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 שנתייםתכנית  'ב שנה - אנוש לשירותי החוג תלמידי  :  אל

 

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

 
 ,ה/יקר ית/סטודנט

 
  אנוש לשירותי בחוג הראשון התואר ללימודי קבלתך על אותך מברכים אנו

 
 
 
 
 
 
 

 לעמוד ישמח איילת גורן' גב, החוג אשלר 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.il:  שני ברכתובת המייל של 
 . 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'               

 :הואנתיים תכנית ש' ב שנה לקורסי הרישום מועד
 14:00-16:00  שלישי יום, 4.9.2018 

 
 ראשון יום, 14.10.2018 - ט"תשע הלימודים שנת פתיחת
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 ח("תשעלסטודנטים שנה ב' )החלו לימודיהם ב לימודים כניתת

 

 קורסי חובה שנה ב':

 נ"ז 6שש"ס  4                סמינר מחקר                        

 נ"ז 4יש לבחור קורס אחד מתוך הרשימה בהיקף של -קורסי חובת בחירה

 נ"ז 4שש"ס  4עידן השירותים: סוגיות מרכזיות       

 נ"ז 4שש"ס  4אורות וצללים בהתנהגות ארגונית      

 קורסי קיץ שנה ב'

 נ"ז 4  שש"ס 4                        ארגונים ודפוסי תעסוקה

 נ"ז 5שש"ס   4    סוגיות בניהול המשאב האנושי בארגוני שירות  

 נ"ז 4שש"ס   4    (  ה)לבחור שניים מתוך שלושקיץ בחירה  יקורס

  נ"ז 2-4שש"ס  2-4    קורסי בחירה נוספים של החוג                       

  נ"ז 4-6ס שש" 4-6                                  קורסי 'דרך הרוח'

 נ"ז 31                             סך הכל 

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

סי נ"ז קור 46במהלך הלימודים לתואר הראשון הסטודנטים נדרשים להשלים חובות לימודים בהיקף של 
 נ"ז קורסי בחירה מהחוג לשירותי אנוש.  8מתוכן חובה לקחת , בחירה קורסינ"ז  14 -ו חובה

 
 לפני הרישום. קטלוג הקורסיםבזמני הקורסים שמצוינים בחוברת נתונים לשינוים. יש לבדוק 

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

 

  קורסי לימוד שנה ב'
 

סוג  שם הקורס
 הקורס

נקודות  יום ושעה מספר קורס שם המרצה
 זכות

סוגיות בניהול המשאב 
 האנושי בשירות

ד"ר רננה פרץ  חובה
 אריזון

סמסטר  289.3113
 קיץ

ד'  ב' ימי
10-14 

 נ"ז 5

סמסטר  289.2149 ד" עינת לביא חובה ארגונים ודפוסי תעסוקה
 קיץ

ימי א' ג' 
10-14 

 נ"ז 4

מתוך רשימת  1סמינר מחקר )
 הסמינרים(

 נ"ז 6  ראו טבלה למטה  חובה

 
 

 הקורס מספר שם המרצה רשימת הסמינרים
 

 יום ושעה

    (:3מתוך  1סמינר מחקר )לבחירה 
 14-18יום ב'  סמסטר ב' 289.3359 פרופ' ריטה מנו חברתיים יםבארגונ רשתות

 :שנתי 289.3398 ד"ר אורנה בלומן נשים וקריירה תעסוקתית
 סמסטר א'
 סמסטר ב'

 
 12-14יום ג' 
 14-16יום ג' 

 12-14יום א'  שנתי 289.3323 לוריא גילפרופ'  אקלים ושירותי אנוש
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 הנחיות נוספות לגבי סמינרים*

להירשם לסמסטר א' של הסמינר נר של פרופ' ריטה מנו הינו סמסטריאלי. לסמינרים השנתיים, יש א.  הסמי
 במהלך שבוע השינויים של סמסטר א'. והמזכירות תדאג לרישום הסמינר בסמסטר ב'

תלמיד שיירשם ליותר את הרישום של  תבטל אוטומטית אין להירשם ליותר מסמינר אחד! המזכירותב. 
 מקומות פנויים.  נותרומחדש לסמינר בו  להירשם ייאלץהתלמיד ומסמינר אחד 

קריאה. הסמסטר א' בהן יוצגו נושאי הסמינר ויהיה דיון על חומר בבכל הסמינרים יתקיימו הרצאות ג. 
בהמשך, יתקיימו פגישות צוותיות או אישיות עם מורה הסמינר, בהתאם להתקדמות. בסמסטר ב' יתקיימו 

, המשך העמקה בנושאי סוגיות כלליות הקשורות לניתוח נתונים, כתיבת דו"ח מחקרמפגשי חובה לדיון ב
 .בכל הסמינרים ישנה חובת נוכחות בכל המפגשיםשיקולו של המורה.  לפי, נושאים אחריםו הסמינר,

 
 הקורס מספר שם המרצה קורסי חובת בחירה

 א סמסטר, = ב, א)
 (ב-ו

מס'  יום ושעה
נקודות 

 זכות
 1בחירה )לבחירה קורסי חובת 

 (: 2מתוך 
סוגיות  -. עידן השירותים1

 מרכזיות 
. אורות וצללים בהתנהגות 2

 ארגונית

 נ"ז 4   

ד"ר אורנה 
 בלומן

 8-12יום ב'  סמסטר א' 289.2351

 סמסטר ב' 289.2453 פרופ' דנה יגיל
 

 8-12יום ב' 

 
 קורסי בחירה

קיץ שנתיים להירשם לקורסי בחירה התכנית ב שימו לב, במסגרת הרישום לקורסים, על הסטודנט
 בלבד. 

