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 שני לתואר לימודים - המדינה למדעי ס"ביה
 מדיני ורעיון לממשל המחלקה
  בינלאומיים ליחסים המחלקה

 ציבורית ומדיניות למנהל המחלקה
 ד"ר גל גרזון :תמ"א בית ספרי"ר וועדת יו

 

מחלקה למנהל ב MPA -והמחלקה לממשל ורעיון מדיני ובמחלקה ליחסים בינלאומיים,  MAי שנ לתואר הלימודים
 ומדיניות ציבורית

ממשל ורעיון : ס"בביה הנלמדים המדינה במדעי ההתמחות מנושאי באחד להתמקדות מכוונים השני התואר לימודי
 .בינלאומיים יחסיםו ,ציבורית ומדיניות מנהל (,מדינית ומחשבה השוואתית פוליטיקהמדיני )
 ולפעילות המחקר להמשך והכשרה התזה לעבודתהמנחים  בסיוע התלמידים של העצמית עבודתם על דגש  מושם

 מחלקה כלב מסלולי הלימוד המוצעיםל בהתאם השונות ההתמחות ובתכניות מחקרית בתכנית ללמוד ניתן .מעשית
 .ס"בביה

 
 'א מסלול - (תזהת )מחקרי גמר עבודת עם למסלול קבלה תנאי

 :אשר ראשון תואר בעלי תלמידים לקבלה ועמדיםמ
לדרישות  בהתאם( לפחות 85 נויה ,הראשון התואר בלימודי מקביל בתחום או ,המדינה במדעי סופי ממוצע ציון .א
  .76-מ יפחת לא בוגר לתואר השני בחוג וציונם ,(*מחלקהה
 .לקבלם אישרה מתקדמים ללימודים הוועדה .ב
 ברמה בעברית ידע בבחינת לעמוד חייב, עברית אינה הםב ההוראה ששפתשלמד במוסדות לימוד קודמים  מועמד .ג

 .לקבלתו תנאיכ האוניברסיטה י"ע הנדרשת
 80ציון  –* המחלקה לממשל ורעיון מדיני 
 82ציון  –* המחלקה ליחסים בינלאומיים 

 82ציון  –* המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית 
 

 'ב מסלול - (מחקרי לא) גמר בחינת או גמר פרויקט עם למסלול קבלה תנאי
 :אשר ראשון תואר בעלי תלמידים לקבלה מועמדים

לדרישות  בהתאם( לפחות 80 נויה ,הראשון התואר לימודיב מקביל בתחום או ,המדינה במדעי הסופי הממוצע ציונם. א
 .76-מ יפחת לא בוגר לתואר השני בחוג וציונם (מחלקהה
 .לקבלם אישרה מתקדמים ללימודים הוועדה. ב
 ברמה בעברית ידע בבחינת לעמוד חייב, עברית אינה הםב ההוראה ששפתשלמד במוסדות לימוד קודמים  מועמד .ג

 .לקבלתו תנאיכ האוניברסיטה י"ע הנדרשת
 

 הראשון התואר בלימודי מקביל תחוםאו  המדינה מדעי למדו שלא ראשון תואר בעלי לקבלה מועמדים יהיו כן כמו
 :ואשר

 .חוג בכל 76 מ פחות ולא ,לפחות 80 נויה הראשון התואר לימודי בכל הממוצע ציונם. א
 ממוצע ציון בהם והשיגו ,אחת שנה תוך אלה השלמה לימודי סיימון, ראשו תואר לימודי מתוך השלמה קורסי למדו .ב

 :הקורסים הבאים נקבעים בהתאם לדרישות של כל מחלקה, מבין ההשלמה קורסי .לפחות 80 של משוקלל
 מבוא*  מדינית למחשבה מבוא*  ציבורי למנהל מבוא * ישראלית פוליטית מערכת * ופוליטיקה לממשל מבוא *

 * וכתיבה אקדמית מחקר שיטות * א"הב מתכנית מתקדם שעור או סמינר ברמת קורס * בינלאומיים ליחסים
  .הסקתיתתיאורית ו טיסטיקהטס
 .לקבלם המליצה ס"בביה מתקדמים ללימודים הוועדה .ג
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 ברמה בעברית ידע בבחינת לעמוד חייב, עברית אינה הםב ההוראה ששפתשלמד במוסדות לימוד קודמים  מועמד. ד
 .לקבלתו תנאיכ האוניברסיטה י"ע הנדרשת

 
 - המדינה למדעי הספר בבית הנוהל פי על

 פועלות אשר ,בישראל שלוחות בעלות אוניברסיטאות בוגרי וכן ,ל"מחו מוכרות אוניברסיטאות בוגרי מועמדים

 ניתן GRE -ה מבחן על נוספים פרטים GRE .-ה בבחינת בהצלחה לעמודיחויבו ,גבוהה להשכלה המועצה באישור

   http://www.ets.org/gre/ ובקישור שני תואר לימודי בתקנון למצוא

 GRE -ה בחינת מתאם את גם האקדמיים למסמכיו בנוסף להציג המועמד חייב שני לתואר מועמדות הגשת עם

