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 (289101-18-01) הלימודים לתואר ראשון )ב"א(

-לתואר ראשון, במתכונת דו מציע תכנית לימוד עשירה ומעניינתהחוג לשירותי אנוש 

  חוגית. 

חשובים ביחס   יישומייםם ורוכשים בסיסי ידע עיונייבמהלך הלימודים בחוג, התלמידים 

, לעובדים, ולאזרחים/לקוחות. לקהילהו פעולתם של ארגוני שירות ותרומתם לחברהל

הלימודים מאפשרים לתלמידים לפתח הן בסיסי ידע והן מיומנויות  כלי חשיבה וניתוח 

משתלבים בשוק העבודה בתפקידים מגוונים הנדרשות בתחומים מגוונים. בוגרי החוג 

המתמקדים בשירותים מסוגים שונים )במגזר , בין אם בארגונים ובערוצים ניהוליים

ניכר מבוגרי  חלקהעסקי, הציבורי או במשרות בעמותות( או בחברות עסקיות אחרות. 

 שירותי  הן בתכנית התואר השני של החוג ללימודי ,ממשיך לתארים מתקדמים החוג

 אנוש, והן בתחומים רבים אחרים.

 (289120-18-01) תכנית לתואר ראשון בשנתיים

סמסטרים רצופים לאורך שנתיים, כולל סמסטר  6במסגרת התכנית, הסטודנטים ילמדו 
 קיץ בכל שנה.

 בתכנית יוצעו מלגות לסטודנטים מצטיינים על סמך ציוני הבחינה הפסיכומטרית.



 :תנאי הקבלה לתכנית

  ברמה הנדרשת ותנאי הקבלה הכלליים באוניברסיטה ל זהים הקבלה לחוג תנאי
 ידי החוג. -על

 .רמת אנגלית בסיסי  

 לפחות )עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא  120 -מת יע"ל ר
 היתה עברית(.

 תחומי לחרדיות ולחרדים במכללת מבח"ר, בני ברק-תכנית שירותי אנוש והחוג הרב

(289103-18-01/2) 
 

 בימי ב' וד'. הלימודים מתקיימים בבניין המכללה החרדית מבח"ר בבני ברק
 
 

תואר ראשון זה מספק לאוכלוסייה החרדית הכרה של עולם הארגון על שורשיו 

בעולם העסקי  יםהעוסקמקורסים ההיסטוריים ועל צדדיו המעשיים. התואר מורכב 

והאנושי ומכוונים את הסטודנט החרדי להכרת המיומנויות הנדרשות ממנו במקום העבודה 

 ככלי הכרחי להשתלבות במסגרות השונות והמורכבות שלו. 

התכנית הינה זהה לתכנית האקדמית הקיימת באוניברסיטת חיפה וכוללת את כל החובות 

תאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסייה האקדמיים על פי התקנים הבין לאומיים, עם ה

 החרדית. 

לצד עמיתי הוראה בעלי  לשירותי אנושעל המרצים בתכנית נמנים חברי סגל סדיר של החוג 

 ם השונים.ניסיון וידע נרחב בתחומי

 
 

 פרופ' גיל לוריא  -ראש אקדמי 
 03- 578 5030אחראית הרשמה במכללת מבח"ר, טל.  -גב' זהבה גרנובסקי 

  04-8249765מזכירת תואר ראשון, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה, טל.  -שני בר  גב' 

 

 ובוגרי החוג מטרת הלימודים

ארגוני שירות ותהליכי שירות מהווים מרכיב חשוב בחברה המודרנית בעולם בכלל כיום, 

אזרחים מכל קצווי הקשת החברתית מקבלים שירותים מארגונים ובישראל בפרט. 

וריים, עסקיים והתנדבותיים אשר לטיבם ומאפייניהם חשיבות רבה הן למדינה ציב

בנוסף, ארגוני שירות מהווים את  של הפרט. םחייהאיכות לו הוהן לרווחולחברה בכלל 

עיקר שוק התעסוקה במשק הישראלי, אך מתחוללים בהם שינויים רבים ומהירים. לאור 

והבנה לגבי סוגיות ותהליכים בתחום הייחודי ידע  בוגריומטרת החוג היא להקנות לזאת, 

, לתרום ליכולתם להשתלב באופן אפקטיבי בתעסוקה ובערוצים של שירותי האנוש

גורמים  לגבימקצועי -ניהוליים בתחום דינמי זה, ולקדם את המחקר ואת הידע העיוני

טיבי רווחה ולתפקוד האפקהן להניתנים לציבור איכות ומגוון השירותים התורמים הן ל

 . עובדים בארגוני שירותשל 

  

