המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية

החוג לביולוגיה
המחקר הביולוגי המודרני מצריך התמצאות בתחומי ידע שונים ,שבאופן מסורתי לא נחשבו לחלק הכרחי
בהכשרתו של חוקר במדעי החיים .כתוצאה מכך נוצר בשנים האחרונות מחסור חמור ,בארץ ובעולם ,במדענים
היכולים לנהל מחקר רב תחומי אמיתי .מטרת החוג היא להכשיר מדענים המצוידים בכלים האינטלקטואליים
והמחקריים הנחוצים לקיום מחקר כזה .הלימודים בחוג מיועדים לסטודנטים הרואים את עתידם בחזית המחקר
המדעי ובתעשייה עתירת הידע ,הרוצים לשלב לימודים לתואר במדעי החיים עם הכשרה מקפת בתחום ידע נוסף.
המצטיינים בבוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בלימודי תואר שני ושלישי בביולוגיה ובתחום הידע השני אותו בחרו
(עשויים להידרש לימודי השלמה ,לפי דרישת כל חוג).
תנאי הקבלה
 .1לחוג יתקבלו תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
 .2חתך קבלה של ( 680שקלול של הפסיכומטרי וממוצע הבגרויות/מכינה).
 .3עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:
ברמה של  5יחידות – בציון  70ומעלה.
ברמה של  4יחידות – בציון  80ומעלה.
על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה של החוג המשלים בו בחר ללמוד .מועמדים יוזמנו לראיון אישי על פי החלטת
החוג.
תוכנית לימודים
 .1על התלמיד לבחור באחד מהמסלולים הבאים:
א .מסלול לביולוגיה ומדעי הרפואה – מסלול המשלב בין לימודי ביולוגיה למדעי הרפואה .מסלול זה
מקנה לסטודנטים בסיס ידע רחב בביולוגיה של האדם והבנת מנגנונים של תהליכי החיים – כולל
הבסיס הביולוגי להתנהגות האדם – בבריאות ובתפקוד תקין מחד ובמחלה וכשל תפקודי מאידך.
המסלול משמש מבוא להקניית מושגי יסוד ובסיס ידע להבנת מקצוע הרפואה ומחקר ביו-רפואי.
בנוסף ,מקנה מסלול זה לבוגריו אפשרות לכניסה ללימודי הרפואה לקראת תואר  M.D.במסגרת בתי
ספר לרפואה בהם יש תוכנית ארבע שנתית.
ב .מסלול לביולוגיה ופסיכולוגיה – מסלול המשלב בין לימודי ביולוגיה לפסיכולוגיה .מסלול המקנה
בסיס ידע בביולוגיה והיכרות עם שאלות יסוד של הפסיכולוגיה.
ג .מסלול לביולוגיה ומתמטיקה – מסלול המשלב בין לימודי ביולוגיה ומתמטיקה ,מקנה בסיס ידע
בביולוגיה וידע מעמיק בשטחי המתמטיקה הטהורה והיישומית.
ד .מסלול למצטיינים בביולוגיה ומדעי המחשב – מסלול המשלב בין לימודי ביולוגיה למדעי המחשב
והיא מעניקה לסטודנטים כלים להבין את השאלות שעומדות בחזית המדע בביולוגיה ואת הכלים
החישוביים שמאפשרים לפתור בעיות אלו (חתך קבלה למסלול זה הוא .)700
מה עושים בסיום התואר?
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אפשרויות התעסוקה הן מגוונות :ממפעלי ההייטק וביוטק ,יזמות סטארטאפ בתחומי הביולוגיה וביוטכנולוגיה,
בתי חולים ומעבדות ,מכוני מחקר ופיתוח ,השתלבות בתעשיית התרופות ובפיתוח תעשייתי ,השתלבות בגופים
ציבוריים ואפשרות להמשך לימודים בתארים מתקדמים בתחום.
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החוג למדעי הרפואה
מטרתם של לימודי מדעי הרפואה (בשילוב עם לימודי החוג לביולוגיה) היא להקנות לסטודנטים בסיס ידע רחב
בביולוגיה של האדם והבנת המנגנונים של תהליכי החיים – כולל הבסיס הביולוגי להתנהגות האדם – בבריאות
ובתפקוד תקין מחד ובמחלה וכשל תפקודי מאידך .התוכנית מיועדת להקנות לבוגריה בסיס רחב ,כולל התנסות
מעבדתית במדעי החיים ,ברמה של תואר ראשון  B.Sc.בביולוגיה ובנוסף לשמש מבוא להקניית מושגי יסוד ובסיס
ידע להבנת מקצוע הרפואה ומחקר ביו-רפואי.
התוכנית מהווה גם מסלול חדש ללימודי קדם-רפואה ( )Pre-Medicalולימודים קדם-קליניים ( )Pre-Clinicalמתוך
מטרה להקנות לבוגריה אפשרות כניסה ללימודי הרפואה לקראת תואר  ,M.D.במסגרת בתי ספר לרפואה
המקיימים תוכנית ארבע שנתית (על פי המתכונת המקובלת בארה"ב ובמסלולים החדשים בבתי הספר לרפואה
בארץ) .כמו גם לתוכניות רפואה שבע שנתיות בארץ ובחו"ל .חלק מהקורסים שניתנים בחוג יועברו על ידי רופאים.
תנאי הקבלה
 .4לחוג יתקבלו תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
 .5חתך קבלה של ( 680שקלול של הפסיכומטרי וממוצע הבגרויות/מכינה).
 .6עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:
ברמה של  5יחידות – בציון  70ומעלה.
ברמה של  4יחידות – בציון  80ומעלה.
מועמדים יוזמנו לראיון אישי ,במידת הצורך ,על פי החלטת החוג.
תוכנית הלימודים
 .1הלימודים הינם במסלול דו חוגי עם החוג לביולוגיה בלבד.
 .2משך הלימודים שלוש שנים.
 .3הלימודים כוללים הרצאות ,מעבדות ,תרגילים וסיורים על פי אופיו של הקורס .נוכחות בקורסי החובה
בהתאם לדרישות הקורס.
 .4הלימודים כוללים השתלמות עזר בנושא בטיחות במעבדה .מעבר ההשתלמות בהצלחה מדי שנה מהווה
תנאי חובה ללימודי התואר.
 .5ציון עובר בקורסים של החוג הוא .56
