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 שנה ב' - אנוש לשירותי החוג תלמידי  :  אל

 

                  2021-2022 בפ"תש 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:  
 9:30-12:30: קהל קבלת שעות

 
 

  .להירשם ללוח המודעותע מהחוג לשירותי אנוש, חובה *על מנת לקבל הודעות באופן קבו
 האחרון בחוברת.  דהסבר לרישום בעמו .לאחר חופשת סוכות יש להירשם מחדש ללוח המודעות

 ./https://messages.haifa.ac.il :המודעות לוח כתובת
 

 
 

 ,פורייה לימודים תשנ ובברכת בהצלחה
 

 החוג ראש ,אריק חשין ד"ר                                    
 

 גהחו לראש תמינהלי תעוזר, איילת גורן' גב                                    
 

 ראשון ארו, מרכזת תשני ברגב'               
 

 

 

 

 13:00-15:00  שני, יום, 13.9.21: הוא' ב שנה לקורסי הרישום מועד
 

 ראשון יום, 10.10.2021 - בפ"תש הלימודים שנת פתיחת
 
 
 
 

 

mailto:agoren@univ.haifa.ac.il
mailto:sbar1@univ.haifa.ac.il
https://messages.haifa.ac.il/
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 (פ"אתשלסטודנטים 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.  *8בה לקחת ג'(, מתוכן חו-)בשנים ב' בחירה קורסינ"ז  14 -ו חובה

 
כדי ) נ"ז קורסי בחירה מהחוג לשירותי אנוש 12סטודנטים אשר חוגם השני הינו סוציולוגיה, יידרשו לקחת  *

 עקב פטור מהקורס "מבוא לסוציולוגיה" שלקחו בשנה א' בחוגם השנינ"ז,  4 –להשלים את מכסת הנקודות 
 (.אנוש במקום בחוג לשירותי

 

נ"ז קורסי בחירה מהחוג לשירותי  12סטודנטים אשר חוגם השני הינו חינוך או סטטיסטיקה, יידרשו לקחת 
עקב פטור מהקורס "סטטיסטיקה" שלקחו בשנה א' בחוגם נ"ז,  4 –כדי להשלים את מכסת הנקודות ) אנוש
 (.במקום בחוג לשירותי אנוש השני

 

כדי ) נ"ז קורסי בחירה מהחוג לשירותי אנוש 16ולוגיה יידרשו לקחת סטודנטים אשר חוגם השני הינו פסיכ
עקב פטור מהקורסים  "סטטיסטיקה" ו"פסיכולוגיה לש"א א' + ב' " נ"ז,  8 –להשלים את מכסת הנקודות 
 (.במקום בחוג לשירותי אנוש שלקחו בשנה א' בחוגם השני

 
 

 לפני הרישום: בקטלוג הקורסיםדוק זמני הקורסים שמצוינים בחוברת נתונים לשינוים. יש לב
 את קטלוג הקורסים ניתן למצוא גם ב: 

 קטלוג קורסיםאתר אוניברסיטת חיפה < לשונית סטודנטים < כל השירותים לסטודנט< 
 

 

  לימוד שנה ב' קורסי
 לכל קורסי החובה ולקורס אחד מקורסי חובת הבחירה  להירשם עליכם – לב שימו

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

מס'  יום ושעה
נקודות 

 זכות
 סמסטר ב' 289.2411 ד"ר יפים רוט שיטות מחקר )שיעור ותרגיל(*

 
:שעור  

18-14' ב וםי  
 תרגיל:

 / 14-15' דיום 
 / 15-16יום ד'  

  / 12-13 ה'יום 
 14-13יום ה' 

 נ"ז 5

התנהגות עובדים וניהול 
 בארגוני שירות

 נ"ז 5 14-18יום ב'  סמסטר א' 289.2151 ד"ר אריק חשין

 1קורסי חובת בחירה )לבחירה 
 (: 3מתוך 

סוגיות  -. עידן השירותים1
 מרכזיות 

ללים בהתנהגות . אורות וצ2
 הארגונית

  . הפרט בעולם השירות3

 
 

 ד"ר אורנה בלומן
 

 פרופ' דנה יגיל
 

 ד"ר יפים רוט

 
 

 סמסטר א' 289.2351
 

 סמסטר א' 289.2453
 

 סמסטר ב' 289.2352

 
 

 8-12יום ב' 
 

 10-14יום ג' 
 

 81-14יום ג' 

 נ"ז 4

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

 
ב לקורס בשיטות מחקר הינו רישום לשיעור ותרגיל ביחד. לקבוצות התרגילים * הרישום הממוחש

יש מכסה מוגבלת לרישום ולכן רצוי להכין מראש מערכת שיעורים חלופית במידה ולא יהיה מקום 
 בתרגול המועדף עליך. 

