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 אשכול דרך הרוח, אשכול חדשנות ויזמות ואשכול מדעי הנתונים והסייבר
 

תלמידי/ות התואר הראשון באוניברסיטה ילמדו קורסים  החל משנת תשפ"ב על פי החלטת רשויות האוניברסיטה
 .האוניברסיטהסגרת אשכולות העשרה המוצעים ע"י במלפחות נקודות  4בהיקף של 

 
 מדובר בשלושה אשכולות:

 
  אשכול דרך הרוח 
  אשכול חדשנות ויזמות 
  אשכול מדעי הנתונים והסייבר 
 

נקודות נחשבות באשכול דרך הרוח וזאת במסגרת הקורס "תולדות הרעיון המדיני" הנלמד בפקולטה  2להזכירכם, 
 כקורס חובה בשנה א'.

 
 וד באשכולות:באשר להשלמת חובת הלימשימו לב  במסלול חד חוגי,תלמידי/ות התואר הראשון 

 
נקודות בנוסף ל"תולדות  2חובה ללמוד עוד   -אם אתם/ן בוחרים/ות ללמוד את הנקודות הנוספות מאשכול דרך הרוח 

 6לא כולל תולדות הרעיון המדיני, כלומר, מותר עד  –באשכול דרך הרוח  נקודות 4הרעיון המדיני" ומותר ללמוד עד 
 נקודות נוספות(. 4דות הרעיון המדיני + נקודות תול 2נקודות באשכול דרך הרוח )

 
 אם אתם/ן בוחרים/ות ללמוד את הנקודות הנוספות מאשכול חדשנות ויזמות או מאשכול מדעי הנתונים והסייבר 

 האשכולות האלה )יחד(.שני מ נקודות 10נקודות בנוסף ל"תולדות הרעיון המדיני" ומותר ללמוד עד  2חובה ללמוד עוד 
 

 :בתנאים הבאים בין האשכולות השוניםלשלב שימו לב, ניתן 
 .נקודות )בנוסף לתולדות הרעיון המדיני( 4מאשכול דרך הרוח לומדים עד  .1
 .נקודות 10לומדים עד  מאשכול חדשנות ויזמות ומאשכול מדעי הנתונים והסייבר .2
קודות מדרך נ 2נקודות )למשל, אפשר ללמוד קורס של  10נקודות מאשכולות ההעשרה לא יעלה על הכל סך  .3

 נקודות מאשכולות ההעשרה( 4נקודות או שני קורסים של  4הרוח וקורס אחד של 
 ללומדים במסלול חד חוגי.  הנקודות החוץ משפטיות המותרת 14 במסגרת מכסתכל זאת 

 
עם חוג לאחר תואר, והחוג השני שלהם/ן אינו בפקולטה למדעי הלומדים משפטים במקביל תלמידי/ות התואר הראשון 

 .ההעשרה הנ"ל תאשכולונ"ז במסגרת  2הרוח, ילמדו במסגרת החוג השני קורס אחד בן 
 

הנקודות  2ילמדו את  עם תואר שני בחוג אחרבמסלול משולב של משפטים  הלומדיםתלמידי/ות התואר הראשון 
 האשכולות האלה(. במסגרת נקודות 2מעל  ללמוד פטים )איןהנותרות במסגרת התואר הראשון במש

 
  /https://eshcolot.haifa.ac.ilקישור הבא: מופיעה ב תשפ"ב לשנה"ל באשכולות הנ"לקורסי הבחירה  רשימת

 
 .   משפטי ובלבד שלא יהיה בעל תוכןלקחת כל קורס  מותר לכםאנא שימו לב כי 

 
 הקורסים יופיעו לרישום בפורטל הסטודנטים.

 
 ניתן ללמוד את הקורסים במסגרת האשכולות האלה עד סוף לימודי התואר.

 
   .הינו תנאי לקבלת תואר בוגר ההעשרה באשכולות הנ"לסיום לימודי 

 
 .ללא השלמת חובה זו, לא ניתן להשלים את הלימודים לתואר

 
 בהצלחה!
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 :הבהרה
 

 רישה ללמוד את אחד משלושת אשכולות העשרה חלה על מי שהתחילו את הלימודים בשנה"ל תשפ"ב ואילך.הד
שנת הלימודים תשפ"ב לא מחויבים ללמוד את אחד משני אשכולות ההעשרה הנוספים  לפניסטודנטים שהתחילו 

 חובת דרך הרוח.אלא רק מאשכול דרך הרוח, אך יכולים ללמוד אם מעוניינים בכך ואם טרם מילאו את 
 

 נ"ז, 4נ"ז או  2סטודנטים בשנים מתקדמות שכבר מילאו את חובת דרך הרוח ולמדו קורס בהיקף של 
 לא מחויבים ללמוד עוד קורסים מאשכולות ההעשרה בנוסף )אלא אם מעוניינים בכך וזאת במסגרת

 הנקודות החוץ משפטיות המותרת לתלמידי התכנית החד חוגית(. 14
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