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 טע"שנה"ל תשהנחיות כלליות לרישום קורסים ל

 
מהווה אישור קבלה לביה"ס לעבודה סוציאלית, ו/או  אינה. קבלת דפי הסבר אלו א

 .טתשע"זכאות להמשך לימודים בשנה ב' או ג' בשנה"ל  אישור

 הזכאות נבדקת על ידי המחשב בזמן הרישום.

חובה להשלים לימודי אנגלית עד סיום שנת הלימודים השניה ועד  - אנגלית. ב

להמשיך  לא יורשהעד סוף שנה ב' תלמיד שלא ישלים לימודי אנגלית   .בכלל

 .נה ג'להקליד מערכת לש ולא יוכללימודיו 

.  חובת הרישום לקורסים במערכת השיעורים חלה על כל תלמיד פעם אחת ג

הרישום יעשה לכל הקורסים שילמדו באותה   בשנה לקראת תחילת שנה"ל.

 . השנה

האחריות להרכבת מערכת השיעורים והתאמתה לתקנות, לדרישות הקדם  * 

 . סטודנטמוטלת על הולחובות תכנית הלימודים 

תיים בהם לומדים בקבוצות,  יש להקפיד ולהקליד את הרישום * בקורסים שנ

לסמסטר ב'  לאותה הקבוצה והמרצה שלמדת בסמסטר א'. לנושא זה יש השלכות 

לצפייה בחומר הקורס במודל ועל דיווח הציונים. עם תום תקופת השינויים לא ניתן 

 יהיה לבצע יותר תיקונים במערכת.  

רשם לשני הסמסטרים. אי רישום משמעו שלא יחול * לימודי שדה, יש להקפיד ולהי

 עליכם ביטוח.

 תכנית הלימודים בבית הספר לעבודה סוציאלית מחייבת את הסטודנט. * 

אין להקליד קורסים החופפים במסגרת זמן של יום ושעה. במידה וסטודנט יקליד  *

 את אחד מהקורסים הללו. יבטלקורס החופף לקורס אחר, ביה"ס 

מר לעצמו את הזכות לבטל קורסים אליהם נרשם הסטודנט שלא לפי ביה"ס שו *

 ו/או בחוברת זו. הכללים האקדמיים אשר הוגדרו בשנתון

 נ"ז. 44 -לא ניתן ללמוד בשנה אקדמית יותר מ  *

שיהווה אישור לתוכנית  שעות רשמי לאחר הרישום עליכם להוציא תדפיס מערכת

ולא  תםלא יחשב כקורס אותו למד  קורס שלא יופיע בתדפיס רשמי לימודיכם.

 .תוכלו להיבחן בו

 תקופת שינויים במערכת השיעורים,  ניתן לערוך במועדים הבאים בלבד :  .ד

 , יכול התלמיד לערוך שינויים 07.10.2018ועד לתאריך  לאחר חלון הזמן שהוקצה

 . למחרת בבוקר 07:00ועד  22:00במערכת, כל יום החל משעה 

המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום     21.10.2018ועד  07.10.2018-החל מ

 עד חצות בלבד. - 21.10.2018–למחרת. ביום האחרון  08.00ועד  16.00משעה 
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    לרישוםהנחיות  

 
 לתשומת לבכם, רשימת השיעורים )פירוט ימים ושעות( מופיעה באינטרנט

עם זאת, לקראת  . אנו עושים כל מאמץ להימנע משינויים. יחדבקטלוג הקורסים

 מועד הרישום לקורסים נא לבדוק באמצעות האינטרנט את המערכת המעודכנת.

 

 .את מערכת השיעורים הרצויה לכם בטרם תיגשו לבצע רישום, הכינו היטב

  14.9.18ד לתשומת לבכם: למרות ששובר התשלום הראשון מאפשר תשלום ע

  מועד הרישום . לפנייש לשלמו עד לפחות עשרה ימים  

 סטודנט אשר לא ישלם מקדמת שכ"ל עד למועד המתאים לא יוכל לבצע רישום.

 

 חובה להשתמש בשירותי הרישום הממוחשב )אינטרנט(  לרישום לקורסים.  

