
 החוג לשירותי אנוש

human-program-http://hw.haifa.ac.il/index.php/ma 

 לימודים לתואר שני

 יגיל דנה פרופ'"ר הוועדה החוגית: יו

 

 על תכנית הלימודים לתואר שני

 ומתמקדתתכנית הלימודים לתואר שני בשירותי אנוש הינה ייחודית באקדמיה בישראל, 

שירותי אנוש במגזר העסקי, של ושיפור הפעלה, תהליכים הקשורים לתכנון, ניהול, ו עקרונותב

תחומי -הם בעלי אופי ביןבתכנית התואר השני . הקורסים (הציבורי והשלישי )החברה האזרחית

, זיהוי באופן משולב לנושאים רחבים, כגון: מערכות שירות בחברה ובמשקמתקדם, ומתייחסים 

גישות ניהוליות  ,מגוונותלאוכלוסיות מטרה אפקטיביים ואיכותיים צרכים ופיתוח שירותים 

ושל  לקוחותוצרכים של , התנהגות בהם משאבי אנושתכנון וניהול סוגיות בבארגוני שירות ו

של מאפייניהם תהליכי שינוי והתנהגות ארגונית בארגוני שירות, , שירות ם בתפקידיעובדי

שיפור שביעות ם )ללקוחות פנימיים(, יארגוני-תהליכי נתינת וקבלת שירות, תהליכי שירות תוך

 ועוד.  בהקשרים שונים, מחקר ויישומיורצון של לקוחות, טכנולוגיות הקשורות לשירות, 

כלים עיוניים, יישומיים, ומחקריים מתקדמים, משתלבים בסיסי ידע ורוכשים  התכניתוגרי ב 

בהצלחה בשוק העבודה בתפקידים מגוונים ובערוצים ניהוליים, וחלקם ממשיך ללימודי תואר 

לימודי התואר השני בשירותי אנוש מיועדים הן לבוגרי תואר ראשון בשירותי אנוש והן  שלישי.

ראשון במדעי החברה וההתנהגות )כגון פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדע המדינה, לבוגרי תואר 

במדעי הרווחה והבריאות )כגון , סטטיסטיקה, חינוך, כלכלה, מינהל עסקים, מערכות מידע, ועוד(

, ובתחומים עבודה סוציאלית, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, ועוד(

 . נבחרים אחרים

 

 תנאי קבלה

יחוייבו לעמוד באותם תנאי הקבלה כגון תלמידי למסלול מחקר מקדים תלמידי השלמות הן לתואר שני והן 

 .התואר השני

אשר  בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל להציג מועמדות רשאים

יהם יציגו תדפיס )תלמידים שטרם סיימו את לימודלפחות.  85 סיימו לימודיהם בציון ממוצע

 . בנוסף:(ללימודים שנה ג'' בסמסטר אהכולל את ציוני  ציונים עדכני
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  מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה

עברית חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה 

 כתנאי לזכאותו/ה לתואר.

  בעלי תואר בוגר מאוניברסיטה בעלת  אובעלי תואר בוגר מאוניברסיטה מחו"ל

יחוייב/תחוייב  שלוחה בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה,

התואר הראשון בחוג  או בלימודי השלמה במסגרת GREלעמוד בהצלחה במבחן 

 )ראה פרטים בתקנון לימודי תואר שני( לשירותי אנוש

 

: לאחר הרישום לאוניברסיטה על כל המועמדים להיבחן בבחינת כניסה אנגליתב הבחינ

במרוכז על ידי הפקולטה  יקויימו חתשע"שנה"ל לקראת . לפחות 70 בציוןבאנגלית ולעבור אותה 

ויש להרשם לאחת מהן )מידע נוסף באתר החוג או  באנגלית ותבחינ בריאותהרווחה וה למדעי

   .דרך מזכירות החוג(

 *:חמועדי הבחינה באנגלית לשנת הלימודים תשע"

17.3.2017 

28.4.2017 

19.5.2017 

16.6.2017 

24.7.2017 

 מועדי בחינה בלבד. 2 עד *ניתן לגשת ל

 

)לקות למידה או לקות רפואית(, מתבקשים להעביר למזכירות  צרכים מיוחדיםמועמדים בעלי 

התואר הראשון, מהאוניברסיטה/מיכללה החוג אישור רשמי על ההקלות שקבלו במסגרת לימודי 

 . יש להציג אישורים אלו לפחות חודש לפני הבחינה.בה למדו

:רשימת מועדים למועמדים בעלי לקויות למידה  

17:00שעה  19.31  

17:00שעה  30.4  

17:00שעה  21.5  

17:00שעה  18.6  

  17:00שעה  23.7

 מועדי בחינה בלבד. 2 עד *ניתן לגשת ל



 בחוג: לתואר שני  ולימודי השלמה ,לימודיםהוהיקפי  ימי

; סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר א' של השנה סמסטרים שלושהתכנית הלימודים פרוסה על פני 

לקחת בחשבון הקצאת  יש)אך  08:00-20:00בין השעות  בימי ד', מרוכזים הקורסים. העוקבת

קורסי השלמה (. וכו' בודותזמן נוסף בימים אחרים לקריאת חומרי הלימוד לקורסים, הכנת ע

ומבוא לפסיכולוגיה/מבוא  )שיטות מחקר, סטטיסטיקה עשויים להיות מחויבים בהם שסטודנטים

נערכים בימים אחרים כך שיחייבו הגעה במניין השעות לתואר שני, ו אינם נכללים( לסוציולוגיה

שלא או סדנאות קורסים נוספים יתכן ויוצעו מדי פעם  .לפחות יום אחד נוסףלמשך לאוניברסיטה 

 .או בסמסטר קיץבימי ד', 

 

