
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 שנה"ל תשפ"ג   –תכניות דו חוגיות  

 

 ברוכ/ה הבא/ה לאקדמית עמק יזרעאל 

   30.10.2022שנת הלימודים תשפ"ג תפתח ביום ראשון, ה' חשון, 

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

 

 

 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 •
 

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

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 רישום לקורסי אנגלית שנה א' תואר ראשון  •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •
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לסטודנטים מידע <  סטודנטיםשירותים ל<  www.yvc.ac.il<  אתר המכללה

 חדשים.

 

http://www.yvc.ac.il/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תוכן עניינים 

 
 

 עמוד  שילוב 

   3   סוציולוגיה ואנתרופולוגיה להחוג לחינוך והחוג  

 5 החוג לפסיכולוגיה וחינוך 

 7 לפסיכולוגיה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה החוג 

לקרימינולוגיה והחוג לסוציולוגיה  החוג 

 ואנתרופולוגיה 

9 

ואנתרופולוגיה והחוג הרב תחומי  החוג לסוציולוגיה 

 במדעי החברה 

11   

 13 החוג לחינוך והחוג הרב תחומי במדעי החברה 

   15 החוג לחינוך והחוג לקרימינולוגיה 

 17 החוג לפסיכולוגיה והחוג לקרימינולוגיה 

 19 החוג לקרימינולוגיה והחוג למדע המדינה 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג למדע  

 המדינה 

21 

החוג למדע המדינה והחוג הרב תחומי במדעי  

 החברה 

23 

 25 החוג למדע המדינה והחוג לפסיכולוגיה 

הרב תחומי במדעי  החוג לקרימינולוגיה והחוג  

 החברה 

27 
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 בניית מערכת  – החוג לחינוך והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60 -בחוג לימודים אחד ו 

הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה. קורסי החובה וקורסי  

ע"י מרכזות החוגים ואת קורסי האנגלית יהיה עליך  הבחירה של שנה א' נשתלים לקראת תחילת השנה  

 להוסיף באופן עצמאי בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט של המכללה. 

 סטודנטים <שנתונים. שירותים ל( <www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 שר עליך ללמוד בשנה א': להלן רשימת הקורסים א 

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

    קורסי חובה 

הקורס ישובץ על ידי החוג   6 5 מבוא לסוציולוגיה )שו"ת( 
 )סוציולוגיה(

  מבוא ליזמות מקיימת עסקית
 וחברתית 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2
 )סוציולוגיה(

החוג  הקורס ישובץ על ידי  6 5 מבוא לאנתרופולוגיה )שו"ת(
 )סוציולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 כתיבה מדעית 
 )סוציולוגיה(

סוגיות בניהול והתנהגות ארגונית  
 בעידן העכשווי 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2
 )סוציולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 מבוא לחברה הישראלית 
 )סוציולוגיה(

מחקר חינוכי וסטטיסטיקה א  
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 מבוא לפילוסופיה של החינוך  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 מבוא לסוציולוגיה של החינוך  

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך  
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

חינוכי וסטטיסטיקה ב  מחקר  
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 טכנולוגיות בחינוך 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 ליקויי למידה 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 קורס מתוכנית "משיב הרוח" 
 )סוציולוגיה(

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 6 6 חינוך  – קורסי בחירה 

    

 ע"פ הרמה אליה סווגת.    לכל סמסטר. קורסי אנגלית 
דרך תחנת   הרשמה עצמאית 

 המידע האישית 

  48 40 סה"כ 
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 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

 . 10:30-08:30בין השעות:      29.9.22  ה' ביום  םיתקיי  מועד חלון ההרשמה הראשון  

. חלונות הזמן  נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכםגם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן 

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < יעודכנו בתחנת המידע האישית שלכם   הנוספים

 

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה   –ד"ר מיכל מן 

 מרכזת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני  -  גב' דניאל כרסנטי 

 .  2קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423484בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

 .  הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 החוג לחינוך 

 ראש החוג לחינוך והחוג לתואר שני ביעוץ חינוכי – פרופ' אורה פלג 

 מרכזת החוג לחינוך והחוג לתואר שני ביעוץ חינוכי  –  גב' דנית שור

 .  1קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423513בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

 לחוג.  ניה < פניההגשת פ : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
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 בניית מערכת  – החוג לפסיכולוגיה והחוג לחינוך 

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60בחוג לימודים אחד ו 

הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה. קורסי החובה וקורסי  

"י מרכזות החוגים ואת קורסי האנגלית יהיה עליך  הבחירה של שנה א' נשתלים לקראת תחילת השנה ע

 להוסיף באופן עצמאי בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט של המכללה. 

