הלימודים העיקרית היא להכשיר סטודנטים להוראת הלשון ולציידם בכלים דידקטיים 
להוראה. החוג מקנה בסיס עיוני במדע הלשון, מעניק כלים לניתוח בלשני מודרני של הלשון 

העברית ומפתח דרכים לחשיבה דקדוקית מדעית.

קורסים לדוגמה מתכנית ההתמחות:
• לשון הזמר העברי	
• יסודות הדקדוק	
• מבוא לסמנטיקה והלקסיקון	
• פיתוח כישורי שיח דבור	
• לשון שירי הילדים	

תעודת עריכה לשונית*
 B.Ed. החוג ללשון מציע תכנית ייחודית בעריכה לשונית במקביל ללימודים לתואר הראשון

ותעודת ההוראה. התכנית בעריכה לשונית מקנה ללומדים ידע בתחומי הלשון ומפתחת מיומנויות 
עריכה של טקסטים מגוונים.

B.Ed. תינתן הכרה ב-2 ש”ש מתוך לימודי התואר הראשון

* פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ובהתאם להחלטת המכללה עפ”י שיקול דעתה.
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תכנית מצוינים - בונים עתיד
בשיתוף משרד החינוך

רכז התכנית: ד”ר אריאל פרוינדליך

מסגרת לימודים ייחודית, תלת שנתית לתלמידים מצוינים לתואר .B.Ed ותעודת 
הוראה.

מטרות התכנית 
לטפח, לפתח ולממש את כישוריהם של הסטודנטים המצוינים בעזרת טובי המרצים 

במכללה. התכנית מיועדת להעמיק ולהרחיב את תחומי הדעת של הסטודנטים 
ולאפשר להם הכשרה בדרכים ייחודיות כדי שיהוו מנהיגות חינוכית מובילה, 

שתתפוס בעתיד מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך.

ייחודיות התכנית
• המכללה האקדמית לחינוך מעמידה לרשות הסטודנטים אמצעי לימוד ייחודיים, 	

יייעוץ, הכוונה והדרכה אישית
• הלימודים בתכנית המצוינים ישולבו במסגרת המסלול והחוג על פי בחירת 	

הסטודנט 
• הסטודנטים ילמדו בתכניות ייחודיות. חלק מלימודי התכנית יתקיימו בקבוצות 	

קטנות המיועדות באופן בלעדי למשתתפים בתכנית 
• הלימודים מבוססים על השתתפות פעילה: קיום דיונים, כתיבת עבודות ומתן 	

הרצאות ע”י הסטודנטים עצמם. במסגרת התכנית מתקיימת עשייה חינוכית 
עשירה ואיכותית, כגון סיורים, הרצאות וכנסים

• 	 M.Ed. מסלול ייחודי לתואר שני: בוגרי התכנית יוכלו ללמוד לתואר שני
בחינוך ובהוראה ללא צורך בצבירת וותק של 3 שנים בהוראה 

משך הלימודים
תכנית הלימודים הינה לשלוש שנים לקראת תואר .B.Ed ותעודת הוראה.

סטודנטים שיתחילו לעבוד במערכת החינוך בשנה ד’ ישתלבו בתכנית סטאז’ כמורה 
בפועל, וישתתפו בסדנת סטאז’.

מלגה 

בגובה שכר לימוד 

מלא ומלגות קיום על 

סך 5000 ש”ח בכל 

שנה למשך 3 שנים

קורסים לדוגמה:
• פיתוח תחושת מסוגלות אישית ומקצועית	
• מנהיגות , סוגיות אתיות ומוסריות בחינוך 	

למצוינות
• יזמות ומנהיגות בחינוך	
• סיורים בנושא הכרת הארץ והמורשת	
• היכרות עם בתי ספר וזרמים במערכת החינוך	
• מעורבות חברתית ותרומה לקהילה	

תנאי הקבלה לתכנית מצוינים
נדרש ציון התאמה משולב - 630  )ציון משולב  א. 

של הבגרות והפסיכומטרי(

ציון התאמה - 615 ומעלה לבעלי הצטיינות  ב. 
חברתית-חינוכית מוכחת.

ג.   ועדת קבלה

הישגים לימודיים
המכללה תקיים מעקב אחר התקדמות הסטודנטים 

בתכנית. 
ההישגים נבדקים מידי סמסטר ומהווים תנאי 

להענקת ההטבות המוצעות.
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 M.Ed. תואר שני
מוסמך בחינוך ובהוראה



תואר שני .M.Ed “מוסמך בחינוך ובהוראה”
ראש בית הספר לתארים מתקדמים: ד”ר יעל פישר

קהל היעד ותנאי הקבלה
• בעלי תואר ראשון בממוצע 80 לפחות	
• בעלי תעודת הוראה	
• ותק של שלוש שנים בהוראה או בתפקיד חינוכי 	
• ועדת קבלה	
• בוגרי תכנית המצוינים של משרד החינוך יוכלו ללמוד לתואר שני .M.Ed בחינוך ובהוראה ללא צורך בצבירת וותק של 3 שנים בהוראה. 	

התכניות המוצעות:

תואר .M.Ed במינהל מערכות חינוך
ראש בית הספר למינהל מערכות חינוך: פרופ’ יצחק פרידמן

תואר שני במינהל מערכות חינוך מיועד להכשיר בעלי תפקידים לניהול ולהובלה במערכות החינוך הפורמאליות והלא פורמאליות. 

מטרת התכנית היא להעמיד בוגרים המסוגלים להוות עוגן מקצועי במערכות חינוך אלו, שיוכלו להתמודד עם התביעה לאיכות גבוהה של תוצרי 

מועסקים  הם  שבו  הארגון  את  להוביל  ויכולת  כלים  בעלי  ויהיו  וסביבתיות  ארגוניות  מפות”  “לקרוא  שידעו  משתנה,  במציאות  החינוך  מערכות 

למימוש אפקטיבי של מטרותיו. 

הלימודים יכשירו את הסטודנטים להכיר בחשיבותה של עבודת צוות, השואפת לאחריות ומצוינות אישית וצוותית המפתחת מחויבות להישגים 

אישיים וארגוניים.

תואר .M.Ed בחינוך מיוחד*
ראש התכנית: פרופ’ אלכס קוזולין

התכנית נועדה להכשיר מומחים חינוכיים בקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מתוך הגישה החברתית-תרבותית בעלת המאפיינים ההומניסטיים. 
גישה זו מכבדת את התלמיד ורואה בו אדם שלם בעל רצונות, צרכים ועוצמות. 

בתכנית ייחשפו הסטודנטים לידע העדכני ביותר הקיים אודות מאפיינים וצרכים מיוחדים של תלמידים, ויפתחו את האוריינות המחקרית שלהם, 
כדי שיוכלו להיות צרכנים נבונים של הידע בתחום החינוך המיוחד. 

הלמידה  פוטנציאל  ואת  המיוחדים  הצרכים  בעלי  התלמידים  של  יכולותיהם  את  להעריך  המיועדות  מתקדמות  שיטות  יוצגו  השונים  בשיעורים 
שלהם. במהלך הלימודים ילמדו הסטודנטים להכין, ליישם ולהעריך תכניות התערבות במטרה להעצים את יכולותיהם של תלמידים אלה.  

הסטודנטים יוכשרו להוביל את תחום החינוך המיוחד בבית ספרם, הם ילמדו לשתף פעולה עם צוות המורים, עם אנשי המקצוע הפרא-רפואיים 
ועם משפחותיהם של התלמידים. 

בוגרי התכנית ישמשו מומחים במסגרות משלבות וגם במסגרות של החינוך המיוחד שבהן מתחנכים תלמידים עם לקויות למידה ו/או עם לקויות 
אחרות. 
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תואר .M.Ed בתרבות עם ישראל והוראתה
ראש התכנית: פרופ’ נעמה צבר בן יהושע )אמריטה(

תכנית יחידה מסוגה בארץ, המיועדת למורים המתעניינים בהעמקת הידע בנושא תרבות עם ישראל והשרשתו בבתי הספר. הנושא 

יילמד מזוויות שונות ומרתקות תוך הצגת טקסטים מגוונים בהיסטוריה, בספרות, בפילוסופיה, ביהדות, במקרא ועוד.

ולחברה  לחיים  הרלוונטיים  האספקטים  את  ותדגיש  הוראתם  דרכי  ועל  מורשתנו  של  התרבותיים  שורשיה  על  תעמוד  התכנית 

בישראל בת ימינו.

מוסמכי התכנית יזכו להשתייך לקבוצת מחנכים, קטנה וייחודית, שלה תהיה הזכות והחובה לשמר את מורשת תרבות עם ישראל 

בקרב הדור הצעיר של התלמידים במערכת החינוך הממלכתית.

בחלק מהשעורים בתכנית דרך ההוראה תהיה שתפנית ורבת דיאלוגים כמו זו המתקיימת כיום בהצלחה בבתי המדרש החילוניים. 

יהוו חלק  ועולם אמונותיו,  והדיון בהם תוך כיבוד עמדות השונה וההשקפה האישית של הלומד  הקריאה בטקסטים המגווונים, 

אינטגרלי בתהליך הלימודי.

הלימודים כוללים: הרצאות, סדנאות, סיורים וביקורים באתרים ייחודים.

ומורים ממקצועות שונים, לא רק ממדעי הרוח,  התכנית, שעל המלמדים בה נמנים מטובי המרצים באקדמיה, היא בין תחומית 

יכולים למצוא בה עניין וערוץ להתחדשות מקצועית ואישית.

תואר .M.Ed בחינוך מתמטי לבית הספר היסודי*
ראש התכנית: פרופ’ שלמה וינר

במרכז תכנית הלימודים נמצא תחום דעת חדש יחסית שהתפתח מאד בחמשת העשורים האחרונים. תחום זה חוקר את דרכי 

החשיבה של תלמידים כשהם רוכשים ידע מתמטי, את קשייהם בלימוד המתמטיקה, את הגישות, התפיסות והכיוונים השונים 

בהוראת המתמטיקה.

מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיק את הידע הפדגוגי - מתמטי של המורים המלמדים בבית הספר היסודי. כמו כן התכנית 

נותנת מענה לקשת רחבה של תלמידים ומתייחסת לאלה המתקשים, לאלה המתקדמים ולאלה עם צרכים מיוחדים. התכנית 

מקנה כלים להוראה אינטגרטיבית לקשר בין תחומי הידע השונים ולהטמיע בהם חשיבה מתמטית.

