חדשנות

משפט וטכנולוגיה

יזמות

משפטים  -עבודה סוציאלית

מדעי הקוגניציה  -מתמטיקה

מוח והתנהגות
מדעי המחשב  -ביולוגיה

קבלת החלטות

חקר המוח בלמידה

חשיבה ביקורתית

יצירתיות

מדעי הקוגניציה  -מתמטיקה
חקר המוח בלמידה

מזרח תיכון  -כלכלה

קבלת החלטות

BIG DATA

צוות מיומן ומקצועי ישמח לעמוד לרשותכם
בכל שאלה במרכז ייעוץ למועמדים חדשים
לשיחה עם יועץ לימודים1-800-300-032 :

מדעי המחשב  -ביולוגיה

חוברת מידע לתואר ראשון
שנת לימודים תש"פ
מדעי הרוח הדיגיטליים

מוח והתנהגות

למידע נוסף www.haifa.ac.il
חפשו אותנו בפייסבוק "אוניברסיטת חיפה עמוד המועמדים הרשמי״
אוניברסיטת חיפה ,שד' אבא חושי  ,199הר הכרמל 3498838
בניין בית הסטודנט ,קומה  ,0חדר 027

חדשנות

חדשנות בחינוך

BIG DATA

חשיבה ביקורתית

משפט וטכנולוגיה

-מרכז ייעוץ למועמדים-

מתכונת הלימודים לתואר ראשון

מולטי תואר
בהיותנו אוניברסיטה החושבת על העתיד ,אנו יודעים שבעולם החדש נדרשת הכשרה
שונה של סטודנטים-עם הפנים אל העתיד .כניסת הטכנולוגיה ,המחשוב והבינה
המלאכותית מעמידה בסכנה מקצועות רבים .תפקידה של האוניברסיטה הוא להכשיר
בוגרים שמסוגלים להתמודד עם האתגרים החדשים מנקודת מבט רב-תחומית .עבודת
צוות של אנשים ממגוון חוגים.
אוניברסיטת חיפה לקחה על עצמה להיות המובילה בהכשרת דור העתיד ולכן יצרה
את שיטת המולטיברסיטה:

קורסי העשרה
לעולם החדש

שילובי חוגים
והתמחויות

הקניית כלים
יישומיים

מסלולי הלימוד :חד חוגי ודו חוגי

לימודי תואר ראשון מתנהלים בשני מסלולי לימוד הנתונים לבחירתו של התלמיד :מסלול דו-חוגי
כולל שני חוגי לימוד עיקריים בהם יש לצבור  60נקודות זכות בכל חוג; מסלול חד-חוגי שבו יש
להשלים  120נקודות זכות .לא כל החוגים מציעים את שני המסלולים .בחוגים ובתכניות לימוד
שונים ייתכן מספר גבוה יותר של נקודות זכות.

תנאי קבלה כלליים לאוניברסיטת חיפה
מרכיבי הקבלה:
 . 1תעודת בגרות (או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).
 . 2ציון בבחינה הפסיכומטרית.
 . 3ציון במבחן ידע באנגלית (אמי"ר /אמיר"ם) למועמדים הפטורים ממבחן הפסיכומטרי.
. 4ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל /יעלנט) המיועדת למועמדים שלמדו בתיכון ששפת ההוראה
בו לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.
חוגים מסוימים מציגים דרישות קבלה נוספות .כגון ,בחינת כניסה חוגית ,ראיונות ,רמה מסוימת
באנגלית כשפה זרה ,יחידות ריאליות בבגרות.

קורסי העשרה לעולם החדש במהלך לימודיו-יוכל כל סטודנט לבחור קורסים מתחומי
דעת מגוונים ,שמטרתם ללמד אותו לחשוב מחוץ לקופסה בדגש על הכשרה טכנולוגית
ועל חשיבה ביקורתית.
שילובי חוגים והתמחויות שילוב של שני חוגי לימוד מתוך מאות שילובים אפשריים;
למשל :לימודי אסיה וכלכלה; פסיכולוגיה ופילוסופיה; הוראה והדרכה; שפה וספרות
אנגלית; מדעי המחשב ומדעי הקוגניציה; מתמטיקה וביולוגיה; מדעי המדינה ולימודי
המזה"ת והאיסלאם; מדעי המדינה וסוציולוגיה; משפטים ועבודה סוציאלית; מערכות
מידע ומוסיקה; מדעי הרוח הדיגיטליים ועוד.
הקניית כלים יישומיים כל סטודנט יוכל לבחור בשנה ג' ללימודיו סמינר בין-תחומי
בשיתוף עם אחד מעשרות מרכזי המחקר שלנו ,הכוללים ,בין השאר ,סייבר ,בריאות
הציבור ,נושאי סביבה ,סביבות לימודים טכנולוגיות ,לקויות למידה ועוד .בחוגים רבים
אפשר גם לשלב קורסי פרקטיקום.
אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להשתלב במסלולי הלימוד השונים בשיטת ה"מולטיברסיטה"
 גישה חדשנית המכינה אתכם לעולם המחר .כי העתיד נמצא בשילובים ,העתיד נמצאבאוניברסיטת חיפה.
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סדרי הרשמה

מועדי הרשמה

ההרשמה לאוניברסיטת חיפה תתאפשר דרך אתר האינטרנט המאובטח באמצעות כרטיס אשראי
או באמצעות טופס רישום ידני (יש לגשת למחלקת הרשמה לקבלת הטופס) .עלות דמי הרשמה
 +טופס הרשמה לשנה"ל תש"פ היא  .₪464דמי ההרשמה אינם מוחזרים ,גם אם מועמד ביטל את
הרשמתו או לא התקבל ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד.

