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 החוג ללימודים רב  תחומיים
 

 ח"תשעשנה"ל 
 
 

 בלימודים רב תחומייםסגל התוכנית 
 

  אוריאל שפיגל פרופ'  - ראש החוג
 ד"ר אלונית ברנזון – סגנית ראש חוג

 
 

 גלית בן דרורגב'  -  מזכירת החוג
 :ת אקדמיתויועצ

 זכנון ולההגב' ר -משאבי אנוש , ניהולסוציולוגיה, מדעי המדינה,  *

 דרור-הגב' גלית בן –קרימינולוגיה ואכיפת  החוק , כלכלה  *
 

האקדמית צפת תוכנית לימודים לקראת מציעה המכללה  ח"תשעבשנת הלימודים 

 ".ב.א רב תחומי(B.A)  "בוגרהתואר 
 

 מטרת התוכנית 
מטרת התוכנית על מסלוליה השונים היא להקנות לסטודנט השכלה אקדמית רחבה 

ומי לימוד. בתום הלימודים יקבל הסטודנט תעודה תחבמגוון התמקדות תוך כדי 

 .רב תחומי .B.Aמטעם המכללה האקדמית צפת המציינת כי סיים לימודי 
ידע תואר מספק הזדמנות לרכוש השכלה אקדמית רחבה יחד עם האפשרות להרחיב ה

 בתחומי עניין לפי בחירת הסטודנט.
המשיך לימודיהם לתואר דרישות הסיום המוסכמות יוכלו לכל הבוגרים העומדים ב

 שני בכל מוסד אקדמי בארץ, בהתאם לתנאי הקבלה הנדרשים באותו המוסד.
 :במסלולים מומלצים לבחירת הסטודנט החטיבות הבאותיפתחו  ח"תשעבשנה"ל 

, סוציולוגיה מדע המדינהוב עם לבשי ניהול, ניהולבשילוב  משאבי אנוש, ניהולו כלכלה
 פת החוק.אכי עםקרימינולוגיה וניהול, 

 
  הסגל האקדמי

מורכב ממרצים מנוסים  אוריאל שפיגלתחומי בראשותו של פרופ' -החוג הרב 
. מדיניות המכללה והחוג היא לוודא התורמים מיכולתם גם לחוגים נוספים במכללה

  .שמיטב המרצים ישולבו בסגל החוג
 

 ועדת סטטוס
סטודנטים הנוגעות  במכללה קיימת ועדת סטטוס שתפקידה הוא לתת מענה לבעיות

כל פנייה הקשורה למעמדו של הסטודנט, להכרה למהלך לימודיהם במכללה. 
בלימודים קודמים, לבחינה במועד מיוחד, להמשך לימודים, להגשת עבודה באיחור 

 סטטוס של המכללה על גבי טופס מיוחד.הוכו', תופנה לוועדת 
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 חברי ועדת סטטוס

 "רכיוהמשמשת גם ראש החוג נית סגא. 
 רמ"ד יועצים וסטטוס  -ב. רכז ועדת סטטוס

 מרכז החטיבה בו מתמחה הסטודנטג. 
 מרצה המתמחה בתחום הלימוד הנידוןד. 
 ראש החוג. ניתסג וועדת סטטוס תמלא את תפקידירכז של  ובהעדרה. 

 
 רשימת הנושאים בטיפול וועדת סטאטוס

 הנושאים שבטיפול הוועדה

ם במעמד מן המניין או שהישגיהם לסטודנטים שאינ –המשך לימודים  .א
 מחייבים דיון לגבי מעבר משנה לשנה.

