
מה מעניין אותך?

קשה, אבל הכי טוב. 
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אשכולות | האוניברסיטה העברית

קשה, אבל הכי טוב. 



מה צריך ללמוד? זו שאלת המאה בבחירת תחום לימודים 
אפ  הסטארט-  את  להמציא  כדי  צריך  תואר  איזה  אקדמי.  ומוסד 
למה  הקוגניציה?  מדעי  עסקים?  מנהל  ומחשבים?  הנדסה  הבא? 
שהטובים  מבטיח  אני  איך  אחד?  מתחום  יותר  ללמוד  צריך  בעצם 

ביותר יעסיקו אותי?

     מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול?

למה זה בכלל משנה לי?
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מספר רב של תחומים מאפשר שילובים יצירתיים יותר. דרך היצירתיות 
תוכלו למצות את הפוטנציאל האישי שלכם בצורה הטובה ביותר.  מגוון 
רחב של תחומים אומר שלא צריך לוותר, אפשר לשלב. הדרך לבדל את 

עצמכם, מבחינה תעסוקתית ומבחינה מחקרית, תלויה בדרך בה 
תבחרו להעביר את שנות התואר שלכם. ככל שתחשבו יצירתי יותר תהיו 

מיוחדים יותר. 

חוברת זאת נועדה להציג בפניכם שילובים שיאתגרו את החשיבה שלכם 
ויעניקו לכם כלים להתמודדות עם אתגרים מקצועיים ואקדמיים.

החוברת מציגה את החוגים בזווית קצת שונה ומראה שיש כמה דרכים 
להגיע אל היעד.

אז נכון, לימודים בעברית יכולים להיות עמוסים,
אבל בסוף תצאו בוגרים משכילים יותר, יצירתיים יותר,

בוגרים שהקיפו את תחום הלימודים שלהם מכמה זוויות שונות ורכשו 
ראיה רחבת אופקים.

האוניברסיטה העברית בירושלים מאגדת מגוון רחב ואיכותי 
של חוגים ללימודי תואר ראשון בישראל.



אשכולות

האדם והחברה
טיפול ויעוץ 

ארגון, ניהול ויזמות

2. החברה האנושית

3. אדם, גוף ומוח

 קוגניציה והתנהגות
מדעי החיים

רפואה
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תרבות העולם

תרבות העולם היהודי

1. אומנות ותרבות
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אשכולות

מדעים מדויקים
כדור הארץ סביבה וקיימות

4. מדעים סביבה וקיימות

5. טכנולוגיה ומדע הנתונים
 )ביג דאטה(
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1. אומנות ותרבות

1.1 אומנות 
 תולדות התיאטרון

 מוסיקולוגיה 
 תוכניות בשיתוף האקדמיה 

למוסיקה
 תולדות האומנות

 ארכיאולוגיה והמזרח
הקרוב הקדום

 ספרות כללית והשוואתית 
 ספרות עברית
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1.3 תרבות העולם היהודי
 היסטוריה של עם ישראל

 הלשון העברית
 מקרא

 תוכנית רביבים
 מחשבת ישראל

 תוכנית במדעי היהדות 
 תלמוד והלכה
 ספרות עברית

 ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב 
הקדום

 מדע הדתות

1.2 תרבות עולם 

 ארכיאולגיה והמזרח 
הקרוב הקדום

 היסטוריה
 לימודי אסיה

 לימודים קלאסיים
 לימודים רומאניים

 לימודים רוסיים
 וסלאווים

 מדע הדתות
 )ספרות( אנגלית

 שפה וספרות גרמנית
 שפה וספרות ערבית

 לימודי האסלאם 
והמזרח התיכון*

 לימודים ספרדיים 
ולטינו אמריקניים

 ספרות כללית והשוואתית
 בלשנות

 פילוסופיה
 תולדות האומנות

 תולדות התיאטרון 
 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 תקשורת ועיתונאות

