
העתיד שלכם מתחיל כאן!

אפשרויות תעסוקה לבוגרי מדעי המדינה
ולנתח  לבחון  המאפשר  השכלתי,  בסיס  מקבלים  הסטודנטים  הראשון  התואר  מלימודי  החל 
לעומק את האופן בו הפוליטיקה משפיעה על התהליכים השונים במדינה. התואר פותח כיוונים 
לעבודה במגוון גדול של תחומים ומוסדות, ולהמשך לימודים לתארים מתקדמים. התואר כולל 
עבודת מחקר ומרחיב תחומי ידע נוספים, ומאפשר יצירת קשרים עם מרצים ועמיתים ללימודים 
העוסקים בתחום. ניתן להשתלב בשוק העבודה כחברי כנסת, דיפלומטים, פוליטיקאים, ראשי 
עובדי  תקשורת,  אנשי  עיתונאים,  החוץ,  משרד  עובדי  הביטחון,  משרד  עובדי  וערים,  מועצות 
הוראה, עובדי מחקר. כמו כן, התואר מהווה בסיס להשתלבות בארגונים בינ"ל שפעילותם כוללת 

ניתוח מערכות מדינתיות.

המשך לימודים לתארים מתקדמים
הלימודים לתואר שני ודוקטורט מכוונים להתמחות באחד מתחומי המחקר של מדעי המדינה 
הנלמדים בביה"ס, על שלוש מחלקותיו: ממשל ורעיון מדיני, יחסים בינלאומיים, מנהל ומדיניות 
לימוד לתואר שני, במסלול עם  ציבורית. כל אחת מהמחלקות מציעה מגוון רחב של תוכניות 
עבודת גמר מחקרית )תזה( ובמסלול ללא עבודת גמר מחקרית. משך המסלולים הלא מחקריים 

– שנה או שנתיים.

בית הספר למדעי המדינה להלן מגוון תוכניות הלימוד של התואר השני:

המחלקה לממשל ורעיון מדיני:
לימודי דמוקרטיה )משך הלימודים: שנה אחת(

לימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה )משך הלימודים: שנה אחת(

לימודי ביטחון לאומי – לעובדי כוחות הביטחון )משך הלימודים: שנה אחת(

לימודי ביטחון לאומי – תוכנית בינלאומית בשפה האנגלית )משך הלימודים: שנה אחת(

המחלקה ליחסים בינלאומיים:
לימודי ניהול משא ומתן וקבלת החלטות )משך הלימודים: שנה אחת(

לימודי דיפלומטיה – תוכנית בינלאומית בשפה האנגלית )משך הלימודים: שנה אחת(

לימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית )משך הלימודים: שנה אחת(

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית:
תוכנית התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תוכנית התמחות במנהל השלטון המקומי )משך הלימודים: שנה אחת(

תוכנית המנהלים ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית Executive MPA )משך הלימודים: 
שנה אחת(

תוכנית עתידים צוערים לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למגזר הציבורי )משך הלימודים: שנה אחת(

צרו איתנו קשר!
נשמח לענות על כל שאלה. אנו זמינים לרשותכם באמצעי התקשורת הבאים:

טלפון מזכירות תואר ראשון – 04-8240561

nnachum@univ.haifa.ac.il :מייל

טופס פנייה דרך אתר מדעי המדינה – אוניברסיטת חיפה

https://poli.hevra.haifa.ac.il



בית הספר למדעי המדינה
הלימודים בביה"ס למדעי המדינה יקנו לכם כלים וידע להבין ולנתח את העולם המדיני, המבנים 

והמוסדות המרכיבים אותו והתהליכים הפוליטיים הפועלים בו.

אנו רואים בבוגרי מדעי המדינה כבעלי יכולת, זכות וחובה להשפיע באופן ניכר במרחב הציבורי 
בישראל. לאור זאת, אנו מעוניינים לתת לסטודנטים גם את הבסיס התאורטי בתחומי המחקר 
יישומיים הנדרשים בשוק העבודה  וכלים  ידע  וגם קורסים שיעניקו  העיקריים במדעי המדינה, 

בתחום הפוליטי/מדיני/מחקרי כיום.