 לסטודנטים שהפסיקו או שהופסקו לימודיהם –חידוש לימודים  .ב

 הכרה בלימודים קודמים והענקת פטורים מקורסים .ג

 בחינות במועדים מיוחדים .ד

 דרישות אקדמיות חריגות .ה

 יין"מעבר מסטטוס "שומע חופשי" ו"על תנאי" לסטטוס "מן המנ .ו
 

 
תקנון זה בא לפרט את זכויותיהם ואת חובותיהם של הסטודנטים שלומדים במכללה 

 תחומית.-האקדמית צפת בתוכנית הלימודים הרב
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 בלימודים רב תחומייםתקנון התוכנית 
 

 ללימודים רב תחומייםתקנון אקדמי של החוג 
 

מתפרסם מעת , כפי ש תקנון זה מתווסף לתקנון הכללי של המכללה האקדמית צפת
 .והוא כפוף לו לעת

 

 עמידה בדרישות הקורס ותנאי מעבר משנה לשנה .1
 
 מעבר משנה לשנה ותנאי קדם: 

 
 תנאי קדם הקורס

 תנאי קבלה*    -שנה א'ל
 
  שנה ב'ל

  ציון עובר* שיטות מחקרסטטיסטיקה ו
 
  שנה ג'ל

 המבוא  +ציון "עובר" בכל קורסי  סמינריונים
 יסטיקה שיטות מחקר + סטט

 פטור באנגלית*
 
  

 : והמשך לימודים תנאי קבלה*
 מן המניין 

 ומעלה ללא פסיכומטרי 82ממוצע בגרות   .א

 ומעלה 450ופסיכומטרי בציון  78-81.9 .ב

 ומעלה( 80ומעלה + הנדסאים )ציון מסכם של  78ממוצע בגרות  .ג

 

 על תנאי

 78-81.9ממוצע בגרות  .א

 עלהומ 400ופסיכומטרי  75-77.9ממוצע בגרות  .ב

 ומעלה( 80+ דיפלומה הנדסאים  )בציון של  75-77.9ממוצע בגרות  .ג

 

סטודנט שיתקבל בסטטוס של מעמד על תנאי יחויב להשיג  – על תנאי"" מעמד *
בשנה ראשונה וציון עובר בקורסי מבואות ובקורס סטטיסטיקה. באם לא  75ממוצע 

 דיו.סטטוס לדיון בהמשך לימו תיועבר לוועדיעמוד בתנאים אלה, 
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 חריגים

"חריגי נשיא" סטודנטים שאינם  עומדים בדרישות הקבלה של החוג יועברו 
 להחלטת אישור נשיא.

 
כחריגי קבלה המכללה הם סטודנטים  שהתקבלו ע"י נשיא – "חריגי נשיא"

החוג, כמו המכללה בכלל, . 'על תנאי'זהים למתקבלים בשנה ראשונה ושתנאיהם 
מכלל הנרשמים לכל  10%ר חריגים שלא יעלה על מקפיד הקפדה יתרה לקבל מספ

ם ייעשו באישורה של ועדת המשך לימודיחטיבת לימודים.  הפסקת לימודים ו/או 
 סטטוס.

 תנאי מעבר משנה לשנה:

עמידה בכל חובות הלימודים כפי שמופיע בשנתון המתאים לשנה בה התחיל  .א
 הסטודנט את לימודיו בחוג.

סטודנט מן המניין שיסיים את שנת . ל הקורסיםבכ 60 –ציון עובר   .ב
קורסים, יוכל לעבור  5-ומעלה אך נכשל בפחות מ 60הלימודים בממוצע של 

לשנה שנייה אך יחויב, בעדיפות ראשונה, ללמוד מחדש את הקורסים בהם 
 5-נכשל בעת בניית מערכת לשנה העוקבת. סטודנט מן המניין שנכשל ב

למוד בשנה העוקבת רק את קורסים ומעלה בשנת לימודים, יחויב ל
הקורסים בהם נכשל או שלימודיו יופסקו לאלתר )בכפוף להחלטת וועדת 

 סטטוס של החוג(.