https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
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 ג'-קורסי בחירה שנה ב' ו

 
 הקורס מספר שם המרצה שם הקורס

 (ב-ו א סמסטר, = ב, א)
מס'  עהיום וש

נקודות 
 זכות

 נ"ז 4 10-14 ד'יום  סמסטר א' 289.2451 השופט חיים סומך דיני עבודה
 10-14יום ב'  סמסטר א' 289.2122 ד"ר ענת לוי רז תקשורת עסקית ניהולית

פעם 
 בשבועיים

 נ"ז 2

 14-18יום א'  סמסטר א' 289.2555 מר יהודה חיימוביץ' ניהול בינלאומי בארגוני שירות
פעם 

 שבועייםב

 נ"ז 2

 נ"ז 4 14-18' היום  א'סמסטר  289.2072 ד"ר יפים רוט יום-יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום

 נ"ז 4 8-12' איום  'בסמסטר  289.3058 ד"ר אריק חשין רגשות בארגונים 

 נ"ז 2 12-14' דיום  'בסמסטר  289.3009 אלון כהנאד"ר  שיטות מיון וראיון
 נ"ז 2 14-16יום א' סמסטר ב' 289.2121 ד"ר רחלי לוי טיםמבוא לניהול פרויק

 ז"נ 2 12-14 ב'יום  סמסטר ב' 289.2080 מר ירון יוסף השירות בתחום חברתית ומדיה כנהות
 נ"ז 4 14-18 ה'יום  'בסמסטר  289.2120 רוזנברגד"ר דניס  הבריאות של וטכנולוגיה אנוש שירותי
 ז"נ 4 8-12 ג'יום  סמסטר ב' 289.3427 פ' גיל לוריאפרו שירות בארגוני ותרבות אקלים

  סילבוסים  –סילבוסים של קורסי הבחירה נמצאים באתר החוג תחת סטודנטים לתואר ראשון– 
 כאןאו  בתשפ"סילבוסים 

 באתר החל מתחילת ספטמבר.ילבוסים יפורסמו הס
 

 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.  באחדן להשתתף רק נית .שאתם חייבים ללמוד בחוג

 

ווה בהנחיה התנסות מעשית המלמסלול זה כולל : ("זנ 8) "בארגונים חברתית ויוזמה מעורבות" – 1מסלול 
 ה.שנתי מלוו קורס עיוניזור חיפה + בעמותות וארגונים ציבוריים מגוונים בא

 כאןעל המסלול ניתן לקרוא  נוספיםפרטים 
דוא"ל:  ,  8288886-04רכזת המסלול בחוג:  פרנקלך נדיה' גבלתאום ראיון קבלה )חובה(, והרשמה: פנו אל 

jobresume@univ.haifa.ac.il 
 

 

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

 
מעשית בהנהגת : מסלול זה כולל התנסות  ("זנ 6) 'יזמים צעיריםגרת 'פרויקט במס הובלה וניהול – 2מסלול 

 הניתנת בשטח. עיונית ומעשית קבוצת תלמידי תיכון המשתתפים בתכנית יזמים צעירים, מלווה בהדרכה 
 כאןעל המסלול ניתן לקרוא  נוספיםרטים פ

והרשמה: לפנות אל גב' שרי שיפר רכזת המסלול בחוג: פרטי קשר  לתאום ראיון קבלה )חובה(
 sari.schiffer@yazamim.org.il   '8898934-050טל 

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

 יום שעה מספר הקורס שם המרצה שם הקורס
  289.3102+289.3103  ד"ר עינת לביא בארגונים חברתית ויוזמה מעורבות

 שנתיקורס 
 12-14סמסטר א': יום א' 
 12-14סמסטר ב': יום א' 

 מספר הקורס שם המרצה שם הקורס
 289.3061 גב' שרי שיפריזמים פרויקט במסגרת ' הובלה וניהול

http://hw.haifa.ac.il/human-students/human-ba-program/human-sylabusim
http://hw.haifa.ac.il/human-students/human-ba-program/human-sylabusim
http://hw.haifa.ac.il/human-experience-programs?view=article&id=1618&catid=157
http://hw.haifa.ac.il/human-experience-programs?view=article&id=1618&catid=157
mailto:jobresume@univ.haifa.ac.il
https://hw.haifa.ac.il/human-experience-programs?view=article&id=1619&catid=157
https://hw.haifa.ac.il/human-experience-programs?view=article&id=1619&catid=157
mailto:sari.schiffer@yazamim.org.il
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ראו באתר הדיקנאט : ועדה לפעילות חברתית בדיקנאטוהתנדבות בארגונים הקשורים ל ( "זנ 4) - 3מסלול 

 ". תברתית חמעורבותחת "שירותים לסטודנט" את הלשונית "
 .כאןעל המסלול ניתן לקרוא  נוספיםרטים פ

 
 

   :התנסותגבי תהליכי קבלה והרשמה למסלולי מידע נוסף ל

יזמים פרויקט במסגרת ' וניהול הובלה, בארגונים חברתית ויוזמה מעורבות) 2-ו 1למסלולים   . א
רק אחרי שתעברו  -. לא ניתן להירשם למסלולים אלו בעצמכם תהליכי מיון וקבלהיש ( 'צעירים

 ראיון ותתקבלו, מזכירות החוג תרשום אתכם.

