
 מ"א()הלימודים לתואר שני 
 גולדברג -ד"ר אורנה בלומןיו"ר הוועדה: 

 

 על לימודי שירותי אנוש
 

 ומתמקדתתכנית הלימודים לתואר שני בשירותי אנוש הינה ייחודית באקדמיה בישראל, 
שירותי אנוש במגזר של ושיפור הפעלה, תהליכים הקשורים לתכנון, ניהול, ו עקרונותב

הם בעלי אופי בתכנית התואר השני . הקורסים (לישי )החברה האזרחיתהעסקי, הציבורי והש
מטרות ותהליכי ניהול כגון: רחבים באופן משולב לנושאים תחומי מתקדם, ומתייחסים -בין

, ועובדי שירות לקוחותוצרכי התנהגות , ובמשק בחברה הקשורים למערכות שירות
אפקטיביים רכים ופיתוח שירותים של תהליכי נתינת וקבלת שירות, זיהוי צמאפייניהם 
, תהליכי באירגוני שירות משאבי אנושניהול , סוגיות במגוונותלאוכלוסיות מטרה ואיכותיים 

 ועוד.  בהקשרים שונים, שירות בתוך ארגונים )ללקוחות פנימיים(, מחקר ויישומיו
הידע הקיים להעמקת  לתרום במטרהבמחקרים  משתתפיםחלק מתלמידי התואר השני 

. בהתמדה ובישראל עוליםבחברה המודרנית  םוהיקפם , אשר חשיבותהאנוש שירותיתחום ב
ומחקריים מתקדמים, משתלבים  כלים עיוניים, יישומייםבסיסי ידע ורוכשים  התכניתבוגרי 

בהצלחה בשוק העבודה בתפקידים מגוונים ובערוצים ניהוליים, וחלקם ממשיך ללימודי תואר 
 שלישי.

 
השני בשירותי אנוש מיועדים הן לבוגרי תואר ראשון בשירותי אנוש והן לבוגרי  לימודי התואר

פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדע המדינה, כגון תואר ראשון במדעי החברה וההתנהגות )
במדעי הרווחה והבריאות , ועוד( ל עסקים, מערכות מידעכלכלה, מינה חינוך, סטטיסטיקה,

 (ועוד , ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורתיזיותרפיהעבודה סוציאלית, סיעוד, פכגון )
 . ובתחומים נבחרים אחרים

 

  התנאי קבל
 

החוג  לקיבולת האפשרית בלימודי התואר השני.ושלהם החוג יקבל מועמדים בהתאם לרקע 
 הבאים: ישקול קבלת מועמדים העומדים בתנאי הסף

 שציונם הסופי  "ל,בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו
 .ומעלה 85הינו 

 הבבחינ ת/חייב ת/כל מועמד)לפחות  70בבחינת כניסה באנגלית בציון  עמדו .
 .(פרטים באתר החוג

 בנוסף:ו     

  מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו
אינה עברית חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי 

  ניברסיטה כתנאי לזכאותו/ה לתואר.האו

  מועמד/ת בוגר/ת אוניברסיטה מחו"ל והן בוגר/ת אוניברסיטאות בעלות שלוחות
בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה,יחוייב/תחוייב לעמוד 

  או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. GREבהצלחה במבחן 

  להגיש למזכירות החוג אישור + אבחון מועמדים בעלי לקות למידה מתבקשים
על הלקות מהאוניברסיטה או מאוניברסיטאות אחרות )שנעשו עד חמש שנים 

 לפני הבחינה(, כל זאת עד חודש לפני מועד הבחינה באנגלית.
 

  ימי והיקפי הלימודים
 

במשך שלושה סמסטרים  08:00-20:00בין השעות ויתקיימו בימי ד',  מרוכזיםהלימודים 
 טר א', ב' וסמסטר א' של השנה העוקבת(.)סמס



זמנים אלו לא כוללים קורסי השלמה )ראו בהמשך( שמועמדים עשויים להיות מחויבים בהם, 
קורסים נוספים או סדנאות בימים  בנוסף, מדי פעם יתכן ויוצעוהנערכים בימים אחרים. 

