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   התשע" – חטיבה לפולקלור
  

  
  

  מטרת הלימודי�
  

חקר הפולקלור בשני� האחרונות זכה למעמד של כבוד בקרב חוקרי מדעי הרוח. חשיבותו 
להבנת� של תהליכי� היסטוריי�, תרבותיי� ודתיי� היא משמעותית. מטרת הלימודי� בחטיבה 

ל ביטוייו השוני� ה� בקרב היא לאפשר לתלמיד להכיר את התרבות העממית והפולקלור היהודי ע
קהילות ישראל לאור� ההיסטוריה ה� בחברה הישראלית כיו�. כמו כ� מטרת הלימודי� היא 

  להקנות לתלמיד כלי מחקר הראשוניי� מתו� זה.    
  
מסלולי לימוד: ספרות עממית ולשו� (סיפורי ע�, מיתוסי�, אגדות  3כוללת חטיבה לפולקלור ה

נהגי� וטקסי� עממי� (חגי�, פולח�, משחקי� וכדומה), אומנות אמונות, מ, קדושי� ועוד)
  עממית, תרבות חומרית מוסיקה ותיאטרו� (קמיעות, תלבושות, ליתורגיקה ועוד).

  
  
  

  הלימודי�מבנה 
  

  הערות  נק"ז    לימודי� חובות
  ילמדו במכללה  12  קורסי חובה

ילמדו במכללה   12  קורסי בחירה
  ובאוניברסיטה

  באוניברסיטהילמד   4  סמינר
חובה להשתת$ בקורס זה   0  הדרכה בספריה 

  במכללה ובאוניברסיטה.  

    28  סה"כ

  

  

  

  שנה א' קורסי חובה
  

  הערות  ציו� מעבר  סמסטר נק"ז קורס
      א 2 מבוא לתרבות עממית א'
      ב 2 מבוא לתרבות עממית ב'

שיטות מחקר בעבודות שדה ביצירה 
  אהעממית 

      א  2

דות שדה ביצירה שיטות מחקר בעבו
  העממית ב

      ב  2

        8  סה"כ
  
  

  קורסי חובה שנה ב'
  

  הערות  ציו� מעבר  סמסטר נק"ז קורס
      ב + א 4 י� בחקר הפולקלורקריאה בטקסט
        12  קורסי בחירה

        16  סה"כ
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  רשימת קורסי הבחירה
.  

 ז בקורסי הבחירה.  נק" 12ללמוד בשנה ב'  י�על סטודנט •

 י� יפורסמו לפני הסמסטרי�שמות הקורס •

  
  

  
  השלמת לימודי� בשנה ג' באוניברסיטה

  

  הערות  דרישות קד� נק"ז קורס
      4  סמינר
      4  סה"כ

  

 65משוקלל ממוצע נק"ז ו 18השלמת לימודי� בהיק# תנאי מעבר לאוניברסיטה:  •
  .מעלהו

  

  

  שנתו� הפקולטה למדעי הרוח והחברה

  לימודי אנגלית

   תדרישות לימודי לאנגלי
, ולקבל 2התלמיד נדרש להפגי� רמת ידע גבוהה באנגלית, רמה השווה לרמת קורס מתקדמי� 
פטור מלימודי האנגלית. לבדיקת ידיעותיו של התלמיד באנגלית, הוא ייבח� בבחינה  

הפסיכומטרית או במבח� אמי"ר. על הסטודנט הניגש למבח� אמי"ר לבקש מהמרכז הארצי 
בח� לאוניברסיטה. ובמקביל יש להציג ספח הציו� למרכז שרות להערכה להעביר את ציו� המ

לסטודנט במכללה. תלמיד אשר השיג ציו� שאינו פוטר אותו מלימודי האנגלית, יסווג לאחת 
ויתקד� מרמה  2ומתקדמי�  1, בינונית, מתקדמי� 3, בסיסית 2מחמש הרמות השונות: בסיסית 

נק"ז). יש ללמוד את הקורסי� על פי  2מקנה ( ה 2לרמה עד אשר יסיי� את הקורס מתקדמי� 
  סדר רמת� ואי� לדלג על רמה אותה חייב הסטודנט ללמוד.

מטרת הלימודי� באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את התלמיד בקריאת חומר אקדמי באופ� 
  עצמאי ויעיל.

