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אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לחוג לסיעוד לתכנית הגנרית (הארבע שנתית)
לקראת שנת הלימודים תשפ"ב
התחלת הלימודים :באוניברסיטה הפתוחה
ההמשך והשלמת התואר :באוניברסיטת חיפה
הבטחת קבלה
אפיק המעבר יאפשר לסטודנטים מרחבי הארץ ,המעוניינים להשלים תואר ראשון בחוג לסיעוד
באוניברסיטת חיפה ,לנצל בתחילת דרכם האקדמית את הפתיחות והגמישות של האו"פ ,שאינה מציבה
תנאי קבלה לנרשמים אליה; ואינה מחייבת העתקת מקום מגורים ,שינויים בתעסוקה או בהיקפה או
שינויים באורח החיים.
דרישות אפיק המעבר
הקבלה לחוג לסיעוד דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת על:


בחינת התאמה (בחינת כניסה) של החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה



ההישגים באוניברסיטה הפתוחה במקבץ קורסים מוגדר.
בנוסף תנאים אוניברסיטאיים :
רמת אנגלית

 רמת ידע בעברית – 120 -פטור או מינימום ( 110ואז יש תנאי להשלמת רמת העברית עד סוף
שנה א)
החוג לסיעוד מתחייב לקבל אליו כתלמיד שנה ראשונה לתואר ראשון (בתכנית הגנרית ,הארבע שנתית)
כל סטודנט של האו"פ ,אשר עבר את בחינת ההתאמה החוגית ובמסגרת לימודיו באוניברסיטה הפתוחה
יסיים בהצלחה (ציון  70ומעלה) כל אחד מהקורסים של האו"פ הרשומים בטבלה שלהלן וישיג ממוצע
של  85ומעלה.
האוניברסיטה הפתוחה
שם הקורס
מספר
עולם הכימיה
20116
ביולוגיה כללית א
20118
יסודות המחקר הכמותי א
10769
מבוא לפסיכולוגיה
10136

אוניברסיטת חיפה – החוג לסיעוד
שם הקורס
נ"ז מספר
01 4א 290.1052.כימיה ותרגול
01 6א 290.1016.ביולוגיה של התא
01 4א 290.1027.שיטות מחקר
01 6א 290.1007.מבוא לפסיכולוגיה
ופסיכולוגיה התפתחותית
290.1014+

נ"ז
3
2
2
4
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מידע כללי
ההרשמה לחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה
סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להגיע לחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה דרך אפיק
המעבר ,מתבקש להירשם לאוניברסיטת חיפה במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים שבה הוא רוצה
לעבור לחוג לסיעוד ,חיפה .לטופס ההרשמה הרגיל עליו לצרף הודעה שהוא לומד באפיק המעבר ,גיליון
ציונים חלקי מן האוניברסיטה הפתוחה המעיד שכבר התחיל ללמוד בה את הנדרש ,וכן תכנית
המבהירה כיצד הוא מתכונן להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים בחוג לסיעוד.
עד לסוף חודש אוגוסט יהיה עליו להעביר למזכירות החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה את גיליון
הציונים המעודכן והרשמי מן האוניברסיטה הפתוחה כולל ממוצע הציונים של הקורסים שלמד .
שימו לב-


העברת המ סמכים (גיליון הציונים חתום על ידי האו"פ) לא יאוחר מסוף אוגוסט .החוג לא יוכל
להתחייב על קבלת מועמדים תקינים לאחר מועד זה מהסיבה של עומס מועמדים ומילוי מכסת
הקבלה החוגית .כל בקשה חריגה תידון בוועדה חוגית.



משמעות הדבר היא שעל הסטודנט להיבחן באוניברסיטה הפתוחה לכל המאוחר במועד א
הראשון של סמסטר ב .



סטודנט שלומד בקורסי קיץ לא יוכל ככל הנראה להשלים את הציונים עד סוף אוגוסט וקרוב
לוודאי ייאלץ להירשם לשנה עוקבת.

