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 ' א שנה - אנוש לשירותי החוג תלמידי  :  אל

 

      2017-2018 ח"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 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.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 ,וריאגיל ל פרופ'                                 

 
 גהחו לראש תמינהלי תעוזר, איילת גורן' גב                                         

 
ראשון ארו, מרכזת תשני ברגב'                

 13:00-15:00  רביעי יום, 13.9.2017: הוא' א שנה לקורסי הרישום מועד
 

 ראשון יום, 22.10.2017 - ח"תשע הלימודים שנת פתיחת
 

 
 
 
 

 

  146בחדר  7.9-יתקיים ביום ה' ה יום אוריינטציה לסטודנטים חדשים
 .10-13ות בספריית אוניברסיטת חיפה בין השע

 Sbar1@univ.haifa.ac.il אשרו הגעה במייל ל: אנא 
 שם מלא ות"ז.במייל נא לציין 

mailto:agoren@univ.haifa.ac.il
mailto:sbar1@univ.haifa.ac.il
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 (2017-2018) ח"תשעלסטודנטים המתחילים את לימודיהם ב לימודים תוכנית

 שני החוגים.נקודות זכות ב 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

 
 רסי חובה שנה א':קו

 נ"ז 5שש"ס  4מבוא לשירותי אנוש                      

 נ"ז 4שש"ס  4   סטטיסטיקה

 נ"ז 4שש"ס  4          סוציולוגיה לשירותי אנוש

 נ"ז 4שש"ס  4 פסיכולוגיה לשירותי אנוש   

 נ"ז 4שש"ס  4  ארגונים ודפוסי תעסוקה

 נ"ז 0  מיומנויות מחשב מתוקשב

 שנה ב':קורסי חובה 

 נ"ז 5שש"ס  4                שיטות מחקר

   נ"ז5שש"ס  4התנהגות עובדים בניהול בארגוני שירות   

 נ"ז 4 ליש לבחור קורס אחד מתוך הרשימה בהיקף ש-חובת בחירהקורסי 

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

 נ"ז 4"ס שש 4הפרט בעולם השירות                         

 קורסי חובה שנה ג'

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

 נ"ז 6שש"ס  4סמינר מחקר                                                        

 

 ג'-קורסי בחירה לשנים ב' ו

 נ"ז 2שש"ס  2שיטות מיון וראיון                                            

 נ"ז 4שש"ס  4דיני עבודה                                                         

 נ"ז 4שש"ס  4                                               העצמה וארגונים

 נ"ז 4שש"ס  4רגשות בארגונים                                                

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

  נ"ז 2שש"ס  2        הזדמנויות בעבודה ושוויוןאפליה 

 :()ניתן להשתתף רק באחד מהמסלולים מסלולי התנסות

 נ"ז 6שש"ס   4יזמים צעירים                                  פרויקט

 נ"ז 8  שש"ס 4                השתלבות אפקטיבית בארגונים  

 נ"ז 4שש"ס  4                           פעילות חברתית בדיקנאט
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 קורסי לימוד שנה א'

  בטבלה שמופיעים החובה קורסי 6 לכל להירשם עליכם - לב שימו
 

 נקודות זכות שם מרצה סמסטר מספר קורס שם הקורס
 נ"ז 5 ד"ר עדו גל א' א289.1038  מבוא לשירותי אנוש

 נ"ז 4 ד"ר שני פינדק ב' ב289.1034 שיעור ותרגיל() סטטיסטיקה*
 סוציולוגיה לשירותי אנוש**

 )קורס מתוקשב בסמסטר א'( 
 יש להירשם לחבילה של שירותי אנוש

 נ"ז 4 פרופ' אריה רטנר א' א289.1090

 פסיכולוגיה לשירותי אנוש*** 
 יש להירשם לחבילה של שירותי אנוש

 נ"ז 4 פרופ' זהר אביתר א' א289.1042

 נ"ז 4 ד"ר עינת לביא ב' ב289.1049 ארגונים ודפוסי תעסוקה
 נ"ז 0 מר דניאל קרפ ב' ב289.1065 ****מיומנויות מחשב )בחינת פטור(