סמסטר א' ,תש"פ :פתיחת הלימודים ביום ראשון ,כ"ח בתשרי תש"פ  .27.10.2019ההרשמה
לכל התארים ולכל החוגים תתחיל ביום ראשון ,י"ד בשבט תשע"ט  .20.1.2019בחוגים הר"מ מועדי
סגירת ההרשמה ,המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית ולהגשת מסמכים ותעודות כלהלן:

שינוי או הוספה של תכניות לימודים
מועמדים חדשים אשר הגישו בקשה להירשם לשנת הלימודים תש"פ ומבקשים לשנות או להוסיף
עדיפויות יכולים להגיש בקשה לביצוע השינויים באמצעות פורטל ההרשמה .דמי שינוי העדיפויות
נקבעו ל 50%-מדמי ההרשמה ,למעט שינויים בתכנית הלימודים בתוך אותו החוג ,שעלותם תעמוד
על  ₪ 100בלבד.
מסמכי ההרשמה
מועמדים לתואר ראשון פטורים מלשלוח גיליונות ציוני בגרות .גם תוצאות המבחנים הפסיכומטריים,
יע"ל ,אמי"ר ואמיר"ם ,נקלטות אוטומטית ,ועל כן אין צורך להעבירן.
מצב מועמדות
לאחר ההרשמה ללימודים ניתן לעקוב אחר הטיפול במועמדותך באמצעות אתר אוניברסיטת חיפה.
בלשונית "מצב מועמדות לנרשם" ובאמצעות הסיסמה שהונפקה לך בעת ההרשמה.
המחלקה להרשמה טל04-8249992 / 04-8240324/5/6 :
מועמדים לעתודה האקדמית
מועמדים לעתודה האקדמית נבחרים מבין תלמידי כיתות י“ב בבתי הספר לפי צורכי צה“ל ועל
סמך קריטריונים שנקבעים בצבא.
לפרטים יש לפנות למרכז שירות מיטב ,טל׳  ,03-73888888ו/או למדור איתור עתודה ,טל' .03-5690186
כתובת אינטרנטhttp://atuda.org.il :
מועמדים "ראויים לקידום"
מועמד יוגדר כ "ראוי לקידום" לאחר בדיקת נתוניו האישיים ב "אגודה לקידום החינוך" על בסיס
אמות המידה שנקבעו על ידה ,וביניהן בית הספר התיכון שבו למד ,רקע משפחתי ,השכלה,
השכלת הורים ,מספר נפשות במשפחה ,אזור מגורים בתקופת הלימודים בבית הספר התיכון
ועוד .מועמד הרואה עצמו מתאים להתקבל במסגרת אפיק ה “ראויים לקידום“ ,מתבקש למלא
טופס הנמצא באתר ה"אגודה לקידום החינוך" .כתובת האגודה :רח׳ תורה ועבודה  ,1ת.ד16252 .
בית וגן ,ירושלים  91162טל׳  .02-6441159בכל פנייה יש לציין על המעטפה "העדפה מתקנת" .את
הבקשה לאבחון יש להגיש בצירוף כל המסמכים הנדרשים ל"אגודה לקידום החינוך" במהלך עונת
ההרשמה ,ולא יאוחר מיום  .30.04.2019תוצאות הבדיקה יישלחו ישירות לאוניברסיטאות ולמועמד.
מועדי ההרשמה והגשת מסמכים בחוגים השונים חלים גם על המועמדים ה"ראויים לקידום".
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שם החוג
ביולוגיה
הפרעות בתקשורת
ייעוץ והתפתחות האדם
(כולל הרשמה לתעודת
הוראה בפסיכולוגיה)
חינוך מיוחד
כלכלה (כולל חשבונאות,
מנהל עסקים ומסלול דו-חוגי)
למידה ,הוראה והדרכה
מדעי המחשב
מדעי הרפואה
מערכות מידע
משפטים ***
סיעוד
פיזיותרפיה
עבודה סוציאלית
ריפוי בעיסוק
שפה וספרות אנגלית
שפה וספרות ערבית
שירותי אנוש

מועד אחרון
להרשמה
31.8.2019
31.5.2019
31.8.2019

מועד אחרון לבחינה
פסיכומטרית*
יולי 2019
אפריל 2019
יולי 2019

מועד אחרון להגשת
תעודות ומסמכים**
31.8.2019
31.5.2019
31.8.2019

31.7.2019
26.9.2019

יולי 2019
ספטמבר 2019

15.8.2019
10.10.2019

31.7.2019
5.9.2019
31.8.2019
15.9.2019
15.8.2019
30.6.2019
21.6.2019
22.5.2019
31.5.2019
6.8.2019
1.9.2019
15.8.2019

יולי 2019
יולי 2019
יולי 2019
יולי 2019
יולי 2019
אפריל 2019
אפריל 2019
אפריל 2019
אפריל 2019
יולי 2019
ספטמבר 2019
ספטמבר 2019

15.8.2019
5.9.2019
31.8.2019
15.9.2019
15.8.2019
30.6.2019
21.6.2019
31.5.2019
16.6.2019
5.10.2019
10.10.2019
30.9.2019

* למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) אשר לגביהם המועד האחרון
הוא יולי .2019
** למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא 31.8.2019
*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי  2019אם יתמלאו כל
המקומות בשלב מוקדם יותר.
בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת ,תיסגר ההרשמה ללא הודעה מוקדמת .גם בחוגים אשר קבעו מראש
תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה ,אם התמלאו כל המקומות בחוג.
מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.
המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות ,או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים וא  .31.8.2019להוציא חוגים אשר קבעו מועד
אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל .המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א' שנה"ל תש"פ ,הוא
חורף תשע"ט .למעט מועמדים עתודאים ,אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשע"ט.

