תהליך רישום ללימודי תואר שני – בית הספר לעבודה סוציאלית תכנית חרדים  -תשפ"ב
ראש התכנית :ד"ר רועי אסטליין
מרכזת התכנית :גב' לילך שורצמן
lshvarzman@univ.haifa.ac.il
תהליך הרישום לתכנית עו"ס תואר שני  -חרדים :
חלק א
 .1רישום ממוחשב לתכנית באתר אוניברסיטת חיפה.
 .2רישום ממוחשב לבחינה באנגלית.
(הנחיות אודות הבחינה ומועדי הבחינות מפורטים בסעיף) 2
חלק ב
הגשת מסמכים (פירוט בסעיף )3

 .1רישום ממחושב לתכנית באתר אוניברסיטת חיפה :
הרישום נעשה באתר אוניברסיטת חיפה ,לשונית" :הרשמה וקבלה" או באתר בית הספר :
 – https://sw2.haifa.ac.il/he/candidatesהרשמה אונליין .יש להירשם לתכנית הלימודים
לתואר שני .
שם התכנית  " :ביה"ס לעבודה סוציאלית מ"א ללא תיזה חרדים" 288251-21-11
בעת הרישום הממוחשב יש לבחור בעבודה סוציאלית כעדיפות ראשונה .
 .2רישום ממוחשב לבחינה באנגלית
חובה להירשם לבחינת הכניסה באנגלית ,עד  5ימים לפני מועד הבחינה .הרישום יתבצע באתר אוניברסיטת
חיפה :לשונית הרשמה וקבלה .יש להירשם עם הסיסמא שנשלחה אליכם במייל ממחלקת הרשמה יממה לאחר
הרישום.
הבחינה תהיה מקוונת ובאמצעות המודל ,בהשגחה בזום .הנחיות מלאות יתפרסמו באתר בית הספר
לעבודה סוציאלית.
מועדי הבחינה באנגלית :
מועד א'  -יום שישי  9.4.2021בשעה.09:00 :
מועד ב'  -יום שישי  4.6.2021בשעה.09:00 :
*** מותר להשתמש במילון מודפס בלבד.
ניתן לגשת לשני מועדים .ההמלצה לגשת לבחינה במועד הראשון .הציון הגבוה מבין השניים הוא שייחשב.

מועמדים בעלי התאמות לבחינות (הקראה ,חדר שקט ,תוספת זמן וכד') מתבקשים לשלוח מיד לאחר
ביצוע הרישום לבחינה לכתובת דוא"ל  scohen22@Staff.haifa.ac.ilאבחון ואישור רשמי על ההקלות
שאושרו להם במסגרת לימודי התואר הראשון מהאוניברסיטה/מכללה בה למדו ,ולציין שם מלא ,ת.ז ומספר
נייד.
על מועמדים בעלי התאמה להארכת זמן בלבד אשר עשו אבחון ב"מתל"* ,יש להגיש אישור רשמי על
ההקלות (עד  25%תוספת זמן) .בתוספת זמן חריגה מעבר ל 25% -יש להגיש מיד לאחר ביצוע
הרישום לבחינה גם את טפסי האבחון לדוא"ל  , scohen22@Staff.haifa.ac.ilבכדי לקבל אישור
להארכת זמן מדיקנאט הסטודנטים  -י.ה.ל ,במועדים שפורסמו לעיל .מועמדים שאושרה להם הארכת
זמן מיחידת י.ה.ל( אוניברסיטת חיפה) ,נדרשים לגשת לבחינה עם טופס הארכת הזמן שברשותם.
*מצ"ב רשימת מכוני מתל:
https://nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-diagnosis-centers.html

 .3הגשת מסמכים
להלן הכתובת לאתרhttps://univstaff.sharepoint.com/sites/candidatesdocscenter/SitePages/Home.aspx :

עם פתיחת הקישור ,יש להיכנס למערכת עם מספר ת.ז ללא אפסים בתחילה ,והסיומת הבאה:
 @candapp.haifa.ac.ilלדוגמה XXXXXXXX@candapp.haifa.ac.il
לאחר מכן יש להקיש את הסיסמא שנשלחה אליכם בדוא"ל לאחר הרישום לתכנית .במידה ותתבקשו
להחליף סיסמה יש להחליפה.

במידה ונתקלת בבעיה כלשהי בהזדהות ,ניתן לפנות למוקד התמיכה בקישורים הבאים  :לתמיכה
לסטודנטים  ,טופס פתיחת קריאה.

שימו לב! ניתן להזין את כל המסמכים פעם אחת בלבד ללא אפשרות עריכה חוזרת
לכן עליך להכין מראש את כל המסמכים ,מלבד ההמלצות שהינן חשאיות ומגיעות ישירות
לדוא"ל הרשום על גבי טופס ההמלצה.
מועמדים שלא יעלו מסמכים ,התיק לא יובא לדיון ומועמדותם תדחה.

המסמכים הנדרשים:







תמונת פספורט  -בפורמט  JPG/PNGבלבד.
קורות חיים מקצועיים  -להקפיד לציין שנים ותפקיד במקומות עבודה ,מקומות התנדבות באם ישנם
והשתלמויות מקצועיות (בפורמט.) PDF
הצהרת כוונות  -הסיבות לבחירת הלימוד ב -מ"א באופן חופשי – עמוד אחד (בפורמט.) PDF
שני מכתבי המלצה ( -רצוי אחת מהאקדמיה ואחת מהעבודה המעשית)  -ההמלצה היא על גבי
טופס ייעודי שיישלח ישירות על-ידי הממליצים לכתובת דוא"ל שעל גבי הטופס – טופס המלצה.
אישור זכאות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (בפורמט.) PDF
גיליון ציונים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (בפורמט.) PDF

*** שים/י לב! במידה ואינך בוגר אוניברסיטת חיפה עליך במקביל להעביר למכללת מבח"ר את גיליון
ציונים ואישור זכאות לתואר ראשון המקוריים .
ההחלטות בעניין קבלת מועמדים שהגישו את כל החומר הדרוש והעונים על התנאים המוקדמים
(ציון ב"א ,ניסיון בעבודה ,בחינה באנגלית ,קו"ח והמלצות) יידונו בוועדת קבלה,
נימוקי הוועדה לקבלה/דחייה אינם מתפרסמים.
אין בעמידה בכל תנאי הקבלה משום הבטחה להתקבל ללימודים.