 תיאור כללי של תוכנית הלימודים



, החברה, מדעי ההתנהגותנושאים נבחרים בב רקע מקניםו הלימודים נמשכים שלוש שנים

חברת הצריכה בכלל הבין את התהליכים המתחוללים בהכיר ולל יםמסייעו והשירות

 המשפיעים על הרווחה וההתנהגות של לקוחות/אזרחים ושל עובדים; ארגונים שוניםוב

, שיקולים, ודילמות אתם עקרונות ;טווח הצרכים והמאפיינים של אוכלוסיות מגוונות

המשאב וטיפוח  פיתוחגישות ל ומנהל/ות בתחום; ארגונים נותני שירות מתמודדים

גישות למחקר ושימוש  (;חלק בתהליכי שירות יםקחוהל)מנהלים ועובדים  האנושי

 . הנדרש לקידום התחום, ועוד ישומייבמחקר לשם יצירת ידע מדעי ו

 ,מבואות בשירותי אנוששהם  מקורסי חובההשנה הראשונה מורכבת : מבנה התכנית      

. השנה השנייה כוללת סטטיסטיקהבובהיבטים נבחרים של מדעי החברה וההתנהגות, 

כגון התנהגות ארגונית, שיטות מחקר,  ס לסוגיותהמרחיבים ביחקורסי חובה ובחירה 

, הכרת צרכים ושירותים עסקית וניהוליתחשיבה חשיבה שיווקית ופיתוח שירותים, 

המשפיעים על תהליכי ושיקולים אתיים ואחרים לאוכלוסיות שונות, עקרונות משפטיים 

ותהליכים במקומות עבודה, טכנולוגיה ומקומה בתהליכי שירות,  קבלת ונתינת שירותים

-סמינר מחקר, בסוגיות ביןכולל . השנה השלישית כוללת קורסי חובה ובחירה, ועוד

של המשאב האנושי וקידום הרווחה של עובדים בארגוני  תחומיות כגון ניהול אפקטיבי

ארגונים וח והובלה של פית, היבטים פסיכולוגיים של קבלת ונתינת שירות, שירות

  ועוד.אקלים ארגוני ותהליכי שינוי ושיפור בארגוני שירות,  וחברתיים, התנדבותיים

:  במהלך הלימודים, תלמידי החוג יכולים להעמיק את הבנת יישומית התנסות        

עיוני לבין עולם המעשה, וכן לפתח מיומנויות שונות, גם דרך -הקשר בין ידע אקדמי

 חלק מקורסי הבחירה, להשתתףכ, יכולים שסיימו שנה א'תלמידים ישית. התנסות א

או בהנחיית  מונחית בארגון חברתי )עמותה או ארגון ציבורי( התנסות מסלול הכוללב

 יםעם קורסבמשולב  ,תיכוניים ספר-בבתיצוותי תלמידים המפתחים יוזמות עיסקיות 

תהליכי ב מותניתהכניסה למסלולים אלו  את המשתתפים במסלול זה. יםהמלוו יםייחודי

 .כים במהלך הקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים הבאההנער מיון

 

 תנאי קבלה

ידי -ברמה הנדרשת עלותנאי הקבלה הכלליים באוניברסיטה ל זהים הקבלה לחוג תנאי 

רקע אקדמי קודם יהיו חייבים בציון תואר אקדמי או בעלי החוג. מועמדים בעלי 

                             . ידי החוג באותה שנה בה הם מבקשים להתקבל-נדרש עלה משוקללה

 

 *חובות התלמידולימודים התכנית פרטי 

 נ' בקורסי חובה 46, מתוכן נקודות 60משך הלימודים שלוש שנים. על התלמיד לצבור 

. )בשנים ב' וג'( נ' בקורסי בחירה 14 -ו )אותם יש לקחת במלואם, אלא אם כן ניתן פטור(

במיומנויות עד תום שנה ב', וכן  בנוסף, חייב כל תלמיד לעמוד בדרישות הכלליות באנגלית



תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד ואת החוג היא זו  .מחשב, כמוסבר בהמשך

המתפרסמת בשנתון האוניברסיטה בשנה בה החל התלמיד את לימודיו בחוג וכן בהודעות 

סמו לקראת מועד הרישום לפני תחילת שנת הלימודים ו/או במהלך עדכון, אשר יתפר

 חובה על התלמיד לעקוב בתדירות אחר הודעות החוג. שנות הלימוד. 