ההרשמה לתש״פ סמסטר ב׳ נפתחת בתאריך  .1.11.2019ג׳ בחשוון תש״פ.
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דרישות נוספות

בחינה פסיכומטרית

דרישות הקבלה באנגלית
רמת הידע באנגלית נבדקת במסגרת הבחינות הפסיכומטריות או בחינת המיון באנגלית (אמי"ר
או אמיר"ם) .הציון המינימלי לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תש"פ הוא  50בפסיכומטרי /אמי"ר/
אמיר"ם ,להוציא חוגים שהדרישה לציון אמי"ר/אמיר"ם גבוהה יותר .מועמדים הפטורים מבחינה
פסיכומטרית חייבים בבחינת אמי"ר/אמיר"ם כאחד מתנאי הקבלה .על כל תלמיד להגיע לרמת
פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון (ראו טבלה להלן).

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי
לבחינות ולהערכה  www.nite.org.ilאו באמצעות ערכת הרשמה שאפשר לרכוש באתר או
בחנויות הספרים האוניברסיטאיות ובחנויות אחרות.
במסגרת מיזם "ישראל דיגיטלית" ,ניתן להתכונן לקראת המבחן הפסיכומטרי באמצעות קורס
מקוון חינמי.

ציון בחלק האנגלי של
הבחינה הפסיכומטרית או
בבחינת “אמי”ר/אמיר”ם”

תרגום הציון לרמה
באוניברסיטת חיפה

 134ומעלה

( 8פטור מלימוד אנגלית)

133-120

( 7מתקדמים ב’)

119-100

( 6מתקדמים א’)

99-85

( 55בסיסי)

מועד הבחינה

סיום הרשמה*

שפות הבחינה

17-18.4.19

25.2.19

4.7.19

14.5.19

עברית ,ערבית ,משולב/אנגלית,
רוסית ,צרפתית
עברית ,ערבית ,משולב/אנגלית,
רוסית ,צרפתית

84-70

( 42טרום בסיסי ב’)

2-3.9.19

8.7.19

עברית ,ערבית

69-50

( 41טרום בסיסי א’)

27,29.12.19

5.11.19

עברית ,ערבית

רמה בעברית (יע"ל)
מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית חייבים בבחינת ידע בעברית
(יע"ל או יעלנט).
פטורים מחובה זו מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית (אם התקבלו ע"ס
פסיכומטרי זה) ובעלי דיפלומה של הנדסאי ולמדו בבית הספר להנדסאים בשפה העברית
ושעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית.
הציון הנדרש לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תש"פ בבחינת ידע בעברית הוא ציון  120לפחות.
מועמדים שציון היע"ל שלהם נע בין  90ל ,119-והפסיכומטרי שלהם  500לפחות ,יתקבלו
על תנאי ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל ברמה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם,
להוציא חוגים שהדרישה לציון יע"ל גבוהה יותר.
 ההרשמה למבחן יע"ל באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il ההרשמה למבחן יעלנ"ט (יע"ל ממוחשב) מתבצעת באמצעות המחלקה להרשמה ומיועדתלמועמדי ולתלמידי אוניברסיטת חיפה בלבד.
תוקף מבחן יע"ל /יעלנ"ט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה  -עד  10שנים.
6

מועדי הבחינה
הבחינות נערכות ארבע פעמים בשנה; להלן מועדיהן הקרובים:

תוצאות הבחינה מדווחות לנבחנים וכן למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה.
* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל מרכז הזימונים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה
בירושלים.
בטרם תבחרו את מועד הבחינה ,עליכם לברר אם מועד זה מתאים לדרישת החוגים שאתם
מעוניינים להתקבל אליהם.
ציוני הבחינות תקפים לצורך דיון בקבלת המועמד לאוניברסיטה במהלך  10שנים.
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בחינה פסיכומטרית
קבלה ללימודים ללא בחינה פסיכומטרית