 הלימודיםומשך מבנה 

 (289201-17-01תזה ) –עם כתיבת עבודת גמר מחקרית  -מסלול א' 

 16קורסי חובה ) 4 עות סמסטריאליות, מתוכםש 28במסלול זה הסטודנט ילמד קורסים בהיקף 

. שש"ס( 2) וכן ישתתף בפורום תיזה, שש"ס( 10סמינרים וקורסי בחירה )והשאר שש"ס( 

זה( י)תעבודת גמר מחקרית ויכתוב , תחת הנחיה עצמאי מתקדםבהמשך, יבצע התלמיד מחקר 

שלוש התיזה, לא יעלה על הכנת משך הלימודים במסלול, כולל  .על פי אמות מידה מקובלות

 .שנים

 (289202-17-01) עם בחינת גמר – מסלול ב'

קורסי  6שש"ס לפי החלוקה הבאה:  36במסלול זה על הסטודנט ללמוד קורסים בהיקף של 

סיום הלימודים לשם . שש"ס( 4"ס(, סמינר בחירה )שש 10)שש"ס(, קורסי בחירה  22חובה )

. משך הלימודים במסלול זה בנושאים שיקבעו על ידי החוגמקיפה  בחינת גמרהסטודנט ב יעמוד

 . על התלמיד לסיים את שמיעת כל הקורסים במסלול זה במסגרתן, נה וחצייעלה על שלא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   הגשת המועמדות וההרשמה לחוגתהליך 

 30.06.2017 :חוג לשירותי אנוש הואלימודי תואר שני בל להגשת מועמדותמועד אחרון 

 
 ,יש לשלוח חלק מהמסמכים ישירות לחוגלשם הגשת מועמדות לקבלה ללימודי תואר שני, 

 :, כמוסבר להלןוחלק מהמסמכים למחלקת הרשמה

 
חוג ללהמציא יש  לשם הגשת מועמדות,: מסמכים להגשה ישירות לחוג לשירותי אנוש. 1

 הבאים:שלושת המסמכים  כלאת 

אתר החוג משאלון זה יש להוריד  :לשירותי אנושתואר שני, החוג ד לשאלון למועמא. 
 לקישור הבא: להכנס, או ("מידע למועמדים"קישור , )ראו תחת "תכנית תואר שני"
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 למלא אותו ולהגישויש  -וכולל מספר חלקים הוא ייחודי לחוג  שימו לב: שאלון זה 
 לחוג. שאלונים שמולאו עבור חוגים אחרים לא יתקבלו.במלואו 

אחרים אישיים השכלה קודמת, תפקידים ומקומות עבודה, ופרטים פירוט : קורות חייםב. 
   .להכליל בקורות חיים שמקובל

 ., או לשלוח בנפרד(" במקום המתאיםשאלון למועמדב")ניתן לכלול  תמונת פספורט. ג
          

 , לכתובת:    ישירות לחוג הנ"ל יש להעבירהמסמכים : את להיכן לשלוח
 וניברסיטת חיפהא       

 החוג לשירותי אנוש         
 718מגדל אשכול, חדר       
       31905הר הכרמל, חיפה       

      
: כדי להגיש מועמדות לחוג מחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידיםלמסמכים להגשה  .2

להמציא כחלק מתהליך זה גם להירשם בתהליך המקובל לאוניברסיטת חיפה, ובנוסף יש 
 :את המסמכים הבאיםלמחלקת הרשמה 

תלמידים שטרם סיימו את לימודיהם ). מקור בלבד: יש לשלוח גיליון ציונים רב שנתיא. 
 (.מקור בלבד – שנה ג' סוף סמסטר א'של ציוניהם אחרי  יציגו תדפיס עדכני

תלמידים שטרם סיימו את לימודיהם ) .מקור בלבדיש לשלוח : תעודת תואר ראשוןב. 
 .(שנה ג' סוף סמסטר א'ונים אחרי של ציומקורי  תדפיס עדכניכאמור יציגו 

       
יש לשלוח התואר : את גליון הציונים ותעודת סיום מסמכי הרשמה להיכן לשלוח

 למחלקת הרשמה, בכתובת:    
 מחלקת הרשמה - אגף מנהל תלמידים      
 וניברסיטת חיפהא      
       31905הר הכרמל, חיפה       

 

מספר המקומות ללימודי תואר שני בחוג לשירותי אנוש הוא מוגבל והביקוש  סיכויי הקבלה: על 

התחייבות מצד החוג לקבל את המועמד/ת עולה בהרבה על ההיצע. לפיכך, מודגש כי אין כל 

ועדת הקבלה לתואר שני של החוג  .גם אם הוא או היא עומדים בתנאי הסף ללימודי התואר השני
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למעלה, ותקבל לשירותי אנוש תדון במועמדים שהעבירו את כל המסמכים הרלוונטיים, כמפורט 

 .מבין הנרשמים את המועמדים המבטיחים ביותר

 

 : צרו קשר –ם לפרטים נוספי
מומלץ  ,תכניהוהתואר השני  תכניתעל ומפורט יותר  ןמעודכ: לקבלת מידע אתר החוג

   http://hw.haifa.ac.il/index.php/ma-program-human   אתר החוג:לגלוש ב
 

 (, באחת מהדרכים הבאות:איילת גורןגב' )אל  החוגלמזכירות אישית לפנות  אתם מוזמנים
 . 04-8249282, פקס: 04-8249135 : פוןטל

  agoren@univ.haifa.ac.il  : דוא"ל
  .10:00-13:00, שעות קבלה 718, חדר 7מגדל אשכול, קומה תמצאו אותנו ב ביקור:

 
 נשמח לשמוע מכם ולסייע. להתראות!
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