* התכנית קיבלת אישור לפתיחתה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

לקבלת ידיעון לתואר שני .M.Ed ניתן לפנות למרכז מידע והרשמה 3622*
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הלימודים מקנים ידע נרחב בתחומי מדעי המחשב: גרפיקה של המחשב, ראייה חישובית, בינה 
מלאכותית, רובוטיקה, ניהול והנדסת תוכנה ועוד. 

לבוגרי התכנית רקע מעמיק באלגוריתמיקה, בשפות תכנות, במבני מחשבים ובמערכות תוכנה. 
בתכנית זו יוכשרו התלמידים בתחומי מדעי המחשב שיסייעו להם להשתלב הן בתעשיית התוכנה 

והמחשבים והן בלימודים לתארים מתקדמים.
לבוגרי התכנית יש מוניטין וביקוש רב בתעשיית ההיי- טק בכל תחומי המחשבים והתוכנה. 

המעוניינים בכך משתלבים בלימודים לתארים גבוהים בטובי המוסדות בארץ ובעולם. 

מסלול הלימודים
מדעי המחשב - יש לצבור 121.5 נקודות זכות.

ימי לימוד
ימים א’ עד ה’.

מרצים
ד”ר רימה סובול, ד”ר ארקדי לידרמן, 
ד”ר סטיוארט סמית, ד”ר יצחק רוזן. 

לימודי שנה א’ מתקיימים במכללה האקדמית אחוה.
לימודי שנים ב’ ו-ג’ מתקיימים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

הקורסים הנלמדים

שנה א:
שם הקורס     נקודות זכות  

 6 חדו”א א 1 למדעי המחשב  
5 חדו”א א 2 למדעי המחשב  
 5 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות  
 5 מבנים בדדים וקומבינטוריקה  
 5 אלגברה 1  
 5 אלגברה 2  
 5 מבוא למדעי המחשב  
 5 מבנה נתונים  

* רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת מדי שנה.

המחלקה למדעי המחשב
מתאם אקדמי: פרופ’ אוהד בן שחר 
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מלגת מצוינים בגובה 

שכר לימוד מלא בשנה 

א’, ובשנים ב’ וג’ מלגה 

בגובה 50% משכר 

הלימוד לבעלי ציון 

פסיכומטרי/סכם 680 

ומעלה
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המחלקה לניהול
מתאם אקדמי: ד”ר מוסי רוזנבויים

תכנית הלימודים בניהול מכשירה מנהלים לסביבה עסקית דינאמית המושפעת ממגמות גלובליות 
מורכבות. לשם כך מקנה התכנית הכשרה יסודית בתחום הניהול תוך פיתוח מיומנות חשיבה יצירתית 

וביקורתית.
תואר בניהול פותח אפשרויות תעסוקה במגוון רחב מאוד של תחומים. התואר מאפשר להשתלב 

בשוק העבודה במשרות ניהול זוטרות ובכירות שונות בארגונים ציבוריים, פרטיים, בחברות עסקיות 
ופיננסיות. תחום הניהול הוא אחד התחומים המבוקשים ביותר כיום מכיוון שתואר בניהול הוא תואר רב 

תחומי הנותן פלטפורמה יישומית רחבה בשוק העבודה. לניסיון התעסוקתי יש משקל רב בהתקדמות 
במערכות ניהוליות אך חשיבות ניתנת גם לרמת ההשכלה.

מסלול הלימודים הדו־מחלקתי בניהול מאפשר שילוב בין תחומי ידע שונים הנדרשים בשוק העבודה. 
התואר הדו מחלקתי מאפשר המשך לימודים לתארים מתקדמים במנהל עסקים, כלכלה, ייעוץ ארגוני, 

יחסים בין לאומיים, מדיניות ציבורית ועוד.
המכללה מציעה מסלול לימודים ייחודי המשלב ניהול ומזרח תיכון, מסלול זה מעניק תשתית אקדמית 

חיונית להתמודדות עם האתגר הגלום בסביבה הדינאמית של המזה”ת, לנוכח המורכבות התרבותית 
והאתנית והתמורות הפוליטיות המתרחשות. הגישה הבין-תחומית מאפשרת הבנה מעמיקה של 

הסביבות התרבותיות השונות, בישראל ובארצות המזרח התיכון, ומקנה כלים להתמודדות עם 
הפוטנציאל העסקי העצום הגלום בשווקים המתעוררים של המזרח התיכון. היכרות עם חברות מזרח 

תיכוניות ושליטה בשפה הערבית, מעניקות יתרון יחסי משמעותי בתחומי העסקים והניהול.

מסלול הלימודים
א. ניהול חד־מחלקתי - 121.5 נקודות זכות במחלקה לניהול 
במסלול זה ניתן ללמוד במגמות התנהגות ארגונית או מימון

ב. ניהול דו־מחלקתי - 57.5 נקודות זכות במחלקה לניהול בשילוב מחלקה נוספת: 
ניהול + כלכלה

ניהול + מזרח תיכון

ימי לימוד
ניהול חד־מחלקתי- ג’, ה’, ו’

ניהול וכלכלה - א’-ו’ 
ניהול ומזרח תיכון - ג’, ד’, ה’, ו’ 
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מלגת מצוינים בגובה 

שכר לימוד מלא בשנה 

א’, ובשנים ב’ וג’ מלגה 

בגובה 50% משכר 

הלימוד לבעלי ציון 

פסיכומטרי/סכם 680 

ומעלה
40



מרצים
ד”ר מייק דברת, ד”ר אושרית כספי-ברוך, 

ד”ר שני מנשקו, רו”ח יניב שני, 
עו”ד מרים מלזמן, גב’ חגית ארליכמן, 

מר דודו פלד, מר טל כספי, מר יובל יניב, 
מר יניב משה, גב’ גלית אבידר  

הקורסים הנלמדים

שנה א:
נקודות זכות   שם הקורס 

 3.5 שיטות כמותיות  
 0.5 יישומי מחשב  

 3 התנהגות ארגונית-מיקרו  
 3.5 יסודות החשבונאות  

 3 עקרונות השיווק  
 3.5 מבוא לכלכלה לניהול א’  

 3 מבוא למשפט  
 3 מבוא למערכות מידע  

 3.5 מבוא לסטטיסטיקה  
 3 התנהגות ארגונית - מאקרו  

 3.5 מבוא לכלכלה לניהול א’  
 3.5 חשבונאות ניהולית  

שנה ב:
נקודות זכות   שם הקורס 

 3.5 חקר ביצועים  
 3 אתיקה לניהול  

 3.5 שיטות סטטיסטיות  
 3.5 שיטות מחקר בניהול  
 3.5 ניהול התפעול  

 3 ניהול משאבי אנוש  
 3.5 יסודות המימון  

 3 מבוא לתורת קבלת החלטות  
קורסי מגמה: חקר שווקים, לחץ ושחיקה 

בעבודה, שיווק בינלאומי, 
קורסי בחירה: מבוא להתנהגות צרכנים, 

דיני חוזים ועסקים                                                                
* רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת מדי שנה.

*לימודי שנה ג’ מתקיימים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

קורס מבוא למתמטיקה
הלימודים במחלקה לניהול דורשים ידע בסיסי 

במתמטיקה.
המכללה מקיימת קורס מבוא למתמטיקה 

המיועד למועמדים אשר חסר להם ידע 
במתמטיקה.

קורס מבוא למתמטיקה הוא חובה עבור 
מועמדים בעלי 3 יח’ מתמטיקה.
הקורס מומלץ למועמדים בעלי:

4 יח’ מתמטיקה בציון נמוך מ- 70.
5 יח’ מתמטיקה בציון נמוך מ- 60.

הקורס יתקיים בקיץ או בסמסטר א’ ומהווה 
תנאי קדם לקורס שיטות כמותיות. ההשתתפות 

בקורס כרוכה בתשלום. 
המתקבלים לכלכלה וניהול במסלול דו 

מחלקתי מחוייבים לעמוד בדרישות הקבלה 
למחלקה לכלכלה ולסיים בהצלחה את קורס 
מבוא למתמטיקה בסמסטר קיץ טרם פתיחת 

שנת הלימודים.
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מבנה הלימודים במדעי הרוח והחברה

הלימודים במדעי הרוח והחברה אפשריים במספר מסלולים:
חד־מחלקתי - התמחות במחלקה אחת. 1
דו־מחלקתי - לימודים בשתי מחלקות. 2
3 . B.A.רב תחומי - לימודים במחלקה אחת ושתי חטיבות במחלקה ל B.A. דו־מחלקתי בשילוב

רב תחומי
לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה - לימודים בארבע חטיבות. 4

בעמודים הבאים מתוארים בקצרה הלימודים במחלקות השונות ומפורטים שילובים דו חוגיים   *
מומלצים. שילוב מומלץ מאפשר לימודים ברציפות כך שסטודנט העומד בתנאים האקדמיים 

יוכל לסיים את התואר בשלוש שנות לימוד.
בחלק מהשילובים המומלצים הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע.  *

חד מחלקתי

1

מחלקהמחלקה

2

מחלקה

חטיבה

חטיבה

3

חטיבהחטיבה

חטיבהחטיבה
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מחלקות במדעי הרוח

המחלקה לספרות עברית
מתאם אקדמי: ד”ר בתיה שמעוני

הלימודים במחלקה לספרות עברית מקנים ידע בספרות העברית לתקופותיה ולסוגיה והרחבת 
ההבנה של היצירה הספרותית במסגרת התרבות היהודית והכללית.

התכנית מקנה יסודות של ידע בספרות, יכולת ניתוח ודרכי גישה ליוצרים וליצירות מופת 
בספרות עברית.

בוגרי התואר יוכלו להשתלב במגוון תחומים בשוק העבודה: תחום ההוראה, מחקר אקדמי, 
עריכת ספרים בהוצאה לאור, כתיבה ועריכה עיתונאית, כתיבה יצירתית, עבודה בספריות 

וארכיונים ועוד.
התואר מאפשר המשך לימודים לתואר מתקדם בספרות וכן התמחות להוראה בתחום.