 .בסמסטר קיץאו , אחרים
 

 הלימודים תכנית
 ני מסלולי לימוד:החוג לשירותי אנוש מציע ש

 
 מסלול זה (:289201-18-01)תזה  - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית -' מסלול א

, כולל משלב לימודים עיוניים והכשרה במחקר וכולל ביצוע מחקר עצמאי תחת הנחיה
 4שש"ס. מתוכם  28כתיבת עבודת תזה. במסלול זה הסטודנט ילמד קורסים בהיקף של 

שש"ס(. משך  10וקורסי בחירה ) יםוהשאר סמינר שש"ס( 18) ופורום תיזה קורסי חובה
על התלמיד , במהלכן גשת התיזה, לא יעלה על שלוש שניםהלימודים במסלול, כולל ה

שמיעת הקורסים הנדרשים במסלול, לבצע את מחקר התזה,  את ה וחצישנתוך לסיים 
יש את כל ולהגיש את עבודת התזה לשיפוט לאחר שסיים את כל חובות השמיעה והג

. קבלה למסלול א' היא עפ"י החלטתה של הוועדה החוגית לתואר שניעבודותיו לתואר. 
הגשת הצעת תיזה שתאושר על ידי החוג מציאת מנחה והשארות במסלול זה מותנית ב

  .עד תום סמסטר א' של שנת הלימודים השניה
 

 הסטודנט ילמדבמסלול זה  :(289202-18-01גמר )ללא תיזה, עם בחינת  - מסלול ב'
וקורסי  יםשש"ס(, וכן סמינר 22) קורסי חובה 6שש"ס, מתוכם  36קורסים בהיקף של 

את שמיעת כל הקורסים במסלול  ה וחציעל התלמיד לסיים בתוך שנשש"ס(.  14בחירה )
  . בסיום הלימודים על התלמיד לעבור בחינת גמר בנושאים שיקבעו על ידי החוג. זה

 
 תואר שנילימודי השלמה לקראת 

 
מבוא לסוציולוגיה/ מבוא לפסיכולוגיה,  מועמד/ת לתואר שני שלא למד/ה את הנושאים: 

קורסים אלה  ללמוד, יידרש/תידרש בלימודי התואר הראשון סטטיסטיקה ושיטות מחקר
 קורסי לדרושכקורסי השלמה בחוג לשירותי אנוש. הוועדה האקדמית של החוג יכולה 

ך, בהתאם לרקע האקדמי של המועמד/ת. ציון ממוצע בלימודי במידת הצור השלמה נוספים
קורסי ההשלמה יילמדו במהלך השנה הראשונה של התואר לפחות.  80ההשלמה יהיה 

מועמד/ת שיידרש/תידרש ללמוד קורסים בהיקף העולה על בהתאם לתקנון תואר שני, . השני
במסגרת לימודי השלמה את הקורסים יהיה עליו/ה להשלים ( שש"ס ומעלה 16) קורסים 4

  לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני.

  הקורסים במסלולי הלימוד השוניםכללי של מבנה 
פרטים . , בהתאם למשאבי החוג ושיקוליוזובתכנית  להכניס שינויים עשויהחוג הערה: )

 (תלמידים לפני תחילת שנת הלימודיםלועדכונים ישלחו נוספים 
 

 תזה:–שש"ס ועבודת גמר מחקרית  28 -מסלול א'
 :שש"ס( 18קורסי חובה )

 שש"ס( 4)            כמותי  –שיטות מחקר וסטטסטיקה מתקדמות 
 שש"ס( 4)                           איכותני  –שיטות מחקר מתקדמות 

  שש"ס( 2)               פורום תזה
 קורסים: 3מתוך  2 –חובת בחירה 

 שש"ס( 4ולם                                             )שירות וניה תהליכי
  שש"ס( 4)             שוק העבודה ומודלים ארגוניים

 שש"ס( 4ניהול משאבי אנוש                                                  )
  שש"ס לבחירה( 4)סה"כ  סמינר

   שש"ס( 4)                         ושינוי העצמת עובדים
 שש"ס( 4)      שירותרגשות ב

 



 
 שש"ס לבחירה( 6קורסי בחירה )סה"כ 

 שש"ס(  4)      עצמי, זהות ועבודה
 שש"ס( 4)     משברים ארגוניים 

 שש"ס( 4)     חיים  –איזון עבודה 
 שש"ס( 2)     בריאות ובטיחות בעבודה

 (שש"ס 2)   ניהול והערכת פרויקטים בתחום השירות
 שש"ס( 4)    ושירותים חברתייםמדיניות 