 מעבר משנה א' לשנה ב' פטור בהבעה עברית. .ג

מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בסיום חובותיו בלימודי אנגלית עד קבלת  .ד
 .פטור באנגלית

 

  

הינו בהתאם  מודים רב תחומייםלליתקנון בחינות בחוג  -מדור בחינות  .2
 של המכללה. וציונים לתקנון מדור בחינות

 

 לימודים קודמים:הכרה ב .3

 

 אקדמית אחרת חייביםתכני הקורס אותו למד הסטודנט במסגרת  .א
, הבקשה להתאים לתכני הקורס המוכר במכללה. לצורך כך

סילבוס הקורס  תועבר למדור סטטוס בצירוף סילבוס הקורס.
המלמד קורס זה במכללה והוא יהיה רשאי למרצה  יישלחהנלמד 

 לקבוע את מידת ההתאמה.

מספר השעות אותו למד הסטודנט במסגרת הקורס חייב להיות  .ב
 במכללה.זה מספר השעות הנלמדות בקורס לא פחות מ

 60ציון הקורס, עבורו מבקש הסטודנט פטור, חייב להיות מציון  .ג
 מעלה.

טור, לא ישוקלל בציון הסופי ציון הקורס שעליו קיבל הסטודנט פ .ד
 של הסטודנט
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 הלימודיםמבנה . 4

 
 כל סטודנט ילמד במסגרת התוכנית: נ"ז. 120 -  ש"ס 120 -התוכנית מורכבת מ

 
 ש"ס 30 של המדע  והיסטוריה חטיבת פילוסופיה

 ש"ס 30 חטיבת לימודים כלליים
אחת משתי חטיבות בחירה: 

משאבי /נולוגיהמדינה/קרימי/סוציולוגיה/כלכלה
 חינוך מיוחד/פסיכולוגיה/אנוש

 ש"ס 30

 ש"ס 30 אכיפת החוק /חטיבת ניהול
 ש"ס 120 סה"כ:

 
 :ת הלימודיםותוכני

 
 ש"ס( 30פילוסופיה והיסטוריה של מדעים )  -לימודי חובה תחטיב

מס' 

 הקורס

 הערות שנה סש" שם הקורס

פילוסופיה  והיסטוריה  10001-01

 של המדע

  א 2

קריאה וכתיבה מדעית  10002-01

 והכרת ספריה

  א 2

100030-

01 

מבוא לסטטיסטיקה 

 שנה א'-ה+ת

  א 6

  ב 4 כמותיות שיטות מחקר 

  ב' 4 שנה ב'-שימושי מחשב 

  ג' 2 עולם המדע 

 במהלך שלושת שנות הלימוד  10 קורסי בחירה 
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 (סש" 30) - ים כללייםלימוד –ת לימודי חובהחטיב

 
 
  

 
 (:סש" 30) מדעי מדינה -חטיבה ראשונה

 הערות שנה סש" שם הקורס

כולל  א 6 מבוא ליחב"ל   ש+ת

 תרגיל

כולל  א 6 ש+תמבוא לממשל ופוליטיקה 

 תרגיל

  ב 4 מבוא למחשבה מדינית

  ב 4 מבוא למינהל ציבורי

  ג 4 סמינריון

    

   ש"ס 8 קורסי בחירה מתוך מגוון רחב של קורסים

    

מס' 

 קורסה

 הערות * שנה סש" שם הקורס

'מושגי יסוד בתולדות   10010-01

-ישראל בין המאה ה-ארץ

 '20-למאה ה 19

  א ש"ס 4

תולדות  / תולדות האיסלם 10013-01

הנצרות/ מבוא ליהדות/ 

תולדות הדרוזים 

 והתיישבותם בגליל

 א ש"ס 4

 

 (4דתות מתוך  2 למד)סטודנט י

  ב ש"ס 4 צפת בראי התקופות 10018-01

  ב ש"ס 4 מבוא למשטר בישראל 10015-01

של  פוליטיקהמבוא ל 

 תיכוןהמזרח ה

  ב' ש"ס 4

קורסי בחירה מתוך מגוון  

 רחב של קורסים

10 

 ש"ס
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 ש"ס( 30) קרימינולוגיה –חטיבה ראשונה 

