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 ב     ה    צ    ל    ח     ה



 סטודנטים יקרים,  
 

ברכותינו לתלמידים החדשים על הצטרפותם ללימודי המ"א בבית הספר  

י שהלימודים  מקווים  אנו  חיפה.  באוניברסיטת  סוציאלית    הוו לעבודה 

אתכם   ויעשירו  אתגר  המקצועי  עבורכם  בהיבט  והן  האקדמי  בהיבט 

 והאישי. 

 
השיבה לספסל הלימודים, איחולינו לשנה של אתגר, עניין  עם    –לוותיקים  

 והצלחה.

 
, מומלץ  וההרשמה לקורסים    (10.10.2021)  תשפ"אלקראת פתיחת שנה"ל  

ה את  בעיון  לתלמידלקרוא  האוניברסיט "איגרת  באתר  המפורסמת    ה/ " 

נהל תלמידים. איגרת זו כוללת מידע כללי על הסדרי הרישום ועל  יאגף מ

 תקנות שכר הלימוד באוניברסיטה.  

 ל תקנון הרשות ללימודים מתקדמים.חשוב לעבור ע

.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/takanon/takanon_1603https://graduate

2016_ma.pdf 

 
במהלך   התלמיד  נדרש  לו  המידע  את  לרכז  במטרה  הוכנה  זו  חוברת 

 הלימודים. 

למזכירות    פנייה  ע"י  הבהרה,  ו/או  שתתעורר  בעיה  בכל  לסייע  נשמח 

 תלמידים  

   ohakim@univ.haifa.ac.il  – ילאורטל   8249775-04 -באמצעות הדוא"ל 

 .בתקופת קורונה יש להתעדכן בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

    ייתכנו שינויים באופן ההוראה והלמידה בעקבות מחלת הקורונה . רשויות האוניברסיטה          

 יפרסמו הנחיות בסמוך לפתיחת שנה"ל בנושא.           

בבי ממוקם  סוציאלית  לעבודה  הספר  מדעי     620חדר    6קומה  ת  בניין 

 רווחה ובריאות . 

 

                                                         
 באיחולי הצלחה,                                                     

 
 ראש תוכנית השלמות ותואר שני   – חני נוימןד"ר 

 חכים  י  ב' אורטלג            
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 נחיות כלליות לרישוםה

  הרישום הממוחשבמועדי 

                                                   14:00-16:00משעה  14.9.2021   -  תואר שני א'שנה 

 14:00-16:00משעה  12.9.2021   -  ' תואר שניבשנה 

 
וחה לשינויים כל יום משעה  המערכת תהיה פת 17.10.2021ועד    05.10.2021-החל מ 

 עד חצות בלבד. -17.10.2021–ביום האחרון   למחרת.  08:00ועד    16:00

  לא יתאפשרו שינויים במערכות לאחר מועדים אלה.      

לקראת סוף חודש    הנכם מתבקשים לבדוק מבעוד מועד את חלון הרישום שלכם

 הרישום מועד לפני אשוניתהר  הסיסמה עם הרישום למערכת ולהיכנס לנסות מומלץ. אוגוסט

  לאפס י/תוכל -להיכנס  הצלחת לאבמידה ו .למערכת   בעיה בכניסה קיימת שלא לבדוק  בכדי

 .הסיסמה את לעצמך 

 הנחיות לרישום באינטרנט :

את מועדי הרישום האישיים שנקבעו לכל תלמיד/ה    לפני מועד הרישום, ניתן יהיה לראות בפורטל

 : רט)חלון רישום( במסלול המפו 

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

 רישום. וחלונות מועדי   אישי לסטודנט 

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

ת הרישום  תחלו את בעיון בטרם מתבקשים לקרוא את ההנחיו   הנכםהממוחשב.  

 עצמו. 

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

  –ניתן למצוא הסבר זה גם באיגרת לתלמיד שתפורסם באתר האוניברסיטה 

 https://igeret.haifa.ac.il סטודנטים.

   
התשלום    * שובר  לשלם    את  ימיםיש  עשרה  הרישום    לפחות  ביצוע  לפני 

ששילם   סטודנט  רק  שנשלחו הממוחשב.  הלימוד  שכר  תשלומי  כל     את 

ותשלומו נקלט במערכת, יוכל לבצע רישום ממוחשב במועד הרישום שנקבע  

 לו. 