 .6תלמידים המעוניינים בפרויקט מחקר יוכלו לעשות זאת במסגרת נקודות קורסי הבחירה תחת החוג
לביולוגיה.
 .7קורס  GREאו קורס מקביל אחר יועבר לתלמידים המעוניינים להמשיך ללימודי רפואה .הקורס יתקיים
באוניברסיטה רק לתלמידי החוג למדעי הרפואה וביולוגיה.
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 .8תלמידים העוסקים במחקר בבע"ח במסגרת קורסים/פרויקט מחקר/סיור במחקר יחוייבו לעבור
השתלמות עזר בנושא "אתיקה במחקר בבע"ח".
מה עושים בסיום התואר?
המשך לימודי רפואה במסלול ארבע שנתי במוסדות השונים בארץ ובחו"ל.
אפשרויות התעסוקה הן מגוונות :ממפעלי ההייטק וביוטק ,יזמות סטארטאפ בתחומי הביולוגיה וביוטכנולוגיה,
בתי חולים ומעבדות ,מכוני מחקר ופיתוח ,השתלבות בתעשיית התרופות ובפיתוח תעשייתי ,השתלבות בגופים
ציבוריים וממשלתיים ,ואפשרות להמשך לימודים בתארים מתקדמים בתחום.
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החוג לעבודה סוציאלית
מדוע ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה ?
התנסות מקצועית מעמיקה החל מהשנה הראשונה
אווירה תומכת
אוריינטציה חברתית ועידוד מעורבות סטודנטים בבית הספר
מסלול מואץ ללימודי תואר שני ,לתלמידים מצטיינים
אפשרות להתנסויות בקורסים בינלאומיים ומשלחות לחו"ל
אפשרות להתנסות בפרויקטים לשינוי חברתי
בוגרים שלנו בתפקידי מפתח ,בתחום המקצועי ,בתפקידי ניהול ובאקדמיה.
למדריך לנרשם ותנאי הקבלה לשנה"ל תשע"ח – לחץ כאן
מטרת התוכנית
להכשיר אנשי מקצוע אשר יפעלו בחברה הישראלית לשינוי ולקידום חברתי ולשיפור רווחתם של פרטים
ומשפחות.
התוכנית מעניקה ידע בתחומים רחבים של התפתחות פסיכוסוציאלית ,תהליכים חברתיים ותרבותיים בחברה
הישראלית .התוכנית מכשירה עובדים סוציאליים להתערבות מקצועית עם פרטים ,משפחות ,קבוצות וקהילות
תוך הבנת הצרכים הייחודיים ודרכי התערבות תואמות ויעילות.
במהלך לימודיו הסטודנט מקבל הכשרה בעבודה במסגרות רווחה מגוונות .בנוסף לעבודה עם פרטים ומשפחות
במצבי מצוקה חולי וטראומה.
הידע הנלמד מבוסס על מחקרים ותאוריות מדעיות מחקריות עדכניות .בנוסף הסטודנט מתנסה במחקר.
תכנית הלימודים
בשנה א' נלמדים יסודות מקצוע העבודה הסוציאלית וקורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות ,בנוסף לכך,
הסטודנטים משולבים בסוכנויות (  5ש' שבועיות) תוך צפייה בבעיות חברתיות והטיפול בהן (קדם-התנסות
בלימודי השדה).
בשנה ב' מוקנה הידע הבסיסי ,התיאורטי והמעשי הנחוץ להתערבות בתחום העבודה הפרטנית ,הקבוצתית
והקהילתית.
בשנה ג' מתמקדים התלמידים בלימודיהם התיאורטיים והמעשיים באחת ,או בשילוב שייקבע על-ידי ביה"ס,
ממערכות השירותים החברתיים.
לימודי שדה
ההתנסות המקצועית של הסטודנטית מתפרשת על פני שלוש שנות לימוד.
לימודי שדה בשנה א' )מעורבות חברתית ) ,מאפשרים לסטודנטים התנסות ותובנה בקשר עם אנשים במצוקה
ומפתחים מיומנויות מקצועיות כדי לייצר תהליך הדרגתי של מפגש עם המקצוע .כל זאת ,תוך פתוח הבנה
בקורתית כלפי ההקשר הרחב של בעיות חברתיות ברמת המאקרו ומאפייני הקשר ברמת המיקרו.
הסטודנט מקבל ליווי מהעובד הסוציאלי ,הדרכה בקבוצה וסיורים לימודיים להעשרה .הלמידה מורכבת מהדגשים
קוגניטיביים העוסקים בתרגומו של הידע תיאורטי בטיפול בקורסים עיוניים באקדמיה.
לימודי שדה בשנה ב' ,מתקיימים במחלקות לשרותים חברתיים .בשנה זו יש העמקה של ההיכרות עם בעיות
חברתיות ועם ההבנה כי הפונה הוא חלק ממערכת משפחתית וקהילתית ,והוא גם חלק מריבוי מערכות השתייכות
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פורמאליות ובלתי פורמאליות המשפיעות עליו ומושפעות ממנו .הסטודנטים מתנסים בטיפול ישיר ובמשימה
קהילתית בהתאם לצורכי הסוכנות .בנוסף לכך ,הם מעורבים בישיבות צוות.
לימודי שדה שנה ג' ,מתקיימים בסוכנויות המספקות שירותים לאוכלוסיות מצוקה ספציפיות ,ב 10 -תחומים:
ילד ,נוער ,זקנה ,שיקום ,תקון ,התמכרויות ,בריאות כללית ,בריאות נפש ,אלימות במשפחה וקהילה .הסטודנטים
מתנסים בשתיים מתוך שלוש המתודות :פרטנית ,קבוצתית וקהילתית .הסטודנטים בשנה זו מטפלים בטיפול
ישיר בכ 8-פונים ,משימה קהילתית או הפעלת קבוצה.
לאורך כל השנים ,מקבלים הסטודנטים הדרכה פרטנית והדרכה קבוצתית.
כמו כן נערכים ימי עיון לסטודנטים בכל שנות הלימוד בנושאים כגון :זכויות חברתיות ,ילדים בסיכון ועוד.
אפשרויות תעסוקה
בוגרים שלנו מועסקים במגוון רחב של שירותים וארגונים של רווחה ,בריאות ,שיקום ,בארגונים ממשלתיים-
ציבוריים ,ארגוני המגזר השלישי וארגונים פרטיים ,בתחומי פעילות נרחבים .לדוגמא במחלקות לשירותים
חברתיים ,במרפאות בריאות הנפש ,מרכזי שיקום ,פנימיות ,בתי ספר ,מרכזי יום לזקנים ,בתי אבות ,המוסד
לביטוח לאומי ,משרד הביטחון ,צבא, ,במפעלים וארגונים עסקיים ,ועמותות שונות .

