
-" כלים שלובים"
מדריך למשתמש



תכנית כלים שלובים מיועדת לכל  
.הסטודנטים לתואר ראשון

–" הצד השני"מטרת התכנית להציג לסטודנט איך חושב 
.סטודנט להיסטוריה יציץ בעבודתו של הביולוג וסטודנט למדעי המחשב יצפה ביצירות מופת

הכרת הקמפוס העצום הנמצא כאן . י אקדמאים"המועברת ע, מדובר בהעשרה אקדמית
.והרחבת מבטם של הסטודנטים

. התכנית כאן כדי להעשיר ולא כדי להכביד
הם רחבי היקף ונותנים הצצה פופולרית עם ניחוח . הקורסים שלנו מיועדים לקהל לא מקצועי

. אקדמי
.ס בלבד"ש2משקל כל קורס 



מזרח ומערב-ראשית חכמה 
:צדדיםלשני חילקנו את האוניברסיטה 

במזרח
הפקולטות נמצא את 

, לרפואה
, מדויקיםלמדעים 
החיים למדעי 

.ולהנדסה

במערב
נמצא את הפקולטות 

, למדעי הרוח
,  למדעי החברה

,  לאומנויות
לניהול  

.ולמשפטים



?איך אדע מה חובת כלים שלובים שלי

.תלוי במה שאתם לומדים
:שאלות מנחות2שאלו את עצמכם 

?בכמה פקולטות אתם לומדים–שאלה ראשונה 
?באיזה צד הפקולטות שלכם–שאלה שנייה 



?בכמה פקולטות אתם לומדים

.קורסים במהלך התואר3מי שלומד בפקולטה אחת צריך לעשות 
.קורסים במהלך התואר2מי שלומד בשתי פקולטות צריך לעשות 



?באיזה צד הפקולטות שלכם

.בצד המערבייעשה את עיקר ההעשרה , מזרחיותמי שלומד בפקולטות 
.בצד המזרחייעשה את עיקר ההעשרה , מערביותמי שלומד בפקולטות 

.פטור מכלים שלובים–מי שלומד בפקולטה מזרחית ופקולטה מערבית 

.אי אפשר ללמוד קורסי כלים שלובים מתוך פקולטה שלומדים בה!חשוב



:סיכום

:פקולטה מערבית אחת
+קורסים מזרחיים 2
לא מפקולטת  , קורס מזרחי או מערבי1

.הבית

:פקולטות מערביות2
+קורס מזרחי 1
לא מפקולטת  , קורס מזרחי או מערבי1

.הבית

:פקולטה מזרחית אחת
+קורסים מערביים 2
לא מפקולטת  , קורס מערבי או מזרחי1

.הבית

:פקולטות מזרחיות2
+קורס מערבי 1
לא מפקולטת  , קורס מערבי או מזרחי1

.הבית



:נכיר את הסטודנטים שלנו

מיה לומדת  
.הנדסת חשמל

,  זאת פקולטה מזרחית אחת
.קורסים3ולכן מיה חייבת 

, קורסים יהיו מערביים2
והקורס השלישי יכול להיות  

. מערבי או מזרחי

מיה לא תוכל ללמוד  , בכל מקרה
.קורס מהפקולטה להנדסה

רן לומד  
.מזרח אסיה ותקשורת

פקולטות מערביות2אילו 
.קורסים2ולכן רן חייב 

והקורס  , יהיה מזרחי1קורס 
השני יכול להיות מזרחי או 

.  מערבי

רן לא יוכל ללמוד  , בכל מקרה
קורס מהפקולטות למדעי  

.החברה או הרוח

לומדת  עולא
.מדעי המחשב ובלשנות

–פקולטות 2-היא לומדת ב
אך כל אחת מצד אחר של  

מדעים מדויקים  : הקמפוס
שייכת למזרח ומדעי הרוח  

.למערב

פטורה מכלים שלוביםעולא



?איך ניגשים לחובת כלים שלובים
.לכל התואר כולוקורסים 3או 2חובת כלים שלובים היא 

.ס"ש2כל קורס של כלים שלובים הוא בהיקף 

.  הכי טוב לעשות קורס בשנה. כדאי מאד לפרוס את הקורסים על פני התואר

.הרישום לכלים שלובים סמסטריאלי. הרישום לכלים שלובים נפרד מהרישום לפקולטות

תחליטו האם בסמסטר הקרוב תוכלו לעשות קורס , אחרי שראיתם את תכנית הלימודים שלכם בפקולטות
. של כלים שלובים ואיך הקורס ישתלב



:המידע בידיעון כלים שלובים

פקולטה

מועבר  (סינכרוני קורס 
או מקווןכיתה , )בזום

מידע על הקורס

שם הקורס  
והמרצה



הכי קל לעשות חיפוש באתר  .  core.tau.ac.il":כלים שלובים"כל המידע נמצא באתר 
.האוניברסיטה

בשעות קצה-שיבוץ הקורסים במערכת השעות 

בימי ששי, בשבוע האחרון של הסמסטר או במהלכו-מבחנים 
.  אך יופיעו בגיליון הציונים, הציונים אינם משתקללים בממוצע הסופי לתואר

.  ב"בחינות וכיו, היא הכתובת לבירורים ובקשות לענייני הוראה" כלים שלובים"מזכירות 

.יש מתאם בין נוכחות בשיעורים ובין הסיכוי לסיים את הקורס בהצלחה-נוכחות בקורסים 
.יש מתאם בין לימוד במהלך הסמסטר ובין הסיכוי לסיים את הקורס בהצלחה-קורס מקוון 

:ולסיום



!ב ה צ ל ח ה 
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