   ראו גם  מידע מפורט בנושא זה, יישלח אליכם ע"י אגף מערכות מידע במנהל התלמידים.* 
 בעיון רב !!  אותו יש לקרוא      מכתב לסטודנט  - 
 

 מרכז שירות ותמיכה לסטודנטים הפנייה לחומרי הסבר בדף    
 

http://www.haifa.ac.il/
https://igeret.haifa.ac.il/
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* בטרם תיגשו לבצע רישום, הכינו את מערכת השיעורים הרצויה לכם, וכן  

אופציות לקורסים חלופיים, במידה וחלק מהקורסים סגורים מפאת עומס  

 הרשומים בהם. 

ניתנת קדימות  ,  חירה הוקצו מקומות לכל שנה בנפרדלידיעתכם, בקורסי הב

   .לשנה ב'

לצורך   להצטייד  *  יש  המערכת  לכל  בבניית  המתאימה  הלימודים  תוכנית 

לימוד,   ותחום  נמצאת מסלול  הקורסים  לעבודה    רשימת  הספר  בית  באתר 

ניתן    סוציאלית כן  כמו  חיפה   שני   תואר  לימודים  תכניות  לשונית  תחת 

אנו עושים כל מאמץ    .באתר האוניברסיטה    בלצפות בקטלוג הקורסים תשפ

תוכנית הלימודים. יחד עם זאת, לקראת מועד הרישום  להימנע משינויים ב

 . נא לבדוק את המערכת המעודכנתלקורסים  

קורסים   לבטל  הזכות  את  לעצמו  שומר  אקדמיים  ביה"ס  משיקולים 
אליהם נרשם התלמיד שלא לפי הכללים  ומנהלתיים שונים לרבות קורסים  

ו  קורסים , כמו כן יימחקהאקדמיים כפי שהוגדרו בשנתון ו/או במסמך זה
 הנמצאים  בחפיפה. 

 
כל תלמיד חייב לרשום את הקורסים שלו במערכת הממוחשבת. קורס שלא  

גם   כקורס,  ייחשב  לא  האוניברסיטה  של  הממוחשבת  במערכת  רשום  יהיה 

אם התלמיד השתתף בו. תלמיד לא יורשה לגשת לבחינה, או להגיש עבודה  

    בקורס זה.

 האינטרנטעות באמצהרישום למערכת ייעשה אך ורק  

פעם אחת   כל תלמיד  על  במערכת השיעורים חלה  לקורסים  הרישום  חובת 

, כולל  בשנה לקראת תחילת שנה"ל. הרישום לכל הקורסים הוא לכל השנה

 .  סמסטר קיץ

והתאמתה לתקנות, לדרישות הקדם   להרכבת מערכת השיעורים  האחריות 

 ולחובות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד.  

הלי במדריך תכנית  שפורסמה  כפי  סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  מודים 

הסטודנט. את  מחייבת  ללימודים,  הסטודנט  התקבל  בה  בשנה  לאחר    זה 

 טפסים ותדפיסים   –תדפיס מערכת שיעורים תחת הרישום  עליכם להוציא 

 :בובשנת תשפ" פ"א תשבשנה"ל סטודנטים שהחלו לימודיהם 

 במשך שנתיים .  שעות לימוד 32ר במסלול א )עם תזה( על הסטודנט לצבו

במשך שנתיים   שעות לימוד 40במסלול ב )ללא תזה( על הסטודנט לצבור 

 .לסגירת תואר

 יום הלימודים : 

 בשנה א'.  -ב'  הלימודים יתקיימו ביום 

 יום הלימודים יום ב'  ובנוסף יום נוסף של פרקטיקום.  - שנה ב'

 
 

 



 מידע כללי  

   ."לוח מודעותבתפריט " –ביה"ס  באתר שנה  כל  להירשם עליכם          

 לוח הודעות         

הספר בית  של  ההודעות  לגשת     לוח  ניתן  בהודעות  לצפיה  אינטרנטי.  הינו 

 לוח הודעות.    –מאתר בית הספר לעבודה סוציאלית 

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

לוח ההודעות הוא האמצעי הקשר העיקרי ביניכם לבין מזכירות תלמידים.  

 לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות שם.  מחובתכם

עליכם  3.10.2021החל מתאריך   ללוח    ובתנאי שהקלדתם מערכת,  להירשם 

ההודעות   מערכת  של  הבית  לעמוד  לגשת  יש  ההודעות 

זהות     /https://messages.haifa.ac.il  בכתובת תעודת  עם    9ולהזדהות 

   .( Moodle) סיסמת הפורטל/   SSO ספרות וסיסמת

  ולעדכן בהתאם לשנת הלימוד שלכם.ן. בתשפ"ב   כל שנה מחדש  יש להירשם

ההודעות   זאת את  לקבל  מנת  המתפרסמות,הרלוונטי   על  לדואר     ות 

 האישי שלכם.     האלקטרוני

 .  תואר שני שנה א' תואר שני  יש להרשם לקבלת הודעות לשנה א'

 שנה ב' תואר שני, יש להרשם לקבלת הודעות לשנה ב'  

השלמות לתואר שני )שעולים לשנה א' בתכנית מ.א( יירשמו לקבלת הודעות  )

   .ת ב'שנה א' מ.א וכמו כן  לקבלת הודעות להשלמו

 מאקרו  –קורסי חובת בחירה  

קורסי המאקרו הינם קורסים רוחביים שעוסקים במגוון רחב של תחומים של המדע, 

בתחום  ידע קודם  בהכרח  אינם מחייבים  אלו  קורסים  והעבודה הסוציאלית.  החברה 

צוהר   נושאים התמחות ספציפי ולמעשה מאפשרים הזדמנות לפתיחת  למגוון רחב של 

השמעסיקים   והעבודה את  בכלל  החברה  מדעי  בתחום  והפרקטי  התאורטי  עולם 

אלו,   קורסים  של  הרחב  המגוון  לאור  בפרט.  ללמוד  הסוציאלית   יקורס שני  חובה 

 עד לסיום התואר.  מאקרו 

 בחירהקורסי 
ל ת קורסי בחירה, שהינם משותפים לכ השעות על הסטודנט להשלים באמצעו יתרת את 

מ אולם, בחלק  והמסלולים.  מוגבל    ן המגמות  המקומות  לכן,  הקורסים מספר  ניתן    . 

של  בהיקף  לה  מחוצה  או  בפקולטה  אחרים  מחוגים  לקורסים  , שש"ס  4  עד  להירשם 

על התלמיד לפנות באופן עצמאי לחוג בו מצא קורס אותו מעוניין ללמוד  .  בלבד  4בדרג  

לפנו  יש  ויש מקום,  ת ולבדוק האם הקורס פתוח לסטודנטים מחוגים אחרים. במידה 

במייל למזכירות בית הספר בצירוף שם, ת.ז, שם הקורס , מספר הקורס וסמסטר בכדי  

 שנוכל להזין את הקורס במערכת.

הכרה בקורסים שנלמדו ברמת תואר שני ולא נכללו בגליון הציונים של התואר, יש * 

 לפנות למזכירות תלמידים. 

http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/
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לימודים  • מסלול  א'  שינוי  לימודים  ממסלול  לעבור  ניתן  למסלול  :  מחקר(  )עבודת 

יש למלא טופס מ"א בלבד.  -ת גמר( או להיפך, באישור ראש תכנית הבחינלימודים ב' )

של מקוונן    בקשה הדרישות  בכל  הסטודנט  יחוייב  למסלול,  ממסלול  המעבר  עם   .

המעבר.  עד  שסיים  הקורסים  בכל  הכרה  תוך  החדש,  ניתן    המסלול  מסלול  מעבר 

. ניתן לעבור מסלול עד סמסטר א' שון בכל סמסטרלהיעשות רק בתחילת החודש הרא

 . בשנה ב ללימודים

 
 לשנה ב' בלבד!!  -   פרקטיקום

 
 בשנת הלימודים השנייה בתכנית התואר שני, על כל סטודנט להשלים התנסות בשירותים חברתיים  

 הפרקטיקום יתקיים ברובו במסגרת מקומות העבודה של   .ציבוריים במסגרת לימודי הפרקטיקום

 הסטודנטים בעלי תעודת עו"ס וכחלק משגרת עבודתם בהתאמה לצרכי המגמה או על פי הכוונה של  

 היחידה ללימודי שדה לסטודנטים שאינם עובדים סוציאליים. 

 מטרת הפרקטיקום להעשיר ולהעמיק את המיומנויות המקצועיות ולאפשר אינטגרציה בין  

הפ  הסטודנט.  לומד  בו  בתחום  והפרקטיקה  השנייה  התאוריה  הלימודים  שנת  תחילת  עם  מתחיל  רקטיקום 
 ומסתיים עם סיום שנת הלימודים. 

 ההדרכה על הפרקטיקום תינתן בקבוצות קטנות של סטודנטים בהתאם לתחומי הלימוד.  