עמידה במלוא דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה.
בדבר סידורי ההרשמה ,יש לפנות לאגף מינהל תלמידים באוניברסיטת חיפה ,מחלקת הרשמה:
 ,04-8249992/3מייל. odagan@univ.haifa.ac.il :
פטורים
סטודנט שיגיע לחוג לסיעוד דרך אפיק המעבר ,יקבל פטור מכל מקצועות הלימוד המכוסים על-ידי
הקורסים שלמד באו"פ ,לפי טבלת ההקבלות.
במסגרת השנה הראשונה ,יהיה על הסטודנטים להשלים את הקורסים הנלמדים בחוג לסיעוד בשנה
הראשונה ,ואשר אין להם מקבילה באו"פ ,או שהסטודנטים לא למדו אותם קודם לכן.
בחינת ידע בעברית
נדרש ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ו/או
לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית .החוג לסיעוד דורש רמת עברית של  120נקודות .בין
 -110-119תהיה קבלה על תנאי אוניברסיטאי -לבירור נוסף-ניתן לפנות למדור הרשמה באוניברסיטת
חיפה .04-8249992/3
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תאריכי הרישום לאוניברסיטת חיפה
לשנת הלימודים תשפ"ב:
17.01.2021- 30.06.2021
הגשת מסמכים  -גיליון ציונים -עד
30.08.2021
יש לפנות אל החוג לסיעוד כאשר יש
גיליון עודכן.
מבחן התאמה חוגי
יש ליצור קשר עם מזכירות החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה:
דבי מישור  ,במייל dmishor@univ.haifa.ac.il :
לקבלת מידע על אופן ביצוע בחינת הכניסה .
רק מי שיפנה – יוכל להיות מוזמן באופן אישי לבחינה בהתאם לתנאים ההגעה לקמפוס של משרד
הבריאות.
החל משנת הלימודים תשע"ו ,כל מועמד לחוג לסיעוד המעוניין להירשם ללימודים נדרש לעבור מבחן
התאמה חוגי (בחינת כניסה) לבדיקת ההתאמה למקצועות טיפוליים.
מבחן זה אינו דורש הכנה מוקדמת .משך המבחן הוא  20דקות מול מחשב.

מועמד שלא עבר יוכל לגשת לבחינה נוספת אחת בלבד ,לא באותה שנה.
במידה ותתקיים בחינה בקמפוס חובה להצטייד לבחינה:
 בתעודת זהות. -באוזניות עם אפשרות חיבור למחשב (חיבור של  3.5מ"מ) .אוזניות עם חיבור עגול למחשב.

לקבלת תוצאות בחינת ההתאמה (עובר/נכשל) יש ליצור קשר עם מזכירות החוג לסיעוד: -04-8240811ליאת גברון ,מיילlgavron@univ.haifa.ac.il :
 -04-8288004דבי מישור ,מיילdmishor@univ.haifa.ac.il :

 -מועמד אשר לא ייבחן במבחן ההתאמה החוגי לא יתקבל לחוג לסיעוד.
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לימודי אנגלית
לכל המועמדים לאוניברסיטת חיפה נדרשת רמת סף באנגלית .רמת הידע באנגלית של המועמד נקבעת
על סמך ציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ,או על סמך
לימודים קודמים במוסד אקדמי מוכר.
לנוחיותך -מצ"ב טבלת הציונים בבחינת אמי"ר/אמי"רם ורמות הקורסים בדרישת אוניברסיטת חיפה
(כפי שרשומים באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה):
רמות באנגלית
הציון המינימאלי לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"ב הוא  85בפסיכומטרי /אמי"ר/אמיר"ם.
מועמדים שפטורים מבחינה פסיכומטרית חייבים בבחינת אמי"ר/אמיר"ם כאחד מתנאי הקבלה
ללימודים ולשם סיווג לרמות .על כל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית לצורך קבלת התואר הראשון
(ראה טבלה להלן).
ציון בחלק האנגלי של הבחינה
הפסיכומטרית או בבחינת
"אמי"ר/אמיר"ם"

תרגום הציון לרמה
באוניברסיטת חיפה

 134ומעלה

( 8פטור מלימוד אנגלית)

133-120

( 7מתקדמים ב')

119-100

( 6מתקדמים א')

99-85

( 55בסיסי)

84-70

( 42טרום בסיסי ב')*

69-50

( 41טרום בסיסי א')*

הערה  :סטודנט שהתקבל ללימודים כאשר רמתו באנגלית היא בסיסי ( 85לפחות) יהא עליו להשלים
את כל הרמות הנותרות עד לפטור -עד סוף השנה השנייה בלימודיו לתואר ראשון.
מומלץ לכל מי שמתכוון לעבור לחוג לסיעוד מן האו"פ להשלים את דרישות האנגלית לפני המעבר.
הקורסים הנדרשים באנגלית אינם מקנים נקודות צבירה (נק"ז).
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שינויים בתכניות הלימודים ובאפיק המעבר
עם ההתקדמות בחזית הידע מוכנסים שינויים בתכניות הלימודים .גם היצע הקורסים עשוי להשתנות.
שינויים כאלה ,וכמוהם הצורך לווסת ולאזן את מספר הסטודנטים בהתאם לביקוש ,עשויים לחייב
הכנסת שינויים בדרישות אפיק המעבר .לפיכך מוטלת החובה על הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה
הפתוחה במגמה לעבור לחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה ,לוודא מדי סמסטר את עדכניות דרישות אפיק
המעבר .ניתן לבדוק את המידע באתר הבית של האו"פ המעודכן באופן שוטף.
ייעוץ
להבהרות נוספות ,אם תידרשנה ,אפשר לפנות אל יועצי האוניברסיטה הפתוחה בתחום החינוך
באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ .09–7782222
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