 נ"ז 21    
     קורסי בחירה

 נ"ז 2 ד"ר יפים רוט ב ב289.2072 יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום יום
 נ"ז 2 דטד"ר נדב גולדשמי ב' ב289.2073 חדשנות וטכנולוגיה בעולם השירות

 בלינק הבא: -את זמני הקורסים ניתן לראות
https://srv.haifa.ac.il/haifa.ac.il~hu~info/Catalog.html 

 ים לסטודנט< קטלוג קורסים אתר אוניברסיטת חיפה < לשונית סטודנטים < כל השירות
  בוסים ילס –סילבוסים של קורסי הבחירה נמצאים באתר החוג תחת סטודנטים לתואר ראשון– 

 בוסים תשע"ח או בקישור הבא: לסי
http://hw.haifa.ac.il/he/human-students/human-ba-program/human-

sylabusim/human-ba-sylabus17-18 
 

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

בעת הרישום לתוכנית הלימודים, חובה על כל סטודנט להירשם לקורס "מיומנויות מחשב" על מנת שיוכל 
לא יועלה חומר עזר כלשהו לקראת לגשת לבחינת הפטור שתתקיים בשבועות הראשונים של הסמסטר. 

 ן בא לבדוק ידע קודם(.המבחן )המבח
 רעור על ציון במבחן הפטור.אין בדיקת מחברות או ע

סטודנט שלא יעמוד בהצלחה במבחן הפטור יידרש ללמוד בקורס מקוון במיומנויות מחשב ולגשת למבחן 
 בסוף הקורס. 

 . 70ציון עובר במבחן ובקורס הינו לפחות 
 .סיים חובה זו במהלך שנת הלימודים הראשונהל ישפטור במיומנויות מחשב הוא תנאי לסיום התואר. 

 
 : סטטיסטיקה מקורסי פטור*

סטודנטים אשר חוגם השני הינו תקשורת; פסיכולוגיה; חינוך; סטטיסטיקה זכאים לפטור מהקורס 
נ"ז( בחוג לשירותי אנוש במהלך  4סטטיסטיקה בחוג לשירותי אנוש ויידרשו להשלים את מכסת הנקודות )

 כדי" הרוח דרך" מתוכנית נקודות 4 בהיקף קורסים או קורס לקחת ממליץ החוגבתואר. שנות לימודיהם 
  .בחוג' א בשנה הנדרשת הנקודות מכסת את להשלים

 
 

 אנוש:** סוציולוגיה לשירותי 
ויידרשו סטודנטים אשר חוגם השני הינו סוציולוגיה זכאים לפטור מהקורס 'סוציולוגיה לשירותי אנוש' 

 לקחת ממליץ החוגנ"ז( בחוג לשירותי אנוש במהלך שנות לימודיהם בתואר.  4ת הנקודות )להשלים את מכס
' א בשנה הנדרשת הנקודות מכסת את להשלים כדי" הרוח דרך" מתוכנית נקודות 4 בהיקף קורסים או קורס
 .)המופיעים בטבלה( או בקורסי הבחירה המוצעים לשנה א' בחוג

 

https://srv.haifa.ac.il/haifa.ac.il~hu~info/Catalog.html
https://srv.haifa.ac.il/haifa.ac.il~hu~info/Catalog.html
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 :***פסיכולוגיה לשירותי אנוש
ויידרשו טודנטים אשר חוגם השני הינו פסיכולוגיה זכאים לפטור מהקורס 'פסיכולוגיה לשירותי אנוש' ס

 לקחת ממליץ החוגנ"ז( בחוג לשירותי אנוש במהלך שנות לימודיהם בתואר.  4להשלים את מכסת הנקודות )
' א בשנה הנדרשת ותהנקוד מכסת את להשלים כדי" הרוח דרך" מתוכנית נקודות 4 בהיקף קורסים או קורס
 .)המופיעים בטבלה( ג או בקורסי הבחירה המוצעים לשנה א'בחו
  והרשמה לקורסי בחירה של החוג  נ"ז 6"דרך הרוח" בהיקף באחריות התלמיד לוודא: הרשמה לקורסי

מומלץ לקחת חלק מהנ"ז המהלך השנה הראשונה   .נ"ז 6לשירותי אנוש בהיקף של לפחות 
  ללימודים. 

