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 'שנה ב - אנוש לשירותי החוג תלמידי  :  אל

 

       2018-2019 ט"תשע לשנת הרישום לקראת הנחיות: הנדון
                 

 
 
 
 
 
 
 

 לעמוד ישמח איילת גורן' גב, החוג לראש המנהלית העוזרת ובראשם המזכירות צוות
 :שאלה או בעיה בכל לרשותכם

 
 04-8249135, 04-8249765: שלנו הטלפון מספרי
 agoren@univ.haifa.ac.il :איילת גורן של המייל כתובת

 sbar1@univ.haifa.ac.ilכתובת המייל של שני בר:  
 . 718 חדר, 7 קומה(, ראשי מגדל) אשכול מגדל: המזכירות מיקום
 9:30-12:30: קהל קבלת שעות

 
 

 .ולמשפחתך לך החדשה לשנה ברכות שולחים אנו, זו בהזדמנות
 

 
 ,פורייה לימודים שנת ובברכת בהצלחה

 
 החוג ראש גיל לוריא  פרופ'                                    

 
 גהחו לראש תמינהלי תעוזר, איילת גורן' גב                                    

 
 ראשון ארו, מרכזת תשני ברגב'               

 
 

 

 

  

  15:00-17:00 ביעיר יום,  5.9.2018: הוא ב' שנה לקורסי הרישום מועד
 

 ראשון יום, 14.10.2018 - ט"תשע הלימודים שנת פתיחת
 

 
 
 
 

 

mailto:agoren@univ.haifa.ac.il
mailto:sbar1@univ.haifa.ac.il


 

 והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה

 אנוש לשירותי החוג
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

 
 

 
 

31905 חיפה, הכרמל הר     | Mount Carmel, Haifa 31905 

Phone: 4-972 'טל :8249765-  E-mail: agoren@univ.haifa.ac.il: ל"דוא   Fax: 4-972 -8249282 : פקס  
Phone: 972-4- 8240407: טל'  E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: ל"דוא   Fax: 972-4-8249946 

 
 
 

 (ח"תשעלסטודנטים שנה ב' )החלו לימודיהם ב לימודים כניתת

 נקודות זכות בשני החוגים. 120הינו  ראשון תוארהיקף הלימודים ל
 נ"ז.  58-62במסגרת החוג לשירותי אנוש היקף הלימודים הינו 

נ"ז קורסי  46במהלך הלימודים לתואר הראשון הסטודנטים נדרשים להשלים חובות לימודים בהיקף של 
  נ"ז קורסי בחירה מהחוג לשירותי אנוש. 8ג'(, מתוכן חובה לקחת -)בשנים ב' בחירה קורסינ"ז  14 -ו חובה

 
 לפני הרישום: בקטלוג הקורסיםזמני הקורסים שמצוינים בחוברת נתונים לשינוים. יש לבדוק 

 את קטלוג הקורסים ניתן למצוא גם ב: 
 אתר אוניברסיטת חיפה < לשונית סטודנטים < כל השירותים לסטודנט< קטלוג קורסים

 

  קורסי לימוד שנה ב'

 לכל קורסי החובה ולקורס אחד מקורסי חובת הבחירה  להירשם עליכם – לב שימו
 הקורס מספר שם המרצה שם הקורס

 א סמסטר, = ב, א)
 (ב-ו

מס'  יום ושעה
נקודות 

 זכות
 סמסטר א' 289.2271 פרופ' גיל לוריא שיטות מחקר )שיעור שנתי ותרגיל(*

 סמסטר ב' 289.2272
 שעור: 
  8-10יום ג' 

  :קבוצות תרגול
 12-14יום א' 

)יפוצל לשעה כל 
 תרגול(
 16-17יום ב' 