 

 שש"ס ובחינת גמר: 36 -מסלול ב'
 :שש"ס( 22קורסי חובה )

 שש"ס( 4)            כמותי  –סטיקה מתקדמות ישיטות מחקר וסטט
 שש"ס( 4)                            איכותני  –שיטות מחקר מתקדמות 

 שש"ס( 4)                שירות וניהולם                              תהליכי
  שש"ס( 4)                                 שוק העבודה ומודלים ארגוניים

 שש"ס( 4ניהול משאבי אנוש                                                  )
  שש"ס( 2)            סוגיות משפטיות בשירותים וצרכנות

 
 

  שש"ס לבחירה( 4)סה"כ  סמינר

   שש"ס( 4)              מת עובדים ושינויהעצ
 שש"ס( 4)              שירותרגשות ב

 
 

 שש"ס לבחירה( 10קורסי בחירה )סה"כ 
 שש"ס(  4)      עצמי, זהות ועבודה
 שש"ס( 4)     משברים ארגוניים 

 שש"ס( 4)     חיים  –איזון עבודה 
 שש"ס( 2)    בריאות ובטיחות בעבודה 

 (שש"ס 2)   פרויקטים בתחום השירותניהול והערכת 
 שש"ס( 4)    מדיניות ושירותים חברתיים

 
 

                                                                                   
                   שקלול הציונים לתואר                                                                                  

 מסלול א'                                                                                                                     
                                                                                      40%    ממוצע הציונים בקורסים השונים

                                                                               20%                רסמינ  תדועב
 40%                עבודת גמר מחקרית )תיזה(

 
                                     מסלול ב'                                                                                     

                                                                                           50%              ממוצע הציונים בקורסים השונים 
                                                                                   30%                                     עבודות סמינריוניות       תיש

 20%                 בחינה מסכמת               
 

  ומסלולי הלימוד לגבי הלימודים הבהרות והנחיות נוספות
 

עבור בהצלחה את . יש למחקר סי חובה, קורסי בחירה וסמינרתכנית הלימודים מורכבת מקור
תום עד  הלימוד מסלולית השמיעה בשני וסיים את חוב, ולשנה א'במהלך  י החובהכל קורס

  שנה השנייה.הסמסטר הראשון ב



 
 . לבחינת הגמרסמסטר ב'סיום ל בקיץ הסמוך תקייםמסלול ב' תבלמסיימים בחינת הגמר 

 עבודותיו כל את והגיש השמיעה חובות כל את סיים אשרב'  במסלול סטודנט לגשת כולי
 אחר לימודים מצב בכל סטודנט(. שהוגשו בעבודות ציון התקבל לא עדיין אם גם) רלתוא

 .מכן שלאחר שנהב תנתןת הגמר הבאה אשר לבחינ להמתין יצטרך
בחינת הגמר תכלול בתוכה את קורסי הליבה של תכנית הלימודים, בהתאם להחלטת יו"ר 

 המ.א. באותה שנת הלימודים.
 .או פתיחת מחברות/הגמר ול בחינת עשימו לב: אין אפשרות ערעור 

 
בתום סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה, תבדוק הוועדה החוגית לתואר שני אם השיג 

לפחות בלימודי שנה  85הסטודנט הרשום במסלול א' )מסלול עם כתיבת תזה( ממוצע של 
ריך א', ואם יש בידו טופס חתום של התקשרות ראשונית עם מנחה לתואר שני )המנחה צ

לקבל את אישור הוועדה החוגית ללימודי מ.א.(. במידה ושני תנאים אלה לא מולאו, יועבר 
הסטודנט ללימודים במסלול ב' )ללא תזה( יסיים את שמיעת הקורסים במסלול זה בשנת 

 . , ויעמוד בבחינת גמרהלימודים השנייה
 

ית ללימודי תואר שני המעבר בין מסלול אחד למשנהו יתאפשר אך ורק באישור הוועדה החוג
במקרים מיוחדים. במקרה ויאושר מעבר בין מסלול אחד למשנהו, תחול על הסטודנט חובת 

ההשלמה ועמידה בכל דרישות המסלול החדש. הוועדה החוגית לתואר שני תיידע את 
  הרשות ללימודים מתקדמים בדבר המעבר.

 

 

 

 