 נ"ז 6מחוייב ללמוד במהלך התואר  , כל תלמידבהתאם להחלטת סנאט האוניברסיטה *

בחור ניתן ל "דרך הרוח"את לימודי  . למדעי הרוחדרך הרוח" בפקולטה במסגרת לימודי "

בחוג  , והם נכללים בספירת הנקודות לתואראחת משנות הלימוד לתוארכל למוד בול

והציון בהם  בוגר סיום לימודי דרך הרוח בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר. לשירותי אנוש

תופיע תחת אתר האינטרנט בתכנית "דרך הרוח" רשימת הקורסים  .ישוקלל בציון הסופי

 :"דרך הרוח" שכתובתו-רוחשל הפקולטה למדעי ה
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 שנה ראשונה

 חובה:

 ז'נ 5שש"ס           4 ש'      מבוא לשירותי אנוש 

          זנ' 5 שש"ס 4 ש'        ארגונים ודפוסי תעסוקה 

  ז'נ 4 שש"ס 4 ש'             ()דרך החוג לפסיכולוגיה פסיכולוגיה

 זנ' 4 שש"ס 4 ש'    דרך החוג לסוציולוגיה() סוציולוגיה

 ז'נ 4 שש"ס 5 ש'     + תירגול סטטיסטיקה

 זנ' 0                        ש'      מיומנויות מחשב*

 קורס מיומנויות מחשב*
על כל תלמיד תואר ראשון לקבל במהלך לימודיו פטור מקורס מיומנויות מחשב. בעת הרישום לתוכנית 

הלימודים, חובה על כל סטודנט להירשם לקורס "מיומנויות מחשב" על מנת שיוכל לגשת לבחינת הפטור 

למוד שתתקיים בשבועות הראשונים של הסמסטר. סטודנט שלא יעמוד בהצלחה במבחן הפטור יידרש ל

 . 70בקורס מקוון במיומנויות מחשב ולגשת למבחן בסוף הקורס. ציון עובר במבחן ובקורס הינו לפחות 

פטור במיומנויות מחשב הוא תנאי לסיום התואר. מומלץ לסיים חובה זו במהלך שנת הלימודים 

 הקורס אינו קורס פרונטלי הראשונה.

 

 

 נ'  21  סה"כ שנה א':        

 

 הישנה שני

 חובה:קורסי 

 זנ' 5 שש"ס 4 ש'   התנהגות עובדים וניהול בארגוני שירות 

 זנ' 5 שש"ס 5 ש'               + תירגול )שנתי( שיטות מחקר

 ()יש לבחור לפחות אחד מהקורסים במקבץ זה 1מקבץ  קורסי חובת בחירה
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 זנ' 4 שש"ס 4 ש'    סוגיות מרכזיות: עידן השירותים

  זנ' 4 שש"ס 4 ש'    בהתנהגות ארגוניתאורות וצללים 

 

 ג' -פתוחים לשנה ב' ו (2מקבץ ) בחירהקורסי 

  זנ' 2  שש"ס 2 ש'     שימוש בטכנולוגיה בשירות 

 זנ' 2 שש"ס 2 ש'      שיטות מיון וראיון

 ז'נ 2 שש"ס 2 ש'    אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודה

 זנ' 4 שש"ס 4 ש'       דיני עבודה

 זנ' 4 שש"ס 4 ש'      לקוחות העצמת 

  ז'נ 4 שש"ס 4ש'             בארגונים     רגשות 

 *תכנית הלימודים ניתנת לשינוים

נדרשת הרשמה ) (ג'-פתוחים לשנה ב' ו ) התנסותיים קורסים  3מקבץ בחירה קורסי 

ניתן לקחת רק קורס אחד . מוקדמת או תיאום בקיץ, נדרש תהליך מיון והסכמת החוג(

 במקבץ זה. 