אוניברסיטת חיפה משתלבת במאמצי משרד החינוך לאפשר למועמדים לתואר ראשון מסלול
קבלה ישירה על סמך ציוני תעודת הבגרות ומציעה אפשרות להתקבל לחלק מהחוגים ללא
צורך בבחינה פסיכומטרית.
מועמדים הרשאים לקבל פטור מהבחינה הפסיכומטרית:
בעלי הישגים גבוהים בתעודת הבגרות או בתעודת מכינה של המכינה האוניברסיטאית
באוניברסיטת חיפה( ,ממוצע משוקלל  10.0לפחות) המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה
למדעי הרוח (למעט תכנית "אופקים") ,בכפוף לעמידה בדרישות האלה:
עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.
עמידה בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).
עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל/יעלנט) למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה
עברית.
מועמדים בני  30ומעלה
מועמדים בני  30ומעלה ,בעלי תעודת בגרות או תעודת מכינה של המכינה של אוניברסיטת
חיפה בציון ממוצע  75ומעלה ,המבקשים להתקבל לחוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תכנית
"אופקים") ולחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה בכפוף לעמידה בדרישות האלה:
•בחינת כניסה או ריאיון אישי (אם נדרשים).
•בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).
•בחינת ידע בעברית (יע"ל) בציון  120למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית.
מועמדים בני  30ומעלה ,שאינם בעלי תעודת בגרות ,יתקבלו לחוגי הפקולטה למדעי הרוח
(למעט תכנית "אופקים") בכפוף לעמידה בדרישות האלה:
•סיום בהצלחה של תכנית ההכנה ללימודים אקדמיים או לימודי מכינת ערב במכינה של
אוניברסיטת חיפה בלבד.
•סיום בהצלחה של שני קורסי מבוא בפקולטה למדעי הרוח.
•עמידה בדרישות האנגלית כשפה זרה.
•עמידה בבחינת ידע בעברית (יע"ל) בציון  120למועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם
לא הייתה עברית.
•עמידה בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.
הערה :המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של  70ומעלה בתום השנה הראשונה
(יש חוגים הדורשים ממוצע גבוה מ.)70 -
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מועמדים בני  42ומעלה בעלי תעודת בגרות או תעודת מכינה של המכינה של אוניברסיטת
חיפה ,המבקשים ללמוד חוגי הפקולטה למדעי הרוח (למעט תוכנית "אופקים") ,לעבודה
סוציאלית ,לחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה ,יתקבלו בכפוף לעמידה בדרישות האלה:
•בבחינת כניסה או ריאיון אישי (אם נדרשים).
•בבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).
•בבחינת ידע בעברית (יע"ל) בציון  120למועמדים אשר שפת ההוראה בביה"ס לא הייתה עברית.
•בתנאי קבלה חוגיים נוספים כנדרש.
הערה :המשך הלימודים בשנה ב' מותנה בממוצע ציונים של  70ומעלה בתום השנה הראשונה
(יש חוגים הדורשים ממוצע גבוה מ.)70-
אפיק מעבר לבוגרי המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה :מכינת יום ,מכינת עולים
בהתאם לחוגים המופיעים בטבלת חתכי קבלה לשנה"ל תש"פ (עמוד מכינה ללא פסיכומטרי).
הקבלה לחוגים תעשה באמצעות המכינה בלבד.
אפיק מעבר ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות בארץ ,כוננו אפיקי מעבר המאפשרים לסטודנטים.
היכולים להגיע להישגים גבוהים ,להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של
האוניברסיטה הפתוחה ,שאין בה תנאי קבלה ,לעבור לאחר מכן לפקולטות שונות באוניברסיטאות
האחרות ולהתקבל אליהן על סמך ההישגים באוניברסיטה הפתוחה.
בדרך כלל יקצרו הקורסים שיילמדו באוניברסיטה הפתוחה את משך הלימודים לתואר במוסד
האקדמי האחר בשנה בקירוב.
תואר בשנתיים
אוניברסיטת חיפה מציעה מסלול לתואר ראשון מלא בשנתיים במגוון חוגי לימוד נבחרים.
בדומה לתארים הראשונים הנלמדים במשך שלוש שנים ,גם במסלול לתואר ראשון בשנתיים
ילמדו הסטודנטים במשך  6סמסטרים ,אלא שבמסלול הזה הלימודים יהיו ברצף הכולל את
שני הסמסטרים של הקיץ .הקבלה לתכנית בשנתיים מותנת בעמידה בחתך הקבלה של החוג
ומעלה ,ביע"ל ובאמי"ר.
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חתכי הקבלה לשנה"ל תש"פ 2019/2020
החתכים יתעדכנו באתר סיכויי קבלה ובאתר המחלקה להרשמה
אופן
שקלול
הציונים

לימודי יום

מכינה ללא
פסיכומטרי

***אמנות-יצירה

1:2

520

85

ארכיאולוגיה
“אופקים”
ב”א למצטיינים

1:2

500

85

1:3

720

1:3
מתמטי

680

שם החוג

ביולוגיה

גיאוגרפיה ולימודי
סביבה

1:3

היסטוריה כללית
היסטוריה של עם ישראל

1:2
1:2

530
500

הפרעות בתקשורת

1:3

715

90

בני  : +30בגרות מלאה
בממוצע  ,75ריאיון.
מכינה :מגיל  - 30ממוצע ,76
ריאיון.

85
85

אנגלית -מתקדמים א’.

( 500ערב)

לימודי המזרח התיכון
והאיסלאם

1:2

540

לימודי ישראל

1:2

500
חד חוגי:
565

85

לימודים רב תחומיים

1:2

500
(ערב )500

85

למידה ,הוראה והדרכה
לשון עברית

אנגלית-מתקדמים א’ ,יע”ל
 ,120ריאיון.

חינוך מיוחד

1:3

620

ייעוץ והתפתחות האדם

1:3

620

90

ריאיון ,קורות חיים (נספח  6א’).

1:3
מתמטי

660

כלכלה חשבונאות

1:2

560

100

90

מדעי המדינה

90

680

לימודי אסיה

לימודי יום

תנאי קבלה נוספים

עסקים באסיה – ריאיון.

