
 

 

 

  קיימותהתוכנית לחילופי סטודנטים/יות בבית הספר 

 

 סטודנטים יקרים שלום,

לחילופי על ידי המרכז הבינתחומי האפשרויות המוצעות  מפורסמותבימים אלה 
ממשל -במסלולי קיימותיות עבור סטודנטים/ 2021-2022סטודנטים/יות לשנה"ל 

 כלכלה. -וקיימות

עו ישיסימספר הבהרות נינה זינגר, רצ"ב גב' שיועברו אליכם ע"י בהמשך לפרטים 
בקבלת החלטה על הגשת מועמדות לתוכנית ויאפשרו בדיקה מקדמית שלכם לגבי 

סטודנטים/יות  הקורסים השונים אותם תרצו לבחור, במידה ותתקבלו לתוכנית.
תוכנית יקבלו מידע מפורט לגבי תהליך בחירה ואישור הקורסים, לאחר שיתקבלו ל

 הודעה על קבלתם. 

 :שלבי הקבלה

הגשת בקשה אלקטרונית לגב' נינה זינגר )הנחיות מפורטות במסמך הנחיות  .א
שתקבלו( רק המתאימים יתקבלו לתכנית. הסטודנטים שיעמדו בכל תנאי 

 הקבלה רשאים להגיש בקשה.

 תנאי הקבלה:

  של שני המסלולים יחד( ומעלה 85ממוצע( 

 יכולות אקדמיות טובות 

 פטור או מעבר קורס "מתקדמים ב'"( מיומנויות אנגלית ברמה גבוהה( 

 משמעת עבירות ואו בעיות היעדר 

 וד"ר שירי צמח עם דיקן בית הספר, פרופ' יואב יאירבשפה האנגלית ראיון  .ב
 .שמיר

כתיבת פסקה מדוע הנכם מעוניינים לצאת לחילופי הסטודנטים וכיצד זה  .ג
 , רווח שורה וחצי. 12יתרום לכם מבחינת לימודי הקיימות, באנגלית, פונט 

 

סטודנטים/יות היוצאים ללימודים בחו"ל במסגרת התוכנית יקבלו נ"ז עבור 
ידי היועצת  בהצלחה, בכפוף לאישורם עלאותם הקורסים שילמדו בחו"ל ויסיימו 

 סטודנטים/יות שהתקבלו לתוכנית. . אישור זה ינתן להאקדמית של ביה"ס

  



 

 

 

 יברסיטהתדרשו למצוא קורסים באונ על ידי שני בתי הספר, לאחר הקבלה לתכנית
 :סמסטר א' אצלנו כמפורט להלן בשנה ג', יחליפו את הקורסים הנלמדיםאשר בחו"ל 

 כלכלה ממשל קיימות

להחליף  -נ"ז(  2) משפט סביבתי
 .בקורס קיימות או קורס משפטי

 4) מדיניות לקידמה
להחליף בקורס  -נ"ז(

 ממשלי

  סמינר במדיניות כלכלית 

להחליף בקורס  –נ"ז(  3)
 כלכלי.

 –נ"ז(  2) תועלת-ניתוח עלות
קיימות או כלכלי בלהחלפה בקורס 

קורס כלכלי )רלוונטי למי שלומד 
 .כלכלה(-במסלול קיימות

-4) סים בחטיבהקור
להחליף  –נ"ז(  8

בקורסים ממשליים 
 בנושא החטיבה

נ"ז(  1) אוריינות דיגיטלית
בסמסטר ב'  יתקיים –

ליוצאים לחילופי 
 סטודנטים

 יםקורסשני : ומיםבחטיבת אנרגיה 
להחליף  -נ"ז(  4)סה"כ  חטיבהב

 .בקורס בתחום הקיימות

  חטיבהב : קורסבחטיבת עירוניות

להחליף בקורס בתחום  -נ"ז(  2)
 .הקיימות

ד"ר  מערכות מזון בעידן המודרני
להחליף בקורס  -נ"ז(  2אסף צחור )

 .בתחום הקיימות

ובנוסף קורס מקוון בחטיבה, אותו 
 תעשו מרחוק במהלך החילופים. 