 

 :  מועדי הרישום

בשבוע האחרון של אוגוסט  יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום 

הנכם מתבקשים לפנות  ן זמן הרישום, ויש בעיה עם חלוהאישיים שלכם. במידה  

 במידי למזכירות תלמידים.

 

 15:00 – 13:00בין השעות     03.09.2018יתקיים בתאריך   'הרישום לשנה א

 15:00 – 13:00בין השעות      13.09.2018יתקיים בתאריך   'הרישום לשנה ב

 15:00 – 13:00ין השעות    ב  05.09.2018יתקיים בתאריך   'הרישום לשנה ג

האפשרות להירשם לקורסים ולשינויים באמצעות הפורטל מוגבלת לשלושה 

 מועדים: 

 .   מועד הרישום הייחודי  של התלמיד על פי חלון הרישום שלו. 1

 נכם מתבקשים לבדוק מבעוד מועד את חלון הרישום שלכם. ה      

 למחרת  07:00ועד  22:00.    הלילה של אותו מועד רישום ייחודי החל משעה 2

 בבוקר.      

 לשלושת   המערכת תהיה פתוחה לשינויים     21.10.2018ועד  07.10.2018-החל מ.   3

 למחרת.  08.00ועד  16.00כל יום משעה הסמסטרים ,       

 עד חצות בלבד. - 21.10.2018–ביום האחרון       

  .   לא יתאפשרו שינויים במערכות לאחר מועדים אלה       
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 הנחיות לרישום באינטרנט :

www.haifa.ac.il    סטודנטים  מידע ושרותים לסטודנט  הזדהות 

 מועדי רישום. רישום סמסטריאלי 

תחת "רישום " קיים כפתור "הוראות לרישום" בו יפורטו ההנחיות לביצוע הרישום 

שים לקרוא את ההנחיות בעיון בטרם יחלו את הממוחשב. כל התלמידים מתבק

 הרישום עצמו.

 לביצוע הרישום יש לבחור בלשונית "רישום " ובכפתור " רישום".

 . 10עמ'  ניתן למצוא הסבר זה גם באיגרת לתלמיד

http://www.haifa.ac.il/
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 לתלמידי שנה א'הנחיות 

 
 לנשים בשעה, לתלמידי שנה א'אוריינטציה יום תקיים י  07.10.2018בתאריך 

  16:00-18:00 ולגברים בשעה 14:00-16:00

  חובה.היא  הנוכחות. במכללת מבח"ר, בבני ברק 

 

בקורס זה לגברים יש קבוצה אחת ולנשים יש שתי  – יסודות ההתערבות בע"סא. 

הרישום הוא לאותה הקבוצה הן  .על הנשים להירשם לקבוצה אחת בלבדקבוצות. 

  בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.

ודם את סמסטר א' ולאחריו את סמסטר ב' לאותו מספר יש להקפיד להקליד ק

יוצר בעיה בגישה לנתוני המודל  'רישום לקבוצה לא נכונה בסמסטר ב קבוצה.

 ציוני הקורס.דיווח ול

שינויים ברישום לקורס זה במידה ויש  לערוךביה"ס שומר לעצמו הזכות  :שימו לב

לוח ו/או ל אלקטרונילדואר ה על כל שינוי שכזה תקבלו הודעה בכתב ,צורך 

ובמערכת  בלוח המודעותרישום ה וייאחר שינ. באחריות הסטודנט לעקוב מודעות

 .עוד בטרם תתחיל שנת הלימודים השעות בפורטל,

 

באמצעות מילוי טפסים מול  הנעש אנגלית הרישום לקורסי -רישום לאנגלית  .ב

 ובהתאם לרמה הנדרשת ממנו באנגלית.מזכירות מבח"ר 
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  הקורסים לשנה א': רשימת

-מידע לסטודנט – באתר האינטרנט של האוניברסיטה ים)ימים ושעות מופיע 

 קטלוג קורסים( נתון לשינויים.

