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 בי"ס גורן לתקשורת חזותית 
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 ברוכ/ה הבא/ה לבית ספר "גורן" לתקשורת חזותית באקדמית עמק יזרעאל 
   30.10.22תפתח ביום ראשון,  ג פ"שנת הלימודים תש

 
 המידע הדרוש לך נמצא ב: לקראת שנת הלימודים הראשונה שלך במכללה 

 
 
 
 
 

 שם תמצא/י מידע על:  

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה   •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.   •

 הלימוד במכללה  כיתות •
 

 ראשון ושני תשפ"ג מידע לסטודנטים חדשים שנה א' לתואר  •

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 רישום לקורסי אנגלית שנה א' תואר ראשון  •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •

 

 תכנית הלימודים 
 תכנית הלימודים במסלול לתקשורת חזותית מתפרסת על פני ארבע שנים.  

ושתולה ידינו מראש עבור כל הסטודנטים אשר שילמו את שובר    מערכת השעות הינה מובנית  על 
כך שלמעשה הרישום באינטרנט רלוונטי עבורכם רק לרישום לקורסי האנגלית  התשלום הראשון,  
. חלון הזמן הראשון לרישום עבור התלמידים לתקשורת חזותית שנה א' יתקיים וההדרכה בספריה

 11:00-13:00בין השעות  29/09/22 ה'ביום 
 

 רישום לקורסי האנגלית
כל הסטודנטים המתקבלים ללימודים במכללה מקבלים סיווג רמה באנגלית, ומחויבים להירשם לקורסי  

ככלל, עליכם להשלים האנגלית בהתאם לרמה שנקבעה להם, למעט כאלו שרמתם היא רמת פטור. 
ללימודיכם.   תום השנייה  עד  באנגלית  חובותיכם  באמצעות  את  נעשה  האנגלית  לקורסי  הרישום 

יחידה ה  נים:< שנתוסטודנטים  שבאתר המכללה <  פירוט קורסי האנגלית נמצא בשנתון    האינטרנט.
 חובתכם להסדיר את הרישום עד לתום תקופת השינויים. .ועברית ללימודי אנגלית

 
 השאלת ציוד צילום 

במהלך  ברשותנו ציוד עזר הניתן להשאלה עבור ביצוע עבודות בקורסים בצילום. ניתן להשאיל ציוד זה  
 שנת הלימודים דרך סטודנט שמונה לצורך העניין. תנאים ושעות פעילות מחסן הצילום יפורסמו בנפרד. 

 
 

 

סטודנטים < מידע שירותים ל<  www.yvc.ac.ilאתר המכללה < 

 לסטודנטים חדשים.
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 פנייה למזכירות החוג 
 

 מרכזת בי"ס גורן לתקשורת חזותית 
 פבל בר  גב' 

 04-6423406טל':  
 1534-6423406פקס: 

 09:00-12:30ה' -שעות קבלה:  ימים א'
 09:00-12:30ה' -א'מענה טלפוני: ימים 

barf@yvc.ac.ilmail: -e 
 
 

 הרב תחומי במדעי החברה  מזכירּות החוג 
   04-6423489טלפון: 
   04-6423616פקס:  

   10:00-12:30ה' בין השעות -שעות קבלה:            ימים א' 
   09:00-10:30ה' בין השעות - שעות מענה טלפוני:  ימים א'

 
 מרכזת החוג 

 גב' יסעור קלרה  
klaray@yvc.ac.ilmail: -e 

 
 החוג   תמזכיר

   פרץ קסם גב' 
kesemp@yvc.ac.il mail:-e 

   

 
 

 
 בברכת שנת לימודים מוצלחת ומהנה,

 ראש המסלול לתקשורת חזותית  –אבירם מאיר 
 מרכזת המסלול – בר פבל
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