  
  כללי

  שעות שבועיות במש� סמסטר אחד. 4היק$ כל קורס הוא 
לימודי האנגלית במהל� השנתיי� הראשונות ללימודי תואר ראשו� (עד על סטודנט לסיי� את כל 

לתו� שנה ב'). קבלת פטור מלימודי אנגלית במבחני המיו� האמי"ר או הפסיכומטרי או סיו� 
  , היא תנאי מעבר לשנה ג' ולאוניברסיטה.2בהצלחה של קורס ברמת מתקדמי� 

  על בסיס מקו� פנוי. חובת הרישו� לקורס חלה על הסטודנט והרישו� מתבצע 
  .56ציו� עובר בקורסי האנגלית הינו ציו� 

  
  נוכחות בשיעורי�

  שעורי האנגלית.  בכלקיימת חובת השתתפות 
חובה על תלמיד שלא הופיע לשיעור מסיבה כלשהי להשלי� החומר שהחסיר. במקרה של מחלה 

מציא אישורי� או שרות מילואי� במהל� הלימודי�, יש להודיע על כ� למרצה הקורס ולה
  מתאימי�.

תלמיד אשר לא יופיע לשלושה שיעורי� מתחילת הסמסטר ללא הצדקה, לאחר תקופת השינויי�, 
  הרשמתו עלולה להתבטל, כספו לא יוחזר לו והוא אינו רשאי להבח� באותו קורס.

  
  הרכב הציו�

ובאו לידיעת במהל� הסמסטר ובסיומו יתקיימו בחינות. מועדי הבחינות שינתנו במש� הסמסטר י
  הסטודנט ע"י המורה.
  ציו� כיתה 60%הציו� הסופי מורכב : 
  ציו� סופי בקורס. 40%                                   
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  תלמיד שאי� לו ציו� כיתה אינו רשאי להבח� בבחינת סו$ הסמסטר.
ד�, אינו תלמיד החוזר על קורס, חייב לעמוד בכל דרישות המפורטות לעיל. ציו� כיתה בקורס קו

  עובר לקורס אחר.
  

  נקודות זכות (נק"ז)
  א. חלק מהקורסי� אינ� מקני� נקודות זכות. 

  .2לדוגמא : קורסי אנגלית שרמת� נמוכה ממתקדמי� 
והסטודנט חייב  ב. שעורי� רבי� מחולקי� לשני חלקי�, כאשר לכל חלק מספר מחשב שונה

  לדוגמא:. בנפרד לכל אחד מחלקי הקורס �להירש
  נק"ז) 2.5מבוא לפסיכולוגיה א' (     
  נק"ז). 2.5מבוא לפסיכולוגיה ב' (     

  כאשר חלק א' נלמד בסמסטר א' וחלק ב' נלמד בסמסטר ב'.
  

  תלמיד חייב להשתת# בשני חלקי הקורס באותה שנת לימודי� אקדמית.
י הקורס, תלמיד שסיי� חלק א' של קורס ולא למד את חלק ב' שלו, יהיה חייב לחזור על שני חלק

  ולעמוד מחדש בכל דרישותיו של הקורס בשנת הלימודי� עוקבת.
כלל זה חל על כל הקורסי� ממי� זה הנלמדי� בפקולטה למדעי הרוח והחברה. במקרי� חריגי�, 
כאשר אי� חובה ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנת לימודי� אקדמית, יצוי� הדבר במפורש 

  בתכנית הלימודי�.
פי נקודות זכות בכל סמסטר, בקורסי� אשר אינ� מקני� - ששכר הלימוד מחושב על : כיוו�הערה

  נק"ז יחושב שכר הלימוד על פי מספר השעות באותו סמסטר.
  