מסלול הלימודים
ספרות עברית דו־מחלקתי 54 נקודות זכות

שילובים מומלצים במסלול דו־מחלקתי:
ספרות + לשון

ספרות + מזרח תיכון

ימי לימוד
בין שלושה לארבעה ימים בשבוע, תלוי בשילוב הנלמד. 

מרצים
ד”ר בתיה שמעוני, ד”ר יעל זילברמן גב’ דנה בן זקן, גב’ הדס שבת, 

גב’ יפעת גינזבורג, גב’ יעל חזן,   

הקורסים הנלמדים

 שנה א:
נקודות זכות  שם הקורס 

 0 כתיבה עיונית - קורס תומך  
 1 כתיבה עיונית למתקדמים  
 1 הדרכה ביבליוגרפית  
 2 מבוא לסיפורת א  
 2 מבוא לסיפורת ב  

מבוא היסטורי-מספרות 
 4 המדרש עד לחסידות  
 1 מבוא לספרות עממית א  
 1 מבוא לספרות עממית ב  

מבוא היסטורי לספרות עברית 
2 חדשה - המאה ה 19-18  

שנה ב:
נקודות זכות  שם הקורס 

 3 תורת הספרות א  
 3 תורת הספרות ב  
 4 מבוא לשירה עברית בימי הביניים  

מבוא היסטורי לספרות עברית 
2 החדשה- המאה ה-20-19   
 2 מבוא לשירה א  
 2 מבוא לשירה ב  
 4 איך לכתוב עבודת מחקר  

קריאה בטקסטים מחקריים 
 2 בספרות העממית  

* רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת מדי שנה.
* לימודי שנה ג’ מתקיימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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מלגת מצוינים בגובה 

שכר לימוד מלא בשנה 
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בגובה 50% משכר 

הלימוד לבעלי ציון 

פסיכומטרי/סכם 680 
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המחלקה ללשון עברית
מתאם אקדמי: ד”ר חיים דיהי

הלימודים במחלקה ללשון עברית מעניקים ידע בלשון העברית לתקופותיה ולתחומיה והקניית כלים 
בלשניים ופילולוגיים לתיאור העברית בשלבי התפתחותה בזיקה ללשונות הקרובות לה.

בוגרי התואר יוכלו להשתלב במגוון משרות: תחום ההוראה, מחקר אקדמי, תרגום, עריכה בהוצאות 
ספרים, עריכה בעיתונות ברדיו וטלוויזיה, הגהה במערכות עיתונים והוצאות ספרים.

כמו כן ניתן להשתלב בעבודה בחברות מחשבים העוסקות בבניית מערכות אחזור מידע ומנועי חיפוש 
וכן בחברות העוסקות בבניית לומדות לשוניות המכילות ידע לשוני.

התואר מאפשר המשך לימודים לתואר מתקדם בלשון עברית וכן התמחות להוראה בתחום. 

מסלול הלימודים
לשון עברית דו־מחלקתי  54 נקודות זכות

שילובים מומלצים במסלול דו־מחלקתי:
לשון + מזרח תיכון

לשון + ספרות
לשון + .B.A רב תחומי בחטיבות במדעי הרוח

ימי לימוד
בין יומיים לשלושה בשבוע, תלוי בשילוב הנלמד.

מרצים
ד”ר אסנת דמרי, ד”ר טליה ברק דיתשי, 

מר יעקב צמח, גב’ יעל מימון

הקורסים הנלמדים

 שנה א:
נקודות זכות  שם הקורס 

0  ניקוד א   
 2 ניקוד ב  
 0 ניתוח תחבירי א  
 1 ניתוח תחבירי ב  
 3 ערבית ספרותית למתחילים א  
 3 ערבית ספרותית למתחילים ב  
 0 הדרכה ביבליוגרפית א  
 2 הדרכה ביבליוגרפית ב  
 2 ארמית חלק א   
 2 ארמית חלק ב  
 0 מבוא לדקדוק עברי א  
 1 מבוא לדקדוק עברי ב  
 2 תחביר של לשון המקרא  
2 תורת ההגה לשון המקרא  

 שנה ב:
נקודות זכות  שם הקורס 

 2 תורת הצורות של לשון המקרא א  
 2 תורת הצורות של לשון המקרא ב  
 2 לשון חז”ל א  
2  לשון חז”ל ב  
 2 מבוא לעברית של ימי הביניים  
 2 סמנטיקה  
 2 תורת ההגה של העברית החדשה  
2 תחביר של העברית החדשה  
2 סמינר  

* רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת מדי שנה.
* לימודי שנה ג’ מתקיימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מלגת מצוינים בגובה 

שכר לימוד מלא בשנה 

א’, ובשנים ב’ וג’ מלגה 

בגובה 50% משכר 

הלימוד לבעלי ציון 

פסיכומטרי/סכם 680 
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המחלקה ללימודי מזרח תיכון
מתאם אקדמי: ד”ר אבי רובין

הלימודים במחלקה ללימודי מזרח תיכון מעניקים ידע בסיסי על התרבות וההיסטוריה 
של המזרח התיכון, מצמיחת האסלאם ועד ימינו על מגוון היבטיהן: פוליטיקה, חברה, דת, 

תרבות, כלכלה. לימודי מזרח תיכון כוללים תחומים כגון: מדעי המדינה, מדעי החברה, מדעי 
הרוח ויחסים בין לאומיים. הבוגרים יוכלו להשתלב בהוראה, באקדמיה, במוסדות ממשל 

ופוליטיקה, מכוני מחקר ועוד.  מסלול הלימודים המשלב ניהול ומזרח תיכון מעניק תשתית 
אקדמית חיונית להתמודדות עם האתגר הגלום בסביבה הדינאמית של המזה”ת, לנוכח 

המורכבות התרבותית והאתנית והתמורות הפוליטיות המתרחשות. הגישה הבין-תחומית 
מאפשרת הבנה מעמיקה של הסביבות התרבותיות השונות, בישראל ובארצות המזרח 

התיכון, ומקנה כלים להתמודדות עם הפוטנציאל העסקי העצום הגלום בשווקים של המזרח 
התיכון. היכרות עם חברות מזרח תיכוניות ושליטה בשפה הערבית, מעניקות יתרון יחסי 

משמעותי בתחומי העסקים והניהול.
 

תלמידים שאינם בעלי ידע קודם יידרשו ללמוד ערבית. לפני תחילת הלימודים ידרש 
הסטודנט לעבור בחינת מיון/פטור.

מסלול הלימודים
מזרח תיכון דו־מחלקתי  54 נקודות זכות

שילובים מומלצים במסלול דו־מחלקתי:
מזרח תיכון + ניהול
מזרח תיכון + לשון

מזרח תיכון + ספרות
מזרח תיכון + .B.A רב תחומי בחטיבות משאבי אנוש וכלכלה

ימי לימוד
בין יומיים לשלושה בשבוע, תלוי בשילוב הנלמד.

מרצים
ד”ר חליל אבו-רביעה, ד”ר אבי רובין, ד”ר אורית יקותיאלי, ד”ר קרן אבו הרשקוביץ,

ד”ר אילן שדמה, ד”ר סיגל ג’ורג’מר יעקב צמח, מר אביעד מורנו, גב’ שרון מפציר, 
גב’ אורלי רחמיאן 

הקורסים הנלמדים:

שנה א:
נקודות זכות  שם הקורס 

 4 מבוא למזרח תיכון מודרני  
 4 מבוא לדת האסלאם  

מבוא למזרח התיכון: ממוחמד 
 4 ועד לעליית האימפריה העות’מאנית  

מבוא לתולדות האימפריה 
4 העות’מאנית  

 יסודות השפה הערבית א+ב                        

שנה ב:
נקודות זכות  שם הקורס 

2  מיומנות למידה אקדמית  
4 בדיון ומציאות בספרות הערבית  

קורסי בחירה:
 4 מגדר והמזרח התיכון בעת החדשה  

מודרניות במזרח התיכון: 
 4 המקרה העוסמאני  

* רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת מדי שנה.
* לימודי שנה ג’ מתקיימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מלגת מצוינים בגובה 

שכר לימוד מלא בשנה 

א’, ובשנים ב’ וג’ מלגה 

בגובה 50% משכר 

הלימוד לבעלי ציון 

פסיכומטרי/סכם 680 

ומעלה
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מחלקות במדעי החברה

המחלקה לכלכלה
מתאם אקדמי: ד”ר דני כהן זאדה

תכנית הלימודים בכלכלה מקנה ידע ודרכי התמודדות עם סוגיות כלכליות ברמת הפרט והחברה, 
הגורמים המשפיעים על התנהלות מערכות כלכליות מסוגים שונים ובנסיבות שונות, דרכי התמודדות 

עם בעיות כאינפלציה, אבטלה, מיתון, סוגיות כשערי חליפין, מדיניות מחירים, סחר בין-לאומי 
וסטטיסטיקה.

התמחות במנהל עסקים - תכנית הלימודים בכלכלה עם התמחות במנהל עסקים כוללת מלבד 
לימודי הכלכלה גם לימודים בסיסיים במנהל עסקים כגון: חשבונאות, מימון, שיווק, ניהול כוח אדם 

ועוד. מטרת התכנית היא לתת לתלמיד השכלה רחבה בנושאי מנהל וכלכלה יישומית. 
הבוגרים משתלבים ככלכלנים ובתפקידים ניהוליים בחברות וגופים ציבוריים כגון: בנקאות, תעשייה, 

היי-טק, שיווק, ארגונים ממשלתיים, שוק ההון, חברות רכש ועוד. בנוסף ניתן לעבוד גם כיועצי 
השקעות בגופים ציבוריים ופרטיים וכן לעסוק במחקר ובניתוח של תהליכים כלכליים במשק, ביייעוץ 

להשקעות, בבניית תכניות עסקיות ובעריכת דו”חות פיננסיים.

התואר מאפשר המשך לימודים לתארים מתקדמים בתחומים: כלכלה, מנהל עסקים.

מסלול הלימודים
כלכלה חד־מחלקתי בהתמחות מנהל עסקים - 108 נקודות זכות במחלקה לכלכלה א. 
כלכלה וניהול דו־מחלקתי - 57.5 נקודות זכות במחלקה לניהול, 54 נקודות זכות במחלקה ב. 