 ר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתכנית הקורסים, לאור אילוצים תקציביים ושיקולים החוג שומ
 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, האוניברסיטה החלטת פי על
 . הרוח למדעי הפקולטה של" הרוח דרך" תוכנית 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

 הפקולטה אתר בתוך) http://woh.haifa.ac.il: ובתושכת באתר נמצאת הרוח דרך של הקורסים שימתר
 (. הרוח למדעי

 

 אנגלית-לימודי שפה זרה
. יש להגיע לרמה של בהתאם לרמה שנקבעה במבחן הפסיכומטריעל כל סטודנט להירשם לקורסי אנגלית 

סים/הקבוצות של האנגלית ניתן לראות ביחידה את הקורשנייה לתואר. השנה הפטור באנגלית עד סוף 
 .שפה זרה ובקטלוג קורסים - ללימודי אנגלית

 
 
 

  :'ב לשנה' א משנה המעבר תנאי
 
 ': ב לשנה' א משנה המלאים המעבר תנאי להלן
 אנוש לשירותי מבוא" בקורס לפחות 70 של סופי ציון". 
 פסיכולוגיהמבוא ל"-ו" סוציולוגיהמבוא ל" בקורסים לפחות 60 של סופי ציון". 

 א שנה של האחרים החובה בקורסי לפחות 51 של סופי ציון'. 

  בקורס סטטיסטיקה 51ציון סופי של.  

 המחשב מיומנויות בקורס לפחות 70 של סופי ציון. 
 

סטודנטים שלא עברו קורס אחד מבין כל קורסי החובה של שנה א' יוכל להמשך לשנה שניה בתנאי שישלים 
 נכשל במקביל לשנה שניה. את הקורס שבו

 
 בתנאי עמד שלא ים/קורס על לחזור יוכל התלמיד. בחוג' ב 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
 

 
 
 
 
 
 

http://woh.haifa.ac.il/
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 13:00-15:00בין השעות  רביעי יום, 13.9.2017: הוא' א שנה לקורסי הרישום מועד
 
 

 הנחיות כלליות לרישום:
 הרישום לקורסים וכן שינוי הקורסים מתבצעים ע"י הסטודנט בלבד בפורטל הממוחשב. 

 ם הממוחשב.ביצוע התשלו 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

ל של סמסטר א' ו/או של סמסטר ב'. כ םהשינוייניתן לבצע שינוים )ביטולים או החלפות( במועד 
 קורס שסטודנט רשום אליו ולא למד יידרש לשלם עבורו שכ"ל.

 
 

 ולוודאק את תדפיס מערכת השעות המלא לאחר השלמת תהליך הרישום, יש לבדו 
 כל הקורסים אליהם נרשמת, גם של סמסטר א' וגם של סמסטר ב' מופיעים שם. במידהש
ות שלכם באופן תקין לא ת השעיתגלה בשלב מאוחר יותר כי קורס מסוים אינו רשום במערכו

 את כל המטלות.   גם אם הגעת לשיעורים וביצעת - מולהשלי יתאפשר
 למלוא מכסת הנקודות של כל שנה. יש לוודא בסיום הרישום כי נרשמת 

 
 האחריות על הרכבת מערכת לימודים מלאה ותקינה היא של הסטודנט בלבד.  –שימו לב 

 מזכירות החוג.במידה ומתעוררת בעיה, יש ליצור קשר עם 
 
 

 לאחר מועד הרישום ניתן לערוך שינויים במועדים הבאים בלבד:
 . 29.10.2017-13.9.2017לגבי שלושת הסמסטרים: בין התאריכים 

 למחרת. 07.00ועד  22.00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  15.10.2017-ועד ה 13.9.2017 -החל מ
 למחרת.  08.00ועד  16.00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  29.10.2017ועד  15.10.2017 -החל מ

עד חצות בלבד. לאחר מכן לא תהיה אפשרות לבצע שינויים נוספים במערכת  –29.10.2017 –ביום האחרון 
 השעות.