 נ"ז 5

התנהגות עובדים וניהול בארגוני 
 שירות

 נ"ז 5 8-12יום ה'  סמסטר ב' 289.2151 ד"ר אריק חשין

מתוך  1קורסי חובת בחירה )לבחירה 
2 :) 
 סוגיות מרכזיות  -. עידן השירותים1
 . אורות וצללים בהתנהגות ארגונית2
 

 נ"ז 4   

ד"ר אורנה 
 בלומן

 8-12יום ב'  סמסטר א' 289.2351

 סמסטר ב' 289.2453 פרופ' דנה יגיל
 

 8-12יום ב' 

 נ"ז 4-8    בחירה קורסי 
 נ"ז 18-22    

* הרישום הממוחשב לקורס בשיטות מחקר הינו רישום לשיעור ותרגיל ביחד. לקבוצות התרגילים 
יש מכסה מוגבלת לרישום ולכן רצוי להכין מראש מערכת שיעורים חלופית במידה ולא יהיה מקום 

 בתרגול המועדף עליך. 
 

 ג'-קורסי בחירה שנה ב' ו
 

 הקורס מספר שם המרצה שם הקורס
-ו א סמסטר, = ב, א)
 (ב

מס'  יום ושעה
נקודות 

 זכות
 נ"ז 4 12-16יום ה'  סמסטר א' 289.2451 השופט חיים סומך דיני עבודה

הזדמנויות  ושוויוןאפליה 
 בעבודה

 נ"ז 2 14-16יום ד'  סמסטר א' 289.2049 השופט חיים סומך

 נ"ז 4 8-12יום א'  סמסטר ב' 289.3058 ד"ר אריק חשין רגשות בארגונים 

 נ"ז 2 14-16יום א'  סמסטר א' 289.3009 ד"ר שני פינדק שיטות מיון וראיון
 נ"ז 4 10-14יום ג'  סמסטר ב' 289.3047 ד"ר עינת לביא ה וארגוניםהעצמ

יסודות הניהול הפיננסי בחיי 
 יום-היום

 נ"ז 4 16-20יום א'  סמסטר א' 289.2072 ד"ר יפים רוט

 ז"נ 4 14-18יום ה'  סמסטר ב' 289.2056 פרופ' ריטה מנו ייעוץ ארגוני

https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
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  סילבוסים  –סילבוסים של קורסי הבחירה נמצאים באתר החוג תחת סטודנטים לתואר ראשון– 
 : כאןאו  טסילבוסים תשע"

 
 קורסי לימוד שנה ג'

 נקודות זכות סוג הקורס שם הקורס
 נ"ז 5 חובה סוגיות בניהול המשאב האנושי בשירות

 נ"ז 6 חובה מתוך רשימת הסמינרים( 1סמינר מחקר )
 נ"ז 6 בחירה קורסי בחירה 

 נ"ז 17 סה"כ 
 
 
  ":הרוח דרך" בקורסי לימוד ובתח

 זכות נקודות 6 של בהיקף קורסים ללמוד הראשון התואר תלמידי כל על, האוניברסיטה החלטת פי על
 . הרוח למדעי הפקולטה של" הרוח דרך" כניתת במסגרת

 דרך"את לימודי  הרישום לקורסים יתבצע תחת תכניות הלימוד של תלמיד והציון ישוקלל בציון הסופי.
 . סיום לימודי "דרך הרוח" הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.התואר שנות שלוש במהלך להשלים ניתן" הרוח

 (. הרוח למדעי הפקולטה אתר בתוך) התכנית באתר נמצאת הרוח דרך של הקורסים שימתר

סטודנטים של החוג לשירותי אנוש לא יכולים לקחת קורסי "דרך הרוח" שניתנים ע"י החוג לשירותי אנוש. *
 לאותו סטודנט. הקורסים יוסרו ולא יוכרו -הנושא ייבדק ואם יימצא סטודנט שנרשם אלהם