לכלכלה. 

ימי לימוד
כלכלה חד־מחלקתי - א’, ב’, ג’, ד’.

כלכלה וניהול דו־מחלקתי - ימים א’ עד ו’.

מרצים:
ד”ר יהודית גבעון, ד”ר דני כהן זאדה, ד”ר דוד כץ, ד”ר מגידיש רעות, ד”ר ריטה טרוצ’קי, 

מר ינאי מימון, מר דודו פלד, מר אהוד ראובן, מר גרסי אלמוג, מר דוד פרטוק

מלגת מצוינים בגובה 

שכר לימוד מלא בשנה 

א’, ובשנים ב’ וג’ בגובה 

 50%משכר הלימוד 

לבעלי ציון פסיכומטרי/

סכם 680ומעלה
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הקורסים הנלמדים

שנה א:
נקודות זכות  שם הקורס 

 4 חדו”א  
 3 יסודות החשבונאות א  
 3 יסודות החשבונאות ב  
 4 מבוא לכלכלה א  
 4 מבוא לכלכלה ב  
 4 סטטיסטיקה לכלכלנים א  
3 מחשבים לכלכלנים  

 שנה ב:
נקודות זכות  שם הקורס 

 4 מאקרו כלכלה א  
 4 מאקרו כלכלה ב  
 4 מימון הפירמה א  
 4 מימון הפירמה ב  
 4 סטטיסטיקה לכלכלנים ב  
 4 תורת המחירים א  
 4 תורת המחירים ב  
4 מבוא לאקונומטריקה  

* רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת מדי שנה.
* לימודי שנה ג’ מתקיימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

קורס מבוא למתמטיקה
הלימודים במחלקה לכלכלה דורשים ידע במתמטיקה. קורס מבוא למתמטיקה מיועד 

להשלים את הידע במתמטיקה לרמה הדרושה ואינו מקנה נקודות זכות. 
קורס מבוא למתמטיקה הוא חובה עבור מועמדים בעלי:

3 יח’ מתמטיקה.
4 יח’ מתמטיקה נמוך מ- 70.
5 יח’ מתמטיקה נמוך מ- 60.

הקורס יתקיים בקיץ או בסמסטר א’ ומהווה תנאי קדם לחדו”א ד’. 
המתקבלים לכלכלה וניהול במסלול דו מחלקתי מחוייבים לסיים בהצלחה את 

קורס מבוא למתמטיקה בסמסטר קיץ טרם פתיחת שנת הלימודים.
ההשתתפות בקורס כרוכה בתשלום.

מלגת מצוינים בגובה 

שכר לימוד מלא בשנה 

א’, ובשנים ב’ וג’ מלגה 

בגובה 50% משכר 

הלימוד לבעלי ציון 

פסיכומטרי/סכם 680 
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המחלקה למדעי ההתנהגות

התכנית מקנה ידע רחב בהתנהגות האנושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישורים: פרט, 
חברה ותרבות. מימוש התייחסות זו מתבצע תוך שילובם של שלושה מדעים: פסיכולוגיה, 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. סוציולוגיה חוקרת את מבנה החברה, תהליכים חברתיים 
ויחסי הכוח שבה. אנתרופולוגיה מתמקדת בתרבות האדם ומבנים סמליים תוך השוואה 

לא שיפוטית בין תרבויות. פסיכולוגיה מתמקדת בחקר המבנה הנפשי של הפרט ובפיתוח 
שיטות טיפול במצבי מצוקה נפשית.

תכנית זו מיועדת למעוניינים לשלב לימודי פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
במתכונת דו־מחלקתית בשילוב .B.A רב תחומי. על מנת לאפשר לבוגרי התואר במדעי 

ההתנהגות להשתלב בשוק העבודה המודרני מציעה המכללה שילוב של לימודים 
תאורטיים בתחום מדעי ההתנהגות עם שתי חטיבות לימוד מ.B.A רב תחומי:

1. כלכלה + מנהל עסקים
2. משאבי אנוש + תקשורת

3. משאבי אנוש + כלכלה

מסלול הלימודים
מדעי ההתנהגות - במסלול  דו מחלקתי - 54 נקודות זכות במחלקה למדעי ההתנהגות.

ימי לימוד
ימים א’, ג’, ד’.

מרצים 
פרופ’ יוסף צלגוב, ד”ר ניר אביאלי, ד”ר יוני גז, ד”ר דנה 

גנאור, ד”ר ליאורה נבון, ד”ר יעל פוזננסקי, ד”ר קרני שלף, 
ד”ר דגנית מנור, ד”ר זיו חורב, ד”ר דניאל ממן, 

גב’ לימור דנון 

בתכנית זו חלק מלימודי השנה השלישית ילמדו בקמפוס 
המכללה האקדמית אחוה. 

על גבי תעודת הבוגר שתוענק למסייימי תכנית זו יצויין: 
“הלימודים התקיימו במכללה האקדמית אחוה באחריות 

אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובפיקוחה.”

הקורסים הנלמדים
המחלקה למדעי ההתנהגות 

שנה א:
שם הקורס  נקודות זכות 

5 מבוא לפסיכולוגיה  
5 יסודות הסוציולוגיה  
5 מבוא לאנתרופולוגיה  
3 סטטיסטיקה א’  
3 סטטיסטיקה ב’  

יסודות פילוסופיים של המחקר 
      2 במדעי החברה  

שנה ב:
שם הקורס  נקודות זכות 

 6 החברה הישראלית א+ב  
יש לבחור 1 מתוך 4 מתודולוגיה:

3 פסיכולוגיה ניסויית   
4 שיטות מחקר איכותניות  
3 שיטות מחקר כמותיות   
3 רגרסיה ושיטות ניתוח   

יש לבחור 1 מתוך 4 קורסי פסיכולוגיה:
4 פסיכולוגיה פיזיולוגית   
4 פסיכולוגיה התפתחותית  
3 פסיכולוגיה חברתית   
4 פסיכולוגיה קוגניטיבית  

שנה ג:
שם הקורס  נקודות זכות 

2-4 סדנא/סמינר  
אחד מקורסי התאוריה של שנה ב’:

2 תאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות  
קורסי בחירה:

שם הקורס  נקודות זכות 
2 פסיכולוגיה קוגנטיבית בחיי היום יום  
2 ערעור ושימור של סיווגים תרבותיים  
4 התנהגות אבנורמלית א+ב  
4 מבוא למבחנים פסיכולוגיים א+ב  

* רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת מדי שנה.
* לימודי שנה ג’ מתקיימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מלגת מצוינים בגובה 

שכר לימוד מלא בשנה 

א’, ובשנים ב’ וג’ מלגה 

בגובה 50% משכר 

הלימוד לבעלי ציון 

פסיכומטרי/סכם 680 
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מדעי ההתנהגות וחטיבות כלכלה ומנהל עסקים

תכנית לימודים זו מעניקה ידע הדרוש לתפקידי ניהול שונים תוך שילוב ידע בסיסי בנושאים כלכליים. 
תכנית זו משלבת לימודים במחלקה למדעי ההתנהגות )54 נקודות זכות( ולימודים רב תחומיים 

בחטיבות כלכלה )28 נקודות זכות( ומנהל עסקים )28 נקודות זכות(.

בנוסף על קורסי מדעי ההתנהגות נלמדים הקורסים:

חטיבה בכלכלה
שנה א:

שם הקורס  נקודות זכות 
 3 יסודות הכלכלה א  
 3 יסודות הכלכלה ב  
 3 יסודות החשבונאות  

שנה ב:
שם הקורס  נקודות זכות 

 3 יסודות מימון הפירמה  
 3 כלכלה ניהולית  
 3 כלכלת ישראל  
 4 סמינר המשק הישראלי  

שנה ג:
שם הקורס  נקודות זכות 

3 קורס בחירה אחד בכלכלה  
)קורס בחירה בשנה ג’ על פי מגוון שיוצע 

באוניברסיטת בן גוריון באותה שנה(.

חטיבה במנהל עסקים
שנה א:

שם הקורס  נקודות זכות
 3 התנהגות ארגונית-מיקרו  
 3 התנהגות ארגונית-מאקרו  
 0 יישומי המחשב  
 3 עקרונות השיווק  

שנה ב:
שם הקורס  נקודות זכות

 3 ניהול תפעול  
 3 יסודות אסטרטגיה עסקית  
 3 מבוא למערכות מידע  

שנה ג:
שם הקורס  נקודות זכות

3 דיני חוזים ועסקים  
1 תוכן בעולם של אופן  

בחירה:  
3 לחץ ושחיקה בעבודה  
3 ניהול צוות עובדים  
3 אתיקה בניהול  

רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת  מדי שנה.
מרבית לימודי שנה ג’ מתקיימים  במכללה האקדמית אחוה
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מדעי ההתנהגות דו־מחלקתי וחטיבות משאבי אנוש ותקשורת

תכנית לימודים זו מעניקה ידע הדרוש לתפקידי ניהול שונים תוך שילוב ידע בסיסי בתחומי משאבי אנוש ותקשורת. תכני הלימוד יכללו הכרת 
גישות בתחומי הפרט, החברה והארגון. תכנית הלימודים מעמיקה את הידע הדרוש לתפקידים שונים בתחום המשאב האנושי וחושפת את 

הסטודנט לכלים של הנעה והכוונת עובדים, תפיסת העובד בארגון וכדומה. לימודי התקשורת משלבים היכרות עם תקשורת בהיבטים תיאורטיים 
)אמצעי תקשורת וטכנולוגיה( ובהיבטים יישומיים )שיווק, צרכנות ועוד(.

תכנית זו משלבת לימודי מדעי התנהגות )54 נקודות זכות( ולימודים רב תחומיים בחטיבות: משאבי אנוש )28 נקודות זכות( ותקשורת )28 נקודות 
זכות(.

