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 "פ.א. בשירותי אנוש המסיימים בתשלתלמידי מ בחינת גמר לגבימידע 

20.2.2020 

 

 בתש"פ.ומיועדת לתלמידים שסיימו לימודיהם ת גמר מסמך זה מתייחס לבחינ

 20%מחייבת לומדים במסלול ב' )עם בחינה( ומהווה בחינת הגמר בחוג לשירותי אנוש 

תכנית חלקים נבחרים מ הבחינה כוללמהציון לתואר השני. חומר הלימוד אליו מתייחסת 

מסמך זה מפרט את הזכאות לגשת לבחינה, מבנה הבחינה, מועד  הלימודים בתואר השני.

 והליך הבחינה, מדיניות ציונים, וקורסים שיכללו בבחינה. 

 

 (עם בחינהבמסלול ב' ) ית/סטודנט : יכול לגשת לבחינהזכאות לגשת לבחינת הגמר .1

לתואר )גם אם עדיין  ה/עבודותיו כלאת  ה/השמיעה והגיש חובות כלאת  אשר סיימ/ה

סטודנט/ית בכל מצב לימודים אחר יצטרך/תצטרך  לא התקבל ציון בעבודות שהוגשו(.

 שלאחר מכן. מועד ןלהמתין לבחינה שתינת

 

מהציון(. השאלות מתייחסות לחומר שנלמד  50% דאחלבחינה שני חלקים )כל מבנה:  .2

 . והן חומרי העבודות/תרגילים הן חומר קריאה ,ההרצאות הן חומר- בקורסי החובה

 קורסי החובה הינם:

 שיטות מחקר כמותי

 שיטות מחקר איכותני

 תהליכי שירות וניהולם

 ניהול משאבי אנוש

 

  רשימות הקריאה הרלוונטיות למבחן. בהמשך יתפרסמו

 נתן אפשרות בחירה.ית

 

לחומר מתאימה התייחסות  לע נקודות 10של עד ינתן בונוס  -קורסי בחירה   .3

 ההרצאות מקורסי הבחירה וקישור החומר לתשובות הנוגעות לקורסי החובה. 

 

   ואופי  הבחינה: מועד .4

  כיתה בשני מועדים:הבחינה תנתן במתכונת של בחינת 

  8:30שעה יום ו'  12.6.2020 מועד א' 

 16:30יום א' שעה  1.11.2020מועד ב' 

  שלוש שעות.הבחינה משך  
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 ללא שימוש במחשב(. -)מודפס/כתוב  עם חומר פתוח ךהבחינה תיער 

 ציון הבחינה: .5

  ציון המעבר המינימלי בכל אחד 76הגמר הוא בחינת בציון המעבר המינימלי .

)כלומר התלמיד /ה צריכ/ה לקבל לפחות  70הוא  בחינת הגמר חלקי/ממרכיבי

 שוקלל הכולל(.ומעלה בציון המ 76הן בחלק א' והן בחלק ב', ובסה"כ  70

 כולל משוקלל כולל ציון  ה/קיבל) בכללה בבחינת הגמר ה/שנכשל ה/תלמיד

 להיבחן פעם נוספת. להיבחן  ת/חייב (76 -נמוך משהוא 

ממרכיבי , אך נכשל/ה באחד 76-בנוסף, תלמיד/ה שקיבל ציון כולל גבוה מ

 . נוספתלהיבחן פעם  ת/חייב תהא/יהא( 70 -ציון נמוך מ)קיבל בו בחינת הגמר 

 ה/בבחינת הגמר פעמיים יופסקו לימודיו ה/שנכשל ה/תלמיד.  

 

 

בשאלות נא לפנות אל מזכירת לימודי התואר השני , גב' איילת גורן,  או אל יו"ר הועדה החוגית לתואר 

 . גולדברג -ד"ר אורנה בלומןשני, 

 

 בהצלחה!

 