  

  מבנה לימודי�
נק"ז),  2נק"ז במהל� התואר שיהיה מורכב מלימודי חובה באנגלית (  120כל תלמיד יצבור 

  כנית הלימודי�) וקורסי מחלקה.נק"ז בהתא� לתו 6-10קורסי� כללי� ( בי� 
ועמד בתנאי  נקודות זכות 80צבר א�  בפקולטה לרוח וחברהתלמיד ייחשב כסטודנט שנה ג' 

  .במחלקות או בחטיבות אליה� התקבל המעבר ע"פ תוכנית הלימודי� הרלוונטית
  

שנתו� הפקולטה בשנת הלימודי� הראשונה הוא הקובע את מסגרת הלימודי� לאור� כל תקופת 
  . הלימודי� עד להשלמת התואר

  
  : לימודי� מתכונותקיימות מספר 
נק"ז קורסי אנגלית עד לרמת  2 -נק"ז לימודי� כלליי�  ו  10נק"ז במחלקה,  108 -חד מחלקתי 

  .פטור
  

 - נק"ז לימודי� כלליי� ו 10נק"ז מחלקה משנית,   28נק"ז במחלקה ראשית,  80 - מחלקה ראשית
לרמת פטור. תלמיד יוכל לעבור ללימודי מחלקה ראשית רק לאחר סיו�  נק"ז קורסי אנגלית עד 2

  בהצלחה של לימודי שנה א' ולאחר קבלת אישור מהמתא� אקדמי.
  

   -  דו מחלקתי

נק"ז  2 -נק"ז לימודי� כלליי� ו 10נק"ז מחלקה נוספת,   54נק"ז במחלקה אחת,  54 .1
  קורסי אנגלית רמת פטור.

כללי) לפי החלוקה  .B.Aז במחלקה ללימודי� כלליי� (נק" 56נק"ז במחלקה אחת,  54 .2
 2 -נק"ז לימודי� כלליי� ו 8נק"ז בחטיבה שניה,   28נק"ז בחטיבה אחת,  28הבאה: 

 נק"ז קורסי אנגלית רמת פטור.

  
  חטיבה 

נק"ז בתחו� אחד. נית� ללמוד במתכונת של חטיבה  במסגרת המחלקה  28כוללת לימודי� של 

  או בשילוב לימודי� במחלקה אחרת במתכונת של מחלקה ראשית.כללי)  .B.Aללימודי� כלליי� (
לא כל החטיבות הנלמדות במכללה נית� לשלב ע� מחלקה ראשית ועל הסטודנט לקבל אישור של 

  יוע. אקדמי לשילוב המבוקש.
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כל סטודנט אחראי לתוכנית לימודיו. חובתו של הסטודנט לדעת את כל התקנות וההוראות 

המחלקה או החטיבות אות� לומד. יש להתעדכ� באתר האינטרנט בשינויי� ת בשנתו� המפורטו

  מעת לעת.

  ו.אי� בייעו) או בהרשמה לקורסי� במחשב בכדי לפטור מחובה ז

  
  קורסי� כללי� 

 כל תלמיד חייב בלימודי� כללי� בהתא� לתוכנית הלימודי� שלו, ע"פ הפירוט הבא :

  נק"ז. 2 –אנגלית שפה זרה  .1

 נק"ז ע"פ תוכנית הלימודי�.  6-10בהיק$ של   –לימודי בחירה  –קורסי� כללי�  .2

 נק"ז. 0 –הכרת הספריה  .3

  
הסטודנט יבחר את הקורסי� הכללי� מתו� רשימת הקורסי�  קורסי בחירה –קורסי� כללי� 

הכללי� המופיעי� במרוכז ובתנאי שקורס זה אינו נכלל בתחומי התמחותו, דהיינו, אינו מופיע 
  כקורס חובה או כקורס בחירה במסגרת לימודיו.

הלימודי� הכלליי� פתוחי� לסטודנטי� על בסיס מקו� פנוי. סטודנט הבוחר בקורס הנית� על 
  ידי הפקולטה, חייב לעמוד בכל דרישות הקורס, לרבות נוכחות, עבודות, תרגילי� ובחינות.

  של הקורס באותה שנה אקדמית.סטודנט הבוחר קורס שנתי חייב ללמוד את חלק א' וחלק ב' 
כל סטודנט חייב להשתת$ בהדרכה בספריה, הכוללת היכרות, התמצאות  הדרכה בספריה

  באמצעות האינטרנט. ,למידה מרחוקבאמצעות ל נעשה וושימוש בספריה. התרג
היא אינה מקנה נקודות זכות א� היא נכללת  הדרכה בספריה הינה חובה לתלמידי שנה א'.