 נ'ז 8 שש"ס 4 ש'     התנסות בארגונים חברתיים

   זנ' 6   סדנה    תנסות בהנחיית קבוצות יזמים צעיריםה

 נ'ז 4   ש' *)דרך דיקנט הסטודנטים(התנסות התנדבותית בעמותה

לפעילות חברתית באתר הדיקאנטעל התלמיד לבצע תיאום מוקדם לפי הנחיות הוועדה -נדרשת הסכמת העמותה*

  

 

 שנה שלישית

 חובהקורסי 

  נ'ז  6שש"ס           4ס"מ          *סמינר מחקר

  ובקורסים שיטת מחקר וסטטיסטיקההרישום מותנה בסיום חובת האנגלית *

   זנ' 5 שש"ס 4 ש'  סוגיות בניהול המשאב האנושי בשירות 

 

 

 (ועדכוניםלשינויים  נותנתוההנחיות להלן ) ה שנייה ושלישיתקורסי בחירה לשנ

, כדי להשלים את מניין הנקודות נק' בחירה סה"כ 14על התלמיד לקחת במהלך לימודיו 

 כולליםשמתוכם ניתן לבחור  קורסי הבחירה. נקודות הנדרשות לתואר 62 -או ל 60-בחוג ל

הראשון כל תלמידי התואר  נק' 6היקף בבהם מחויבים )קורסי "דרך הרוח"  :את

 .לפחות   נק' 8בהיקף של  וכן קורסי הבחירה של החוג   כמוסבר למעלה, באוניברסיטה



 תכנית לימודים בחוג לשירותי אנוש בשנתיים*

 שנה א':

 סמסטר א'

 נ'ז 5שש"ס  4מבוא לשירותי אנוש                    

 נ'ז  4שש"ס  4          סוציולוגיה לשירותי אנוש

 נ'ז  4שש"ס  4       פסיכולוגיה לשירותי אנוש   

 נ'ז3שש"ס   3                    שיטות מחקר

 סמסטר ב'

 נ'ז 4שש"ס  4   סטטיסטיקה

 נ'ז 0  מיומנויות מחשב

 נ'ז 2שש"ס  2   שיטות מחקר

 סמסטר קיץ

  נ'ז 5שש"ס  4התנהגות עובדים בניהול בארגוני שירות   

  נ'ז 2שש"ס  2מתוך שניים(    קורס בחירה )בחירה אחד 

 נ'ז 29                              סה"כ נ'ז 

 

 שנה ב':

 נ'ז 6שש"ס  4(                               3סמינר בחירה )אחד מתוך 

 נ'ז 4יש לבחור קורס אחד מתוך הרשימה בהיקף של -חובת בחירה

 נ'ז 4שש"ס  4אורות וצללים בהתנהגות עובדים                      

 נ'ז 4שש"ס  4עידן השירותים: סוגיות מרכזיות                      

 

 נ'ז 2-4קורסי בחירה של החוג לשירותי אנוש                         

 נ'ז 6            קורסי דרך הרוח                                                 

 סמסטר קיץ

 נ'ז 4שש"ס  4ארגונים ודפוסי תעסוקה                                     

 נ'ז 5שש"ס  4סוגיות הניהול המשאב האנושי בארגוני שירות  

 נ'ז 4שש"ס   4קורס בחירה )בחירה אחד מתוך שניים(             

 נ'ז  33-31                                        סה"כ נ"ז 

 *תכנית הלימודים ניתנת לשינוים

 שימו לב, בתכנית זו לא ניתן ללמוד את קורסי ההתנסות.

 

 אנגלית שפה זרה

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר. עמידה בחובה 

)שנה שלישית( על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של  3לקורסים בדרג  זאת היא תנאי כניסה



הסטודנט בבחינת מיון באנגלית  המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב

פירוט ניתן לקרוא  )פסיכומטרי/אמיר/ אמירם( כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

פה זרה באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית ש

 בשנתון. המופיע

 סטודנט שטרם השלים את האנגלית בסוף שנה שניה לא יוכל לעלות לשנה שלישית.
 

סמינר מחקר מחייב קריאה, איסוף ועיבוד נתונים, הצגת וכתיבת עבודה  - סמינר מחקר 

הוא מעבר הקורסים נאי קדם לרישום לסמינרים  תמסכמת בהתאם להנחיות המורה. 

 60עמידה בדרישות הסמינר מחייבת ציון . ופטור באנגלית ובשיטות מחקרבסטטיסטיקה 

לפחות יצטרך לחזור על סמינר מחקר בשנה עוקבת  60תלמיד אשר לא ישיג ציון  לפחות.