 
 הערות שנה סש" שם הקורס

כולל  א 6 תיאוריות בקרימינולגיה 

 תרגיל

כולל  א 6 גיה  מבוא לפסיכולו

 תרגיל

  ב   4 מבוא לפסיכופתולגיה  

  ג 4 סמינריון

  ב 2 סטייה חברתית

 קורסי בחירה מתוך מגוון רחב של קורסים

 )לדוגמא(:

   ש"ס 10

   4 עברינות נוער )מתוקשב(

   2 פסיכולוגיה חברתית

    

 
 (:סש" 30) אכיפת החוק         חטיבה שנייה 

 
 הערות השנ סש" שם הקורס

  א 4 מבוא לאכיפת החוק

  א 2 מבוא למשטרה ושיטור

  א 4 מבוא לתורת הענישה

  ב 2 יסודות המשפט בישראל

  ב 2 דיני עונשין

  ג 2 תעתועי זיכרון ושיפוט

  ג 4 סמינריון

 קורסי בחירה מתוך מגוון רחב של קורסים

 )לדוגמא(:

   ש"ס 10

   2 פשיעה חוק ומדינה 

   2 פרופילאות

   2 שיטור קהילתי 

 
 



9 

 

 (:סש" 30) סוציולוגיה   -בחירה תחטיב
 הערות  שנה* סש" שם הקורס מס' קורס

 ש"ס תרגיל  1ש"ס הרצאה+ 3 א ש"ס 4  מבוא לסוציולוגיה 64001

 ש"ס תרגיל  1ש"ס הרצאה+ 3 א ש"ס 4  מבוא לאנתרופולוגיה 64002

  ב ש"ס 4 החברה הישראלית 

  ב ש"ס 2 ולוגיותתיאוריות סוצי 

החברה הרב תרבותית  

 בעידן המודרני

  ג ש"ס 2

  ג ש"ס  4 בסוציולוגיהסמינריון  

קורסי בחירה מתוך  

 מגוון רחב של קורסים

 במהלך שלושת שנות הלימוד  ש"ס 10

 
 (סש" 30כלכלה ) -בחירהחטיבה 

 הערות שנה* סש" שם הקורס מס' קורס

 ש"ס תרגיל  2ש"ס הרצאה+ 2 א ש"ס 4 מבוא לכלכלה מיקרו  66-002

 ש"ס תרגיל  2ש"ס הרצאה+ 2 א ש"ס 4 מבוא לכלכלה מאקרו 66-003

  ב ש"ס 4 כלכלת ישראל א'+ב' 66-088

  ב ש"ס 2 יסודות החשבונאות 66-016

 מושגים בסטטיסטיקה 66-055

 לכלכלנים

  ג ש"ס 2

   ג ש"ס  4 סמינריון בכלכלה 

קורסי בחירה מתוך  

 מגוון רחב של קורסים

 במהלך שלושת שנות הלימוד  ש"ס 10
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 (:סש" 30) ניהול      – בחירה תחטיב

מס' 

 קורס

 הערות  שנה* סש" שם הקורס

  א   ש"ס 4  יסודות תכנון ניהול וארגון 

  א   ש"ס 2 יסודות שיווק 

  א ש"ס 4 ניהול משאבי אנוש 

  ב ש"ס 2 בורייםיזמות בארגונים צי 

  ב ש"ס 2 דיני חוזים ותאגידים 

  ג ש"ס 2 עקרונות תורת המימון 

  ג ש"ס  4 בניהולסמינריון  

קורסי בחירה מתוך מגוון  

 רחב של קורסים

במהלך שלושת שנות   ש"ס 10

 הלימוד

 

 (:סש" 30)   ושמשאבי אנ   – בחירה תחטיב
מס' 