הלימודים כוללים:
קורסים ייחודיים ופרקטיים	 
סיורים לימודיים	 
ימי עיון ומפגשים אישיים עם דמויות מפתח מהעולם הציבורי והפוליטי	 
ימי הכוון תעסוקתי	 
סדנאות לשיפור מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה	 

מסלולי הלימוד
 הלימודים בביה"ס למדעי המדינה בתואר ראשון מתקיימים בשני מסלולים: 

מסלול דו-חוגי ומסלול חד-חוגי.

המסלול הדו-חוגי – במסלול זה יבחר התלמיד חוג לימודים נוסף על מדעי המדינה. במסגרת 
או  3 שנים  נ"ז בחוגו השני. משך הלימודים  כ-60  וכן  נ"ז,  כ-60  ילמד התלמיד  מדעי המדינה 

שנתיים )מסלול דו-שנתי(.

ומאפשרת שילוב מיטבי של עבודה  3 שנים,  פני  – תוכנית הלימודים נפרסת על  לימודי ערב 
ולימודים. הלימודים מתקיימים ביום אחד בשבוע, יום א', בשעות אחה"צ-ערב. הלימודים כוללים 

סמסטר קיץ וקורסים מתוקשבים.

לצד  המדינה,  במדעי  התאורטי  הידע  של  הרחבה  מאפשרים  הלימודים   – החד-חוגי  המסלול 
שילוב של קורסים מעשיים. יחד, בוגרי מסלול זה יקבלו הכשרה מעמיקה בתחום מדעי המדינה. 
התמחות  ספח  יקבלו  המסלול,  דרישות  כל  את  בהצלחה  שישלימו  החד-חוגי,  המסלול  בוגרי 
ורעיון מדיני או התמחות ביחסים  התמחות בממשל  בתחום אותו הרחיבו במהלך לימודיהם: 

בינלאומיים או התמחות במנהל ומדיניות ציבורית.

תנאי קבלה
ולימודי ערב – הקבלה מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של  דו-חוגי, חד-חוגי  למסלול 
ידי  על  הנדרשת  ברמה  והפסיכומטרי(  הבגרות  ציון  )שקלול  בסכ"ם  ועמידה  האוניברסיטה, 
ביה"ס. מידע מפורט ניתן למצוא תחת "מידע למועמדים" באתר ביה"ס למדעי המדינה או באתר 

אוניברסיטת חיפה. ניתן להתחיל תואר ראשון במדעי המדינה בסמסטר א' או בסמסטר ב'.

מלגות מיוחדות של ביה"ס למדעי המדינה לתלמידי תואר ראשון
נדיבה . 1 מלגה  מעניק  המדינה  למדעי  הספר  בית   – א'  לשנה  למתקבלים  הצטיינות  מלגת 

 650 משוקלל  פסיכומטרי  ציון  בעלי  הראשונה,  הלימודים  בשנת  ראשון  תואר  לתלמידי 
ממוצע  בתנאי  עמידה  המדינה,  במדעי  הלימודים  במימוש  מותנה  המלגה  מתן  ומעלה. 
בשנה א' במדעי המדינה ועמידה בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב' בחוג הלימודים השני.

מלגת פסיכומטרי +633 – סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 633 ומעלה, זכאים למלגה . 2
החל מ-35% ועד 100% שכ"ל )ללא תשלומים נלווים(, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי. 
המניין  מן  אקדמי  מעמד  הראשונה,  הלימודים  בשנת  לפחות  נ"ז  ל-30  ברישום  מותנה 

ופעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות.