 
 בחוג לשירותי אנוש ותויהתנס

בהיקף שנתי )לאורך שני סמסטרים( כחלק מקורסי הבחירה, החוג מציע שלוש תכניות התנסות מודרכת 
ההשתתפות במסלול התנסות, נחשבת כחלק מקורסי הבחירה . נ"ז 4או , נ"ז 6, נ"ז 8בהיקפים שונים של 

 מהמסלולים.  באחדניתן להשתתף רק  .שאתם חייבים ללמוד בחוג
 

התנסות מעשית מסלול זה כולל : ("זנ 8) "עשיה משולב קורס -בארגונים חברתיות סוגיות " – 1מסלול 
  .שש"ס 4שנתי מלווה של  קורס עיוניזור חיפה + ווה בהנחיה בעמותות וארגונים ציבוריים מגוונים באהמל

 :כאןעל המסלול ניתן לקרוא  נוספיםפרטים 
,  דוא"ל:  8249508-04, רכזת המסלול בחוג: תום כהןלתאום ראיון קבלה )חובה(, והרשמה: פנו אל גב' 

jobresume@univ.haifa.ac.il 
 

  מתבצע ע"י מזכירות החוג בלבד בכפוף לקבלה למסלול.נ"ז  8הרישום לקורס בהיקף 

 
 

מעשית בהנהגת קבוצת תלמידי תיכון : מסלול זה כולל התנסות  ("זנ 6"יזמים צעירים" ) - 2מסלול 
 הניתנת בשטח. עיונית ומעשית המשתתפים בתכנית יזמים צעירים, מלווה בהדרכה 

 : כאןעל המסלול ניתן לקרוא  נוספיםרטים פ
והרשמה: לפנות אל גב' שרי שיפר רכזת המסלול בחוג: פרטי קשר  ראיון קבלה )חובה(לתאום 

sari.schiffer@yazamim.org.il 
 

  נ"ז מתבצע ע"י מזכירות החוג בלבד בכפוף לקבלה למסלול. 6הרישום לקורס בהיקף 

 
ראו באתר הדיקנאט : ועדה לפעילות חברתית בדיקנאטוהתנדבות בארגונים הקשורים ל ( "זנ 4) - 3מסלול 

 נה". ישחברתית, התנדבות תמורת נקודות זכותהועדה לפעילות תחת "שירותים לסטודנט" את הלשונית "
הסבר לגבי הליך  נובחוברת יש .להתנדב ניתןעמותות בחיפה והצפון בהן  100 -חוברת להורדה המציגה כ

 ההצטרפות לתכנית. 

 יום שעה מספר הקורס שם המרצה שם הקורס
 -בארגונים חברתיות סוגיות
 עשיה משולב קורס

  289.3102+289.3103 גב' יעל עבאדה 
 שנתיקורס 

 14-16יום א' 

 מספר הקורס שם המרצה שם הקורס
 סמסטר א – 289.3061 גב' שרי שיפר הנחיית יזמים צעירים

http://hw.haifa.ac.il/he/human-students/human-ba-program/human-sylabusim/160-human/human-studies-programs/human-ba-program/2643-sylbus2017-2019
http://hw.haifa.ac.il/he/human-students/human-ba-program/human-sylabusim/160-human/human-studies-programs/human-ba-program/2643-sylbus2017-2019
http://woh.haifa.ac.il/index.php/he/coursess
http://woh.haifa.ac.il/index.php/he/coursess
http://hw.haifa.ac.il/he/human-experience-programs/157-human/human-graduates/1618-human-1
http://hw.haifa.ac.il/he/human-experience-programs/157-human/human-graduates/1618-human-1
http://hw.haifa.ac.il/he/human-experience-programs/157-human/human-graduates/1619-human-2
http://hw.haifa.ac.il/he/human-experience-programs/157-human/human-graduates/1619-human-2
http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=365
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   :התנסותגבי תהליכי קבלה והרשמה למסלולי מידע נוסף ל

. לא ניתן להירשם תהליכי מיון וקבלה)יזמים צעירים, ארגונים חברתיים( יש  2-ו 1.   למסלולים א
 רק אחרי שתעברו ראיון ותתקבלו, מזכירות החוג תרשום אתכם. -למסלולים אלו בעצמכם 