 קורס

 הערות  שנה* סש" שם הקורס

וא למנהל ומדיניות מב 

 ציבורית

  א ש"ס 4

  א ש"ס 4 מבוא להתנהגות ארגונית 

ניהול משאבי אנוש במגזר  

 הציבורי

  א ש"ס 4

  ב ש"ס 4 גיוס ומיון עובדים 

  ב ש"ס 4 יחסי עבודה ודיני עבודה 

  ג ש"ס  4 בניהולסמינריון  

קורסי בחירה מתוך מגוון  

 רחב של קורסים

שת שנות במהלך שלו  ש"ס 8

 הלימוד
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 ש"ס( 30חינוך מיוחד ) –חטיבת בחירה 
מס' 

 קורס

 הערות  שנה* סש" שם הקורס

מבוא לחינוך מיוחד שילוב  

 והכלה א +ב

  א ש"ס 4

  א ש"ס 2 מבוא ללקויי למידה  

מבוא לשיקום בחינוך   

 המיוחד

  א ש"ס 2

מבוא למוגבלות שכלית  

 התפתחותית

  א ש"ס 2

בחינוך תורת ההוראה  

 המיוחד

  א ש"ס 2

הפרעות קשב   

 והיפראקטיביות

  ב ש"ס 2

היבטים רגשיים, חברתיים  

ומשפחתיים של ילדים עם 

 ליקויי למידה

  ב ש"ס 2

  ג ש"ס  4  סמינריון  

קורסי בחירה מתוך מגוון  

 רחב של קורסים

במהלך שלושת שנות   ש"ס 10

 הלימוד

 

 ש"ס( 30חטיבת בחירה פסיכולוגיה )
 

מס' 

 קורס

 הערות  שנה* סש" שם הקורס

  א ש"ס 4 מבוא לפסיכולוגיה  

  א ש"ס 4  יולוגיתזפסיכולוגיה פי 

  א ש"ס 2 תהתפתחות קוגניטיבי  

  ב ש"ס 4 א+ב פסיכולוגיה חברתית 

  ג ש"ס 2 פסיכולוגיה התפתחותית  

  ג ש"ס  4  סמינריון  
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קורסי בחירה מתוך מגוון  

 םרחב של קורסי

במהלך שלושת שנות   ש"ס 10

 הלימוד

 

 

 דגשים והערות 

סמסטרים )כולל  7ילמדו ודי ערב סטודנטים הלומדים בתוכניות לימ  *

סמסטרי קיץ( ותוכנית הלימודים, על פי שנים, תותאם לסמסטרים 

 הנלמדים.

במסגרת התוכנית ישולבו  קורסים מתוקשבים )לימוד דרך האינטרנט(.  *

יק הסטודנט תהיה ללא שיבוץ של יום ושעה לקורסים תוכנית הלימודים שיפ

אלו . לקראת פתיחת שנה"ל יפורסמו תאריכי  המפגשים ומקום המפגש לכל 

 קורס מתוקשב.

 

  ::ותותחובות נוספחובות נוספ

 על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון המכללה:

סטודנט שרמתו נמוכה מרמת מתקדמים חייב בשילוב לימודי  – אנגלית *

ת החל מסמסטר א' של שנה"ל הראשונה. על הסטודנט להגיע לרמת אנגלי

פטור עד סוף השנה השנייה ללימודיו במכללה. סטודנט שלא יגיע לרמת 

פטור באנגלית עד סוף שנת הלימודים השנייה  לא יורשה להמשיך בלימודיו, 

 .ויהיה חייב לסיים לימודי האנגלית

  שאינו ההוראה אינה עברית ושלמד בבית ספר ששפת סטודנט  -הבעה עברית

פטור מלימודי הבעה עברית או נכשל במבחן הפטור, יהיה חייב  לשלב 

   לימודי הבעה עברית בסמסטר א' של שנה"ל הראשונה.