*חוגי לימוד בהם יש דגש 
על לימודי שפה



2. החברה האנושית

2.1 האדם והחברה
 קרימינולוגיה

 משפטים
 כלכלת סביבה

 אינטרנט וחברה
 גאוגרפיה, סביבה 

וגאואינפורמטיקה
 ארכיאולוגיה והמזרח 

הקרוב הקדום
 לימודי אסיה

 הסטוריה
 הסטוריה של עם ישראל

 לימודי האסלאם 
והמזרח התיכון

 לימודים ספרדיים ולטינו-
אמריקניים

 סוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה

 כלכלה
 מדעי המדינה 

 מדיניות ציבורית
 יחסים בינלאומיים

 תקשורת ועיתונאות
 מנהל עסקים

 ניהול מלונאות, 
משאבי מזון ותיירות

 חשבונאות
 פסיכולוגיה

 פכ"ם
 מכפיל במשפטים

 פילוסופיה
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2.2 יעוץ וטיפול

2.3 ארגון, ניהול ויזמות  

  פסיכולוגיה
  ריפוי בעיסוק

  חינוך
  משפטים

  קרימינולוגיה
  עבודה סוציאלית

  סיעוד
  רפואה

              מדעי התזונה

              מנהל עסקים
  חשבונאות 

  כלכלה 
  סטטיסטיקה

  פכ"מ
  מכפיל משפטים

  ניהול מלונאות
  כלכלת סביבה 

  חינוך
  אינטרנט וחברה
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החברה האנושית



3. אדם, גוף ומוח

3.1 קוגניציה והתנהגות 
  מדעי המוח

 מדעי הקוגניציה
 בלשנות

 פסיכולוגיה
 פסיכולוגיה ומדעי החיים

 קרימינולוגיה
 פילוספיה
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3.2 מדעי החיים
 מדעי בעלי החיים

 מדעי החיים
 מדעים ביו-רפואיים

 מדעי התזונה
 ביוכימיה ומדעי המזון

 רפואה וטרינרית )תואר שני(
 ביולוגיה חישובית

3.3 רפואה
 רפואה

 רפואת שיניים
 רוקחות

 סיעוד
 ריפוי בעיסוק

 רפואה וטרינרית
 מדעים ביו-רפואיים

 מדעי התזונה
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אדם, גוף ומוח
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4. מדעים, סביבה וקיימות

4.1 מדעים מדויקים
 מתמטיקה

 פיסיקה
 כימיה

 מדעי הכימיה והביולוגיה
 מדעי החיים

 מדעים ביו-רפואיים
 מדעי החקלאות

 מדעי המחשב
 אגרואינפורמטיקה

 מדעי הקרקע והמים
 מדעי בעלי החיים

 מדעי הצמח 
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4.2 כדור הארץ, סביבה 
וחברה

  אגרואקולוגיה,
בריאות הצמח 
 ביוטכנולוגיה

 גיאוגרפיה, סביבה 
וגאואינפורמטיקה

 כלכלה סביבה 
וניהול

 מדעי הסביבה

 מדעי הצמח בחקלאות
 מדעי הקרקע והמים

 מדעי כדור הארץ
  שמירת טבע ומנהל 

שטחים פתוחים
 ארכיאולוגיה והמזרח 

הקרוב הקדום

מדעים, סביבה וקיימות



5. טכנולוגיה ומדע הנתונים )ביג דאטה(

 ביוכימיה ומדעי המזון
 הנדסת חשמל ומחשבים

 הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית
 ביוטכנולוגיה על שלל שילוביה )ביוטכנולוגיה בחח
קלאות, מדעי הצמח בחקלאות וביוטכנולוגיה, מדעי 

בעלי החיים וביוטכנולוגיה(
 כימיה והנדסת חומרים

 מדעי המחשב
 מדעי המחשב וביולוגיה חישובית

 אגרואינפורמטיקה
 מנהל עסקים

 כלכלה
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 אינטרנט וחברה
 סטטיסטיקה ומדעי הנתונים

 מתמטיקה
 פילוסופיה

 בלשנות
 גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה

 ביולוגיה חישובית
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בהצלחה!
שאלות? בדיוק לשם כך יש לנו מוקד 

למתעניינים:

טלפון- 02-5882222
gohuji@mail.huji.ac.il -מייל

וואטסאפ- 054-8820222