תוכנית הלימודים
תוכנית לימודי תואר ראשון במדעי המדינה עוסקת בחמשת התחומים הבאים:

באזורי . 1 פוליטיות  מערכות  ניתוח  פוליטיים,  ותהליכים  מוסדות  של  משווה  חקר  ממשל: 
עולם שונים, התנהגות פוליטית )הצבעה, מחאה ואלימות, פסיכולוגיה פוליטית, מפלגות 

פוליטיות, קבוצות אינטרס ופוליטיקה ישראלית(.
מינהל ומדיניות ציבורית: תורת המינהל, ניהול משאבי אנוש, בירוקרטיה ופוליטיקה, קביעת . 2

מדיניות ציבורית, כלכלה פוליטית, מבנה מערכת המינהל בישראל, רפורמות במנהל ציבורי, 
שלטון מקומי, ביקורת ציבורית והתנהגות ארגונית.

יחסים בינלאומיים ומדיניות חוץ: היסטוריה ותאוריה של היחב"ל, קבלת החלטות ועיצוב . 3
ופתרון  בינ"ל  צדק  ומתן,  ומשא  דיפלומטיה  ואסטרטגיה,  לאומי  ביטחון  חוץ,  מדיניות 

קונפליקטים, כלכלה פוליטית בינ"ל.

מוסר . 4 אינטלקטואלית,  היסטוריה  הפוליטית,  הפילוסופיה  יסודות  מדינית:  מחשבה 
ופוליטיקה, תאוריה דמוקרטית, מחשבה פוליטית יהודית וישראלית

הקניית שיטות וכלי מחקר: הכנת תשתית הידע ללימודים מתקדמים ולעבודה מחקרית. . 5
מחקר  סמינר  וכן  סטטיסטיקה  מחקר,  שיטות  מדעית,  וקריאה  כתיבה  כוללים  הקורסים 

לסטודנטים מצטיינים.

קורסי לימוד יחודיים:
מודל האו"ם – תוכנית לימודים מיוחדת המדמה את פעילות האו"ם, כאשר הסטודנטים מייצגים 
את המדינות החברות באו"ם ובו בעת יוזמים פתרונות לבעיות בינלאומיות בהתבסס על עקרונות 
במוסדות  עיון  ימי  סימולציות,  מקצועיים,  שיעורים  כוללת:  הפעילות  והמשפט.  הדיפלומטיה 
בינלאומיים וכנסים ארציים ובינלאומיים. הסטודנט זוכה לפתח כישורי עמידה בפני קהל, יכולות 
רטוריות, מתודות מחקריות, ניהול משא ומתן, יצירת קואליציות ושיתופי פעולה והכי חשוב – 

התוכנית מעניקה את הכלים לפתח את יכולת הביטוי באנגלית, הן בכתב והן בעל פה.

פרקטיקום – מסלול התמחות במוסדות וארגונים ציבוריים וחברתיים. יתרונות: ניסיון תעסוקתי 
רלוונטי + סדנאות הכנה לעולם העבודה בקורס המלווה )שיווק עצמי וכו'( + ליווי של פסיכולוגית 
מגוונים  בתהליכים  חלק  לקחת  מאפשרת  התוכנית  לעבודה.  הכנה  וסדנאות  תעסוקתית 
המתקיימים במוסדות וארגונים שונים, ועל ידי כך להרחיב את הידע היישומי, לפתח מיומנויות 
ולהכיר אפשרויות השתלבות בעולם העבודה  וכלי חשיבה שנלמדים בקורס המלווה לתוכנית, 

בסוף הלימודים.

סדנת מצטיינים – סטודנטים מצטיינים יוזמנו להשתתף בסדנא מיוחדת, שתאפשר למי שירצה 
בכך לקחת חלק פעיל באחד מהמחקרים המתקיימים ע"י חוקרי ביה"ס. ההשתתפות בסמינר 
מקנה לסטודנטים חוויה אינטלקטואלית בלתי רגילה שנוצרת תוך כדי דיונים בתוך כיתת מצטיינים. 
רבים  תוכן  עולמות  ופותחת  הדיסציפלינה  בתוך  הנושאים  למגוון  אותם  חושפת  זו  השתתפות 

ומעשירים. בסמינר רוכשים כלים חיוניים להמשך הלימודים ולהשתלבות במחקר האקדמי.