 
 א'גברים שנה 

 מספר קורס )נ"ז(נקודות זכות  סמסטר קורס
 288.1601 2 א' מבוא לע"ס א
 288.1602 2 ב' מבוא לע"ס  ב

 288.1603 3 א' יסודות ההתערבות בע"ס א

 288.1604 3 ב' יסודות ההתערבות בע"ס ב
 288.1608 2 א' מבוא לפסיכולוגיה     
 288.1624 2 ב' פסיכולוגיה חברתית  

 288.1627 2 א' משפחה תהליכי גדילה ופגיעה א 
 288.1628 2 א' משפחה תהליכי גדילה ופגיעה ב 

 288.1623 2 א' מיומנויות מחשב וכתיבה מדעית א
 288.1610 2 א' וציולוגיה    מבוא לס

 288.1626 2 א' תאוריות מרכזיות בעו"ס       

 288.1629 2 ב' מדינת הרווחה               
 288.1621 2 א'    עבודה סוציאלית רב תרבותית

 288.1616 4 א' מבוא לסטטיסטיקה א
 288.1617 4 ב'                  מבוא לסטטיסטיקה ב

 288.1615 2 ב'                     סיכוןילדים ונוער ב
 288.1605 2 א'   כלכלה חברתית

 
    

 א'נשים שנה 
 קורס

 
 מספר קורס נקודות זכות )נ"ז( סמסטר

 288.1701            נ"ז     2 )סמסטר א(  מבוא לע"ס א
 288.1702                      נ"ז 2 )סמסטר ב(  מבוא לע"ס  ב

 288.1703 נ"ז 3 )סמסטר א( ערבות בע"ס איסודות ההת

 288.1704 נ"ז 3 )סמסטר ב( יסודות ההתערבות בע"ס ב
 288.1708 נ"ז 2 )סמסטר ב(  מבוא לפסיכולוגיה 

 288.1722 נ"ז 2 )סמסטר ב( פסיכולוגיה חברתית
 288.1724 נ"ז 2 )סמסטר א( משפחה תהליכי גדילה ופגיעה א

 288.1725 נ"ז 2 )סמסטר ב( ב משפחה תהליכי גדילה ופגיעה
 288.1715  נ"ז2 )סמסטר ב( ילדים ונוער בסיכון    

 288.1710 נ"ז 2 (א)סמסטר  מבוא לסוציולוגיה
 288.1727  נ"ז 2 )סמסטר ב( מדינת הרווחה   

 288.1726                   נ"ז 2 )סמסטר א(     תיאוריות מרכזיות בעו"ס    
 288.1706 נ"ז 2 )סמסטר ב( תרבותית עבודה סוציאלית רב

 288.1716  נ"ז 4 )סמסטר א( א מבוא לסטטיסטיקה 
 288.1717                 נ"ז 4 )סמסטר ב( ב מבוא לסטטיסטיקה

 288.1705 "ז2 (ב)סמסטר  מבוא לכלכלה חברתית
 288.1721 נ"ז 2    )סמסטר א( מיומנויות מחשב וכתיבה מדעית
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 :  לידיעתכם

. הקורסים : מבוא לע"ס א+ב, יסודות ההתערבות בע"ס א+ב , הינם קורסים 1

 צמודים ומהווים אשכול לימודים אחד

 קורסי מתודה(.)  

:  הינם קדם לקורסיםשנה א'  יסודות ההתערבות בע"ס , . הקורסים : מבוא לע"ס2

 שיטות התערבות, עבודה קבוצתית, עבודה קהילתית ולימודי שדה  של שנה ב'.

 . הקורס מבוא לפסיכולוגיה  הינו קדם לקורס פסיכופתולוגיה.3

 . הקורס סטטיסטיקה הינו קדם לשיטות מחקר.4
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 לתלמידי שנה ב'הנחיות 

 
קורסים אלו הינם  – שיטות התערבות, עבודה קהילתית, עבודה קבוצתיתא. 