"המכינה האוניברסיטאית חיפה" ובקרו באתר שלנו mechina.haifa.ac.il
חפשו אותנו בפייסבוק
שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה ,מיקוד  3498838טל 04 – 8247999 :פקס04 – 8240389 :
Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel, Phone: 04- 8247999 Fax: 04- 8240389 E-MAIL: mechina@univ.haifa.ac.il

המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية

החוג ללשון העברית – שנת הלימודים תשע"ח
כתובת אתר האינטרנט/http://hebrew-language.haifa.ac.il :
חוג לימודים לב"א (דו־חוגי וחד־חוגי),
הלימודים לתואר ראשון (ב“א)
מסלול דו־חוגי ( )103101-17-01ומסלול חד־חוגי ()103102-17-01
מטרת הלימודים
שפה היא אחד האפיונים המרתקים והמופלאים ביותר של בני האדם .הבלשנות ,חקר השפה בכלל ,וחקר השפה
העברית בפרט ,מהווים מסע מרתק בניסיון להבין ולפענח את מנגנון התפתחותה של השפה ,את ההיסטוריה של
השפה העברית ואת מקומה בחיינו .העברית היא שפה חיה ותוססת ,עם שורשים עמוקים והיסטוריה ייחודית.
שפה קשורה קשר עז לתרבות שבה היא מדוברת .חקר השפה מהווה אשנב להבנת התרבות והחברה של
המשתמשים בה.
בלימודים בחוג ללשון העברית נחקרת העברית מנקודות מבט שונות :חקר השימוש שעושים בני אדם במבעי
הלשון (פרגמטיקה וחקר השיח) ,חקר המשמעויות בלשון (סמנטיקה) ,חקר הצירופים והמשפטים (תחביר) ,חקר
מבנה המילה (תורת הצורות) ,חקר צלילי השפה (תורת ההגה) ועוד .החוג ייחודי בהתמקדותו הן בחקר השיח
העברי הדבור ,הן בחקר לשונות שמיות ויהודיות אחרות ובמקומה של העברית במשפחת הלשונות השמיות .נוסף
לכך נחקרים הלשון העברית ,התהוותה והשינויים החלים בה ממבט רב-תחומי בקורסים העוסקים בנקודות
ההשקה שבין הלשון ככלי תקשורתי בסיסי לבין תחומי ידע מגוונים ,כגון תקשורת ,סוציולוגיה ,מדעי הקוגניציה
ומשפטים.
תנאי הקבלה
 .1עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על–ידי החוג.
 .2תלמידים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו איננה עברית ושלא נבחנו בבחינת הכניסה הפסיכומטרית
בעברית נדרשים לעמוד בבחינת ידע בעברית (יע"ל) בציון .125
מבנה הלימודים
המסלול הדו–חוגי:
התלמיד חייב ללמוד לימודי חובה בדרגים  2 ,1ו– 3בהיקף של  36נ"ז ,לימודי בחירה בהיקף של  16נ"ז ושני
סמינריונים בהיקף כולל של  8נ"ז .על כל סטודנט ללמוד במהלך התואר הראשון  6נ"ז במסגרת התוכנית "דרך
הרוח" בשני החוגים 2-4 ,מתוכן על חשבון נקודות זכות משיעורי הבחירה בחוג שלנו .על התלמיד לכתוב שתי
עבודות סמינריוניות בקורסים בחוג ,אצל שני מורים שונים .במידת הצורך יידרש התלמיד ללמוד לימודי עזר
ולמלא את חובותיו באנגלית כשפה זרה.
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המסלול החד–חוגי:
על התלמיד להשלים תכנית לימודים של  120נ"ז .בנוסף ללימודים הנדרשים במסלול הדו–חוגי (בהיקף  60נ'),
ילמד תלמיד המסלול החד–חוגי בחוג קורסים מדרגים  2-3בהיקף של  20נ' ( 8שיעורי בחירה בחוג וכן סמינריון
נוסף) .את יתרת הנקודות ילמד התלמיד מחוץ לחוג .במסגרת  40נ"ז הנלמדות מחוץ לחוג על התלמיד ללמוד  6נ"ז
במסגרת התכנית "דרך הרוח" .על התוכנית לכלול שלוש עבודות סמינריוניות בחוג אצל שלושה מורים שונים
ועבודה סמינריונית אחת במקבץ הלימוד שמחוץ לחוג .תוכנית הלימודים חייבת באישורו של המנחה המלווה
מהחוג.
משך הלימודים הנורמטיבי בשני המסלולים הוא  3שנים.