 
 . 04.3.2018-18.2.2018לגבי קורסי סמסטר ב' וקיץ בלבד: 

 למחרת.  08.00ועד  16.00תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה המערכת  04.03.2018ועד  18.2.2018 -החל מ
עד חצות בלבד. לאחר מכן לא תהיה אפשרות לבצע שינויים נוספים במערכת  – 04.03.2018 –ביום האחרון 

 השעות.
 לא יתאפשרו שינויים במערכת לאחר מועדים אלה.

 
 
 

מערכת ב לראותםיהיה וניתן  סמסטרה תחילת לפני ימים מספר יפורסמוח "תשע ל"לשנה הלימוד חדרי
  .הסטודנטים פורטלהשעות של הסטודנט ב
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 סטודנט יקר / סטודנטית יקרה,

יחל הרישום לקורסים במערכת הרישום של האוניברסיטה, בהתאם לחלונות  06.09.2017בתאריך 
 דלהלן.  3ר' פירוט בסעיף  -הזמן האישיים

לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה, סטודנטים המבקשים סיוע בתמיכה טכנית 
  טופס פתיחת קריאה  |  04-8240856ניתן לפנות למוקד שירות ותמיכה לסטודנטים  בטלפון 

 .בפייסבוק  |
 . 08:00-21:45ה' בין השעות -שעות פעילות המוקד:  ימים א'

 
 לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום:

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

 הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת.
החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני  .3

 הרישום האישיים שלך.
לאחר סיום הרישום ,מומלץ להוציא תדפיס מערכת שיעורים ולוודא כי הקורסים  .4

 אליהם נרשמת מופיעים.

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 –ט החייב בקורסי "אנגלית שפה זרה" תתווסף במסך לכל סטודנשימ/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  שלךה את זמני הרישום תיפתח חלונית, כדוגמת החלונית הבאה, המציג

   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://flv1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityUnits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://campusnet.haifa.ac.il/sites/Docscenter/UG/Public/students_registration_guidebook.pdf
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 מידע כללי
 
 

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

 
 

 שנתון האוניברסיטה
 ר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת:תמפורסם בא ניברסיטה לשנת הלימודים תשע"חושנתון הא

/LastShnaton/shnaton.pdfPublications/Shnatonim-http://mt.haifa.ac.il/AMT 
 יב את הסטודנטים הלומדים בה.יהשנתון כולל את תקנוני האוניברסיטה והינו מח

 
 

  .להירשם ללוח המודעותעל מנת לקבל הודעות באופן קבוע מהחוג לשירותי אנוש, חובה 
 אל לוח המודעות ניתן להירשם לאחר חופשת סוכות.

 
 חדרי, ציונים בנושאי חשובות הודעות להגיע ניתן דעותהמו לוח דרך :האלקטרוני המודעות לוח

 ויש http://research.haifa.ac.il/~hwmessag :המודעות לוח כתובת. וכדומה שיעורים ביטולי, לימוד
 . אנוש לשירותי בחוג לבחור עליכם החוגים של הנגללת הברשימ. החוג באתר אליו לינק

 סיסמתכם – לב שימו) וסיסמה זהות מספר להקליד תצטרכו המודעות בלוח בהודעות צפייה לשם  
 (.שלכם הזהות תעודת' מס היא הראשונית
 : מסך צילום מצורף, לנוחיותכם

 

 
 

http://mt.haifa.ac.il/AMT-Publications/Shnatonim/LastShnaton/shnaton.pdf
http://mt.haifa.ac.il/AMT-Publications/Shnatonim/LastShnaton/shnaton.pdf
http://research.haifa.ac.il/~hwmessag