עליכם ללמוד את הקורס בשני שנתיים. לקורסים אלו יש מספר קבוצות, 

יש להקפיד להקליד קודם את .  )עם אותו המרצה( רים באותה הקבוצההסמסט

רישום לקבוצה לא נכונה  לאותו מספר קבוצה. 'ולאחריו את סמסטר ב 'סמסטר א

 . יוצר בעיה בגישה לנתוני המודל ולציוני הקורס 'בסמסטר ב

במידה  אלושינויים ברישום לקורסים  לערוךביה"ס שומר לעצמו הזכות  :שימו לב

 . על כל שינוי כזה תקבלועל פי שיקולים מקצועיים של מורי הקורסים יש צורךו

בלוח המודעות רישום אחר שינוי ההודעה בכתב. באחריות הסטודנט לעקוב 

 .שנת הלימודיםתחילת עוד בטרם  ובמערכת השעות בפורטל,

 

בעת הקלדת המערכת, עליכם להירשם :  שיטות התערבותרישום לקורס ב. 

. ליה תשובצו על ידי ביה"ס. השיבוץ יפורסם בלוח המודעות באינטרנטלקבוצה א

יש להקפיד ולהירשם בשני הסמסטרים לאותה קבוצה, עליכם  להקליד קודם את 

רישום לקבוצה לא נכונה  סמסטר א' ולאחריו את סמסטר ב' לאותה הקבוצה.

 יוצר בעיה בגישה לנתוני המודל ולציוני הקורס. 'בסמסטר ב

 

בעת הקלדת המערכת, עליכם :  ום לקורס עבודה קהילתית/ארגוניתריש . ג

להירשם לקבוצה אליה תשובצו על ידי ביה"ס. השיבוץ יפורסם בלוח המודעות 

יש להקפיד ולהירשם בשני הסמסטרים לאותה קבוצה, עליכם  . באינטרנט

רישום  להקליד קודם את סמסטר א' ולאחריו את סמסטר ב' לאותה הקבוצה.

 יוצר בעיה בגישה לנתוני המודל ולציוני הקורס. 'לא נכונה בסמסטר ב לקבוצה

 

:  בעת הקלדת המערכת, עליכם להירשם  רישום לקורס עבודה קבוצתית. ד

 לקבוצה אליה תשובצו על ידי ביה"ס. השיבוץ יפורסם בלוח המודעות באינטרנט.

ו מספר יש להקפיד להקליד קודם את סמסטר א' ולאחריו את סמסטר ב' לאות

יוצר בעיה בגישה לנתוני המודל  'רישום לקבוצה לא נכונה בסמסטר ב קבוצה.

 ולציוני הקורס.

 

 השיבוץ הסופי מותנה בעמידה בתנאי המעבר לשנה ב' והוא – לימודי שדה. ה

לשני יש לבצע רישום במערכת ללימודי שדה  . יישלח בנפרד במועד מאוחר יותר

 הסמסטרים.
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 :טופס הצהרת סטודנט 

מבוטחים ע"י האוניברסיטה ב"בטוח אחריות   סטודנטים העושים הכשרה מעשית,

 מסגרת ההכשרה המעשית.שלישי במקצועית" הנותן כיסוי ביטוחי לתביעות צד 

במקביל, סטודנטים מחויבים לחתום על טופס "הצהרת סטודנט" המתייחס 

ית/ התנהגות בלתי נזק שנגרם בזדון / בכוונה תחילה / ברשלנות קיצונ למקרים של 

 סבירה.

  , הינה תנאי לביצוע הכשרה מעשית.השנייהחתימה על טופס ההצהרה בשנה 

  הצהרה זו תקפה לכל שנות ההכשרה של הסטודנט. 

עליכם להביא טופס זה למפגש הראשון של ההדרכה הקבוצתית שתתקיים 

 . לימודי שדה שנה בבמסגרת 

טופס הצהרת סטודנט לימודי   - ב.א –טפסים  –ההצהרה נמצאת באתר ביה"ס 

    forms-ba-http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/forms/171    שדה

 

 

 אין מתקיימת במסגרת לימודי שדה )אחת לשבועיים(.  -הדרכה קבוצתית  .ו

לוחות בהיחידה ללימודי שדה  על ידיהשיבוץ להדרכה יפורסם  ,להירשם לקורס זה

 . שנת הלימודיםהמודעות בתחילת 

הערכת  –נא לוודא שנרשמתם לקורס הקיץ  –ישום לקורס קיץ )גברים( . רז

 .01ק288.2617תוכניות התערבות 

 

http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/forms/171-ba-forms
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  ':רשימת הקורסים לשנה ב