, נ"ז כתלות ברישום לקורסי 'דרך הרוח'( 2-4)בין  מהחוג על מנת להירשם לנקודות הבחירה הנותרות
 . 3.10 -יש ליצור קשר עם מזכירות החוג לאחר ה

  סמסטר קיץ קורסי בחירה
 הקורס מספר שם המרצה שם הקורס

 
מס'  יום ושעה

נקודות 
 תזכו

 נ"ז 2 מתוקשב קיץסמסטר  289.2071  שינוי ופיתוח ארגוני
תוכנה ומדיה חברתית בתחום 

 השירות                
 נ"ז 2 14-18 ג'יום  קיץסמסטר  289.2080 

 נ"ז 2 14-18 ב'יום  קיץסמסטר  289.2082  עובדים ערכתה

 סילבוסים  –אר ראשון סילבוסים של קורסי הבחירה נמצאים באתר החוג תחת סטודנטים לתו– 
 .כאןסילבוסים תשע"ט או 

 
 

  והרשמה לקורסי בחירה של החוג  נ"ז 6קף "דרך הרוח" בהיבאחריות התלמיד לוודא: הרשמה לקורסי
   .נ"ז 8לשירותי אנוש בהיקף של לפחות 

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

 
  ":הרוח דרך" בקורסי לימוד ובתח

 זכות נקודות 6 של בהיקף קורסים ללמוד הראשון התואר תלמידי כל על, יטההאוניברס 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.
 י "דרך הרוח" הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.. סיום לימודהתואר שנות שלוש במהלך להשלים ניתן" הרוח

 (.הרוח למדעי הפקולטה אתר בתוך) התכנית באתר נמצאת הרוח דרך של הקורסים שימתר
 
לשירותי אנוש.  סטודנטים של החוג לשירותי אנוש לא יכולים לקחת קורסי "דרך הרוח" שניתנים ע"י החוג*

 הקורסים יוסרו ולא יוכרו לאותו סטודנט. -הםיהנושא ייבדק ואם יימצא סטודנט שנרשם אל

mailto:agoren@univ.haifa.ac.il
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 , 4.9.2018: הואתכנית שנתיים ' ב שנה לקורסי הרישום מועד
 14:00-16:00  שלישי יום

 
 הנחיות כלליות לרישום:

 הרישום לקורסים וכן שינוי הקורסים מתבצעים ע"י הסטודנט בלבד בפורטל הממוחשב. 
 ביצוע התשלום הממוחשב. עשרה ימים לפנייש לשלם שובר תשלום ראשון 

 רק סטודנטים אשר שילמו תשלום ראשון ותשלומם נקלט במערכת יוכלו לבצע רישום ממחושב.
 

  'ב'(. -והרישום לתכנית הלימודים הינו שנתי )הרישום מתבצע לקורסים שמתקיימים בסמסטר א
ים של סמסטר א' ו/או של סמסטר ב'. כל ילפות( במועד השינוניתן לבצע שינוים )ביטולים או הח

 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.

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

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

 
 

 לאחר מועד הרישום ניתן לערוך שינויים במועדים הבאים בלבד:
 . 21.10.2018-3.10.2018לגבי שלושת הסמסטרים: בין התאריכים 

 .רתלמח 07.00 ועד 22.00 משעה יום כל לשינויים פתוחה תהיה המערכת 7.10.2018ה ועד 3.10.2018 -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 דריח

  .הסטודנטים פורטלהשעות של הסטודנט ב
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 .באוניברסיטה המחשוב אגף רסםישפ כפי לרישום נוספות הנחיות, נוחיותכםל

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

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

 סבוק יקבלו עדיפות.פניות שיתקבלו באמצעות הפיי 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:

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

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

 מופיעים.

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

                                                     יפתח החלון :   יש לבחור  

 

 לת או בהן את/ה לומד. מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקב 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  שלךתיפתח חלונית, כדוגמת החלונית הבאה, המציגה את זמני הרישום 

   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 
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 מידע כללי

 
 דרכי קשר עם מזכירות החוג 

 , מגדל אשכול7, קומה 718וג: חדר מזכירות הח
 מרכזת תארים מתקדמים: ו 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 דרךרוץ התקשורת המרכזי של החוג עם הסטודנטים. לוח המודעות הינו ע
 . וכדומה שיעורים ביטולי, לימוד חדרי, ציונים בנושאי חשובות

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

 
 : 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 לבפורט
 היא הראשונית סיסמתכם – לב שימו) וסיסמה זהות מספר להקליד תצטרכו בפורטל האישי במידע לצפייה
  (.הזהות תעודת

 
 שנתון האוניברסיטה

 ר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת:תבא מפורסם וניברסיטה לשנת הלימודים תשע"טשנתון 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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