
 

 
 

 
 : תכנית התואר השני בשירותי אנוש

 נוהל לקיחת קורסים מחוגים אחרים
 

 ,שלום רב
 

 4קורסים מדרג )עד שני קורסי תואר שני  ודללמתלמידי תואר שני בחוג לשירותי אנוש יכולים , ככלל
אולם . במקום קורסי בחירה בתואר השני בשירותי אנוש, ס"שש 8בהיקף של  ,מחוגים אחרים( ומעלה

ולרוב והן הסכמת החוג האחר , יש לקחת בחשבון כי לשם כך נדרשים הן אישור מהחוג לשירותי אנוש
לא ניתן , בלי קבלת כל ההרשאות הללו .קחתאשר את הקורסים שלהם יש כוונה ל יםהמרצ הסכמת

 .לממש את הכוונה לקחת קורס בחוג אחר
 

 :מחוגים אחרים בחירה קורסיכדי לקבל הרשאה לקחת 

ובו שם , מכתב בקשה מנומקבחוג לשירותי אנוש  התואר השנילמזכירות  נא להגיש תחילה. 1
ללמוד ה /מדוע ברצון התלמיד והסיבות, המבוקש החוג בו נלמד הקורס, ומספרו הקורס המבוקש

 ל"משנהאפשר שיהיה ) סילבוס של הקורסלמכתב הבקשה ה לצרף /התלמיד על. קורס זה
 .לאישור א.ר וועדת מ"ליועל ידי המזכירות  וועברי בקשות אלו .(הקודמת

, מזכירות החוג בו נלמד הקורס בעצמם מוללברר  על התלמידים, .א.אחרי קבלת אישור ועדת מ. 2
מזכירות החוג , לעתים קרובות. ללמוד את הקורס שלא כתלמיד מן החוגם באפשרות אם יש
ואליו יש לפנות באופן אישי כדי לקבל , בו מדובר תפנה את התלמיד אל מורה הקורסהאחר 
לימודי התואר השני בחוג  מזכירותלהעבירו אל יש , ללמידהאישור  שהתקבל אחרי. אישור

בלי , כאמור. לשם הסדרת הרישום לאותו קורס, זהבית מאיר סלמן' לידי גב ,לשירותי אנוש
 .לא ניתן לממש את הכוונה לקחת קורס בחוג אחר, קבלת כל ההרשאות הללו

 
 : קבלת האישוריםלפני שתתחילו בתהליך , ונקודות נוספות למחשבה ותהבהר

ורק אחרי כן , וג המבוקשדהיינו לפנות קודם אל הח, תלמידים רשאים לפעול בסדר הפוך. א
החוג אך במצב כזה צריכים לקחת בחשבון שאישור , לקבל אישור בחוג לשירותי אנוש

 .  וללא סיבה מספקת בקשתם לא תיענה, אינו אוטומטי אלא תלוי בהנמקותלשירותי אנוש 

, בחוגים רביםתלמידים חייבים לקחת בחשבון כי , ללא קשר לסדר הפעולות, בכל מקרה. ב
כלומר מיועדים רק ) לאלו שאינם תלמידי החוג חסומיםים מתקדמים בתואר השני קורס

דרישות , בגלל סוגיות הקשורות לשמירת גודל כתה קטן, (לתלמידי תכנית לימודים מסוימת
 יש לקחת מראש בחשבון את האפשרות שתקבלו תשובה שלילית, לפיכך. 'וכו, ידע קודם

 .ור שקיבלתם מהחוג לשירותי אנושללא קשר לאיש, מרצהמלבקשה מחוג או 

כי צריכים לזכור אשר צריכים להבחן בבחינת גמר בסיום הלימודים ' תלמידים במסלול ב. ד
מגוון את ( להפחית)לצמצם להם עשויה שירותי אנוש חוג ללמידת קורס בחוג אחר במקום ב

דת התואר מסוימים שועחסת רק לקורסים הבחינה מתיי) .בחינהאליהם תתייחס ההקורסים 
ואינה מכסה , חוג לשירותי אנושה שנכללו בתכניתמבין אלו  השני בוחרת מחדש כל שנה

 (.בחוגים אחריםשנלמדו קורסים ב תכנים
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