יע”ל  105על תנאי.

 8יח’ ריאליות ,ריאיון.

מכינה :יע”ל  ,120קורות חיים.

כלכלה דו חוגי /
כלכלה ומינהל עסקים
10

540

ריאיון ,תיק עבודות,
תרגיל ברישום.
רמת פטור באנגלית,
יע”ל  ,120ריאיון.
מתמטיקה  4יח’ ציון 80
או  5יח’ ציון 70
למסלול המשולב עם מדעי
המחשב :משוקלל ,700
מתמטיקה  4יח’ ציון 90
או  5יח’ ציון .75

580
פסיכומטרי
גולמי

הוראת המדעים ביולוגיה
(נלמד באורנים)

תנאי קבלה נוספים

שם החוג

אופן
שקלול
הציונים

מכינה ללא
פסיכומטרי

מתמטיקה  4יח’ ציון 80
או  5יח’ ציון .70

**מדעי המחשב

מדעי הקוגניציה בשילוב
עם פסיכולוגיה,
פילוסופיה ,לשון עברית,
מערכות מידע

1:3
1:2
1:3
1:3
מתמטי

1:3
מתמטי

580

85

530

85

570
( 520ערב)

85

יע”ל -101( 125פתוח-110 ,סגור).

מתמטיקה  4יח’ ציון 90
או  5יח’ ציון  .75למסלול
משולב עם ביולוגיה:
משוקלל  ,700מתמטיקה
 4יח’ ציון  90או  5יח’ ציון .75

700

680

ריאיון לפי הצורך.
חובה לשלב עם תחום דעת.

93
מתמטיקה
 4יח’ ציון 80
או  5יח’ ציון 70

מתמטיקה  4יח’ ציון 80
או  5יח’ ציון .70
יע”ל  110-119על תנאי.
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חתכי הקבלה לשנה"ל תש"פ 2019/2020
שם החוג

אופן
שקלול
הציונים

לימודי יום

מדעי הקוגניציה בשילוב
חוגים אחרים

1:3
מתמטי

700

מדעי הרפואה*

1:3
מתמטי

680

מוסיקה

1:2

520

85

מחשבת ישראל

1:2

500

85

מערכות מידע

1:3
מתמטי

670

מקרא

1:2

500

*****משפטים

3:7

680

1:3
מתמטי

640

מכינה ללא
פסיכומטרי

תנאי קבלה נוספים

שם החוג

אופן
שקלול
הציונים

 9יח’ ריאליות בבגרות.
מתוכן מתמטיקה לפחות
 4יח’ ציון  ,84ריאיון.

הוראת מתמטיקה
ופיזיקה -אורנים B.Sc

1:3
מתמטי

12

500
פסיכומטרי
גולמי

ריאיון  /בחינה

מתמטיקה  4יח’ ציון 80
או  5יח’ ציון  .70יע”ל .120
85
93
ללא בונוסים
יוכלו לגשת
אנגלית  -מתקדמים א',
למבחן
יע”ל .120
התאמה.
(יע”ל  115-119על תנאי)

מתמטיקה ומדעי הרוח-
אורנים .B.A

1:3
מתמטי

500
פסיכומטרי
גולמי

הוראת מתמטיקה ומדעי
המחשב-אורנים B.Sc

1:3
מתמטי

550
פסיכומטרי
גולמי

1:3
מתמטי

550
פסיכומטרי
גולמי

1:3

540
(ערב )500

הוראת פיזיקה ומדעי
המחשב-אורנים B.Sc

מתמטיקה  4יח’ ציון 75
או  5יח’ ציון .70

סוציולוגיה

תנאי קבלה נוספים
מתמטיקה  4יח' ציון ,70
או  5יח' ציון  ,65ריאיון.
ניתן להתקבל גם על סמך
מתמטיקה מורחבת במכינה
בציון  70לפחות.
נדרש גם ציון  65ב 5 -יח’
בפיזיקה או לחילופין סיום
מכינה בפיזיקה בטכניון.
תישקל קבלתם של
מועמדים ללא בגרות
בפיזיקה ,שלמדו מקצועות
ריאליים קרובים  -חשמל,
אלקטרוניקה-בהיקף של
 5יח’ ציון .70
מתמטיקה  4יח' ציון 70
או  5יח' ציון  ,65ראיון.
ניתן להתקבל גם על סמך
מתמטיקה מורחבת במכינה
בציון .70
מתמטיקה  4יח' ציון 80
או  5יח' ציון  ,70ריאיון.
ניתן להתקבל גם על סמך
מתמטיקה מורחבת במכינה
בציון .70
מתמטיקה  4יח' ציון 80
או  5יח' ציון  ,70ריאיון.
ניתן להתקבל גם על סמך
מתמטיקה מורחבת במכינה
בציון  70לפחות.
נדרש גם ציון  65ומעלה
ב 5 -יח”ל בפיזיקה או
לחלופין סיום מכינה
בפיזיקה בטכניון או לימוד
מקצועות ריאליים  -חשמל,
אלקטרוניקה  -בציון .70

93
פסיכומטרי גולמי ,715
מתמטיקה  4מתמטיקה  4יח’ ציון 90
יח’ ציון  80או  5יח’ ציון ,75
או  5יח’ ציון  .70יע”ל  110-119על תנאי.