"המכינה האוניברסיטאית חיפה" ובקרו באתר שלנו mechina.haifa.ac.il
חפשו אותנו בפייסבוק
שדרות אבא חושי  ,199הר הכרמל ,חיפה ,מיקוד  3498838טל 04 – 8247999 :פקס04 – 8240389 :
Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel, Phone: 04- 8247999 Fax: 04- 8240389 E-MAIL: mechina@univ.haifa.ac.il

המכינה האוניברסיטאית
PRE-ACADEMIC UNIT

السنة التحضيرية الجامعية

החוג לפיזיותרפיה
לימודים לתואר ראשון ( BPTחד-חוגי ארבע-שנתי)
אתר החוג לפיזיותרפיה http://hw.haifa.ac.il/he/pt-home
טלפון רב קווי במזכירות04-8249461 :
תנאי קבלה
• עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג.
•  4יחידות לימוד במתמטיקה לפחות בציון עובר.
• רמת מתקדמים א' באנגלית לפחות.
• ציון עובר בבחינת יע"ל  120לפחות.
• בגרות מלאה או תעודת מכינה של אוניברסיטת חיפה.
מקצוע הפיזיותרפיה מהו?
הפיזיותרפיסט שותף בעבודתו למאמצים ולאתגרים של צוות רב מקצועי ,אך יחד עם זאת עבודתו מאופיינת
בעצמאות ובאחריות מקצועית אישית רבה .מיומנויות הטיפול של הפיזיותרפיסט מגוונות וכוללות בין היתר
טכניקות טיפוליות ידניות ,תרגילים רפואיים ,אימון גופני לאוכלוסיות מיוחדות ,שימוש במכשור חשמלי וטכנולוגי
ועוד .על מנת ליישם התערבות מקצועית בתחום זה על הפיזיותרפיסט להיות בעל הבנה מעמיקה בתפקוד האדם
מבחינה ביולוגית ,נפשית וחברתית תוך רצון ונכונות לעזור לזולת.
מבנה ומשך הלימודים
תכנית הלימודים מדגישה שילוב הדוק בין המקצועות העיוניים ,המעשיים והלימודים הקליניים ,זאת תוך שימוש
בשיטות הוראה המעודדות למידה עצמאית .הלימודים ימשכו  8סמסטרים (ארבע שנים) .התכנית מקנה ידע רחב
בתחומי מדע הפיזיותרפיה ,הטבע ,החיים ,הבריאות ,החברה וההתנהגות ,יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות
קליניות.
לימודים קליניים
מטרת הלימודים הקליניים היא לפתח מיומנויות טיפול קליניות המבוססות על הידע התאורטי שנרכש בקורסים
העיוניים .במהלך הלימודים הקליניים יעניקו הסטודנטים טיפול פיזיותרפיה בהדרכת פיזיותרפיסטים מוסמכים
אשר נבחרו ע"י החוג לפיזיותרפיה לשמש להדרכת סטודנטים .הלימודים הקליניים הם חלק בלתי נפרד מתוכנית
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הלימודים וייערכו במרכזים רפואיים  ,מכונים ,מרכזי שיקום  ,בתי ספר ומוסדות שונים בארץ .הלימודים
הקליניים יחלו בשנת הלימודים השנייה ויימשכו לסירוגין עד סוף שנת הלימודים הרביעית.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים:
בוגרי החוג לפיזיותרפיה משתלבים במרכזים רפואיים מובילים בארץ:
מרכז רפואי  /בי"ח
קהילה
בית אבות
משרד הרווחה
צה"ל
מרפאות חוץ
מרכזים שיקומיים
מערכת החינוך המיוחד
אגודות ומרכזי ספורט ובריאות
התפתחות התינוק ,היילוד
אפשרויות התקדמות ולימודים מתקדמים:
בוגרי תואר ראשון בפיזיותרפיה יכולים ללמוד לימודים מתקדמים לתואר שני ושלישי.
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החוג לתקשורת – תואר ראשון
אודות החוג
שוק התקשורת עובר שינוי משמעותי בעשור האחרון .מתרחשת צמיחה בענפים הקשורים למדיה חדשים
ובהופעתם של ערוצי מדיה נוספים בתקשורת האלקטרונית בצד צמצומים בחלק מכלי התקשורת .כתוצאה מכך,
ניכר ביקוש לכח אדם במגוון מקצועות התקשורת  -עיתונאות ,יחסי ציבור ,דוברות ,פרסום ,אינטרנט ,הפקה,
עריכה ,תחקיר ומקצועות נוספים .לימודי התואר הראשון בתקשורת מעניקים לבוגריו את ההכשרה
האוניברסיטאית המצוינת לה הם זקוקים כדי להצליח.
במסגרת התוכנית התלמידים לומדים את השאלות הבסיסיות שמעסיקות חוקרי תקשורת ,ואת הכלים שבהם הם
נעזרים כדי להשיב עליהן .הן הקורסים התיאורטיים והן הסדנאות מעניקים מטען הכולל הבנה של תהליכים,
מושגים ותיאוריות ביחס למוסדות תקשורת ,פלטפורמות וקהלים לצד מיומנויות וכלים בסיסיים ,המכינים את
הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום.
תנאי קבלה
תואר ראשון
תנאי קבלה כלל אוניברסיטאיים

כמפורט ב(....קישור מתאים)