טוס שלכם לגבי א.   אם הגיע מועד ההרשמה לשנה הבאה אך עוד לא קיבלתם הודעה על הסטב
כרגיל לקורסי בחירה כדי שתהיה לכם תכנית לימודים  םהירשיש לאליו פניתם,  מסלול התנסות

. אם וכאשר תתקבלו למסלול התנסות, רכז המסלול יודיע למזכירות החוג כי ראשונית
התקבלתם, ואז תפנו למזכירות כדי שתבטל לכם את ההרשמה לקורסים שאתם צריכים להוריד, 

 ובמקום זה תרשום אתכם להתנסות.  

 

 החוג של בחירה לקורסי והרשמה' נק 6 בהיקף" הרוח דרך" לקורסי הרשמה: לוודא התלמיד באחריות 
 . 'נק 8 לפחות של בהיקף אנוש לשירותי

 מערכתיים ושיקולים אילוצים לאור, הקורסים בתכנית שינויים לבצע הזכות את לעצמו שומר החוג 
 .זו תכנית פרסום בעת ידועים היו שלא

 
 הערות:
שלא עבר את הקורס שיטות מחקר בסמסטר א' לא יוכל להמשיך ללמוד את הקורס בסמסטר ב' ויהיה  סטודנט

עליו ללמוד את הקורס מהתחלה בשנה העוקבת. במידה ולא עבר את הקורס בשיטות מחקר בסמסטר ב' יהיה 
 עליו ללמוד ולהשלים רק את סמסטר ב'.

 
 בתנאי עמד שלא ים/קורס על לחזור יוכל התלמיד. בחוג' ג לשנה יעבור לא אלה בתנאים יעמוד שלא תלמיד
 ל"הנ בתנאים המפורטים מעבר ציוני השיג שלא תלמיד, מקרה בכל. כן שאחרי העוקבת בשנה, בהם המעבר

 .הקורס על לחזרתו במקביל ,בחוג( 'ג או' ב שנה של) אחר קורס כל לקחת יוכל לא
 

 קורס מיומנויות מחשב
 על כל תלמיד תואר ראשון לקבל במהלך לימודיו פטור מקורס מיומנויות מחשב. 

 . 70ציון עובר במבחן ובקורס הינו לפחות 
 לא ניתן יהיה לעלות לשנה ג' ללא השלמת קורס זה. .פטור במיומנויות מחשב הוא תנאי לסיום התואר

 

  לסיום אנו חוזרים ומדגישים: הצלחה במבחן הוא תנאי
 תואר. ל חובותיך
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 שנה ב' רישום לקורסים
 

 15:00-17:00 ביעי ר יום 5.9.2018: הוא ב' שנה לקורסי הרישום מועד
 

 הנחיות כלליות לרישום:
 חשב. והרישום לקורסים וכן שינוי הקורסים מתבצעים ע"י הסטודנט בלבד בפורטל הממ

 ביצוע התשלום הממוחשב. עשרה ימים לפנייש לשלם שובר תשלום ראשון 
 רק סטודנטים אשר שילמו תשלום ראשון ותשלומם נקלט במערכת יוכלו לבצע רישום ממחושב.

 

 ב'(-ו)הרישום מתבצע לקורסים שמתקיימים בסמסטר א'  הרישום לתכנית הלימודים הינו שנתי .
סמסטר ב'. כל  ים של סמסטר א' ו/או שליניתן לבצע שינוים )ביטולים או החלפות( במועד השינו

 קורס שסטודנט רשום אליו ולא למד יידרש לשלם עבורו שכ"ל.

  בהתאם לרמה שנקבעה במבחן  לקורס באנגליתלאחר הרישום לקורסים, יש לערוך רישום
 הפסיכומטרי. 