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 למסלול התנסות אליו פניתם, 

. 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.  
 
 
 

 שנה ג' קורסי לימוד
 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 
 
 
  ב"אשכול העשרה": לימוד ובתח
 הלימוד אשכולות שלושתמ אחדב התואר במהלך ללמוד מחוייב תלמיד כל, האוניברסיטה החלטת פי על

 :לימודיו מתחום שלא ז'נ 6 של בהיקף קורסים הבאים
 *"הרוח דרך" אשכול .א
 "  הנתונים מדעי" אשכול .ב
 " ויזמות חדשנות" אשכול .ג
   

 תנאי הינה בהצלחה אלו לימודים השלמתהרישום לקורסים יתבצע תחת תכניות הלימוד של התלמיד. 
 . הסופי בציון ישוקלל אלו קורסיםב והציון בוגר תואר לקבלת

 . התואר שנות שלוש במהלך להשלים ניתן את לימודי האשכול
 .משנת הלימודים תשפ"ב ניתן לשלב לימודים בין מספר אשכולות עד הגעה לסה"כ הנקודות הנדרשהחל 

 
סטודנטים של החוג לשירותי אנוש לא יכולים לקחת קורסי "דרך הרוח" שניתנים ע"י החוג לשירותי אנוש. *

  הקורסים יוסרו ולא יוכרו לאותו סטודנט. -הםיהנושא ייבדק ואם יימצא סטודנט שנרשם אל
 
  התכנית. באתר יתן למצואנופרטים נוספים  אשכולות ההעשרה של הקורסים שימתר
 

  נ"ז והרשמה לקורסי בחירה של  6באחריות התלמיד לוודא: הרשמה לקורסי "אשכול העשרה" בהיקף
   נ"ז. 8החוג לשירותי אנוש בהיקף של לפחות 

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

 

 
 

 'צעירים

https://dekanat.haifa.ac.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98/%d7%94%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/
http://hw.haifa.ac.il/human-experience-programs?view=article&id=1620&catid=157
http://hw.haifa.ac.il/human-experience-programs?view=article&id=1620&catid=157
https://eshcolot.haifa.ac.il/
https://eshcolot.haifa.ac.il/


 טה למדעי הרווחה והבריאותהפקול 

 החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

 

 

 
 

3498838מיקוד   199 שד' אבא חושי הר הכרמל, חיפה      | Mount Carmel, Haifa 31905 

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

 
 
 

 
 תנאי מעבר שלב לשנה ג'

 ': ג לשנה' ב משנה המלאים המעבר תנאי להלן

 שיטות מחקר" בקורס פחותל 51 של סופי ציון". 
 .'הגעה לרמת פטור אנגלית בסוף שנה ב 

 
 בתנאי עמד שלא ים/סקור 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 י חובה וסמינרקורס לקחת יוכל לא
 
 
 
 
 
 

 שנה ב'רישום לקורסים 
 

 13:00-15:00  שני יום, 13.09.2021: הוא' ב שנה לקורסי הרישום מועד
 

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

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

  בהתאם לרמת האנגלית שאליה הגיע  גליתלקורס באנלאחר הרישום לקורסים, יש לערוך רישום
 . הסטודנט

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.

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

 

  15:00ייפתח הרישום לקורסים, והוא יימשך עד השעה  13:00בשעה   13.9.21בתאריך . 
  לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה

 למחרת בבוקר. 07:00ועד  22:00

 08:00ועד  16:00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה  17.10.2021ועד  5.10.2021-החל מ 
 למחרת. 

 עד חצות בלבד.   -17.10.2021–ביום האחרון 
 לאחר מכן לא תהיה אפשרות לבצע שינויים נוספים במערכת השעות.