 5סטודנטים
מצטיינים.
מתמטיקה

לימודי יום

מכינה ללא
פסיכומטרי

85
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שם החוג

אופן
שקלול
הציונים

לימודי יום

מכינה ללא
פסיכומטרי

סטטיסטיקה

1:3
מתמטי

625

90

סיעוד

1:3

600

סיעוד -השלמה לתואר
ראשון לאחים/ות
מוסמכים/ות

1:3

520
גולמי

14

מתמטיקה  4או  5יח’ ציון 75
מכינה :מתמטיקה  5יח’ ציון
 +85אישור החוג.
פסיכומטרי גולמי 570
( 550-569ועדה חוגית),
 8יחידות ריאליות בבגרות
(מתמטיקה ,כימיה ,ביולוגיה,
פיזיקה ,מדעי הבריאות,
מדעי הרפואה בלבד),
יע”ל  110-119( 120על תנאי),
מבחן התאמה ,ריאיון,
הצהרת בריאות.
תעודת אח/ות מוסמך/ת ,רמת
אנגלית בסיסית ,יע”ל 120
( 110-119על תנאי) .יש לפנות
לחוג לפני ההרשמה.
יע”ל  120עבור בעלי תואר
מחו”ל ( 110-119על תנאי),
בחינה חוגית ,ראיון.

תואר
ראשון 85

סיעוד-הסבת אקדמאים

תנאי קבלה נוספים

ספרות עברית
והשוואתית

1:2

500

85

יע”ל 125
(ציון  115בחלק הפתוח)
מכינה :רמת אנגלית בסיסית.

עבודה סוציאלית

1:3

615

ממוצע 90
עד 5
סטודנטים
עפ”י
החלטת
החוג

רמת אנגלית בסיסית,
יע”ל  ,120ריאיון.
עבור התכנית המשולבת עם
משפטים  -ריאיון.
גיל  +42פטור
מפסיכומטרי ,ריאיון.
מכינה :רמת אנגלית בסיסית,
יע”ל  ,120ריאיון קבוצתי.

שם החוג

אופן
שקלול
הציונים

לימודי יום

פיזיותרפיה

1:3

670

פילוסופיה

1:2

560

פסיכולוגיה

1:3

650

ריפוי בעיסוק

שירותי אנוש

שפה וספרות אנגלית

שפה וספרות ערבית

1:3

1:3

1:2

1:2

מכינה ללא
פסיכומטרי

מתמטיקה  4יח’ ,אנגלית
מתקדמים א’ ,יע”ל 120
*החוג דורש הרשמה
בעדיפות ראשונה.
85

600

600

ריאיון למסלול חד-חוגי.
עבור תכנית פסיפס
משוקלל  )1:3( 680וריאיון.
תכנית פסיפס משוקלל 680
וריאיון.
רמת אנגלית מתקדמים א’,
יע”ל  ,120ריאיון.

670

565

תנאי קבלה נוספים

93

מכינה :אנגלית מתקדמים
א’ ,ריאיון עפ”י הצורך,
שאלון ,אחוזון ביחס
לסטודנטים אחרים במכינה.

92

 5יח’ אנגלית בבגרות-רמת
אנגלית מתקדמים א׳.
 4יח’ אנגלית בבגרות-
רמת אנגלית מתקדמים ב׳.
מבחן כניסה חוגי.

86

בחינה חוגית.
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דיקנאט הסטודנטים

אופן
שקלול
הציונים

לימודי יום

מכינה ללא
פסיכומטרי

תנאי קבלה נוספים

****תולדות האמנות

1:2

500

85

מסלול פסיכודלי :מתקדמים
א' באנגלית ,ריאיון.
מכינה למסלול פסיכודלי:
מתקדמים א' באנגלית.

תיאטרון

1:2

500

+85
ריאיון

ריאיון.
פסיכו-תיאטרלי  -אנגלית
מתקדמים א’ ,התחייבות
ללימודים בקיץ.

תכנית “אשכול”

1:2

500

85

תקשורת

1:3

600

93

שם החוג

בעלי ממוצע  91-92במכינה
יוזמנו למבחן קבלה.

*בשילוב עם החוג לביולוגיה בלבד
** בשילוב מתמטיקה /מערכות מידע /ביולוגיה/אופקים/מדעי הקוגניציה
*** לא ניתן לשלב עם החוג לתולדות האמנות
**** לא ניתן לשלב עם החוג לאמנות-יצירה
***** הסטודנט רשאי להשתתף באחת מן התוכניות המשותפות ,המאפשרות קבלת תואר כפול-במשפטים ובתחום
נוסף :כלכלה ,פסיכולוגיה ,תקשורת ,סיעוד ,עבודה סוציאלית ,לימודי אסיה ,תכנית "אופקים" לתלמידים מצטיינים,
סוציולוגיה ,מערכות מידע.