  הכנת התרגיל חלה על כל סטודנט.. . ר הראשו�בדרישות התוא
  

  .B.Aי� משוקללי� בחישוב הציו� הסופי לתואר יציוני הקורסי� הכלל
  
  
  

  פטור והכרה בקורסי�
  

  פטור מקורס על סמ( לימודי� קודמי� במוסד אקדמי מוכר
תלמיד רשאי להגיש בקשה לפטור מקורס רק על סמ� קורס/י� שנלמדו לקראת תואר אקדמי 

� סיי� בהצלחה במוסד אקדמי מוכר. את הבקשה, בצירו$ גיליו� ציוני� וסילבוס, יש להגיש אות
  למרכז השרות לסטודנט. חובה להגיש את הבקשות עד תו� השבוע הראשו� של הסמסטר.

  
  באוניברסיטת ב� גוריו� או שלוחותיה ,� במכללהמיקוד י�פטור על סמ( לימוד

חלקות באוניברסיטת ב� גוריו� או שלוחותיה, רשאי תלמיד שסיי� בהצלחה קורס באחת מהמ
לבקש פטור מהקורס או הכרה בציו� שקיבל. הקורס יופיע בגיליו� ציוניו של הסטודנט בציו� 
ובמשקל שנלמד. הציו� ישוקלל בממוצע המצטבר לתואר. חובה להגיש את הבקשות עד תו� 

  השבוע הראשו� של הסמסטר.
  

  כללי מעבר ובחינות
לפחות. בקורסי� מסוימי�  56הלימודי� בקורס היא קבלת ציו� עובר. ציו� עובר הוא  סיו� חובת

ובמחלקות מסוימות ציו� המעבר גבוה יותר. אופ� קביעת הציו� הסופי בכל קורס יקבע על ידי 
המרצה. הציו� הסופי ייקבע, בדר� הכלל, על סמ� הציו� בבחינת סו$ הקורס, בחני�, תרגילי� 

  ועבודות.
.( ציו� זה ישוקלל = נכשל 0המתאי� יקבל בו ציו� ט שנרש� לקורס ולא ביטל אותו במועד סטודנ

  עד למועד סגירת התואר).
המרצה יודיע לסטודנטי� בתחילת הקורס על הבחינה בקורס עשויה לכלול ג� חומר ביבליוגרפי. 

י המרצה . בכל קורס קיימת חובת נוכחות אלא א� נמסר אחרת על ידהדר( בה ייקבע הציו�
  באמצעות רישו� בסילבוס.

נערכות בחופשה שלאחר סיו� הקורס. בחינת סו$ קורס סמסטריאלי שנית�  בחינות סו# הקורס
בסמסטר א' תתקיי� בחופשה שבי� הסמסטרי�. בחינת סו$ קורס סמסטריאלי הנית� בסמסטר 

  ב' תתקיי� בחופשת הקי..
' ומועד ב'. תאריכי הבחינות יתפרסמו באתר כל בחינות סו$ קורס תערכנה בשני מועדי�: מועד א

  האינטרנט.
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אחת משני המועדי� הרגילי� א� ורק בגלל  באחדסטודנט שנעדר מבחינה נית� ל מועד מיוחד
הסיבות המפורטות להל�, זכאי לגשת לבחינה במועד מיוחד, לאחר שיציג אישורי� מתאימי� על מ

 לתית.ויקבל אישור מועדת ההוראה המכל וסיבות היעדרות

, לצור� פעילות מבצעית שלא  סטודנט הנקרא למילואי� ליו� אחד - שירות מילואי� .1
י� רשאי הסטודנט ימ 4בנוס$ לכ� , א� שירות המילואי� נמש� מעל  לדחותו.נית� 

שתתקיי� בתחו� של מספר ימי� לאחר שירותו לפי הנוסחא הבאה: להעדר מכל בחינה 
   0.8מספר ימי מילואי�* 

 .�שמירת הריו .2

חודשי� מיו�  3להעדר מבחינות לתקופה של עד סטודנטית אשר ילדה, רשאית  –לידה  .3
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לא תיער� יותר מבחינת מועד מיוחד אחת במקצוע. בכל מקרה תלמיד יהיה זכאי לבחינה אחת 

 בלבד במועד המיוחד. מועד הבחינה יובא לידיעת כל הזכאי� לו ע"י מזכירות המחלקה. 