ציון משוקלל

580

ראיון קבלה או בחינת כניסה

אין

דרישות חוגיות
תעסוקה
עיתונות ,רדיו ,טלויזיה ,ערוצי מדיה אלטרנטיביים.
החוג לתקשורת – תואר שני
אודות החוג
מטרת הלימודים בתכנית המחקרית לתואר שני בחוג לתקשורת היא הרחבת הידע העיוני והמחקרי בתקשורת יחד
עם התמחות בנושא מחקרי .התכנית כוללת התבוננות בין-תחומית על תופעות תקשורתיות מגוונות וכוללת מחקר
על תכני תקשורת ,השפעות תקשורת המונים ,תרבות פופולארית ,תקשורת בין אישית ולשונית ,הקשר בין
תקשורת לפוליטיקה ,ועוד.
תכנית המ"א (ללא תזה) בתקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור מיועדת לבעלי תואר ראשון בתקשורת ,המעוניינים
בידע תיאורטי וכלים פרקטיים בתחום יחסי הציבור והתקשורת האסטרטגית .תכנית הלימודים מתמקדת
בתקשורת אסטרטגית ,שינוי עמדות וניהול רושם ,יחסי ציבור אסטרטגיים ומשבריים ואסטרטגיות תקשורת והיא
מיועדת למעוניינים ללמוד על הסברה ודיפלומטיה ציבורית ,קידום חברות וארגונים מסחריים ,מלכ"רים ,משרדי
ממשלה ,רשויות מקומיות ,קידום קשרי קהילה ,מפלגות ,אתרי תיירות ,אירועי תרבות ,ספורט ועוד.
הלימודים בחוג לתקשורת מתקיימים בתואר שני במסלולים עם תיזה וללא תיזה.
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תנאי קבלה
תואר שני
בוגר תואר ראשון בארכיאולוגיה או תחום
קרוב