 )אצל מורה אחר(. 

 

 תנאים לקבלת תואר ב"א

 סיום כל החובות בחוג בתקופה שלא תעלה על חמש שנות לימוד רצופות.

 

 א' לשנה ב' תנאי מעבר משנה

 :יםהבא םבתנאיבכל תלמיד יעבור משנה א' לשנה ב' רק אם עמד 

 .לפחות 70ציון סופי נרשם לקורס "מבוא לשירותי אנוש" וקיבל בו  -

וקיבל  "פסיכולוגיה בשירותי אנוש", שירותי אנוש"בנרשם לקורסים "סוציולוגיה  -

 לפחות. 60ציון סופי בהם 

 לפחות(. 51וקיבל בהם ציון עובר רגיל ) נרשם לקורסי חובה אחרים של שנה א' -

 יהיה עליו ללמוד את הקורס מהתחלה, סטודנט שלא עבר את הקורס בסטטיסטיקה -

 בשנה העוקבת.

תלמיד שלא יעמוד בתנאים אלה לא יעבור לשנה ב' בחוג. התלמיד יוכל לחזור על  -

קורס/ים שלא עמד בתנאי המעבר בשנה העוקבת. בכל מקרה לא יוכל לקחת 

( בחוג, כל זמן שלא השיג את ציוני המעבר 3או  2ביל כל קורס אחר )מדרג במק

 המפורטים בתנאים הנ"ל.

 

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 הגיע לרמת פטור באנגלית  -

 .לסמינר מחקר הרשמהכתנאי  עבר הקורסים בסטטיסטיקה ובשיטות מחקרמ -

     טודנט שלא עבר את הקורס שיטות מחקר בסמסטר א' לא יוכל להמשיך ללמוד ס -

 יהיה עליו ללמוד את הקורס מהתחלה בשנה העוקבת.ואת הקורס בסמסטר ב' 



במידה ולא עבר את הקורס בשיטות מחקר בסמסטר ב' יהיה עליו ללמוד ולהשלים 

 .רק את סמסטר ב'

   

 לימודים תהפסק  

 אשר  סטודנטו/או  יה )בשנה העוקבת(יחובה כלשהו פעם שנ שנכשל בקורסתלמיד  -

 לאלתר. ויופסקו לימודי  ,כנכשלכמוהו לא השלים את הקורס 

 ותלמיד שנכשל בשלושה קורסים או יותר בשנת לימודים אחת יופסקו לימודי -

 לאלתר.

תלמיד שלימודיו הופסקו בשל כשלון בקורס חובה רשאי להירשם מחדש לחוג בתום  -

שנים  3שנים, ועליו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה של החוג. אחרי  3צינון של תקופת 

 התלמיד נחשב לתלמיד חדש וכל הקורסים שלמד לא יוכרו.

לראש החוג וינמק את  בכתביפנה  –תלמיד המבקש להפסיק זמנית את לימודיו  -

בקשתו. הפסקת הלימודים תאושר בכתב. במקביל, יודיע התלמיד על ההפסקה 

 תלמידים.למינהל 

 

 חידוש לימודים

חייב לעבור הליכי הרשמה , אושרה לו הפסקת לימודים ומבקש לחדשםשתלמיד  -

יוכרו הקורסים שלמד לצורך , רגילים. שב התלמיד ללימודים בתום שנתיים הפסקה

רשאי החוג לחייב את התלמיד , המשך לימודיו. עולה תקופת ההפסקה על שנתיים

 בהם וכן לחייבו בהשלמות שונות. לחזור על קורסים ששמע ונבחן

תלמיד שלא אושרה לו הפסקת לימודים בכתב ו/או לא סיים את לימודיו לתואר  -

חייב בהרשמה מחדש ובעמידה בתנאי הקבלה המחייבים , ש שניםשראשון בתוך 

  באותה העת.

לחידוש לימודים בעקבות הפסקתם, בין אם ביוזמת החוג או ביוזמת התלמיד, יש  -

 כירות החוג לקבלת פרטים עדכניים לגבי התנאים לחידוש לימודים. לפנות למז

 

 תקנון האוניברסיטה

 תקנון הלימודים לתואר ראשון מחייב את כל הסטודנטים בחוג לשירותי אנוש. -

 .טתשע"תקנון הלימודים מופיע בשנתון 

 
 

 

 