   בפרק לימודי חובה של תקנון החוג והמכללה.עוד על סעיף זה  

  

   ת של פי החלטת הרשויות המוסמכו-בתכנית הלימודים ייתכנו שינויים מעת לעת על  

יחייבו רק את הסטודנטים  תלע ת. שינויים בדרישות שיוחלט עליהם מעהמכללה 

 .שנרשמו לתוכנית החל מתאריך השינוי. הם לא יחולו רטרואקטיבית

 תקנון משמעת לסטודנטים .5
 

 ובכל מקום שלא קבעה הנהלת התוכנית ללימודים רב תחומיים הסדר מיוחד, יחול
תקנון המשמעת  בקמפוס.הנהוגים נהגות הכללית המשמעת, הבחינות וההת ניתקנו

 מופיע באתר המכללה פרק תקנונים.
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 לימודי חובה.  6
 

 היחידה לאנגלית כשפה זרה:

מקיימת קורסי חובה ללימוד אנגלית כשפה זרה  היחידה לאנגלית כשפה זרה

 לסטודנטים הלומדים במכללה. 

 

 מיון לקורסים:

האקדמית צפת ממוינים לקורסים באנגלית לפי כל הסטודנטים המתקבלים למכללה 

מס'  מתקיימתבחינה זו  .ת של המרכז הארצי לבחינות והערכהתוצאות המבחן באנגלי

פעמים בשנה. ניתן להשיג מידע על הבחינה במזכירות המנהל האקדמי במכללה או 

 (.02-6759555ירושלים, טל'  4ישירות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה )רח' הרב אשי 

 /סיכומטרי חייב להבחן במבחן אמי"רסטודנט אשר התקבל למכללה ללא מבחן פ

 .ואת הקורס אליו ישובץ את רמתו קבועאמיר"ם על מנת שניתן יהיה ל

 

לרמות החל משנה"ל תשע"ו עפ"י הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, משתנים החלוקה 

 ונקודות חיתוך הציונים של חלק מרמות האנגלית:

 

אות הבחינה הפסיכומטרית / אמי"ר / אמיר"ם מסווגים הסטודנטים על פי תוצ

 כדלהלן:

 

 ש"ס( 8טרום בסיסי א+ב )   50-69. ציון 1

 ש"ס( 6טרום בסיסי ב )    70-84. ציון 2

 ש"ס( 8בסיסי )   85-99. ציון 3

 ש"ס( 4מתקדמים א )   100-119. ציון 4

 ש"ס( 4מתקדמים ב )   120-133. ציון 5

 פטור מלימודי אנגלית -ומעלה  134. ציון 6

 

חובת רישום לימודי אנגלית הנה משנה א' ועד להשגת הפטור, עפ"י דרישות החוג 

 לסיום חובות האנגלית.
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כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובות האנגלית, עד לרמת פטור, עד סוף שנה ב' או 

ם על ידי לימוד עפ"י תקנון החוג בו לומד הסטודנט. ניתן לקצר את משך הלימודי

 בקורסי קיץ.

 

סטודנט שלא יגיע לרמת פטור באנגלית  עד סוף שנה ב או עפ"י תקנון החוג בו הינו 

לומד, לא יוכל לעלות לשנת הלימודים העוקבת, ויוכל ללמוד רק אנגלית וקורסים בהם 

 נכשל.

 

 

 פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון:

 ים על אחת מהדרישות הבאות:פטורים מלימודי אנגלית לסטודנטים העונ

 . עברו את המבחן באנגלית של הבחינות הפסיכומטריות הארציות בציון הנדרש.1

 

. סיימו בהצלחה קורס מתקדמים ב באנגלית שפה זרה באחד מהמוסדות הבאים: 2

אוניברסיטת בר אילן )מתקדמים ב(, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה העברית, 

ב והטכניון. קורס מתקדמים ב באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אבי

יפו, המרכז -, המכללה האקדמית של ת"א Aהאוניברסיטה הפתוחה ברמת 

הבינתחומי  ומכללת "אחוה" )רק המסלולים שבחסות אונ' בן גוריון(, מכללת תל חי 

 ומכללת עמק יזרעאל .