ההדרכה הקבוצתית הינה חובה  תתקיים בקמפוס בימי ב׳ במסגרת תכנית הלימודים, אין חובת תשלום בגין  
 .בפרקטיקום

הר • להירשם  בעת  חובה  השנייה,  הלימודים  שנת  לקראת  למערכת  לקורס ישום 

השני  לסמסטר  והן  הראשון  לסמסטר  הן  לקורסים    פרקטיקום  ;  288.4995)רישום 

 ם.תבצע ע"י מתאמת הפרקטיקות לקבוצות חלוקה ה. ( 288.4996

 

משפחה • מגמת  משפחתי,  פרקטיקום  לטיפול  בתחנות  ורק  אך  מתקיים  הפרקטיקום   :

זוגיים ו או    ל ידי איגוד המטפלים המשפחתיים. הפרקטיקום כולל טיפוליםהמוכרות ע

מדריך    משפחתיים שהנו  מוסמך  משפחתי  מטפל  ידי  על  שתינתן  פרטנית  הדרכה  וכן, 

 גם הדרכה קבוצתית.  -בתהליכי הסמכה להדרכה או מדריך מוסמך, כמו

שלמות משובצים . תלמידי הה)שנה ג' בלימודים(  רקטיקום לתלמידי תוכנית ההשלמותפ •

הגב'   עם מתאמת הפרקטיקום,  בתיאום  מיכאלי שדהלמסגרות הכשרה מעשית  . רוני 

תינתן   צוות.  בישיבות  נוכחות  שיכלול  בשבוע,  אחד  יום  של  היא  הפרקטיקום  מסגרת 

המעשית,   ההכשרה  במקום  לשבוע  אחת  וחצי,  שעה  של  פרטנית  הדרכה וכןהדרכה   ,

ב לשבוע,  אחת  וחצי,  שעה  של  כמקובל קבוצתית  ההדרכה  בקבוצות  אוניברסיטה, 

   . בתוכנית המ"א

 



 –עבודת גמר מחקרית )תזה(  - מסלול א'  •

בחקר תחום  העמקה  לידי  א'  להביא את הסטודנט במסלול  היא  הגמר  עבודת  מטרת 

עצמאי   באופן  ממצאים  ניתוח  מחקר,  בשיטות  בשימוש  להעמקה  בנוסף  זאת,  ידע. 

 ותים.  וכתיבת חיבור מדעי בצורה ובסגנון נא 

 גמר )תזה(. הנא לעיין בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים לגבי עבודת 

 

 הצעת מחקר 

את הצעת המחקר רצוי להגיש עד תחילת סמסטר ב'. הרשות ללימודים מתקדמים מעניקה   

מלגות שונות למסלול מחקרי  בין היתר מלגה לסטודנטים שהצעתם קיבלה אישור הרל"מ במועד  

אפשר לכם לעבוד על התיזה ולהגישה לשיפוט בשנה ג' . משך הלימודים  הנ"ל . אישור ההצעה י

 התקני למסלול מחקרי הינו שלוש שנים .  

כל חריגה  ממשך הלימודים  מחייב אישור של יו"ר הוועדה החוגית ודיקן הרשות ללימודים  

 מתקדמים.  

הלימודים שלא  שימו לב: קבלת התואר מוסמך בדרגות הצטיינות כלשהיא, תותאם למשך תקופת 

 יעלה על שלוש שנים. 

 

 פרטים נוספים באתר ביה"ס והרשות ללימודים מתקדמים •

-05-09-23-06-programs/2015-http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/study

grampro-25/ma 

50-36-10-19-01-http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011 

 

 מסלול ב' )ללא עבודת תזה(  •

לימודיהם    בסיום  ייגשו  זה  במסלול  חובות סטודנטים  כל  את  שהשלימו  לאחר 

מידעלבחינה מסכמת,  השמיעה וחומר הלימוד  .  לגבי הבחינה  יפורסמו באתר   מפורט 

בשנה    לקורס "בחינה מסכמת  חובה להירשם  שנה"ל השנייה.     במהלך    מודול  הקורס ב

 . הקורס באתרלגבי הבחינה יפורסם מידע . ה(288.4013" )ב 

 

 ציון סופי לתואר שני ע"פ:  
כל הסטודנט  שני מחייבים את  לתואר  הלימודים  לפי  כללי תקנון  נעשה  בתואר  הציון הסופי  ים. 

 השקלול הבא: 

   35%      עבודת תיזה+  65%)גליון ציונים(   קורסים – מסלול א'

 20% בחינה מסכמת +  80%)גליון ציונים(   קורסים – מסלול ב' 

 ):ברכת הצלחה והנאה בלימודים ב         

http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/study-programs/2015-06-23-09-05-25/ma-program
http://sw2.haifa.ac.il/index.php/he/study-programs/2015-06-23-09-05-25/ma-program
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-10-36-50