בנוסף על קורסי מדעי ההתנהגות נלמדים הקורסים:

חטיבה במשאבי אנוש
שנה א:

שם הקורס                                              נקודות זכות 
יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו  3 
יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו  3 
אתיקה לניהול  3 
יישומי מחשב  0 

שנה ב:
שם הקורס                                             נקודות זכות 

ניהול משאבי אנוש  3 
דיני עבודה  3 
1 כתיבה עסקית 

קורסי בחירה
לחץ ושחיקה  3 
תקשורת בינאישית למנהלים  3 
ניהול צוות עובדים  3 

שנה ג:
שם הקורס                                             נקודות זכות 

דיני חוזים ועסקים  3 
3 מנהיגות וניהול בארגונים 

חטיבה בתקשורת
שנה א:

נקודות זכות  שם הקורס 
 2 היסטוריה של אמצעי התקשורת  
 2 מפת התקשורת בעולם ובישראל  
2 מושגי יסוד בתקשורת  
2 מבוא וטכנולוגיות תקשורת חדשות  

שנה ב:
נקודות זכות  שם הקורס 

 2 דיני תקשורת  
 2 תקשורת וחברה  

סדנא:
 2 הפקת סרט קצר  
 2 רדיו קהילתי  
1 עריכת וידאו  
2 כתיבה עתונאית  

קורסי בחירה:
3 אנשים עם מוגבלויות בתקשורת  
 3 התבגרות בקולנוע  
 3 “וואלס עם באשיר” בין הבועה לבופור  
 3 תקשורת וחברה בשנות ה-50  

סמינר:
4 סוגיות בשידור הציבורי בישראל  

 רשימת הקורסים נכונה לתשע”ג ומתעדכנת מדי שנה.
 מרבית לימודי שנה ג’ מתקיימים במכללה האקדמית אחוה
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המחלקה ללימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה 
מתאם אקדמי: פרופ’ ניצה ינאי  

מחלקה זו מאפשרת לימודים רב תחומיים ושילוב מגוון בתחומי הלימוד על פי שילובים מומלצים.
 המסלול מורכב ממספר חטיבות לימודים )היקף הלימודים בכל חטיבה 28 נקודות זכות(.  

 התואר הינו רב תחומי ומקנה השכלה נרחבת ללא התמחות יחודית. 

מסלול הלימודים
.B.A בלימודים רב תחומיים חד־מחלקתי מורכב מ-4 חטיבות. א. 
.B.A בלימודים רב תחומיים דו־מחלקתי מורכב מ-2 חטיבות ולימודים במחלקה נוספת. ב. 

לרוב המחלקות הנלמדות במכללה קיימת גם חטיבת לימודים הנלמדת במסגרת המחלקה ל.B.A רב תחומי: ספרות עברית, 
לשון עברית, לימודי מזרח תיכון, היסטוריה של עם ישראל, כלכלה, גיאוגרפיה. 

בנוסף מוצעות מספר חטיבות לימודים ייחודיות:

מדינת ישראל
התכנית מקנה ידע על ההיסטוריה של מדינת ישראל, ההגות 

והתרבות שנוצרה בה, מאפייניה הפוליטיים החברתיים הצבאיים 
ויחסיה עם התפוצות ועם מדינות העולם.

קורסים לדוגמה: מדינת ישראל - מבוא היסטורי, בית ספר כמעצב תרבות, 
החברה הישראלית היבטים סוציולוגים ואנתרופולוגיים, תולדות הרוק 

 הישראלי. 
מרצים: ד”ר ענת פלדמן, ד”ר טלי תדמור שמעוני, ד”ר גילת גופר, ד”ר יצחק 

 דהן

פולקלור
החטיבה מציעה מגוון לימודים בין תחומיים בהיבטים רחבים של 

החשיבה והיצירה העממית. מטרת הלימודים להקנות לתלמיד 
ידע בפולקלור יהודי וישראלי לסוגיו ולתקופותיו תוך השוואה 

לפולקלור של עמים ותרבויות אחרים.

קורסים לדוגמה: יסודות בחקר הספרות העממית, אמונות, מנהגים וקברי 
צדיקים, סדנת מספרי סיפורים.

מרצים: ד”ר מירי יוסוב-שלום, ד”ר ענת פלדמן, ד”ר דודו רוטמן, ד”ר אבדר 
 כרמלה.

היסטוריה כללית
מטרת התכנית היא להקנות לסטודנט ידע מקיף על התרבויות 

האירופאיות מהעידן הקלאסי דרך ימי הביניים והרנסנס ועד העת 
החדשה.

קורסים לדוגמה: מבוא לעת החדשה, מבוא לימי הביניים, חטאים 
ומפלצות, סוגיות יסוד בהיסטוריה מודרנית.

מרצים: ד”ר אלי בר חן, ד”ר אביטל הימן, ד”ר נור עופר, 
ד”ר יעקובוביץ עפרון ליאון, ד”ר הלל אייל.
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היסטוריה של עם ישראל
מטרת התכנית לפתח ולהעמיק את התודעה ההיסטורית 

הביקורתית. החטיבה משלבת לימודים בתחומי ההיסטוריה 
החברתית והאינטלקטואלית של היהדות וסביבתה התרבותית.

קורסים לדוגמה: תולדות עם ישראל בימי הביניים, תולדות עם ישראל 
בתקופה המודרנית, תולדות עם ישראל בימי בית שני, מבוא לתקופת 

המשנה והתלמוד, יהדות מול נצרות בתפיסת גאולה ומשיחיות.
מרצים: ד”ר מנחם בן שלום, פרופ’ אלינער ברקת, ד”ר טלי תדמור שמעוני, 

ד”ר נמרוד זינגר

תקשורת
החטיבה מיועדת להקנות ידע בתקשורת בהדגשת שילוב בין 

תחומי של היבטי תרבות, חברה וטכנולוגיה, לימוד אמצעי תקשורת 
“מסורתיים” וטכנולוגיות חדשניות ולימוד מאוזן של היבטי 

תקשורת עיוניים ומעשיים.

קורסים לדוגמה: מפת התקשורת בעולם ובישראל, תקשורת וחברה 
בישראל, מושגי יסוד בתקשורת, היסטוריה של אמצעי התקשורת, סדנת 

רדיו קהילתי, הפקת סרט קצר.
מרצים: מר יהודה בר-לב, מר עופר ויינשטיין, מר קובי ניב, מר יורם פרץ, 

מר דן רובינשטיין, מר גד ליאור, עו”ד עינת סנדלר

מנהל עסקים
תכנית הלימודים מעניקה ידע הדרוש לתפקידי ניהול שונים תוך 

שילוב ידע בסיסי בנושאים כלכליים.

קורסים לדוגמה: התנהגות ארגונית, מערכות מידע לניהול, עקרונות 
השיווק, דיני עסקים, כתיבה עסקית )הלומדים חטיבה זו מחויבים ללמוד 

 בנוסף חטיבה לכלכלה(.
מרצים: ד”ר דניאל וקשטיין, ד”ר מיכל רביבו.

כלכלה
מטרת התכנית להקנות לסטודנטים כלים לזיהוי, ניתוח ופיתרון 

בעיות מתחום הכלכלה. בתכנית זו נלמדים יסודיות בסיסיים מתחום 
הכלכלה.

קורסים לדוגמה: יסודות הכלכלה, 
יסודות החשבונאות, יסודות מימון הפירמה, כלכלה ניהולית.

מרצים: ד”ר יהודית גבעון, מר עופר ברונר, מר דודו פלד, 
מר דוד פרטוק.

משאבי אנוש
תכנית הלימודים תחשוף את התלמיד למגוון נושאים בתחום 

ותעניק ידע הדרוש לתפקידים שונים הנוגעים למשאב האנושי. 
הלימודים יאפשרו העמקת ידע ויקנו ללומד כלים והבנה בהנעת 

והכוונת עובדים.

קורסים לדוגמה: ניהול משאבי אנוש, 
 יסודות התנהגות ארגונית, לחץ ושחיקה. 

מרצים: ד”ר מייק דברת, ד”ר אושרית כספי-ברוך, 
גב’ רינת ליפשיץ, גב’ לליב כהן ישראלי.

שפה ותרבות ערבית
תכנית הלימודים תעניק ידע רחב על השפה הערבית כתוצר 

של מערכים חברתיים ותרבותיים משתנים לאורך ההיסטוריה 
מהתקופה האיסלאמית ועד ימינו.

קורסים לדוגמה: מבוא לספרות אסלאמית, מבוא לספרות ערבית 
קלאסית, מבוא לתרבות ערבית מודרנית, ספרות ערבית מתורגמת.

מרצים: ד”ר גורג’י סיגל, מר אבו-ענאם סעדי.

מזרח תיכון
החטיבה מאפשרת לתלמיד להעשיר את ידיעותיו על ארצות 

המזרח התיכון, ללמוד נושאים מתחומי הדת, ההיסטוריה, 
הגיאוגרפיה, הסוציולוגיה והתרבות של האזור מצמיחת האיסלם 

ועד ימינו.

קורסים לדוגמה: מבוא למזרח תיכון ממוחמד ועד עליית האימפריה 
העות’מנית, מבוא לדת האיסלם, מבוא למזרח תיכון מודרני.

מרצים: ד”ר גורג’י סיגל, ד”ר אורית יקותיאלי, מר אבו-ענאם סעדי.
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מסלול מותאם לאנשים עובדים - .B.A רב תחומי במדעי הרוח והחברה  

מסלול לימודים המיועד לסטודנטים המעוניינים לשלב לימודים עם עבודה. 
משך הלימודים - 3 שנים

במהלך השנתיים הראשונות הלימודים מתקיימים שלושה סמסטים בשנה. סתיו, אביב וקיץ. 

ימי לימוד יום ג’ בין השעות 21:30-14:30 
                   ביום ו’ בין השעות 14:30-8:00 

בשנה השלישית הלימודים יתקיימו בקמפוס אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע על פי מתכונת ומערכת השעות במחלקות השונות באוניברסיטה. 
תלמידים בתכנית “הזדמנות שנייה” ילמדו את מרבית קורסי הלימוד של שנה ג’ במכללה האקדמית אחוה במתכונת ימי לימוד המותאמת לאנשים 

עובדים. )פרטים לגבי תכנית “הזדמנות שנייה” בעמוד 54(

מסלול הלימודים לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה, חד מחלקתי המורכב מארבע חטיבות לימוד.