על פי תקנון האוניברסיטה, סטודנט אשר לא ישלים את חובת האנגלית לא יוכל להירשם לקורסים 
 בשנה השלישית.

ר הקלדת המערכת או ביצוע שינויים יש לבדוק מערכת שעות בפורטל הסטודנטים גם אם השינוים לאח
 בוצעו ע"י מזכירות החוג.

האחריות להרכבת מערכת שיעורים, מעקב אחריה והתאמתה לתקנון תכנית הלימודים של החוג מוטלת על 
 הסטודנטים.

 
 :בלבד הבאים במועדים שינויים לערוך ניתן הרישום מועד לאחר
 . 21.10.2018-5.9.2018 התאריכים בין: הסמסטרים שלושת לגבי
 .למחרת 07.00 ועד 22.00 משעה יום כל לשינויים פתוחה תהיה המערכת 7.10.2018ה ועד 5.9.2018 -מ החל
 . למחרת 08.00 ועד 16.00 משעה יום כל לשינויים פתוחה תהיה המערכת 21.10.2018 ועד 7.10.2018 -מ החל
 במערכת נוספים שינויים לבצע אפשרות תהיה לא מכן לאחר. בלבד חצות עד –21.10.2018 – האחרון ביום

 .השעות
 

 . 3.3.2019-17.2.2019לגבי קורסי סמסטר ב' וקיץ בלבד: 
 למחרת.  08.00ועד  16.00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  02.03.2019ועד  17.2.2019 -החל מ

עד חצות בלבד. לאחר מכן לא תהיה אפשרות לבצע שינויים נוספים במערכת  – 03.03.2019 –ביום האחרון 
 השעות.

 לא יתאפשרו שינויים במערכת לאחר מועדים אלה.
 
 

מערכת ב לראותםיהיה וניתן  הסמסטר תחילת לפני ימים מספר יפורסמו  ט"תשע ל"לשנה הלימוד חדרי
  .הסטודנטים פורטלהשעות של הסטודנט ב
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 .באוניברסיטה המחשוב אגף שפרסם כפי לרישום נוספות הנחיות, נוחיותכםל

 טודנט יקר / סטודנטית יקרה,ס

יחל הרישום לקורסים במערכת הרישום של האוניברסיטה, בהתאם לחלונות  02.09.2018בתאריך 
 דלהלן.  3ר' פירוט בסעיף  -הזמן האישיים

סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה, 
 באחת מהאפשרויות הבאות:ניתן לפנות למוקד שירות ותמיכה לסטודנטים 

 פניות שיתקבלו באמצעות הטופס יקבלו עדיפות. 8:00-18:00ה', -א' טופס פתיחת קריאה

 פניות שיתקבלו באמצעות הפייסבוק יקבלו עדיפות. 8:00-18:00ה', -א' מרכז שירות ותמיכה בפייסבוק

  12:00-18:00ה', -א' צ'אט עם נציג מוקד התמיכה

  13:00-18:00ה', -א' 1שלוחה  04-8240856
 

 לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:

 ימים לפני תחילת הרישום. 10יש לשלם את התשלום הראשון עד  .1
ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא מומלץ לנסות  .2

 קיימת בעיה בכניסה למערכת.
 החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך. .3
 אליהם נרשמת מופיעים.לאחר סיום הרישום ,מומלץ להוציא תדפיס מערכת שיעורים ולוודא כי הקורסים  .4

בחר  תחת התפריט       עם הכניסה למערכת ייפתח מסך דף הבית  
 ב"מועדי רישום"       

                                                     יפתח החלון :   יש לבחור  

 

 מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן את/ה לומד.  חלונות רישום -במסך 

תוכנית  חלונות רישום –לכל סטודנט החייב בקורסי "אנגלית שפה זרה" תתווסף במסך שימ/י לב!!!
 לימודים נוספת  "אנגלית שפה זרה" . רישום לקורסי אנגלית יתבצע תחת תכנית זו.