על הסטודנטים 
היוצאים לחילופי 

סטודנטים, לבחור 
 דיפלומטיהבחטיבת 

 בלבד
 

 

על הסטודנטים הנמצאים בחו"ל 
פרוייקט להיות מצוותים לקבוצה ב

טרם  תחילת סמסטר א',  היישומי
ולעבוד עם חבריהם על נושא 
 הפרוייקט גם בהיותם בחו"ל.

על הסטודנטים 
לבחור סמינריון 

סמסטר וקורסים של 
, כבר במהלך ב'

תקופת הרישום 
המוקדמת )חודש 

 ספטמבר(

 

 אשר ""עודפים נוספים קורסים 2
 במידה הצורך למקרה אתכם ישמשו
 אשר הקורסים אחד עם בעיה ותהיה
 בארץ אושרו

  

אישור קורסים מול ד"ר שירי צמח 
 שמיר: 

shiri.zemahshamir@idc.ac.il 

אישור קורסים מול 
ד"ר מיכל שביט: 

mshavit@idc.ac.il 

אישור קורסים מול ד"ר 
 אסנת ליפשיץ: 

osnat.lifshitz@idc.ac.il 
 

 .תאם למצביתכנו שינויים עליהם נעדכן בה. "בכפוף למערכת כפי שתקבע לשנת תשפ*
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יוכלו להירשם לקורסים באוניברסיטאות בחו"ל הפתוחים עבור מי  סטודנטים/יות
שנמצא בחילופי סטודנטים. בחלק מהאוניברסיטאות מוצעת רשימה מצומצמת יותר 

 מאשר זו הפתוחה לכלל האוניברסיטה.של קורסים 

 ? איך בוחרים

ול ויכקורס דומה תוכן הכי , שבו הנך מעוניין/תמול הסילבוס של כל קורס  יש לבדוק
 שתבחרוהקורסים במילים אחרות, להחליף את הקורס שאתה מחפש להחליף אותו. 

לבדוק מול מאזן . יש בארץבחו"ל צריכים להיות חליפיים לקורסים שהייתם לוקחים 
  להשלים בשנה ג'. ישהלימודים, אילו קורסים ומספר נקודות הזכות 

את הקורסים אותם אתם מעוניינים לקחת באוניברסיטה בחו"ל, עליכם לאשר מול 
גורמי האישור בכל אחת מהתוכניות )קיימות/ממשל/כלכלה(. לצורך האישור, עליכם 

 להעביר קובץ אקסל אשר יכיל את הפרטים הבאים )מצ"ב פורמט אקסל(: 

הקורס שמבקשים 
 להחליפו

שם הקורס באונ' 
 בחו"ל

 סילבוס הסילבוסתיאור 

סוגיות דוגמא: 
נבחרות במשפט 

 סביבתי

Corporate 
Social 
Responsibility 

This course will examine the 
major tenets of corporate 
social responsibility along 
with its antecedents 
and outcomes. It will also 
discuss the role of business 
in society and ethical 
leadership. The main 
topics addressed are: 
- Role and responsibility of 
businesses in society 
- Debate over CSR 
- CSR in Action 
- Social Entrepreneurship 
- Outcomes of CSR 

2375 - Corporate 
Social Responsibility.pdf

 

( שונה מזו ECTS) באירופהשימו לב לחישוב המרת הנ"ז ברוב האוניברסיטאות 
ים קורסים פשהמקובלת במרכז הבינתחומי. קחו נתון זה בחשבון כאשר אתם מח

 מתאימים:

 

 

 

 

 anat.wine@idc.ac.ilענת ויין  , הסטודנטיםפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ל

 בהצלחה למי מכם/ן שיצאו ללמוד בחו"ל!

 מנהל הסטודנטים

ECTS  נ"ז
 ישראלי 

3 2 
3.5 2 

4 3 
4.5 3 

5 3 
5.5 4 

ECTS  נ"ז
 ישראלי 

6 4 
6.5 4 

7 5 
7.5 5 

8 5 
8.5 5 

9 5 
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