16

מידע נוסף
הרשות המרכזית באוניברסיטה הדואגת לרווחת הסטודנטים והמטפלת בסוגיות האישיות והאקדמיות
והכלכליות שלהם ,כשהיא שומרת על קשר הדוק עם הגופים האקדמיים והמנהליים באוניברסיטה
ומחוצה לה .יחידות הדיקנאט מספקות מענה בנושאים מגוונים:
מעונות  -מגוון אפשרויות מגורים לסטודנטים יחידים ולזוגות נשואים .מתחם המעונות כולל מועדונים,
פאב ,חדרי כביסה ,מינימרקט ,חדרי מחשבים ושירותים נוספים .משרדי המעונות ,טל'04-8288219 .
כתובת האתרhudorms.haifa.ac.il :
נגישות ולקויות למידה  -סיוע ,אבחון והתאמות במבחנים וייעוץ במהלך הלימודים.
מצוינות אקדמית  -ייעוץ ותמיכה אקדמית לאוכלוסיות מגוונות ,שיעורי עזר ,סיוע בכתיבה אקדמית,
קורסי תגבור ,חונכות אישית ותכניות אוריינטציה לסטודנטים חדשים.
פיתוח קריירה  -ייעוץ ותכנון לימודים וקריירה ,הכנה לשוק העבודה ,תכנית מתמחים ,אתר משרות
לסטודנטים ובוגרים וימי זרקור עם מעסיקים.
ייעוץ פסיכולוגי  -טיפולים פסיכולוגיים במחיר מוזל לסטודנטים.
מעורבות חברתית  -מערך תכניות התנדבות בקהילה תמורת מלגה.
מלגות  -מגוון מלגות סיוע כלכלי ומלגות הצטיינות לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון.
רב בית הכנסת אשר מפעיל תכנית מלגה ונותן מענה בנושאים מגוונים.
בלשכת הדיקנאט יש שעות קבלה שבועיות עם דקאנית הסטודנטים ,וניתן לפנות אליה
בנושאים שונים.
לפרטים נוספים :טלפון  ,04-8242335/4אתרhttp://dekanat.haifa.ac.il :

מלגות
מלגות הישגים לסטודנטים חדשים בשנה א':
הזכאות למלגה מאותרת על-ידי האוניברסיטה ונבחנת על סמך עמידה במספר קריטריונים בסיסיים.
לסטודנטים הזכאים תישלח הודעה בשבועות הסמוכים לאחר תחילת שנת הלימודים.
מלגות הצטיינות יתר בגובה  100%שכר לימוד בסיסי וענקו לסטודנטים עם ציון פסיכומטרי גולמי 730
ומעלה .מלגות הצטיינות בגובה עד  50%שכר לימוד בסיסי יוענקו לסטודנטים עם ציון פסיכומטרי
גולמי ( 700-729למעט סטודנטים שהתקבלו ללימודים בחוג להפרעות בתקשורת).
מלגות  +600כחלק מתפיסת המצוינות אוניברסיטת חיפה גאה להציג את פרויקט מלגות  600+לעידוד
סטודנטים למצוינות אקדמית בלימודי התואר הראשון .מועמדים עם ציון פסיכומטרי גולמי 600-699
שהתקבלו לחוגים נבחרים ,יהיו זכאים למלגת הצטיינות בגובה  50%ו 35% -משכר הלימוד הבסיסי.
המלגות ענקו לסטודנטים חדשים בלבד ,אשר התקבלו כתלמידים מן המניין לשנה א' או לשנים מתקדמות
באחד החוגים המזכים במלגה.
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מרכז ייעוץ למועמדים

מלגות
מלגות המצטיינים לבעלי ציון פסיכומטרי גולמי  699-600לחוגים המזכים במלגה:
פקולטה

רוח

רווחה
ובריאות
חינוך

חברה

חוג
שפה וספרות אנגלית
אמנות-יצירה
אמנות תולדות
ארכיאולוגיה
היסטוריה כללית
לימודי המזה”ת והאיסלאם
היסטוריה של עם ישראל
לימודי ישראל דו חוגי
לימודי ישראל חד חוגי
לימודי אסיה
לשון עברית
מחשבת ישראל
מוסיקה
מקרא
ספרות עברית והשוואתית
שפה וספרות ערבית
פילוסופיה
תיאטרון
עבודה סוציאלית
שירותי אנוש
ייעוץ והתפתחות האדם
למידה ,הוראה והדרכה
גיאוגרפיה ולימודי סביבה
מדעי המדינה
מערכות מידע
סוציולוגיה
סטטיסטיקה
תקשורת

פסיכומטרי גולמי
למלגה  35%משכר
הלימוד הבסיסי לשנה א’
660
600
610
600
610
600
600
600
650
644
610
600
600
600
600
660
644
600
630
650
640
667
621
633
680
621
640
667

פסיכומטרי גולמי
למלגה  50%משכר
הלימוד הבסיסי לשנה א’
690
625
636
625
636
625
625
625
678
672
636
625
625
625
625
690
672
625
660
678
670
696
648
660
648
670
696

קבלת המלגה מותנה בפעילות חברתית.
הקריטריונים המלאים לקבלת המלגה מופיעים באתר דיקנאט הסטודנטיםhttp://dekanat.haifa.ac.il :
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מרכז ייעוץ למועמדים
מתלבטים מה ללמוד? שואלים מהן דרישות הקבלה?
מה צריך לשפר כדי להתקבל? שאלות אחרות על האוניברסיטה?
במרכז הייעוץ למועמדים תקבלו מענה לכל השאלות ,תחת קורת גג אחת .מרכז הייעוץ פתוח לקהל
הרחב ,הייעוץ והשירות ניתנים ללא תשלום.
במרכז הייעוץ למועמדים ניתן לפגוש יועצי לימודים אדיבים ומיומנים ,בעלי ידע רחב אודות תכניות
הלימוד המגוונות לכלל התארים הנלמדים באוניברסיטת חיפה .הצוות במרכז הייעוץ למועמדים
יכוון אתכם בבחירת תחום הלימוד ,תוך התאמה אישית ומענה לשאלותם; באמצעותו תוכלו לקבל
את ההחלטה הנבונה ביותר בדבר עתידם האקדמי ולימודכם אצלנו.
במסגרת הפגישה ניתן לקבל את אלה:
•מידע מפורט על תנאי הקבלה ועל מועדי ההרשמה לתארים השונים.
•חישוב סיכויי הקבלה לתואר ראשון.
•מידע ראשוני והפניה ליחידות אחרות כמו מעונות ,מלגות ועוד.
•ייעוץ בבחירת תחום הלימוד בהתייחס לנתונים ולדרישות הקבלה.
•סיוע בהרשמה מקוונת לאוניברסיטה.
הייעוץ הוא אישי וללא עלות .מומלץ לתאם פגישה מראש בטלפון 1-800-300-032