ניתן לבחור באחת מהתכניות הבאות:

B.A. .1 רב תחומי במדעי הרוח בחטיבות הלימוד   

תנאי הקבלה:   
א. פסיכומטרי או סכם 400 ומעלה

ב. בגרות מלאה הכוללת 4 יח’ באנגלית או תכנית הכנה לבני 30 ומעלה
ג. מועמדים מעל גיל 40 יוכלו להתקבל למסלול זה ללא פסיכומטרית קבלתם תהיה על תנאי ממוצע 75 ב- 24 נקודות זכות הנלמדות בשנה 

הראשונה ללימודים. מועמדים אלו יידרשו להיבחן במבחן אמיר לסיווג רמת האנגלית.
B.A. .2 רב תחומי במדעי הרוח והחברה בחטיבות הלימוד

תנאי הקבלה: 
א. פסיכומטרי או סכם 450 ומעלה

ב. בגרות מלאה הכוללת 4 יח’ באנגלית או תכנית הכנה לבני 30 ומעלה

משאבי 
אנוש 

מדינת 
ישראל

פולקלור

מזרח 
תיכון

משאבי 
אנוש 

מדינת 
ישראל

כלכלה

מזרח 
תיכון
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תכנית הכנה ללימודים אקדמיים לבני 30 ומעלה

תכנית הכנה לקראת לימודים אקדמיים מיועדת למועמדים חסרי תעודת בגרות בני 30 ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודים 
אקדמיים במדעי הרוח והחברה. הלימודים בתכנית זו נמשכים כ-12 שבועות ומתקיימים ביום ב’ בשעות אחר־הצהריים וביום 

ו’ בשעות הבוקר.

תכנית הלימודים כוללת חמישה קורסים במקצועות יסוד:
אנגלית למכינה 	 
אוריינות אקדמית 	 
אשנב למתמטיקה 	 
יסודות משטר במדינת ישראל 	 
סוגיות בהיסטוריה של עם ומדינת ישראל 	 

בתכנית הלימודים משולב קורס הכנה לקראת הבחינה הפסיכומטרית.

במהלך השנה יפתחו מספר מחזורי לימוד של תכנית ההכנה:
מחזור אביב יפתח ב-11/3/2013.
מחזור קיץ יפתח ב-24/6/2013.

תכנית “הזדמנות שנייה”
תכנית “הזדמנות שנייה” מיועדת למועמדים מעל גיל 30 המתגוררים בסביבת המכללה ומעוניינים בלימודי תואר ראשון 

במחלקה ללימודים רב תחומיים - מסלול מותאם לאנשים עובדים. במסגרת תכנית זו מוענקת מלגה למועמדים ללא תעודת 
בגרות הנדרשים ללמוד בתכנית ההכנה לבני 30 ומעלה. בנוסף מוענקת מלגה על סך 1,500 ש”ח לכל שנת לימוד במכללה 

האקדמית אחוה במסגרת לימודי התואר הראשון. 

לקבלת פרטים מלאים ולבדיקת התאמתך לתכנית ניתן לפנות למרכז מידע והרשמה 3622*
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מכינות קדם אקדמיות 
מנהלת המכינה: גב’ ורד מאור

מכינה ייעודית לחינוך*
בתנאי  עומדים  שאינם  מלאה  בגרות  תעודת  לבעלי  מיועדת  לחינוך  הייעודית  המכינה 
ללימודים  להתקבל  סיכוייהם  את  לשפר  ומעוניינים  לחינוך  האקדמית  למכללה  הקבלה 

סדירים. 
במכללה  הסדירה  הלימודים  תכנית  מתוך  אקדמיים  קורסים  כוללת  הלימודים  תכנית 
מחשב.  ואוריינות  אקדמית  אוריינות  מתמטיקה,  באנגלית,  וקורסים  לחינוך  האקדמית 

הקורסים האקדמיים יוכרו למתקבלים ללימודים סדירים במכללה האקדמית לחינוך.

תכנית הכנה למדעי החיים*
תכנית ההכנה למדעי החיים מיועדת לבעלי תעודת בגרות מלאה** שאינם עומדים בתנאי 
לשפר  ומעוניינים  אחוה  האקדמית  במכללה  החיים  במדעי  החד־חוגית  לתכנית  הקבלה 
באנגלית,  קורסים  כוללת  הלימודים  תכנית  בתכנית.  ללימודים  להתקבל  סיכוייהם  את 
מתמטיקה, כימיה, מחשבים וביולוגיה. חלק מהקורסים יקנו פטור מקורסי חובה אקדמיים 

למתקבלים ללימודי התואר.

מכינה קדם אקדמית להשלמה ולשיפור תעודת בגרות
המכינה הקדם אקדמית באחוה נועדה לסייע למועמדים לשפר את נתוני הקבלה שלהם 
למוסדות ההשכלה הגבוהה ולפיכך במסגרתה ניתן לשפר, לשדרג ולהשלים את תעודת 

הבגרות. 
לו  ומאפשרת  ולצרכיו  ליכולותיו  המותאמת  אישית  תכנית  נבנית  במכינה  סטודנט  לכל 

להשתלב בכל אחד ממסלולי הלימודים במכינה.
לתלמידי  הפסיכומטרי  למבחן  הכנה  קורסי  מתקיימים  אחוה  אקדמית  הקדם  במכינה 

המכינה במימון משרד הביטחון )לזכאים בלבד(.
הקורס ייפתח כשלושה חודשים לפני מועד הבחינה.

משוחררי צה”ל/שרות לאומי זכאים לפטור משכ”ל ומלגות קיום שלא ע”ח הפקדון הצבאי.

mechina-lid@achva.ac.il   :פרטים נוספים בטל.  08-8588031 או לדוא”ל

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים.

** ועדת חריגים תדון בבעלי תעודת בגרות חלקית.

ת
נו

כי
מ





סדרי הרשמה ללימודים

פתיחת שנת הלימודים תשע”ד - ט”ז חשון, 20 באוקטובר 2013

דרכי הרשמה
ההרשמה תתבצע באמצעות מילוי טופס הרשמה בפגישת ייעוץ או שליחת טפסי הרשמה בדואר.

דמי הרשמה - 380 ש”ח 

הרשמה לתארים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 welcome.bgu.ac.il :ההרשמה תתבצע באמצעות טופס הרשמה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב או באתר האינטרנט של האוניברסיטה

יש להקפיד לרשום בסעיף הדן בתחומי הלימוד המבוקשים כי הינך מעוניין בלימודים במכללה האקדמית אחוה - קוד מוסד 2 
עלות הרשמה דרך אתר האינטרנט - 487 ש”ח

לנרשמים בפגישת הייעוץ במכללה האקדמית אחוה, תינתן הטבה בדמי ההרשמה.

הערות כלליות
• יש להקפיד למלא את ערכת ההרשמה במלואה. ערכה שלא תכלול את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים )ע”פ ההנחיות המפורטות בערכת 	

ההרשמה/בטפסי הרישום( ואת השובר המאשר את תשלום דמי ההרשמה, לא תטופל.
• דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד והם תקפים להצגת המועמדות פעם אחת בלבד. דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשת 	

ההרשמה והם אינם מוחזרים גם אם המועמד אינו מתקבל ללימודים או אינו מממש את זכותו ללמוד.

• בעלי תעודת לוחם עד שלוש שנים ממועד השחרור מצה”ל יהיו זכאים לזיכוי בדמי ההרשמה.	
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בית הספר למדעים
B.Sc. -ו B.A. דרישות קבלה -תואר ראשון

תנאי קבלה
1. זכאות לתעודת בגרות הכוללת 4 יחידות לימוד באנגלית.

 מועמדים בני 30 ומעלה שאינם זכאים לתעודת בגרות ומעוניינים בלימודי מדעי הרוח והחברה 
יכולים להציג אישור כי עמדו בהצלחה בתכנית ההכנה לקראת לימודים אקדמיים כתחליף 

לתעודת הבגרות. 
2. ציון פסיכומטרי או סכם )בהתאם לדרישות הקבלה בכל מחלקה(.

3. מבחן מיון למדעי הרוח
מועמדים למחלקות ספרות, מזרח תיכון ובחטיבה ללימודי ספרות יידרשו להשיג ציון 70 ומעלה 

במבחן המיון למדעי הרוח בנוסף לעמידה בדרישות הקבלה )בגרות ופסיכומטרי(.
לימודי עברית

 תלמיד לתואר ראשון שידיעת השפה העברית שלו אינה מספקת, חייב ללמוד עברית עד רמת 
פטור.

פטור מלימודי עברית:
א. תלמיד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה עברית

ב. תלמיד שקיבל ציון 132 לפחות בבחינת היע”ל
ג. תלמיד שלמד עברית עד לרמת פטור מאוניברסיטה אחרת

מועמד ללימודים שאיננו פטור מלימודי עברית חייב להיבחן בבחינת ידע בעברית )יע”ל( הנערכת 
ע”י המרכז הארצי לבחינות והערכה. בהתאם לתוצאות מבחן יע”ל ישובץ התלמיד לקורסי עברית.

• המעבר להמשך הלימודים לתואר באוניברסיטת בן גוריון לא יתאפשר ללא פטור בעברית.	
• לתשומת ליבך, לימודי העברית אינם מזכים בנקודות זכות ומחויבים בתשלום שכר לימוד נפרד 	

ונוסף לשכר הלימוד הרגיל.
פטור מהבחינה הפסיכומטרית

1. מועמדים למחלקות: ספרות ולשון בעלי תעודת בגרות ישראלית שהממוצע המשוקלל של ציוני 
הבגרות הוא 90 ומעלה. 

2. מועמדים למחלקות: מזרח התיכון ולימודים רב תחומיים בעלי תעודת בגרות ישראלית 
שהממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות הוא 100 ומעלה.