קטלוג -מידע לסטודנט – שעות מופיע באתר האינטרנט של האוניברסיטההימים וה)

 .נתון לשינויים קורסים(

 
   -גברים שנה ב' 

 

נקודות זכות  סמסטר קורס
 )נ"ז(

 מספר קורס

 288.2620 נ"ז 5 )סמסטר א( לימודי שדה
 288.2621 נ"ז 5 )סמסטר ב( לימודי שדה

 288.2601    נ"ז 3       )סמסטר א(   שיטות התערבות א'

 288.2602 נ"ז 3 ב( )סמסטר   שיטות התערבות ב'
 288.2603     נ"ז 2      )סמסטר א( עבודה קבוצתית א'
 288.2604 נ"ז 2 )סמסטר ב(   עבודה קבוצתית ב'
 288.2605     נ"ז 2 )סמסטר א( עבודה קהילתית א'
 288.2606 נ"ז 2 )סמסטר ב(  עבודה קהילתית ב'

 288.2612      נ"ז 2     )סמסטר א( א' פסיכופתולוגיה
 288.2613 נ"ז 2 )סמסטר ב( פסיכופתולוגיה ב'  

 288.2610    נ"ז 2      )סמסטר א( 'שיטות מחקר א

 288.2611  נ"ז 2 )סמסטר ב(           'שיטות מחקר ב
 288.2624  נ"ז 2   )סמסטר א( תיאוריה מחקר וטיפול בהתמכרויות  

 288.2615                   נ"ז    2 )סמסטר ב(        מבוא למדיניות חברתית
)סמסטר  הערכת תוכניות התערבות  

 קיץ(
 288.2617 נ"ז 2

 

  –נשים שנה ב' 

נקודות זכות  סמסטר קורס
 )נ"ז(

 מספר קורס

 288.2720 נ"ז 5      )סמסטר א( לימודי שדה
 288.2721 נ"ז 5 )סמסטר ב( לימודי שדה

 288.2701     זנ" 3      )סמסטר א(   שיטות התערבות א'
 288.2702  נ"ז 3 )סמסטר ב( שיטות התערבות ב'
 288.2703   נ"ז 2       )סמסטר א(   עבודה קבוצתית א'
 288.2704 נ"ז 2 )סמסטר ב(   עבודה קבוצתית ב'
 288.2705    נ"ז 2      )סמסטר א(   עבודה קהילתית א'
 288.2706 נ"ז 2 )סמסטר ב( עבודה קהילתית ב'

 288.2712     נ"ז 2      )סמסטר א( א' יכופתולוגיהפס
 288.2713 נ"ז 2 )סמסטר ב( פסיכופתולוגיה ב'  

 288.2710     נ"ז 2     )סמסטר א( 'שיטות מחקר א

 288.2711 נ"ז 2 )סמסטר ב(           'שיטות מחקר ב
 288.2725       נ"ז          2 )סמסטר א(                        התנהגות ארגונית

 288.2724 נ"ז 2   )סמסטר ב( תיאוריה מחקר וטיפול בהתמכרויות  
 288.2715 נ"ז                 2 )סמסטר א(             מבוא למדיניות חברתית
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 :  לידיעתכם

הקורסים : שיטות התערבות, עבודה קבוצתית, עבודה קהילתית ולימודי  .1

 וים אשכול לימודים אחד )מתודה(.שדה הינם קורסים צמודים ומהו

הקורסים : שיטות התערבות, עבודה קבוצתית, עבודה קהילתית ולימודי  .2

 שדה הינם קדם ללימודי שדה שנה ג' ושיטות התערבות מתקדמים.

 .שיטות מחקר הינו קדם לסמינר מחקר .3
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 'לתלמידי שנה ג הנחיות
 
 
המעבר לשנה ג' והוא יישלח השיבוץ הסופי מותנה בעמידה בתנאי  - לימודי שדה. א

 .לשני הסמסטריםיש להירשם ללימודי שדה  בנפרד.