ממוצע ציונים 85

דרישות חוגיות

כמפורט באתר החוג

תעסוקה
עיתונות ,רדיו ,טלויזיה ,ערוצי מדיה אלטרנטיביים ,ארגונים עם וללא מטרות רווח ,דוברות ,יחסי ציבור ,מחקר
אקדמי.
החוג לתקשורת – תואר שלישי
אודות החוג
התכנית ללימודי תואר שלישי בחוג לתקשורת נועדה להכשיר חוקרים שיוכלו לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי
התקשורת בארץ ,וישמשו בתפקידי מחקר בארגוני תקשורת פרטיים וציבוריים כאחד .התכנית ,שהיא עיונית
באופייה ,שואבת ממגוון של דיסציפלינות כדי לפתח הבנה רב-תחומית של תופעות תקשורתיות שונות .התכנית
כוללת קורסי לימוד והנחייה אקדמית מתקדמת ,והיא מיועדת לסטודנטים מעולים שיכולים ורוצים לעסוק
במחקר.
תנאי קבלה
כמפורט באתר הרשות ללימודים מתקדמים
תעסוקה
עיתונות ,רדיו ,טלויזיה ,ערוצי מדיה אלטרנטיביים ,ארגונים עם וללא מטרות רווח ,דוברות ,יחסי ציבור ,מחקר
אקדמי.
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החוג להיסטוריה של המזרח התיכון
חוג לימודים לב"א (דו-חוגי וחד-חוגי) ,חוג לימודים למ"א
ולימודים לתואר דוקטור בפילוסופיה
הלימודים לתואר ראשון (ב"א)
בשנה"ל תשע"ח יתקיימו בחוג שני מסלולי לימוד :מסלול דו-חוגי ומסלול חד-חוגי (החל משנה ב').
המסלול הדו-חוגי
יש לבחור אחת מתוכניות הלימוד הבאות:
א .מזה"ת ב"א דו חוגי עם ערבית ספרותית א-ד או ערבית מדוברת ()106101-17-01
ב .מזה"ת ב"א דו חוגי עם פרסית או תורכית א-ד ()106101-17-02
ג .מזה"ת ב"א דו חוגי ללא ערבית-לדוברי ערבית ()106101-17-03
ייתכנו שינויים במסלולי הלימוד .יש להתעדכן באתר החוג.
תלמידים בעלי ידע מוקדם באחת השפות ישולבו ברמת הלימודים המתאימה להם באותה שפה.
מטרת הלימודים
תכנית הלימודים מקנה לתלמידים את הידע והכלים להבנת איזור המזרח התיכון מראשית האסלאם ועד היום,
ולהכשירם ללימוד ומחקר עצמאיים של איזור זה .תוכנית הלימודים במסלול זה מקיפה מבחר נושאים בתחומי
הפוליטיקה ,הדת ,החברה ,התרבות ,הכלכלה וההיסטוריה של ארצות האזור .הדגש בלימודים הוא על המזרח
התיכון המודרני.
לתלמידים ששפת אמם הינה ערבית מומלץ ללמוד את השפה התורכית או את השפה הפרסית .לחילופין יכולים
סטודנטים אלה לקחת קורסי בחירה מהמבחר שמציע החוג או במקרים מיוחדים מחוגים אחרים.
תנאי הקבלה
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג.
הקבלה לחוג אינה מותנית בידיעה קודמת של השפה הערבית
מבנה הלימודים
הלימודים מבוססים על השתתפות בהרצאות ,על עבודה עצמאית ועל לימוד במסגרת קבוצתית .מושם דגש על
פרו"ס וסמינריונים ,שמתפקידם להפגיש את התלמידים עם המקורות הקיימים ,לעורר בהם גישה ביקורתית
בלימודים האקדמיים ,ולפתח בהם את יכולת הביטוי בכתב ובעל-פה .במסגרות אלו אמורים התלמידים להשתמש
בהדרגה בכלים שרכשו במהלך לימודיהם בחוג.
בשנת הלימודים הראשונה ניתנים שלושה שיעורי מבוא :התקופה המוסלמית הקלאסית והאימפריות הגדולות ודת
אסלאם ושני תרגילים באוריינות מידע וכתיבה מודרכת.
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בשנת הלימודים השניה ניתנים שני שיעורי מבוא נוספים :מבוא למזרח התיכון המודרני והיחסים הבין-ערביים
והזירה המזרח תיכונית .כמו כן מתמחים התלמידים ,במסגרת של פרוסמינריון ,באחת או יותר ממדינות האזור.
בשנת הלימודים השלישית מתמחים התלמידים ,במסגרת של סמינריון ,בנושא כלל איזורי (ולעיתים בין-תחומי)
בתחום המדיני ,החברתי או הכלכלי .במסגרת זו אמורים התלמידים להוכיח ראשיתה של יכולת מחקר עצמאית,
תוך שליטה בכלים השונים שרכשו ,כולל שימוש במקורות ראשוניים .בשנת לימודים זו משתתפים התלמידים
בשיעורים על חברה ותרבות או כלכלת המזרח התיכון.
כאמור ,במהלך שלוש שנות הלימוד לב"א בתוכנית הלימוד א' ניתנים בחוג שיעורים בשפה הערבית הספרותית,
הערבית המדוברת ,התורכית והפרסית .מטרת שיעורים אלה להקנות ידע בסיסי באחת משפות האזור ,אשר
יישומו יבוא לידי ביטוי בשלב הלימודים לתארים המתקדמים בחוג .כמו כן מועבר קורס ותרגיל קריאה בטכסטים
בשפות השונות.
יתרה מכך ,ניתנת לסטודנטים אפשרות להעמיק ידיעותיהם בתרגילים הסטורים בנושאי המזרח התיכון.
מטרת הלימודים ותנאי הקבלה
המסלול החד-חוגי נועד להקנות לקבוצה מצומצמת של תלמידים מצטיינים את הכישורים הדרושים להשתלב
בעבודה מקצועית בסקטור הציבורי והפרטי.
* פתיחת מסלול זה מותנית במספר המתקבלים בהתאם לתקנון החוג.
המעבר למסלול זה מתבצע עם תום שנה א' ,על-ידי פניה בכתב אל ראש החוג ,לתלמידים המעוניינים ואשר ציונם
הממוצע משנה א' הינו  80לפחות .תלמידים אלה יוזמנו לראיון אישי שלאחריו יוחלט לגבי מעבר למסלול זה.
תוכנית הלימודים במסלול כוללת ,בנוסף על הקורסים הניתנים במסלול הדו-חוגי ,סדנת אקטואליה שנתית,
קורסי בחירה בנושאים נבחרים כגון :החברה הפלסטינית וכד' .במסגרת זו מחוזקים לימודי השפה הערבית
הספרותית והמדוברת.
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הלימודים לתואר ראשון (ב"א) דו-חוגי וחד-חוגי בחוג לגאוגרפיה
ולימודי סביבה
ראש החוג :פרופ' שלומית פז
יו"ר הוועדה החוגית לתואר ראשון :פרופ' נגה קולינס-קריינר
מטרת הלימודים
הלימודים בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה עוסקים בתופעות פיסיות ,סביבתיות ואנושיות במרחב .הסטודנטים
בחוג רוכשים כלים ומיומנויות מחקר תוך כדי לימוד פרונטלי ,למידה בשטח ובמעבדות החוג .בחוג נלמדים
ונחקרים מגוון רחב של תחומים כגון :גאולוגיה ,גאומורפולוגיה ,אקלים ,אקולוגיה וסביבה ,משאבי מים,
גאוגרפיה תרבותית ,חברתית ,עירונית והיסטורית ,תכנון ומדיניות סביבתית ,מערכות מידע גאוגרפיות ,חישה
מרחוק.
תנאי הקבלה
המועמדים ללימודים בחוג נדרשים לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג
(ומתפרסמת באתר האוניברסיטה).
תנאי הקבלה מאפשרים למועמדים מעל גיל  ,30בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע  75ומעלה ולאחר ראיון אישי -
להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית .בנוסף ,עליהם לעמוד בבחינה באנגלית (ובבחינה בעברית במידת הצורך).
מסלולי הלימוד
מסלולי הלימוד בחוג הם:
 )1מסלול דו חוגי
 )2מסלול חד חוגי
 )3מסלול לימודי ערב דו חוגי
 )4מסלול חד חוגי  -משולב לימודי ערב להנדסאים
 )5מסלול דו חוגי – לימודי ערב למורי דרך מוסמכים
 )6מסלול חד חוגי  -משולב לימודי ערב לבעלי הכשרה מקצועית
פירוט נוסף מופיע להלן.
 .1מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי ()201101-17-01
התלמידים במסלול הדו-חוגי חייבים ללמוד  120נקודות זכות ,מתוכן  60נקודות בתוך החוג לגאוגרפיה ולימודי
סביבה ,זאת על מנת להשלים את החובות לתואר הראשון.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה  3 -שנים.
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 .2תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי ()201102-17-01
התלמידים במסלול החד-חוגי חייבים ללמוד  120נקודות זכות מתוכן לפחות  90נקודות בחוג לגאוגרפיה ולימודי
הסביבה.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה  3 -שנים.
תוכניות לימוד מיוחדות
 .3מסלול לימודי ערב דו-חוגי – לימודים לתואר ראשון (ב"א) ()201161-17-01
החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה מקיים מסלול לימודי ערב .הלימודים במסלול זה נמשכים שלוש שנים ומתקיימים
לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ) במהלך יום אחד בשבוע ,ביום ג' בין השעות .22:00–16:00
מטרת הלימודים במסלול זה היא לאפשר לסטודנטים העובדים בשעות היום ללמוד בשעות הערב.
מועמדים מעל גיל  30בעלי תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע  75ומעלה ולאחר ראיון אישי  -יכולים להתקבל ללא
בחינה פסיכומטרית .בנוסף ,עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים כגון רמת אנגלית ו/או רמת עברית
נדרשת.
תוכנית לימודי הערב זהה מבחינת דרישותיה לתכנית לימודי היום כמפורסם בשנתון וכוללת לימודים פרונטליים
וימי סיור.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה  3 -שנים.
 .4מסלול חד חוגי  -משולב לימודי ערב ,להנדסאים  -לימודים לתואר ראשון ()201162-17-02
החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה מציע מסלול חד-חוגי לתואר ב"א המיועד להנדסאי מים,
קרקע ,סביבה ונוף וכל תואר הנדסאי אחר הקשור לתחומים הנלמדים בחוג .מסלול זה נועד להרחבת הידע
הגאוגרפי והסביבתי של ההנדסאים ומאפשר לזכות בתעודה אקדמית.
התוכנית כוללת הכרה ב 30-נקודות זכות מתוך  120נקודות לתואר ב"א מלא .תנאי הקבלה מאפשרים למועמדים
בעלי דיפלומה ,תעודת בגרות מלאה בממוצע  75ומעלה וראיון אישי  -להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית .בנוסף,
עליהם לעמוד ברמת אנגלית בסיסית לפחות ,ואף לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים באשר לרמת
העברית (במידת הצורך).
התוכנית מתקיימת בימים ג' וד' במהלך כל היום.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה  -שנתיים-שנתיים וחצי.