3. מועמדים מעל גיל 40 יכולים להתקבל לפקולטה למדעי הרוח ולמחלקה ללימודים רב תחומיים 
בכל החטיבות במדעי הרוח ללא פסיכומטרי, הקבלה היא במעמד “על תנאי”. על מנת לעבור 

למעמד “מן המניין” עליהם להשלים לפחות 24 נק”ז בשנה הראשונה בציון ממוצע של 75 לפחות.
לתשומת ליבך: מועמדים אשר לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית חייבים בבחינת סיווג 

באנגלית )אמי”ר( לקביעת רמתם באנגלית. 
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במטרה לתת הזדמנות למועמדים עם קשיים חברתיים, כלכליים ואישיים, הופעל במכללה 
האקדמית אחוה אפיק קבלה חריג. באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ”ראויים לקידום” 

על פי אמות המידה המתבססות על כללי “האגודה לקידום החינוך”. אמות מידה אלה כוללות: 
אזור מגורים, בית הספר בו למד המועמד, רקע משפחתי לרבות השכלת ההורים, מספר הנפשות 

במשפחה ועוד. נתונים אלה מתייחסים לתקופה בה למד המועמד בבית ספר תיכון בלבד.
על המועמדים לעמוד בדרישות הבאות:

עד גיל 28. 1
נרשמו לתואר ראשון. 2
אינם בעלי השכלה אקדמית מלאה או חלקית. 3
אינם מועמדים לעתודה אקדמית. 4

תהליך רישום:
על המועמד למלא טופסי בקשה לוועדת חריגים של המכללה האקדמית אחוה בצירוף תוצאות 
ההתאמה של האגודה לקידום החינוך פרטים מלאים על אופן הגשת הבקשה מפורסמים באתר 

. www.kidum-edu.org.il :האינטרנט של האגודה לקידום החינוך
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בית הספר לחינוך
דרישות קבלה - תואר ראשון בחינוך .B.Ed ותעודת הוראה

תנאי קבלה
תעודת בגרות מלאה. 1
ציון פסיכומטרי. 2
ציון התאמה - ציון משולב בין מבחן פסיכומטרי וממוצע בגרות משוקלל. ציון ההתאמה הנדרש הוא 525 לפחות.. 3
ועדת קבלה. 4
דרישות קבלה בהתאם להתמחות. 5
מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית מחוייבים להיבחן במבחן יע”ל )מבחן ידע בעברית( . 6

ונדרשים להציג ציון 125.
מועמדים שנבחנו בבגרות בשפה שאיננה עברית מחויבים להציג בתעודת הבגרות 5 יח’ הבעה עברית בציון 80 ומעלה. 7

פטורים מהבחינה הפסיכומטרית
הפטור חל על המועמדים למסלולים: גיל הרך וביה”ס היסודי שממוצע הבגרות המשוקלל שלהם הוא 92 ומעלה. 

לתשומת ליבך: מועמדים אשר לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית חייבים בבחינת סיווג באנגלית )אמי”ר( לקביעת 
רמתם באנגלית. 

אפיק קבלה על תנאי
מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה ו/או ציון פסיכומטרי שאינם עומדים בתנאי הקבלה לשנת הלימודים תשע”ד יוכלו 

להגיש בקשה להתקבל באופן חריג ועל תנאי ללימודי תואר ראשון ותעודת הוראה. מועמדים אשר יקבלו אישור להתקבל 
באופן חריג יידרשו לעמוד בתנאי מעבר משנה א’ לשנה ב’. הקבלה על תנאי הינה על פי שיקול דעתה והחלטתה של ועדת 

החריגים של המכללה האקדמית אחוה.
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שירותים לסטודנט



מרכז שירות לסטודנט - ביה”ס למדעים
מרכז השירות לסטודנט מטפל בכל נושא הקשור ללימודים אקדמיים. במרכז שירות לסטודנט 

 רכזות המלוות את הסטודנטים במהלך לימודיהם במכללה:

גבי רונן רכזת סטודנטים במחלקה ל.B.A  רב-תחומי במתכונת חד -מחלקתית, המחלקה למדעי 
החיים, המחלקה למדעי המחשב, המחלקה למדעי הסביבה

gabi_r@achva.ac.il :08-8588051, דוא”ל

מאיה פוטרוך רכזת סטודנטים במחלקה לכלכלה, המחלקה לניהול ומחלקות מדעי הרוח 
)מזרח תיכון, ספרות, לשון(

maya_po@achva.ac.il :08-8588014, דוא”ל

ישראלה קרן רכזת סטודנטים במחלקה למדעי ההתנהגות ופסיכולוגיה
israela@achva.ac.il :08-8588073, דוא”ל

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני מפורסמים באתר האינטרנט של המכללה.

צוות מנהל סטודנטים - ביה”ס לחינוך
ורד קורדובה זולר מנהלת אדמיניסטרטיבית
veredzo@achva.ac.il :08-8588116, דוא”ל

חגית שמאלי ראש צוות מנהל סטודנטים, רכזת סטודנטים - אנגלית, מדעים ומצוינים
hagit_q@achva.ac.il :08-8588025, דוא”ל

אילנה ונה רכזת מנהל סטודנטים - מסלול גיל רך, הלוואות מותנות
vana_i@achva.ac.il :08-8588032, דוא”ל

הדר ארביב רכזת מנהל סטודנטים - מסלול חנ”מ
hadar_a@achva.ac.il :08-8588013, דוא”ל

אביטל ארביב רכזת מנהל סטודנטים - המסלול היסודי והעל יסודי
avital_ar@achva.ac.il :08-8588149, דוא”ל

מיכל עמירם רכזת מנהלית ומנהל סטודנטים תואר שני
michal_m@achva.ac.il :08-8588063, דוא”ל

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני מפורסמים באתר האינטרנט של המכללה.
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שכר הלימוד במכללה האקדמית אחוה ובאחוה המכללה האקדמית לחינוך 
תואם את החלטות הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. 

מכללת אחוה מוכרת לחוק קליטת חיילים משוחררים. סטודנטים שיש להם כספים בקרן חיילים 
משוחררים יוכלו לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון. לשם כך עליהם לגשת לבנק בו מתנהל 

חשבון הפיקדון עם שובר לתשלום )אותו ניתן לקבל במדור שכר לימוד( ואישור מוסד מוכר 
ע”י משרד הביטחון )את האישור ניתן לקבל במדור שכר לימוד או להוריד מאתר האינטרנט 

של המכללה. לתשומת לבכם, יש להוריד את האישור הנכון הכולל את תחום הלימודים אליו 
נרשמתם(. 

בנוסף לשכר הלימוד המוסדי חלים על הסטודנט תשלומים נוספים:
אגרת שמירה, ביטוח תאונות אישיות ו/או כל תשלום נוסף כגון אגרות רשות )חניה, שירותים 

ממוחשבים, אגרת רווחה ועוד(
כללי החישוב של שכר הלימוד מופיעים  באתר האינטרנט של המכללה.

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים  
הכללים וההוראות המלאים מופיעים באתר האינטרנט של המכללה והם מחייבים את הסטודנט 

ואת המכללה. ביטול הרשמה / לימודים יעשה בכתב בלבד. 
ביטול הרשמה יש לשלוח למדור רישום. ביטול לימודים למנהל הסטודנטים הרלוונטי. 

הודעות טלפוניות או הודעה בע”פ אינה קבילה.

שעות קבלת קהל במדור שכר לימוד: 
ימים א’ - ה’  08:30 - 16:00 

שעות מענה טלפוני: 

 *3622
ימים א’ - ה’  08:30 - 16:00
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דיקן הסטודנטים

לשכת דיקן הסטודנטים מהווה חוליה חשובה המקשרת בין הסטודנטים לבין מוסדות הקמפוס 

האקדמיים והמנהליים.

מטרתה לפעול לחיזוק הקשר של כל סטודנט וסטודנט עם מוסדות הקמפוס ובמקביל לפעול 

לרווחת הסטודנטים בקמפוס במגוון תחומים:

מלגות-

המכללה  של  האינטרנט  באתר  לקבל  ניתן  נוספות  ומלגות  המלגות  מערך  לגבי  מפורט  מידע 

ובמשרדי דיקן הסטודנטים.

הסטודנטים  כלל  לרשות  עומד  הסטודנטים  דיקן  של  המקצועי  הצוות   - אישית  ותמיכה  ייעוץ 

ומציע ייעוץ אישי, ייעוץ והכוון לימודים וייעוץ פסיכולוגי.

התאמות  לימודי,  סיוע  לקבל  ניתן   - מוגבלויות  ועם  למידה  לקות  בעלי  לסטודנטים  סיוע 

במבחנים על סמך איבחון המאושר ע”י המכללה, הנגשות בהתאם לצורך.

שירותי ייעוץ למגזר הערבי - סיוע לימודי, התאמות, סיוע אישי.

תמיכה בסטודנטים עולים - בכל הקשור לזכויות מול מינהל סטודנטים עולים ושיעורי עזר.

כרטיסי  עזר,  שיעורי  ולתם,  טופס  בהגשת  סיוע   - במילואים  המשרתים  בסטודנטים  תמיכה 

צילום להשלמת החומר ,אכיפת נוהל מילואים.

תמיכה בסטודנטיות בטיפולי פוריות, הריון ולידה - התאמות, כרטיסי צילום ועוד.

ותוכנות  מיוחד  מחשוב  בהם  מתקדמים  טכנולוגיים  אמצעים  כולל   - טכנולוגי  לימודי  מרכז 

לימודיות עבור סטודנטים בעלי מוגבליות וסטודנטים בעלי לקות למידה.

פעילות חברתית - משרד הדיקן שותף בהעשרת חיי החברה של הסטודנטים ומארגן אירועים 

ופעילויות תרבות במכללה.

נציב קבילות הסטודנטים - ניתן לפנות לנציב קבילות סטודנטים בכל מקרה בו נעשה טיפול/

המנהלית  במערכת  השונות  ביחידות  פתרונו  על  בא  לא  אשר  נושא  בכל  וכן  תקין  לא  הליך 

והאקדמית בקמפוס ובהתאם לנוהל הפניות בכל מחלקה.

צוות דיקן הסטודנטים נמצא לשירותכם    
Michal_rs@achva.ac.il        גב’ מיכל רביבו-שטיינר, דיקן
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מכללת אחוה שואפת לתת את התנאים המתאימים לכל סטודנט בעל מוגבלות : פיזית, חושית ונפשית כדי לאפשר לו להצליח 

בלימודיו ולממש את הפוטנציאל הגלום בו.

• מכללת אחוה עברה תהליך של הנגשת הקמפוס מבחינה מבנית וטכנולוגית בהתאם לסטנדרטים מתקדמים כגון : רישות של 	

אודיטוריום וכיתות לימוד במערכות הגברה ומערכות FM  אישיות, התקנת מערכת tep heres ללקויי ראייה, הצבת טמ”ס 

)טלוויזיה במעגל סגור( בספריית המכללה ועוד.  