 בשורה המתאימה.  לתכנית לימודים מסוימת, לחץ על  שלךבכדי לצפות בזמני הרישום 

לתכנית הלימודים בשנה  שלךת החלונית הבאה, המציגה את זמני הרישום תיפתח חלונית, כדוגמ

   ובסמסטר שנבחרו:

 .לחץ על 

שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם  תחת לשונית רישום ניתן לעבור ל 
 למדריך הרישום. כאןלסרטון. לחצו  כאןסרטון הדרכה לרישום בפורטל. לחצו 

https://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTI0
https://www.facebook.com/HaifaHelpDesk
http://chat.haifa.ac.il/
http://flv1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityUnits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://flv1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityUnits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/students_registration_guidebook.pdf
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/students_registration_guidebook.pdf


 

 והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה

 אנוש לשירותי החוג
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

 
 

 
 

31905 חיפה, הכרמל הר     | Mount Carmel, Haifa 31905 

Phone: 4-972 'טל :8249765-  E-mail: agoren@univ.haifa.ac.il: ל"דוא   Fax: 4-972 -8249282 : פקס  
Phone: 972-4- 8240407: טל'  E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: ל"דוא   Fax: 972-4-8249946 

 
 
 

 מידע כללי
 

 דרכי קשר עם מזכירות החוג 
 מגדל אשכול, 7, קומה 718מזכירות החוג: חדר 

 : מרכזת תארים מתקדמיםו נהלית לראש החוגעוזרת מ
 agoren@univ.haifa.ac.il 8249135-04גב' איילת גורן 

 מרכזת תכניות תואר ראשון: 
 sbar1@univ.haifa.ac.il 8249765-04גב' שני בר 

  
 http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/human: החוג של האינטרנט אתר

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014720824593הפייסבוק של החוג: 
 

 9:30-12:30שעות קבלה: 
 

  :האלקטרוני המודעות לוח
 http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/messages :המודעות לוח כתובת

 הודעות קבלל ניתן המודעות לוח דרךלוח המודעות הינו ערוץ התקשורת המרכזי של החוג עם הסטודנטים. 
 . וכדומה שיעורים ביטולי, לימוד חדרי, ציונים בנושאי חשובות

  .להירשם ללוח המודעותעל מנת לקבל הודעות באופן קבוע מהחוג לשירותי אנוש, חובה 
 .כם להירשם מחדש ללוח המודעותשימו לב, לאחר חופשת סוכות עלי

 
 : מסך צילום מצורף, לנוחיותכם
 

 
 

 https://stud.haifa.ac.il/irj/portal: הפורטל כתובת :הסטודנטים פורטל
. הלימוד חדרי ושיבוץ המעודכנת השעות מערכת את, שלכם הבחינות מועדי את למצוא תוכלובפורטל 
 . האוניברסיטה של פורמאליים אישורי להזמין תוכלו ודרכו הסופיים הקורסים ציוני את תמצאו גם בפורטל
 היא הראשונית סיסמתכם – לב שימו) וסיסמה זהות מספר להקליד תצטרכו בפורטל האישי במידע לצפייה
  (.הזהות תעודת

 :הבא בטלפון מידע מערכות אגף נציגי ידי על  לפורטל בכניסה הקשורות בבעיות סיוע לקבל ניתן
 .18:00-13:00 השעות בין' ה-'א בימים 1 שלוחה 04-8240856 

 
 שנתון האוניברסיטה

 ר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת:תמפורסם בא ניברסיטה לשנת הלימודים תשע"טושנתון הא
http://mt.haifa.ac.il/index.php/shnatonim 

 -"לסטודנט השירותים כל" -"סטודנטים" לשונית בתוך -האוניברסיטה של הראשי באתר נמצא הקישור
 .שנתון -למטה שמאל בצד" לסטודנטים שימושי"

 יב את הסטודנטים הלומדים בה.יהשנתון כולל את תקנוני האוניברסיטה והינו מח
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