 

 . בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית.3

 

. חלה חובה על הסטודנטים אינם מוכרים B.Ed.ת במסגרת לימודי  . לימודי אנגלי4

לגשת למבחן מיון רמה באנגלית )אמיר"ם/אמי"ר( על מנת לקבוע את רמתו באנגלית 

לשיעורי אנגלית במסגרת תואר ראשון ולהתחיל את לימודי האנגלית עפ"י הרמה 

 שנקבעה בבחינת המיון.

 

מוסד להשכלה גבוהה, מתבקשים להמציא סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית ב 

אישור על כך למדור סטאטוס )באמצעות מזכירות החוגים( בצירוף סילבוס של הקורס 

 לפטור. תקפות הפטור תישקל בכל מקרה לגופו.
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 הבעה עברית:

ומטרתו לשפר את כושר ההבעה של   סמסטריאלי"הבעה עברית " הוא קורס 

ראה אינה עברית. על הסטודנטים החייבים הסטודנט שלמד בבית ספר ששפת ההו

בקורס, להשתתף בו בשנת לימודיהם הראשונה.  על הסטודנט  להגיע לרמת פטור 

 בהבעה עברית עד סוף שנה א.

 

הקורס הוא טרום אקדמי והזכאות לתואר מותנית בעמידה בדרישות הקורס או קבלת 

 פטור ממנו.

 

 פטורים מן הקורס הבעה עברית:

יחידות( של   5ומעלה בהבעה עברית בבחינת בגרות ) 90י ציון סטודנטים בעל .1

 בתי הספר במגזר הערבי.

 

סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית באוניברסיטה  ישראלית  .2

 ומעלה.  60בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 

 

ות אקדמית בתכניות עצמאי-סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינה הקדם .3

של המכללה האקדמית צפת או בתכניות  בחסות אוניברסיטת בר אילן 

 ומעלה. 66והשיגו ציון 

 

אקדמיות באוניברסיטאות -סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם .4

 ומעלה. 76אחרות והשיגו ציון 

 

בעלי תעודת בגרות של בתי ספר ששפת ההוראה אינה עברית וניגשו למבחן  .5

 ומעלה במבחן היע"ל.   132מהקורס  על סמך ציון יע"ל, זכאים לפטור 

 

סטודנטים שניגשו  - סטודנטים שעברו את מבחן הפטור בהבעה עברית .6

למבחן הפטור מקורס הבעה  אשר מיועד לתלמידים העומדים לפני שנת 

הלימודים הראשונה )לאחר הסדרת ההרשמה למבחן במדור בחינות ומדור 

 פרטים על מועדי הבחינה במזכירותשכ"ל(, ועברו בהצלחה את המבחן. 

החוגים/מדור בחינות. המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו במדור בחינות 

בתאריכים  שיפורסמו ויקבלו שוברי תשלום ודפי  הדרכה לבחינה.  ציון 

 .60 –עובר במבחן הפטור 
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 לא ניתן להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

 

עברית, רשאי ראש החוג לחייב סטודנט ***לאחר ראיון הקבלה/מבחן הקבלה ב

 בלימודי הבעה עברית, גם אם ציוני הבגרות /מבחן יע"ל מאפשרים קבלת פטור.

 

 

 הערות:

תקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות  .1

 מנהלית

          

כל מסמך המובא לצורך קבלת פטור, צריך להיות עם חותמת "העתק זהה  .2

 ור". למק

 

על כל סטודנט חובה לשבץ לימודי הבעה עברית כבר בסמס' א' של שנה"ל  .3

 הראשונה. על התלמיד להגיע לרמת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א'. 

          סטודנט שלא יגיע לרמת פטור  בהבעה עברית עד סוף שנה א' לא יוכל    

וקבת רק הבעה לעלות לשנת הלימודים העוקבת, ויוכל ללמוד בשנה"ל הע

 עברית וקורסים בהם נכשל.

 

 

 

 

  