 .הנדרש בסף ולעמוד

 בשלוחה לימודיו מסמכי את להציג לבחור וכלי ,הנדרש בסף ועמידה GRE -ה מתאם את מועמד יציג ולא במידה* 
 עדהוהו תוכל ת,לפחו 85 הנו הממוצע והציון במידה .שלו הציונים ממוצע את תבדוק ספרית הבית ועדהוה. שלמד
 .ההשלמה לשנת המועמד קבלת את לאשר

 .שייך אליה ולתכנית למחלקה בהתאם ההשלמה שנת ללימודי המועמד יופנה ,ויתקבל במידה
 .שני לתואר ספרית הבית הוועדה ידי על תבחן אלא ,אוטומטית אינה השלמהה ללימודי קבלה

 

  ס"ביה של השונות במחלקות המוסמך לתכניות לקבלה מספיק לא אך הכרחי תנאי מהווה השלמה בלימודי עמידה .
 שיתקבלו התלמידים את ההשלמה בלימודי שעמדו התלמידים מקרב תבחר הספר בבית המתקדמים הלימודים עדתוו

 .בתכניות המוסמך ללימודי
 

 הלימודים מבנה
 משך .המחלקה לדרישות בהתאם ס"שש 28 לימודיםה היקף - (תזה( מחקרית גמר עבודת עם 'א מסלול  .1

 .שנים 3 עד הלימודים
תואר ראשון במדעי תכנית למצטיינים הלומדים  – (תזה( מחקרית גמר עבודת עם שני לתואר מואץ 'א מסלול  .2

 3ניתן ללמוד עד  .ראשון בתואר' ג שנהלימודי ל במקבילהמסלול מאפשר לימודי קורסים מתואר שני המדינה. 
במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו שש"ס.  12-ולא יותר מ שני מתואר קורסים

 .נישקורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר 
 ,התואר הראשון מחוגי אחד ב' בכל שנה בסיום לפחות 90 של ציונים ממוצע דורשים הקבלה למסלול המואץ תנאי

 .המחלקה א של"המ יועץ ואישור
 5 עד הוא ,לשיפוט המחקרית הגמר עבודת להגשת עד ,)תואר ראשון ושני( מואץה במסלול הכולל הלימודים משך
 .שנים
 :151-152האוניברסיטה, עמודים נוסף על המסלול המואץ ניתן למצוא בשנתון חשוב מידע 

Publications/Shnatonim/LastShnaton/shnaton.pdf-http://mt.haifa.ac.il/AMT 
 

 בקורס לפחות80  של ציון להשיג חייב( מחקרי' )א סלולבמ המחלקות בכל המדינה למדעי ס"בביה תלמיד :הערה
 .ללימודיו' א בשנה ואסכולות גישות בקורס לפחות 86 וציון' א מחקר סדנת

 
  .המחלקה לדרישות בהתאם ס"שש 36 לימודיםה היקף-  (גמר פרויקטלא מחקרי ) 'ב מסלול .3

 ך.שיי אליה במחלקה לנהוג בהתאם גמר פרויקט הגשת
 ., בהתאם לתכנית הלימודיםשנתיים עד שנה - 'ב במסלול הלימודים משך

 

 שני לתואר המדינה למדעי הספר בבית המחלקותתכניות לימודים מיוחדות ועל  על מפורט מידע
 ניתן למצוא באתר מדעי המדינה בקישור הבא:

http://polisci.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=355&lang=he 

http://www.ets.org/gre/
http://mt.haifa.ac.il/AMT-Publications/Shnatonim/LastShnaton/shnaton.pdf
http://polisci.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=355&lang=he
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 המדינה:עם מחלקות התואר השני בבית הספר למדעי  יצירת קשרפרטי 
 

 המחלקה לממשל ורעיון מדיני
 אשובה -גב' מירי פיינרמן 

 ג' 4004 :חדר

 mfainerma@univ.haifa.ac.il :דוא"ל
  04-8240019 :טלפון
 04-8288150 :פקס

 

 המחלקה ליחסים בינלאומיים
 גב' בלה בוטניק

 ד' 4004 :חדר

  bbotnik@univ.haifa.ac.il :דוא"ל
  04-8249096 :טלפון

 
 גב' אסיה קאן

 ד' 4004 :חדר

  akan1@univ.haifa.ac.il :דוא"ל
 04-8249311: טלפון

 

 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
 גב' אורלי משה

 ב' 4004: חדר

 omoshe@univ.haifa.ac.il :דוא"ל
 04-8249089: טלפון

 04-8288576 : פקס
 

 גב' אפרת קורן
 א' 4004 חדר:

  ekoren1@univ.haifa.ac.il דוא"ל:
 04-8249081 טלפון:

 04-8288576 : פקס
 

 לכמן-פרידמןגב' לנה 
 ג' 4001: חדר חדר

 efriedma1@staff.haifa.ac.il  : דוא"ל
 04-8288243: טלפון

  

mailto:mfainerma@univ.haifa.ac.il
mailto:akan1@univ.haifa.ac.il
mailto:omoshe@univ.haifa.ac.il
mailto:ekoren1@univ.haifa.ac.il
mailto:efriedma1@staff.haifa.ac.il
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 לאומי לביטחון התכניות לתלמידי א"מ תכנית
 דור בן גבריאל' פרופ :התכנית ראש

 .הביטחון בכוחות בכירים תפקידים וממלאי ל"צה של לאומי לביטחון המכללה לתלמידי מיועדת זו תכנית
 . אישי באופן להירשם ניתן לא - סגורה תכניתה

 הקבלה תנאי
 םייאוניברסיטא -הכלל הקבלה בתנאי שיעמדו (ל"מב קורסי להלן) לאומי לביטחון המכללה תלמידי יתקבלו לתכנית
 אוניברסיטה וגרב תואר בעלי( המקביל הקורס להלן) הביטחון כוחות מקרב תלמידים יתקבלו ,כן מוכ .השני לתואר

 .אישי ראיון עברו ואשר ,מהחוגים אחד בכל לפחות 76 בציון (א"ב(
 .מחקרית גמר עבודת ללא 'ב מסלול הינו הלימודים מסלול

 עם 'א למסלול לעבור מצטיינים סטודנטים יוכלו ,ספרית בית .א.מ ועדת ר"יו והמלצת בתאום ,מיוחדים במקרים
 .המדינה למדעי ס"בביה א"מ לימודי בתקנון המצוינים לתנאים בהתאם( זה)ת מחקרית גמר עבודת

 
 תכניות לימודים לתואר שני בשפה האנגלית

 לאומי ביטחון בלימודי התמחות

The International Graduate Program in National Security 
 שיפטן דן ר"ד :התכנית ראש

 התכנית אודות
 העמקה עם, החברה מדעי של הבסיסיים בכלים מתקדם דיון משלבת לאומי ביטחון ללימודי ל"הבינ הלימודים תכנית

 השיטות בתחום הכשרה לאחר. והמעשיים התפיסתיים בהיבטיו לאומי לביטחון הנוגעים ספציפיים בתחומים
 במזרח האזורית והמציאות ישראל של הלאומי הביטחון אתגרי עם שיטתית והכרות ,המדינה במדעי והאסכולות

 האתיקה ,המודיעין, החברה, הכלכלה תחומי עם , המגיעים מכל רחבי העולם,הסטודנטים מתמודדים, התיכון
 .וכן מתקיימים סיורים לימודיים הפרקטיקום במסגרת מעשית הכשרה עוברים הם התכנית במהלך. והדיפלומטיה

 הבא: פירוט עדכני על התכנית ניתן למצוא בקישור
http://polisci.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=855&Itemid=426&lang=he 

 

 דיפלומטיה בלימודי התמחות - בינלאומיים ליחסים המחלקה

The International Graduate Program in International Relations -

Specialization in Diplomacy Studies 
 צבי –פרופ' אבי בן  :התכנית ראש

 אודות התכנית
ולמעצבי  החלטות למקבלי לסייע ואמצעים שנועדו כלים, טקטיקות של היא מכלול זמננו בת הדיפלומטיה הגדרת

יותר.  ומעמיקה חדשה פרספקטיבה מדיניים מתוך  פעולה דפוסי לגבש מרכזיים, הכרעה בצמתי הנמצאים המדיניות,
 בתחומי החלטה סוגיות של רחב מכלול גם אלא ,מובהקים ואסטרטגים מדיניים נושאים רק לא תכלול זו פרספקטיבה

 המערכת של הייחודי את אופייה נאמנה המשקפיםוהאנרגיה,  התקשורת הבינלאומית, התרבות, הכלכלה, הסביבה
 התהליכים הדיפלומטיים המתגבשים כעת בזירת של לאופיים בזיקתה הן ייחודית הנוכחית. התכנית הבינלאומית

הלימודית הקיימת  התשתית את בדימוס. זאת, על מנת להעמיק דיפלומטים של בשילובם בתוכנית  ת, והן"המזה
גם מימד  כוללת, אפוא, יותר, ובה בשעה להעניק לה מימד יישומי. התכנית רחב וניתוחי מושגי הקשר בתוך אותה ולעגן

מעשי, שבמסגרתו יועברו סדנאות בסימולציה של מצבי משא ומתן והחלטות, ותינתן גם האפשרות לתלמידים 
, בעיקר בזירת מזרח משא ומתן ודיפלומטיה מצטיינים לעבור הכשרה מקצועית בגופים ומוסדות, המתמחים בתהליכי

 פירוט עדכני על התכנית ניתן למצוא בקישור הבא: התיכון.
http://polisci.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=829&Itemid=429&lang=en 

http://polisci.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=855&Itemid=426&lang=he
http://polisci.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=829&Itemid=429&lang=en