• החל משנת הלימודים תשע”ב פועלת במשרד דיקן הסטודנטים רכזת נגישות במטרה לספק לסטודנטים בעלי מוגבלויות מידע 	

וסיוע אישי בכל הנוגע לזכויותיהם.

פרטים נוספים ניתן לקבל בדיקן הסטודנטים אצל רכזת הנגישות : תמי שימחוביץ

שעות קבלת קהל : ימים א’- ה’ 13:00-08:30

tami_si@achva.ac.i טלפון 08-8588148  מייל

08-8588171

מרכז אל”ה )אבחון להשכלה הגבוהה( 
במכללה פועל מרכז אבחון המאפשר לאבחן לקויות למידה בקרב מועמדים להשכלה גבוהה. האבחון נעשה על ידי בוחנים מומחים 

תוך שימוש בתוכנת מת”ל )מערכת תפקודי למידה( שהיא מערכת אבחון ממוחשבת ותוצאותיה מוכרות על ידי כל המוסדות 
האקדמיים בארץ.

ספרייה
ספריית המכללה הינה ספרייה אקדמית המשרתת את קהילת תלמידי המכללה, מרציה ועובדיה.

בספרייה מותקנים מחשבים בהם גישה לאוסף הספרייה, למאגרי מידע מקומיים ולמאגרי מידע דרך האינטרנט. 
לסטודנטים גישה למאגרים ולקטלוג הספרייה מהמחשב הפרטי בבית. 
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שירות ומידע לסטודנט באמצעות האינטרנט 
המכללה מציעה מגוון רחב של שירותים באינטרנט בהם:

• אתר המכללה - האתר מכיל מידע עדכני המיועד לסטודנטים בנושאים כמו אירועים וכנסים, מלגות, 	
ספרייה, שכר לימוד ועוד.

• הוראה מקוונת - מערכת לניהול למידה  Moodle- גישה לחומרי הלימוד של הקורס, פורומים עם 	
המרצה ומגוון שירותים נוספים.

• מידע אישי - גישה ישירה לרישום לקורסים, לוח בחינות, ציונים, אישורים, רכישת שירותים 	
ואפשרויות נוספות. לשירות זה קיימת גם אפליקציה סלולארית.

• גישה למאגרי מידע.	
• גישה לתוכנות לימוד.	
• 	.SMS שירות הודעות
• פורומים בנושאים שונים כמו שכר לימוד, דיקאן, מרכז מידע ורישום ועוד.	

פעילויות ומרכזים למען הקהילה
שישי אקדמי

סדרת הרצאות אקדמיות המיועדות לקהל הרחב בימי ו’ אחת לחודש. 

היחידה למעורבות חברתית
סטודנטים הפעילים עם ולמען הקהילה.

אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים הינה גוף אוטונומי המייצג את ציבור הסטודנטים בקמפוס ופועל למענם.

האגודה אמונה על קידום ענייני הסטודנטים בתחומים שונים ומייצגת את הסטודנטים בפני ארגונים 
ומוסדות שונים במכללה ומחוצה לה. כמו כן האגודה מארגנת פעילות חברתית ותרבותית.

באתר האגודה תוכלו למצוא מאגר דירות להשכרה, דרושים ועוד.
חברי האגודה מקבלים: שירות מסרונים חינם, הנחות בחנייה, חברות במועדון 365. 

אגודת הסטודנטים מעניקה לסטודנטים ליווי, ייעוץ אישי ואוזן קשבת בכל בעיה.
טלפקס: 08-8588094 

achvaguda@achva.ac.il :מייל
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כללי

הבחינה הפסיכומטרית נערכת ע”י המרכז הארצי לבחינות והערכה והיא אחידה לכל המוסדות והחוגים הדורשים בחינה 
זו כתנאי קבלה ללימודים. ציון הבחינה תקף לצורכי דיון בקבלת המועמד במהלך 10 שנים לפחות.

ההרשמה לבחינה
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות ערכת הרשמה הניתנת לרכישה בחנויות הספרים סטימצקי ובחנויות 

www.nite.org.il הספרים באוניברסיטאות, או באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה

מועדי הבחינות הפסיכומטריות בשנת 2013
שפהתאריך סיום הרשמהמועדי בחינה

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, 12/2/132/1/13

עברית, ערבית21,24/3/135/2/13

4-5/7/1322/5/13
עברית, משולב/אנגלית, ערבית, רוסית, 

צרפתית, ספרדית

עברית, ערבית16-17/9/137/8/13

מועדי בחינות יע”ל לשנת 2013
תאריך סיום ההרשמהמועדי הבחינה

21,24/3/135/2/13
4-5/7/1322/5/13

2/9/134/8/13

על מנת שציון הבחינה הפסיכומטרית יגיע ישירות למכללה האקדמית אחוה, על הנבחן לסמן בטופס ההרשמה לבחינה 
כי הוא מעוניין שציון הבחינה יועבר למכללה. 

ייתכנו שינויים במועדי הבחינות. לפרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה: 
www.nite.org.il
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תעודת הבגרות
כדי להתקבל ללימודים אקדמיים נדרש המועמד להמציא בעת הרשמתו תעודת בגרות מלאה עליה מצויין “זכאי לבגרות”.

• מסיימי מכינות קדם אקדמיות - מועמדים שסיימו מכינה קדם אקדמית שליד אוניברסיטה וקיבלו תעודה ייחשבו כבעלי תעודת בגרות 	
מלאה.

• בעלי תעודת בגרות מחו”ל - נדרשים להציג אישור שקילה המעיד על כך כי תעודת הבגרות שברשותם היא שוות ערך לבגרות ישראלית. 	
מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו”ל יחויבו בהשלמת קורסים במקצועות שונים. כמו כן, יחויבו מועמדים אלו בציון מבחן פסיכומטרי על 

פי דרישות הקבלה.
• מועמדים חסרי תעודת בגרות מעל גיל 30 שסיימו 12 שנות לימוד אך לא השלימו תעודת בגרות, יידרשו בלימודי הכנה ללימודים אקדמיים 	

לבני 30+ )מכינת 30+( ובהצגת ציון במבחן הפסיכומטרי על פי דרישות הקבלה לפני תחילת הלימודים. מכינה זו תקפה ללימודי רוח, 
חברה וחינוך.

• יוכלו להתקבל במעמד על תנאי 	 בעלי תעדות בגרות לא מלאה - מועמדים שבתעודת הבגרות שלהם חסר ציון במקצוע אחד בלבד, 
וידרשו להציג את הציון החסר ואת הזכאות לתעודת הבגרות עד תום שנת הלימודים הראשונה.

• 	 - .B.Ed ותעודת הוראה בחינוך  בעלי תעודת בגרות מהמגזר הערבי ובחינה פסיכומטרית בשפה הערבית המעוניינים ללמוד לתואר 
בתנאי  עומד  ההתאמה  שציון  ובלבד  )יע”ל(  בעברית  ידע  במבחן   125 וציון  יח”ל,   5 בהיקף  עברית  הבעה  במקצוע   80 לציון  נדרשים 

הקבלה.
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בחינת אנגלית - מיון לרמות )אמי”ר(

המועמד ללימודים גבוהים נדרש להיבחן בבחינת אמי”ר כדי לאפשר למוסדות אליהן נרשם לעמוד על רמת ידיעותיו בתחום זה, וכדי שיהיה 
אפשר לסווגו לקורסי חובה באנגלית על פי רמתו.

ההרשמה לבחינת אמי”ר היא חלק נפרד מן ההרשמה ללימודים במכללה ויש לבצעה ישירות מול המרכז הארצי לבחינות והערכה. מידע מפורט 
www.nite.org.il :ניתן למצוא באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה

מועדי בחינות אמי”ר לשנת 2013
תאריך סיום הרשמה במרכז הארצי לבחינותמועד הבחינה

12/2/132/1/13

21,24/3/135/2/13

4-5/7/1322/5/13

2/9/134/8/13

 רמות הסיווג באנגלית:*

ציון פסיכומטרי ברכיב רמת הלימוד באנגלית
האנגלית

ציון אמי”ר

D1 מתחת ל-164מתחת ל-64בסיסית

D2 65-77165-177בסיסית

D3 78-84178-184בסיסית

C85-99185-199בינונית

B1 100-119200-219מתקדמים

A2 120-133220-233מתקדמים

234 ומעלה134פטור

הערות:
• סטודנטים במכללה האקדמית אחוה חייבים ללמוד אנגלית בשנת הלימודים הראשונה ולסיים חובת לימודי אנגלית לפני תחילת שנה ג’. 	

המעבר להמשך הלימודים לתואר באוניברסיטת בן גוריון לא יתאפשר ללא פטור באנגלית.

• הסווג לרמת אנגלית כפוף להנחיית המועצה להשכלה גבוהה ונתון לשינויים במידה ויחולו.	
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רשימת סמלי המחלקות והמסלולים לתארים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

קוד
מוסד

סמל
שם המחלקהמגמהמסלולתוארמחלקה

לימודים שלא לתואר210951

ספרות עברית דו־מחלקתי212212

לשון עברית דו־מחלקתי212312

לימודי המזרח התיכון דו־מחלקתי212412

מדעי ההתנהגות דו־מחלקתי214112

כלכלה -  התמחות במנהל עסקים - חד־מחלקתי2142111

כלכלה דו־מחלקתי214212

ב.א. רב תחומי במדעי הרוח - חד־מחלקתי*1 21471

ב.א. רב תחומי במדעי הרוח והחברה - דו־מחלקתי214712

ב.א רב תחומי במדעי הרוח והחברה - חד־מחלקתי*214715

מדעי המחשב2202123

ניהול - חד־מחלקתי268111

ניהול - דו־מחלקתי268112

הערות
נרשמים למסלולי לימוד דו מחלקתיים נדרשים להירשם לשתי מחלקות לימוד בשתי שורות נפרדות.. 1
נרשמים למסלולי לימוד המשלבים שתי חטיבות מחוייבים להירשם למחלקה ללימודים רב תחומיים דו מחלקתי. 2

*נרשמים לפרוייקט “הזדמנות שנייה” - מסלול המותאם לאנשים עובדים במדעי הרוח או הרוח והחברה נדרשים לציין מגמה 555
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