קבלת קהל
בתיאום מראש בימים א' -ה' בין השעות  09:30-18:00ובימי ו' (בתיאום מראש)

לתיאום פגישת ייעוץ1-800-300-032 :

קבלת קהל :בימים א'-ה' בשעות .13:30-15:00 ,09:30-13:00
מומלץ לתאם פגישת ייעוץ מראש .בית הסטודנט ,קומה  ,0חדר  | 027טלפון1800-300-032 :
דואר אלקטרוני Consult-center@univ.haifa.ac.il

איך מגיעים לאוניברסיטה?
ממרכזית בת גלים  -אוטובוסים מס' 36 ,36 ,24א'37 ,37 ,א'
ממרכזית המפרץ  -אוטובוסים מס'141 ,146 ,
מנווה שאנן  -אוטובוסים מס' 141 ,36
מהדר הכרמל  -אוטובוסים מס' 37 ,37 ,36 ,24א'
ממרכזית חוף הכרמל  -אוטובוסים מס' 146 ,46
מקריית שפרינצק  -אוטובוס מס' 30
מקריית ביאליק (דרך ק .מוצקין ,ק.חיים)  -אוטובוס מס'143 :
מקריית מוצקין (דרך קריית ים וקריית חיים)  -אוטובוס מס'137 :
מקריית אתא  -אוטובוס מס'144 :
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לקבלת מידע נוסף על החוגים והתכניות
השונות שלחו  SMSעם הקוד המבוקש
למספר055-9700700 :
דוגמה :למידע על החוג לפסיכולוגיה יש לשלוח את הקוד  202למספר 055-9700700
 777המכינה האוניברסיטאית
שירותים לסטודנט
 888שכר לימוד
 444מרכז ייעוץ למועמדים
 555דיקאנט הסטודנטים
 999רב הקמפוס
 1000אגודת הסטודנטים
 333המחלקה להרשמה
הפקולטה למשפטים
 250הפקולטה למשפטים
הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל
והרטה עמיר
 219החוג לאנתרופולוגיה
 201החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה
 206החוג לכלכלה
 205ביה"ס למדעי המדינה
 203החוג למדעי המחשב

 211תכנית אופקים למצטיינים
 113בית הספר לאמנויות  -החוג לאמנות-
יצירה
 124בית הספר לאמנויות  -החוג למוסיקה
 118בית הספר לאמנויות  -החוג לתיאטרון
119

החוג לארכיאולוגיה

 108החוג להיסטוריה כללית

 313החוג ללמידה ,הוראה והדרכה
הפקולטה למדעי הטבע
 223החוג לביולוגיה

 106החוג ללימודי המזה"ת והאיסלאם

 228החוג למדעי הרפואה

 115החוג ללימודי ישראל
 212החוג ללימודים רב תחומיים/מערך
אשכול
 103החוג ללשון עברית

 210החוג למתמטיקה
 407החוג למתמטיקה,פיזיקה ,מדעי
המחשב (אורנים)
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 2140התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים
 101החוג למקרא
 122החוג לספרות עברית והשוואתית

 214החוג למערכות מידע

 109החוג לשפה וספרות אנגלית

 204החוג לסוציולוגיה

 105החוג לשפה וספרות ערבית

 208החוג לתקשורת

 318החוג לייעוץ והתפתחות האדם

 125החוג ללימודי אסיה

 230החוג למדעי הקוגניציה

 202החוג לפסיכולוגיה

 319החוג לחינוך מיוחד

 408החוג לביולוגיה (אורנים)

 107החוג לפילוסופיה

 207החוג לסטטיסטיקה
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הפקולטה למדעי הרוח

הפקולטה לחינוך

111
116

החוג לתולדות האמנות
החוג לתולדות ישראל  /מחשבת
ישראל

 292החוג להפרעות בתקשורת
 290החוג לסיעוד
 288ביה"ס לעבודה סוציאלית
 295החוג לפיזיותרפיה
 320החוג לריפוי בעיסוק
 289החוג לשירותי אנוש
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10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

סיבות נוספות למה ללמוד באוניברסיטת חיפה
חוקרים בעלי שם
מתקני לימוד מתקדמים
אפשרויות למסלולי לימוד לתואר ראשון בשנתיים*
מגוון מלגות ,כולל מלגות הצטיינות לבעלי פסיכומטרי  600ומעלה*
פתרונות דיור ומעונות
פעילויות חברתיות
אגודת סטודנטים פעילה
מרכז ספורט
אפשרות ללימודי ערב במגוון חוגים
וכל זאת בנוף הכי יפה בארץ

*בחוגים נבחרים ,בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה
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