מתקיימת במסגרת לימודי שדה )אחת לשבועיים(. השיבוץ  - הדרכה קבוצתית. ב

שנת לוחות המודעות בתחילת בלהדרכה יפורסם ע"י היחידה ללימודי שדה 

-10:00שעות לנשים בימי א' בין הההדרכות הקבוצתיות מתקיימות  .הלימודים

 . 18:00-20:00בין השעות בימי ד' ולגברים  12:00

 .אין להירשם לקורס זה 

השיבוץ נקבע על ידי ביה"ס  . הקורס הינו שנתישיטות התערבות מתקדמים . ג

בעת הקלדת המערכת עליכם  להירשם לאותה הקבוצה  ויפורסם בלוח המודעות.

טר א' ולאחריו את סמסטר בשני הסמסטרים. יש להקפיד להקליד קודם את סמס

יוצר בעיה בגישה  'רישום לקבוצה לא נכונה בסמסטר ב ב'  לאותה הקבוצה.

 לנתוני המודל ולציוני הקורס.

 :רשימת הקורסים לשנה ג'
  
 – שעות מופיע באתר האינטרנט של האוניברסיטההימים וה) מספרי הקורסים,  

 קטלוג קורסים( נתון לשינויים.-מידע לסטודנט
 

   -' גרים שנה גב
נקודות זכות  סמסטר קורס

 )נ"ז(
 מספר קורס

 288.3620 נ"ז 5      )סמסטר א( לימודי שדה
 288.3621 נ"ז 5 )סמסטר ב( לימודי שדה

 288.3627 נ"ז 3 )סמסטר א(     'שיטות התערבות מתקדמים א
 288.3628 נ"ז 3   )סמסטר ב(   'שיטות התערבות מתקדמים ב

 288.3626  נ"ז     2 )סמסטר א(   מדיניות             פרקטיקה של 
 288.3622  נ"ז   2 )סמסטר א( התנהגות ארגונית 

 288.3612 נ"ז 2     )סמסטר א(   וערכים  חוק אתיקה 
 288.3623 נ"ז 2 )סמסטר א(  משאבי אנוש

 288.3601 נ"ז      2 )סמסטר א(   סמינר ארגוני קהילתי  א   
 288.3602 נ"ז      2 )סמסטר ב(     גוני קהילתי ב            סמינר אר

 288.3605       נ"ז 2    )סמסטר א( א קרסמינר מח

  288.3606  נ"ז      2 )סמסטר ב(     סמינר מחקר ב                         

 288.3630 נ"ז                       2 )סמסטר ב(     תיאוריות אישיות             

 נ"ז         2 )סמסטר ב( אלימות במשפחה, בחברה ובקהילה
 

288.3631 

 288.3615 נ"ז       2 )סמסטר ב'( קרימינולוגיה
 288.3629 נ"ז       2 )סמסטר ב'( דינמיקה משפחתית                            
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  -נשים שנה ג' 

נקודות זכות  סמסטר קורס
 )נ"ז(

 מספר קורס

 288.3720 נ"ז 5      )סמסטר א( ודי שדהלימ
 288.3721 נ"ז 5 )סמסטר ב( לימודי שדה

 288.3728 נ"ז 3 )סמסטר א(     'שיטות התערבות מתקדמים א
 288.3729 נ"ז 3   )סמסטר ב(   'שיטות התערבות מתקדמים ב
 288.3727  נ"ז     2 )סמסטר ב(   פרקטיקה של מדיניות             

 288.3712 נ"ז 2     )סמסטר א(   וערכים  חוק  אתיקה
 288.3701 נ"ז      2 )סמסטר א(   סמינר ארגוני קהילתי  א   

 288.3702 נ"ז      2 )סמסטר ב(     סמינר ארגוני קהילתי ב            
 288.3705       נ"ז 2    )סמסטר א( א קרסמינר מח

