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  אשכולות העשרה

 לתואר ראשון ית/הנחיות לחוגים ולסטודנט

 לימודיו/העל כל סטודנט/ית, במסגרת  )בהתאם לחוג הלימודים( החוב משנת הלימודים תש"פ,

 :להשלים לימודים באשכולות ההעשרה תואר ראשון באוניברסיטת חיפה,ל

 דרך הרוח 

 יזמותו חדשנות 

 והסייבר מדעי הנתונים 

 סך הנקודות הנדרש על פי דרישות החוג/תכנית.הגעה לניתן לשלב לימודים בין מס' אשכולות עד ל

ואת סך  חובת הסטודנט/ית לבדוק אילו אשכולות מאושרים ללימוד בחוגים בהם הוא לומד/ת

רק באשכולות המאושרים  יכול/ה ללמודסטודנט/ית למרות כל האמור לעיל,  .תהנקודות הנדרשו

  על ידי החוג הרלוונטי.

 יהיה ללמוד באשכולות. ר הנקודות שעל הסטודנט/יתמצ"ב טבלה עם שמות החוגים ומספ

 :לתשומת לב

 לא ניתן ללמוד קורסי העשרה שנלמדים בחוגי האם..1

 .ם הוא מספר הקורס בלבדינפעמיים כאשר המבחין בלא ניתן ללמוד את אותו קורס .2

מבוא  זהה לקורס 204.1111מספרו ו שנלמד בחוג לסוציולוגיה קורס מבוא לסוציולוגיה :לדוגמא

 .100.1458מספרו ובדרך הרוח שנלמד  לסוציולוגיה
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 טבלת אשכולות: דרך הרוח, חדשנות ויזמות, מדעי הנתונים והסייבר

רים ללמידה בכל חוגשואשכולות מאו ,חוגיםועל פי פקולטות   

 הפקולטה למדעי החברה 
 אשכולות מאושרים

 ע"י החוג
 דו חוגי 

)מקסימום נ"ז בחוג במסגרת 
 (אשכולות העשרה

 חוג  חד חוגי

 מדע המדינה 6 4 כלל האשכולות
 כלכלה )למעט חשבונאות( 4 4 דרך הרוח וחדשנות ויזמות

 חשבונאות - - לא נדרש
 מערכות מידע 4 4 חדשנות ויזמות ,דרך הרוח

 סטטיסטיקה 4 4 חדשנות ויזמות דרך הרוח,
 מדעי המחשב 4 4 חדשנות ויזמות דרך הרוח,

 גאוגרפיה ולימודי סביבה 6 6 כלל האשכולות
 פסיכולוגיה 6 4 כלל האשכולות
 תקשורת 4  4 כלל האשכולות
 סוציולוגיה 6 6 כלל האשכולות

 קוגניציה - - לא נדרש

 

 

 
 הפקולטה לרווחה ובריאות

 אשכולות מאושרים
 ע"י החוג

 דו חוגי 
)מקסימום נ"ז בחוג 
במסגרת אשכולות 

 (העשרה

 חוג חד חוגי

 שירותי אנוש - 6 כלל האשכולות
 בית ספר לעבודה סוציאלית 4 - כלל האשכולות
 ריפוי בעיסוק 4 - כלל האשכולות
 פיזיותרפיה 4 - כלל האשכולות
 הפרעות בתקשורת 4 - כלל האשכולות
 סיעוד 4 - כלל האשכולות

 

 
 הפקולטה לחינוך

 אשכולות מעושרים
 ע"י החוג

 דו חוגי 
)מקסימום נ"ז בחוג 
במסגרת אשכולות 

 (העשרה

 חוג חד חוגי

נ"ז בסה"כ בשני  6) 4-2 כלל האשכולות
 החוגים(

 חינוך מיוחד -

נ"ז בסה"כ בשני  6) 4-2 האשכולותכלל 
 החוגים(

 ייעוץ והתפתחות האדם -

נ"ז בסה"כ בשני  6) 2 כלל האשכולות
 החוגים(

 למידה, הוראה והדרכה  -
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 הפקולטה מדעי הרוח
אשכולות מאושרים ע"י 

 החוג
 דו חוגי 

)מקסימום נ"ז בחוג 
במסגרת אשכולות 

 העשרה(

 חוג חד חוגי

 0 כלל האשכולות
אם כן הסטודנט/ית אלא 

לומד/ת ל"תעודת חופר" 
נ"ז מכלל  6-4אז נדרש 

 האשכולות

 ארכיאולוגיה 6

 תולדות ישראל 6 4 כלל האשכולות
 נ"ז,  2במסלול דו חוגי  כלל האשכולות

נ"ז  2אם בחוג השני לקח 
נ"ז ואז  4ייקח תחת החוג 

 יסיים עם עודף.

 מוסיקה 6

נ"ז,  2מסלול דו חוגי ב    כלל האשכולות
נ"ז  2אם בחוג השני לקח 

נ"ז ואז  4ייקח תחת החוג 
 יסיים עם עודף.

 אמנות יצירה 6

 נ"ז,  2במסלול דו חוגי  כלל האשכולות
נ"ז  2אם בחוג השני לקח 

נ"ז ואז  4ייקח תחת החוג 
 יסיים עם עודף.

 תיאטרון 6

 לימודי ישראל 6 סה"כ בשני החוגים 6 כלל האשכולות
 לימודים רב תחומיים - 4 כלל האשכולות

 מערך אשכול - - לא נדרש
 היסטוריה כללית 6 4 כלל האשכולות
 ספרות עברית השוואתית 6 4 כלל האשכולות
 לימודי מזרח תיכון ואסלאם - 4 כלל האשכולות
 תולדות האומנות 6 4 כלל האשכולות
 לשון עברית 6 4 כלל האשכולות
 וספרות ערביתשפה  6 4 כלל האשכולות
 פילוסופיה 6 4 כלל האשכולות
 לימודי אסיה 6 4 כלל האשכולות
 שפה וספרות אנגלית 6 4 כלל האשכולות
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 הפקולטה למדעי הטבע 

 אשכולות מאושרים
 ע"י החוג

 דו חוגי 
)מקסימום נ"ז בחוג 
במסגרת אשכולות 

 (העשרה

 חוג חד חוגי

 ביולוגיה ומדעי הרפואה  - 4 כלל האשכולות
 מתמטיקה 4 4 דרך הרוח ,חדשנות ויזמות

 

 

 
 הפקולטה למשפטים 

 אשכולות מאושרים
 ע"י החוג

 דו חוגי 
)מקסימום נ"ז בחוג 
במסגרת אשכולות 

 (העשרה

 חוג חד חוגי

 משפטים 4 - כלל האשכולות

 משפטים עם חוג לאחר תואר - *2 דרך הרוח
 

 .מובנה בתכנית הלימודים נ"ז, 2, בהיקף מאשכולות העשרה הקורס –משפטים עם חוג לאחר תואר * 
 נ"ז. 4כ נ"ז בחוג השני )חוג לאחר תואר(, כך שבסה" 2יש ללמוד עוד 
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