 .5מסלול לימודי ערב מיוחד למורי דרך מוסמכים* בשיתוף החוג ללימודי ארץ–ישראל או החוג לארכיאולוגיה -
לימודים לתואר הראשון ()201163-17-01
החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג ללימודי ארץ ישראל או החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה מציעים
מסלול דו-חוגי משותף לתואר ב"א (לימודי ערב) המיועד למורי דרך מוסמכים .זאת על מנת להרחיב את הבסיס
המקצועי והידע בתחומי עיסוקם ולאפשר להם לזכות בתעודה אקדמית לצד רישיון העיסוק כמורי דרך .הלימודים
במסלול זה נמשכים בין שנתיים לשנתיים וחצי ומתקיימים לאורך שלושה סמסטרים בשנה (כולל סמסטר קיץ)
ביום אחד בשבוע  -יום ג' (בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה) בין השעות  .22:00-16:00התוכנית כוללת הכרה ב30-
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נקודות זכות מתוך  120נקודות לתואר ב"א מלא .תנאי הקבלה לתוכנית מאפשרים למועמדים בעלי תעודת מורה
דרך ,תעודת בגרות מלאה בממוצע  75ומעלה וראיון אישי להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית .כמו כן עליהם לעמוד
בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים מבחינת רמת האנגלית (ורמת העברית הנדרשת במידת הצורך).
* מורי דרך יכולים ללמוד גם במסלול החד חוגי בחוג.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה  -שנתיים-שנתיים וחצי כולל סמסטר קיץ.

 .6מסלול חד חוגי  -משולב לימודי ערב ,לבעלי הכשרה מקצועית בתחום הגאוגרפיה והסביבה  -לימודים לתואר
ראשון ()201164-17-01
החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה מציע מסלול חד-חוגי לתואר ב"א המיועד לבעלי הכשרה
מקצועית .מסלול זה נועד להרחבת הידע הגאוגרפי והסביבתי של בעלי ההכשרה המקצועית ומאפשר להם לזכות
בתעודה אקדמית .התלמידים במסלול החד-חוגי חייבים ללמוד  120נקודות זכות ,מתוכן לפחות  90נקודות בחוג
לגאוגרפיה ולימודי סביבה.
תנאי הקבלה מאפשרים למועמדים בעלי תעודות המעידות על הכשרה מקצועית קודמת (המאושרות על ידי ראש
החוג) והינם בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע  75ומעלה ולאחר ראיון אישי  -להתקבל ללא בחינה פסיכומטרית.
בנוסף עליהם לעמוד בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים מבחינת רמת האנגלית (ורמת העברית הנדרשת במידת
הצורך) .התוכנית מתקיימת בימים ג' וד' במהלך כל היום.
משך הלימודים לתואר ראשון במסלול זה  -שלוש שנים.
מידע נוסף בנוגע להרשמה לתואר ראשון ניתן למצוא באתר ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.
לקבלת פרטים נוספים בנוגע לתוכניות התואר הראשון בחוג הנכם מוזמנים ליצור קשר עם גב' לימור פרסקו,
מרכזת התואר הראשון במזכירות החוג ,טלפון ,04-8240020 :דוא"ל lfresco@univ.haifa.ac.il :
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החוג לשירותי אנוש
החוג לשירותי אנוש עוסק בתחום של שירות בארגונים שונים ,והבנת מיקומם ותפקידם של ארגוני שירות בחברת
השירותים .החוג אינו מקנה מקצוע מסויים.
החוג מקנה ידע תיאורטי לגבי סוגיות ותהליכים המתחוללים בחברות ובארגונים המשפיעים על הרווחה
וההתנהגות של לקוחות ושל עובדים .כגון דילמות איתם מתמודדים ארגונים נותני שירות ומנהלים /ות בתחום.
טקטיקות שונות של ייעול וסיפוק קהל היעד .הבחנה איזה סוג שירות המתבקש ובאיזה אופן יש לתת את השירות.
וזאת בהתחשב בגורמים השונים שיש לזהותם ,ביניהם סוג הארגון ,סוג השירות ,אוכלוסיית מקבלי השירות,
צורכי הקהל היעד.
הבוגרים משתלבים בתפקידים המהווים בסיס לפיתוח קריירה בארגונים ציבוריים ,פרטיים עמותות במחלקות
משאבי אנוש ,הדרכה ,קופות חולים ,ארגונים קהילתיים ,ארגונים להשמת כוח אדם
החוג לשירותי אנוש מציע תכנית לימודים מעניינת לתואר ראשון ,במתכונת דו-חוגית
הלימודים נמשכים שלוש שנים וחושפים תלמידים לעקרונות ,שיקולים ,ולסוגיות הקשורות לשינוי ארגוני והכנסת
חידושים בארגוני שירות ,ולגישות למחקר ושימוש במחקר לשם יצירת ידע מדעי ויישומי הנדרש לקידום התחום.
החוג לשירותי אנוש עוסק בתחום ובסוגיות הקשורות לתהליכי שירות ואיכות השירות בארגונים שונים .
מידע על ה"פרקטיות" של החוג
בוגרי החוג רוכשים ידע ייחודי ומשתלבים בשוק העבודה בתפקידים מגוונים ובערוצים המובילים לתפקידי ניהול,
בין אם בארגונים המתמקדים בשירותים מסוגים שונים (במגזר העסקי ,בארגונים ציבוריים ,או במשרות בשכר
בעמותות ובארגוני שליחות חברתית) ,במחלקות לניהול משאבי אנוש ,או בתפקידי ניהול ופיתוח ארגוני מסוגים
שונים
יתרונות בולטים של החוג
ארגוני שירות ותהליכי שירות מהווים מרכיב חשוב בחברה המודרנית .אזרחים מכל קצווי הקשת החברתית
מקבלים שירותים מארגונים ציבוריים ,עיסקיים והתנדבותיים אשר לטיבם ומאפייניהם חשיבות רבה הן למדינה
ולחברה והן לרווחה ולאיכות חיי הפרט .בנוסף ,ארגוני שירות מהווים את עיקר שוק התעסוקה במשק הישראלי.
מטרת החוג היא להקנות לבוגריו ידע לגבי סוגיות ותהליכים בתחום הייחודי של שירותי האנוש ,לתרום ליכולתם
להשתלב באופן אפקטיבי בתעסוקה ובערוצים ניהוליים בתחום דינמי זה ,ולקדם את המחקר ואת הידע המקצועי
לגבי גורמים התורמים הן לאיכות ומגוון השירותים הניתנים לציבור הן לרווחה ולתפקוד האפקטיבי של עובדים
בארגוני שירות
תנאי קבלה מהמכינה:
ציון  93ומעלה
מכתב המלצה מהמכינה
רמת מתקדמים א' באנגלית
במידה והועדה שדנה בקבלת המועמד תראה צורך ,היא תזמן את המועמד לראיון.
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אפשרויות תעסוקה
השתלבות במגוון תפקידים העשויים להוביל לתפקידי ניהול בארגונים ציבוריים ופרטיים ובעמותות בעלות
שליחות חברתית ,כמו:
◄ מחלקות של שירות לקוחות
◄ חברות לייעוץ ארגוני
◄ ארגוני בריאות ורווחה
◄ ארגונים להשמת כוח אדם
◄ יזמות ושינוי קהילתי/חברתי
◄ ארגונים העוסקים בתרבות נופש ,תיירות ופנאי
◄ מחלקות למשאבי אנוש בארגונים
◄ ארגונים קהילתיים
לפרטים נוספים יש לפנות אל הגב' שני בר במייל sbar1@univ.haifa.ac.il :או בטלפון מספר.04-8249765 :
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החוג לספרות עברית והשוואתית
חוג לימודים לב.א.
אתר/http://literature.haifa.ac.il :