 288.3706  נ"ז      2 )סמסטר ב(        סמינר מחקר ב                      

 288.3732 נ"ז                  2 )סמסטר א(    תיאוריות אישיות            

 288.3707 נ"ז         2 )סמסטר ב( אלימות במשפחה, בחברה ובקהילה
 288.3715 נ"ז       2 )סמסטר א'( קרימינולוגיה

 288.3730 נ"ז       2 )סמסטר ב'(           דינמיקה משפחתית                  

 288.3726 נ"ז        2 )סמסטר ב(   הערכת תוכניות התערבות        

 288.3733 נ"ז             2 )סמסטר ב'(       יהדות ועבודה סוציאלית        



13 
 

 : ונהלים כלליים ציונים ,בחינותמידע בנושא 

 

אשון של האוניברסיטה מחייב את כל תקנון הלימודים הכללי לתואר ר

הסטודנטים בבית הספר לעבודה סוציאלית. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון רב את 

 שנתון. –סטודנטים  - באתר האוניברסיטה מתפרסםה טהשנתון לשנה"ל תשע"

בשנתון מפורסמים גם נהלי ביה"ס לעבודה סוציאלית )כולל מערכת השיעורים 

 עבר הנדרשים בין שנות הלימוד השונות(  .לפי שנות הלימוד ותנאי המ

 

. בשום מקרה לא ניתן בלבד בקורסי התואר הראשון מוצעים שני מועדי בחינות .א

 להיבחן יותר מפעמיים בקורס רשום אחד )תקנון מועדי בחינות מופיע בשנתון(.

בקשה למועד חריג למזכירות תלמידים הטופס יש להעביר את  –מועד חריג  .ב

 מתאימים. נלווים הרים ההאישו אתולצרף 

תלמיד המבקש תנאים מיוחדים בלימודיו בגין לקות למידה ו/או מגבלות  .ג

 רפואיות, יגיש בקשה בצירוף האישורים הנדרשים לדיקנאט הסטודנטים.

 בדיקנאט הסטודנטים תיערך בדיקה מתאימה וכל מקרה יבחן לגופו.

בים לפנות לדיקנאט עולים חדשים הזכאים לקבל הארכת זמן, לפי התקנון, חיי .ד

 הסטודנטים להסדיר עניין זה.

עבודה, על הסטודנט  הגשת תחובבכל הקורסים בהם חלה  : הגשת עבודות .ה

 .עד קבלת הציון לשמור לעצמו העתק מהעבודה
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 הכרה בלימודים קודמים

מתבקשים לפנות תלמידים המבקשים פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים, 

בצרוף המסמכים המעידים על לימודיהם )גיליון ציונים לראש תכנית ב"א,  בכתב

מועד אחרון להגשת  רשמי, סילבוס ורשימה ביבליוגרפית(. תשובה תינתן בכתב. 

 14.10.2018בקשות הינו 

סטודנט שבנה מערכת ולאחר מכן הגיש בקשה, ובקשתו אושרה, יבטל את 

 הקורסים אליהם נרשם ובגינם גם קיבל הכרה.

 יוכרו לאחר תואר ראשוןנים בבקשה להכרה בלימודים קודמים סטודנטים הפו ,

 .נ"ז  12 -להם לא יותר מ

  סטודנטים שלמדו במוסד אקדמי אחר, נקודות הזכות של הקורס יוכרו ללא

 ציון.

 

 לוח מודעות

 באתר האינטרנט של ביה"ס. לוח המודעות של ביה"ס נמצא 

 /http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he:   כתובת אתר האינטרנט של ביה"ס

אמצעי הקשר העיקרי ביניכם לבין ה ואאתר האינטרנט החוגי הב לוח המודעות

 שם.לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות  מחובתכם . תלמידיםמזכירות 

על מנת  ,להירשם באתר האינטרנט של ביה"ס עליכם ,המערכתהקלדת לאחר 

 לקבל את ההודעות המתפרסמות לדוא"ל שלכם.

