
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 באקדמית עמק יזרעאל  לשירותי אנוש ה הבא/ה לחוג /ך ברו

     30/10/22, חשון  ה'תפתח ביום ראשון,  גפ"תששנת הלימודים 

 

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

 

 

 

 שם תמצא/י מידע על:  

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה  •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.  •

 כיתות הלימוד במכללה  •
 

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

 מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ"ג  •

 רישום לקורסי אנגלית שנה א' תואר ראשון  •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •
 

 : בחוג לשירותי אנוש להלן תוכנית הלימודים לשנה א' 

 שש"ס    נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

    קורסי חובה 
 6 4 ( שיעור ותרגיל)  מבוא למיקרו כלכלה 80230

 6 4 ( שיעור ותרגיל )  מבוא למאקרו כלכלה 80231

 4 3 ( שיעור ותרגיל סטטיסטיקה תיאורית )  80003

 4 3 ( שיעור ותרגילסטטיסטיקה הסקתית ) 80007

 2 2 כתיבה מדעית  80006

 4 4 מבוא לסוציולוגיה לשירותי אנוש  80009

 2 2 א' מבוא לפסיכולוגיה לשירותי אנוש  80035

 2 2 ב' מבוא לפסיכולוגיה לשירותי אנוש  80037

 3 3 מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' 80043
 3 3 'ב מבוא לפסיכולוגיה חברתית  80044

 4 4 לשירותי אנוש   מבוא להתנהגות ארגונית 80015
 2 2 חברתיים א' מבוא לניהול שירותי אנוש ושירותים  80031

 2 2 מבוא לניהול שירותי אנוש ושירותים חברתיים ב'  80033

 2 2 שוק העבודה בישראל  80123

 2 2 קורס "משיב הרוח"  לימודי העשרה 
     של כל סטודנט/ית   לפי הרמה האישית עצמאי רישום  אנגלית 

 48 42  סה"כ 
 

 

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

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

מזכירות   דיי ל ישתלו במערכת ע י מתוכנית "משיב הרוח" העשרה   החובה וקורס  בשנה א' כל קורסי

 . (למעט קורסי האנגלית ) החוג 

 

ועל   דרך תחנת המידע  ים/יותהסטודנט דיי ל הרישום לקורסי האנגלית מתבצע עצמאית ע – אנגלית 

הרשמה  המדור  די י ל ע  לו/לה  רמה שנקבעהל  בהתאם ם/ת כל סטודנט/ית נרש .בסיס מקום פנוי בלבד 

 (. ב'  + סמסטר א' שני הסמסטרים )לאנגלית  ה  את קורסי   יש לשבץ מראש  .( פסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם)

 . ה/עפ"י רמתו   ית/ כל סטודנט –סמסטר ב' ל סמסטר א' ורמת "מתקדמים א'" ל : רמת "בסיסי" לדוגמה

להתחיל את לימודי    ים/ות", נדרש טרום בסיסי ב"  או   "טרום בסיסי א לרמת "   ואשר סווג   ים/יותסטודנט

 .  הם/ןללימודי בסמסטר הראשון האנגלית 

 שנתונים  ":ועברית  ללימודי אנגלית יחידהה רשימת הקורסים מופיעה בשנתון בקובץ "

עד סוף שנה   ," פטור "ה עד לרמת   ,לימודי האנגלית לסיים את  יש   ,המל"ג כללי  ל  בהתאם לידיעתך, 

 ב', כתנאי מעבר לשנה ג'. 

 

 . :0011-:0013בין השעות   22/09/29' הראשון לקורסי האנגלית יתקיים ביום  ה  רישוםהחלון 

 

 : פניות למזכירות החוג

 04-6423445בטלפון   09:00-10:30ה'   בין השעות      -ימים א'      א. שעות מענה טלפוני:

 10:00-12:30ה'   בין השעות      -ימים א'    ב. שעות קבלה במשרד: 

 . מחוץ לבניין( ממוקמות )המדרגות  2ה א', קומ 2מזכירות החוג נמצאת בבניין מנהלה 

   -מכללהמומלץ לפנות למזכירות החוג דרך אתר ה ג. פנייה אלקטרונית:

 . גורם אחר/ < פניה לחוג/מדור  הגשת פנייהתחנת מידע אישי לסטודנט < 

 

 

 

 יועצת לענייני סטודנטים                      מרכזת החוג                       ראש החוג       

 גב' אירנה גרשמן                     :                          שנה א'                     ד"ר ציון ברנץ       

                                     גלית ינאי ונטורהד"ר                                               

                                            gality@yvc.ac.il 

 