החוג לספרות עברית והשוואתית גאה להציג מסורת ותיקה של חקירה ספרותית ,אשר במרכזה יחסי גומלין בין
תחום הלימוד של הספרות העברית לדורותיה לבין האופק הפרשני הנרחב שפותחת הספרות ההשוואתית .לצד
מומחיות בספרויות המקום והלאום החוקרת בין היתר שאלות של זהות ,זיכרון ושורשיות ,בצד חוויות הגירה
וגירוש ,אנו מזמינים את הסטודנטים שלנו לערוך הכרות מעמיקה עם מגוון עשיר של יצירות מופת על הקשרן
ההיסטורי והתרבותי ,כמו גם יצירות עממיות וטקסטים השייכים לתרבות השוליים.
לימודי התואר הראשון מקנים כלים לניתוח יצירות ותופעות ספרותיות ,שיפוט וחשיבה בקורתית ,תוך הבנת
ההקשרים הרחבים בהם נוצרת המילה הכתובה .החוג מעודד קריאה עצמאית בקורתית של ז'אנרים ספרותיים
שונים מקיים מפגשים רבים בלתי אמצעיים עם אנשי רוח מתחומים שונים.
תנאי קבלה לתכנית הרגילה מסלול דו חוגי*
 .1עמידה בתנאי הקבלה של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג :ציון משוקלל פסיכומטרי ובגרות .500
 .2ראיון אישי
 .3מועמדים אשר למדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית יידרשו לעמוד בבחינת יע"ל ברמה הנדרשת בחוג,
( 125חלק פתוח מינימום )115
מכינה ייעודית חינמית לחוג לספרות  :מועמדים שאינם עומדים בציון היע"ל הנדרש מוזמנים לפנות לחוג לבדיקת
אפשרות הקבלה למכינה חוגית .הקבלה למכינה מותנית בראיון אישי.
פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים העומדים בדרישות המכינה.
*מסלול חד –חוגי רק משנה ב באישור החוג ובהתאם לעמידה בתנאי המעבר הרשומים בשנתון
תכניות הלימודים:
התמחות בספרות עברית *
התמחות בספרת השוואתית*
*משנה"ל תשע"ח אפשרות השלמת התואר בהתמחויות אלה בשנתיים למועמדים מצטיינים
(יש לבדק אם האפשרות קיימת בחוג הנוסף)
ספרות ופילוסופיה :תלמידים מצטיינים יוכלו להתמחות בתכנית בינתחומית ייחודית
התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש ידע מעמיק במסורת ההומניסטית ולפתח חשיבה ביקורתית
ועצמאית .קבלה מותנית בראיון אישי .יש לפנות לראש התכנית ד"ר נטשה גורדינסקי במייל המופיע באתר
התכנית/http://philolit.haifa.ac.il/index.php/he :
משך הלימודים לתואר שלוש שנים.
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חדש :משנה"ל תשע"ח אפשרות ללמוד בתכנית מדעי הרוח הדיגיטליים בשילוב החוג למערכות מידע (יש
להתקבל לשני החוגים ,מיועד למועמדים מצטיינים ,פסיכומטרי גולמי  650ומעלה)
מומלץ לקרא על החוג בהרחבה באתר החוג.
אפשרויות תעסוקה
הוראה (לפרטים על תעודת הוראה בספרות יש לפנות לחוג ללמידה הוראה והדרכה) ,הוצאות לאור ,עריכה,
ביקורת עיתונאית וכו.
מומלץ להמשיך ללימודים מתקדמים :תואר שני בספרות עברית ,השוואתית (עם תזה/בחינות גמר) ,כתיבה
יוצרת (פרויקט גמר),עריכה ותרגום (תזה/פרויקט גמר)
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החוג להיסטוריה כללית
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