
מטרה

שהסגל  , סביבה המאפשרת יצירתיות, להפוך את אוניברסיטת חיפה למנוף לחדשנות•
והסטודנטים גאים להיות להשתייך אליה

תכנית החדשנות והיזמות תהווה מנוף שלבירת מחיצות בין תחומים•
עידוד יזמות חברתית בעלת השלכות מחוץ לאוניברסיטה–

תחומיות וחשיבה יזמית-מגוון יכולות רב, עיצוב בוגר האוניברסיטה בעל סט כלים–

למעורבות באקדמיה( והציבור)ככלי למשוך את הנוער , מוקד משיכה, חוויה סטודנטיאלית ייחודית–

משקיעים, משיכה של תעשיה–

בין חוגים, אינטרדיסיפלינריותשבירת חומות –

בולטות ברמה הארצית, הדגשת היתרון היחסי של האוניברסיטה–
תחומיים-שילובים בין•

דוגמאות–

"רכים"עם " קשים"תחומי ידע •

איים של מצוינות•
בריאות ורווחה–

חינוך–

משפטים–

מדעי הים–

החזר כספי לאוניברסיטה–

תואר שני  
במערכות מידע

חשיפהמפגש 





https://is-web.hevra.haifa.ac.il/index.php/iss-
staff/academic-staff

https://is-web.hevra.haifa.ac.il/index.php/iss-staff/academic-staff


מחשב-אינטראקציית אדם
Human-Computer Interaction (HCI)



הינו תחום העוסק בהבנה של ( Human-Computer Interaction, HCI)מחשב -אדםאינטראקציית 

פיתוח והערכה של הממשק בין  , עיצוב, הקשר בין אנשים ומערכות מחשוב עם דגש על אפיון

.האדם לבין המחשב

User Experience (UX)-עיצוב חויית המשתמש 

User interface design (UI)עיצוב ממשקים 

(user research)חקר משתמשים 

צפוייםובוגרי התכנית , UXביקוש רב למומחים בתחום קיים 

להשתלב בתפקידי מפתח בתעשייה

ylanir@is.haifa.ac.ilל "דוא, HCIר מגמת "יו, ר יואל לניר"ד: לפרטים

Technology

psychologyDesign

התמחות במערכות מידע .M.Scתואר שני 

אדם מחשבבאינטראקציית 



Human Computer Interaction research at the 
University of Haifa



Human Computer Interaction research at the 
University of Haifa



מדעי הנתונים
Data Science

אחד מתחומי המחקר העיקריים בחוג הוא מדעי הנתונים
.ועוד Big Dataלמידת מכונה , בינה מלאכותית: תחום זה כולל

.ידע בתחום זה מאוד נדרש היום בתעשייה ובמחקר

המחקר בחוג בתחום זה נעשה גם ברמה התיאורטית וגם ברמה  

.האפליקטיבית

ניתן לפתח אלגוריתמים או להתאים אלגוריתם קיים לאחד מתחומי המחקר  

ת מתחום אחר ולפתח אלגוריתם שמתאים /בחוג או לשתף פעולה עם חוקר

.ה/לבעית המחקר שלו

:דוגמאות

סוציולוגיה מדעי הסביבה  ,מדעי הים, היסטוריה,ביולוגיה,רפואה,פסיכולוגיה

.ועוד



ל"שיתופי פעולה מחקריים בינ



שילובים 
תחומיים-בין



התעשיהפ עם "שת



?מדוע מערכות מידע

מתי להתחיל  
?  לימודים

מיד אחרי תואר ראשון  
או לאחר ניסיון  

?בעבודה

מדוע מערכות מידע  
?באוניברסיטת חיפה

התמחות כדאי איזו 
?לבחור

וכיצד מסתדרים עם 
?מחויבויות משפחתיות

אוכל להתקבל  האם 
ללימודי תואר שני 

?בחוג

כיצד מסתדרים עם  
?מחויבויות בעבודה

מה אני ארוויח  
?מהתואר

האם מסלול מחקר 
?פרויקטאו ( תזה)

מהי מתכונת הלימודים  
?בכל מסלול

פאנל עם בוגרים וסטודנטים עכשוויים