  
  
  

  ר משנה לשנהתנאי מעב
לפחות. המחלקות רשאיות לקבוע ציו� ממוצע  65המעבר משנה לשנה הוא ציו� ממוצע של תנאי 

  אשר יפורט בשנתוני המחלקות. �גבוה יותר ותנאי מעבר ייחודיי
המעבר משנה א' לשנה ב' יתבצע רק ע� השלמת כל חובות שנה א'. סטודנט שיחסר לו קורס אחד 

  ה א' עד אשר ישלי� את כל המטלות של שנה א'. משנה א', ייחשב כתלמיד שנ
  הכללי� הנ"ל יחולו ג� על מעבר משנה ב' לשנה ג'.

סטודנט שלא ישלי� קורס מקורסי החובה של שנה ב' ייחשב כתלמיד שנה ב' עד להשלמת 
 נקודות זכות 80ה של ריצבהגעה לפטור מלימודי אנגלית, במעבר לשנה ג' מותנה חובותיו.  

.  תלמיד שהתקבל ללימודי� על תנאי י המעבר ע"פ תוכנית הלימודי� הרלוונטיתועמידה בתנא
וחויב לעמוד בתנאי� מסוימי� כגו� הצגת זכאות לתעודת בגרות, לא יוכל לעבור לשנה ג' עד 

  שיעמוד בתנאי הקבלה שהוגדרו לו. 
  
  

  כישלו� בקורס
ובכפו$ לתנאי� המוגדרי�  סטודנט שנכשל בקורס חובה יהיה רשאי לחזור עליו פע� אחת בלבד

  במחלקה אותה למד את הקורס.
סטודנט שנכשל בקורס בחירה או לא השתת$ בו, רשאי לחזור עליו או ללמוד קורס בחירה חלופי. 

 -( לא השתת$) המשתקלל כ 700במידה ובחר שלא לחזור על הקורס, ירש� בגיליו� הציוני� ציו� 
משקלול הממוצע הסופי במעמד סגירת התואר א� " בחישוב הממוצע הכללי. הכישלו� יוצא 0"

  ישלי� הסטודנט את הנק"ז החסר בלימודי בחירה בקורס אחר במחלקה.
במידה ובחר הסטודנט לחזור על קורס בחירה שנכשל בו בעבר, ציונו האחרו� בקורס יירש� 

  בגיליו� הציוני�. 
  הוא בוחר לא לשקלל.בעת הגשת הבקשה לסגירת התואר, על הסטודנט לציי� איזה קורסי� 

תלמיד שנכשל בבחינה במועד א', רשאי לחזור עליה במועד ב'. תלמיד שנכשל בשני המועדי� של 
  אותה בחינה לא יהיה רשאי להבח� בה פע� נוספת.
  בכל מקרה אסור לחזור על קורס יותר מפע� אחת.

  
  קורסי� חופפי�

די� חופפי� באופ� מלא או חלקי. חל איסור על הרשמה לשני קורסי� או יותר המתקיימי� במוע
  איסור זה תק$ ג� במקרה שבאחד הקורסי� הנ"ל אי� חובת נוכחות.
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  שינוי תכנית לימודי�

צפוי כי מעבר ממחלקה אחת לאחרת או החלפת חטיבות לימודי�, יגרו� ללימודי נקודות זכות 
די� יגרו� להארכת מש� עודפות, שלא יוכרו בתוכנית הלימודי� העדכנית. כל שינוי בתוכנית לימו

  הלימודי� לתואר בכלל ובמכללה בפרט ולתשלו� שכ"ל נוס$.
  

  B.A ,חישוב הציו� הסופי ל
הציו� הסופי בכל מחלקה נקבע על פי שקלול הציוני� הנהוג בה. בנוס$ לכ�, ייעשה שקלול כללי 

  שיכללו בו ג� הלימודי� הכלליי� (שפה שרה ראשונה ולימודי בחירה).
 65י המשוקלל בכל אחת ממחלקות וחטיבות הלימוד ובלימודי� הכלליי� חייב להיות הציו� הסופ

  לפחות.
  
  

  

  

  

  

  

  

 

  שנתו� זה נתו� לשינויי� בהתא� להחלטות המחלקה באוניברסיטת ב� גוריו�.     
 ט.ל.ח    