 . על פי שנת הלימוד שלכם להירשם  כל שנה מחדש יש 

)ולאחר הקלדת מערכת   03.09.2018   ניתן יהיה להירשם באתר החל מתאריך

 http://hw2.haifa.ac.il/index.php/he/message   הלימוד בלבד(

  

 ביטול שיעורים 

פורטל הסטודנטים ו/או להירשם  -באינטרנט ביטול שיעורים יומי ניתן לברר

 . בלת שירות מידע לטלפון הנייד )ההנחיות מופיעות באיגרת לתלמיד(לק

 הרשימה מתעדכנת כל יום ובמשך כל היום.

 
 . טעלי תפקידים בביה"ס תשע"ב

    פרופ' מרים כהן  –ראש ביה"ס 

    ד"ר חיה קורן –ראש תוכנית ב.א 

 פרופ' גיא אנוש –ראש אקדמי לתוכנית מבח"ר 

   שרון נחמניד"ר  –ה מנהלת היחידה ללימודי שד
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  דץלילך גב'  –מרכזת היחידה ללימודי שדה 

 

 הממונה על יעוץ לענייני סטודנטים

הממונה על יעוץ לענייני סטודנטים מתמנה על ידי ראש בית הספר, מקרב חברי סגל 

ל"יועץ", סטודנטים לעבודה סוציאלית  להפנות/לפנותהבכירים של ביה"ס. רשאים 

ים, מתאמי לימודי שדה, מדריכים, מורי יסודות ההתערבות בכל שלב של הלימוד

ג'(, החשים בקשיים במהלך -בע"ס )שנה א'( ומורי שיטות התערבות )שנה ב' ו

ההכשרה ובלימודים. פרוט תפקיד הממונה על היעוץ לענייני סטודנטים והתהליך, 

 study-.haifa.ac.il/index.php/he/field2http://sw ניתן לקרוא באתר ביה"ס : 

 

 

http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/field-study
http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/field-study
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 נספח :

 נוהל פיצול לימודים
 
לא יאושר פיצול לימודים לתלמידי שנה א' טרם תחילת הלימודים או מיד עם  .1

 לת  לימודיהם.יתח
 
תב, תלמיד המבקש לפצל את לימודיו חייב לפנות לראש תכנית ב"א בבקשה בכ.  2

 .ויגיש מסמכים במידת הצורך בקשתו לפיצולבה ינמק את 
 
ע"י ראש תכנית ב"א , בכפוף לנוהל פיצול לימודים בכתב . פיצול לימודים יאושר 3

 הנהוג בבית הספר לעבודה סוציאלית.
 
 . המפצל לימודים חייב ברצף הבא של קורסים ולימודי השדה :4
 

 נה א'.להשלים את תכנית לימודי ש :  שניהשנה 
 כן יוכל להשתתף ב:                   
 לימודים עיוניים שאינם קורסי פרקטיקה בתכנית שנה ב'                  
 :לא יוכל להשתתף ב                  
 .של שנה ב' לימודי שדה                  

 
 להשלים את תכנית לימודי שנה ב' , כולל לימודי שדה. שנה שלישית:

 :כן יוכל להשתתף ב                        
 לימודים עיוניים שאינם קורסי פרקטיקה בתכנית שנה ג'.                        
 :לא יוכל להשתתף ב                        
 לימודי שדה של שנה ג'.                        

 
 שנה רביעית ואילך שתי אפשרויות :

 להשלים את תכנית שנה ג' במלואה בשנה אחת.(  1                    
 ( להשלים את חובותיו לתואר ראשון בשלבים : 2                    

 שלב ראשון: יתרת חובותיו בלימודים עיוניים.                         
 קורסי פרקטיקה בתכנית שנה ג' , כולל לימודי שדה. שלב שני:                          

 
 תנאי המעבר לתלמיד המפצל לימודיו זהים לאלו של כלל התלמידים.. 4
 
בתקופה שלא תעלה על . המפצל לימודים חייב למלא את כל החובות בבית הספר 5

 חמש שנות לימוד רצופות.
 
) קורסים  3. יש לסיים את חובות האנגלית לפני שמתחילים ללמוד קורסים מדרג 6

 של שנה ג'(.
 

ול הלימודים יכול להיות השפעה על שכר הלימוד / קבלת , לפיצ* לתשומת לבך
 האחריות לבדיקת השפעה זו מוטלת על הסטודנט.   .מלגות

 