 
 מועדים אלה.לא יתאפשרו שינויים במערכת לאחר    
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 .באוניברסיטה המחשוב אגף שפרסם כפי לרישום נוספות הנחיות, נוחיותכםל

 סטודנט יקר / סטודנטית יקרה,
 

לשנה"ל ' בחוג לשירותי אנוש בלשנה יחל הרישום לקורסים  13:00-15:00בין השעות  13.9.21-ה שניביום 
 . , במערכת הרישום של האוניברסיטהבתשפ"

 

 המלצות אשר יחסכו מכם בעיות בתהליך הרישום:לפניכם מספר 

 ימים לפני תחילת הרישום. 10יש לשלם את התשלום הראשון עד  .1

מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק  .2
 .לאפס לעצמך את הסיסמהתוכל/י  -שלא קיימת בעיה בכניסה למערכת. לא הצלחת להיכנס

ל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים הח .3
 שלך.

לאחר סיום הרישום, מומלץ להוציא תדפיס מערכת שיעורים ולוודא כי הקורסים אליהם נרשמת  .4
 מופיעים.

 .הסטודנטים פורטל דרך שיעורים מערכת תדפיס להוצאת הנחיות לנוחותכם,

 

 

 :מידע וסיוע נוספים ראו

 :מידע חיוני אודות רישום לקורסים ניתן למצוא בדפים הבאים 

 .מידע חיוני לסטודנטים -

 .הוראות לרישום לקורסים בפורטל הסטודנטים -

  .הנחיות להוצאת תדפיס שיעורים -

  להסתייע בדף  תמיכה וסיוע בבעיות טכניות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה, ניתן
 hc.haifa.ac.il/he-https://stud/== <  מרכז שירות ותמיכה לסטודנטים

 

 

 בלבד.בזמן הרישום, מזכירות החוג תקבל פניות של בעיות טכניות 

 ומתמלא מהר. הרישום לקורסי הבחירה הוא על בסיס מקום פנוי

 העוסקות בבעיות של מקום בקורסי בחירה. לא נקבל פניות בזמן הרישום,

כמו כן, סטודנטים של החוג לשירותי אנוש לא יכולים לקחת קורסי 'דרך הרוח' שניתנים 
נרשם אליהם תחת תכנית י החוג לשירותי אנוש. הנושא ייבדק ואם יימצא סטודנט ש"ע

 הקורסים יוסרו ולא יוכרו בתכנית הלימודים. -'דרך הרוח'

 
 ! ! ! ה ח ל צ ה ב

 
 

https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/
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 מידע כללי

 
 דרכי קשר עם מזכירות החוג 

 מרכזת תארים מתקדמים: ו נהלית לראש החוגעוזרת מ
 univ.haifa.ac.ilagoren@ 8249135-04גב' איילת גורן 

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

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

 https://bit.ly/2H3dBDTדף הפייסבוק של החוג: 
 

 9:30-12:30שעות קבלה: 
 

  :האלקטרוני המודעות לוח
 

 ./https://messages.haifa.ac.ilכתובת לוח המודעות: 
 

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

 על מנת לקבל הודעות באופן קבוע מהחוג לשירותי אנוש, חובה להירשם ללוח המודעות. 
 .אחר חופשת סוכותיש להירשם ללוח המודעות ל

 
 עליכם לבחור רשימ/ות תפוצה המתאימה לכם )בהתאם לתואר, שנה, תכנית וכד'(. 

 ובתכנית המתאימה לפי השנה שלכם. -החוג לשירותי אנוש -אנא בחרו בפקולטה לרווחה ובריאות
 ניתן להירשם למספר רשימות תפוצה.

 
 .מערכת הודעות חוגיות תחת הכותר מרכז המידע לסטודנטיםלרשותכם, חומרי הדרכה נמצאים ב

 
 

 https://stud.haifa.ac.il/irj/portal: הפורטל תובתכ :הסטודנטים פורטל
. הלימוד חדרי ושיבוץ המעודכנת השעות מערכת את, שלכם הבחינות מועדי את למצוא תוכלובפורטל 
 . האוניברסיטה של רמאלייםפו אישורי להזמין תוכלו ודרכו הסופיים הקורסים ציוני את תמצאו גם בפורטל
  .וסיסמה זהות מספר להקליד תצטרכו בפורטל האישי במידע לצפייה

 :לפורטל בכניסה הקשורות בבעיות סיוע לקבל להלן אפשרויות יצירת קשר עם התמיכה על מנת
 תמיכה אגף מחשוב ומערכות מידע

 
 שנתון האוניברסיטה

 מפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה בלינק זה: בשנתון האוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"
/https://shnaton.haifa.ac.il 

 השנתון כולל את תקנוני האוניברסיטה והינו מחייב את הסטודנטים הלומדים בה.
 

 אגרת לתלמיד
 מפורסמת באתר האינטרנט של האוניברסיטה בלינק זה: באגרת לתלמיד לשנת הלימודים תשפ"

/https://igeret.haifa.ac.il 
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