 סטודנטים <שנתונים. שירותים ל( <www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': להלן רשימת 

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

    קורסי חובה 

מבוא לפילוסופיה של  
 החינוך  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2

מבוא לסוציולוגיה של  
 החינוך  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2

מבוא לפסיכולוגיה של  
 החינוך )שו"ת( 

 ידי החוג )חינוך(הקורס ישובץ על  4 2

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 טכנולוגיות בחינוך 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 ליקוי למידה 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 10 10 חינוך  – קורסי בחירה 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 2 מבוא לפסיכולוגיה )שו"ת( 
 )פסיכולוגיה( 

סטטיסטיקה לפסיכולוגים  
 א'+ב' )שו"ת( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   8 4
 )פסיכולוגיה( 

יסודות פיזיולוגים של  
 התנהגות א'+ב' )שו"ת( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   8 4
 )פסיכולוגיה( 

קריאה מודרכת וכתיבה  
 מדעית 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 1
 )פסיכולוגיה( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 פסיכולוגיה חברתית 
 )פסיכולוגיה( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 תפיסה 
 )פסיכולוגיה( 

קורס מתכנית "משיב  
 הרוח"  

הרשמה עצמאית דרך תחנת המידע   2 2
 האישית. 

לכל  קורסי אנגלית 
 סמסטר. 

 

 ע"פ הרמה אליה סווגת.   
דרך תחנת   הרשמה עצמאית 
 המידע האישית. 

  52 39 סה"כ 
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 שים/י לב,  

חלון הזמן   –רישום לקורסים   - את חלון ההרשמה שלך תוכל לראות באמצעות תחנת המידע האישית

 שלי. 

 . 10:30-08:30  בין השעות    29.9.22ביום ה'   מועד חלון ההרשמה הראשון  יתקיים

. חלונות הזמן  נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכםגם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן 

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < יעודכנו בתחנת המידע האישית שלכם   הנוספים

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 החוג לפסיכולוגיה 

 ראש החוג לפסיכולוגיה.  –  ד"ר עמי כהן

 יה. מרכזת החוג לפסיכולוג  -  גב' מלי שליט

 מזכירת החוג לפסיכולוגיה.  - גב' אנדריאנה סימנוביץ'

 .   -1קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  -  קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423611בטלפון:    09:00-10:30 –ה' בין השעות  - מענה טלפוני: ימים א'

  הגשת פניה < פנייה לחוג  : הסטודנטדרך תחנת המידע האישית של  -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 לפסיכולוגיה. 

 

 החוג לחינוך 

 ראש החוג לחינוך והחוג לתואר שני ביעוץ חינוכי. – פרופ' אורה פלג 

 מרכזת החוג לחינוך והחוג לתואר שני ביעוץ חינוכי.  –  גב' דנית שור

 .  1קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .  04-6423513בטלפון:   09:00-10:30 –ענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות מ

הגשת פניה < פנייה לחוג   : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 .   לחינוך 
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 בניית מערכת – החוג לפסיכולוגיה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60בחוג לימודים אחד ו 

הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה. קורסי החובה וקורסי  

"י מרכזות החוגים ואת קורסי האנגלית יהיה עליך  הבחירה של שנה א' נשתלים לקראת תחילת השנה ע

 להוסיף באופן עצמאי בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט של המכללה. 

 סטודנטים <שנתונים. שירותים ל( <www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': להלן רשימת 

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

    קורסי חובה 

הקורס ישובץ על ידי החוג   6 5 מבוא לסוציולוגיה )שו"ת( 
 )סוציולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   6 5 מבוא לאנתרופולוגיה )שו"ת(
 )סוציולוגיה(

מבוא ליזמות מקיימת עסקית  
 וחברתית 

ישובץ על ידי החוג  הקורס  2 2
 )סוציולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 מבוא לחברה הישראלית 
 )סוציולוגיה(

סוגיות בניהול והתנהגות  
 ארגונית בעידן העכשווי 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2   2
 )סוציולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 2 מבוא לפסיכולוגיה )שו"ת( 
 )פסיכולוגיה( 

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א+  
 ב' )שו"ת( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   8 4
 )פסיכולוגיה( 

יסודות פיזיולוגיים של  
 התנהגות א'+ ב' )שו"ת( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   8 4
 )פסיכולוגיה( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 פסיכולוגיה חברתית 
 )פסיכולוגיה( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 1 וכתיבה מדעיתקריאה מודרכת 
 )פסיכולוגיה( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 תפיסה  
 )פסיכולוגיה( 

הרשמה עצמאית דרך תחנת המידע   2 2 קורס מתוכנית "משיב הרוח" 
 האישית 

 לכל סמסטר. קורסי אנגלית 
 
 

 ע"פ הרמה אליה סווגת.   
דרך תחנת   הרשמה עצמאית 

 המידע האישית 

  48 35 סה"כ 
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 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

 . 10:30-08:30בין השעות:      29.9.22  ה' ביום  םיתקיי  מועד חלון ההרשמה הראשון  

. חלונות הזמן  גם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכם

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < יעודכנו בתחנת המידע האישית שלכם   הנוספים

 

 

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 

 יה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוג

 ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.   – ד"ר מיכל מן 

 מרכזת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני  -  גב' דניאל כרסנטי 

 .  2קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423484בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 החוג לפסיכולוגיה 

 ראש החוג לפסיכולוגיה.  –  ד"ר עמי כהן

 מרכזת החוג לפסיכולוגיה.  -  גב' מלי שליט

 וגיה. מזכירת החוג לפסיכול  - גב' אנדריאנה סימנוביץ'

 .   -1קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  -  קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423611בטלפון:    09:00-10:30 –ה' בין השעות  - מענה טלפוני: ימים א'

  הגשת פניה < פניה לחוג : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 לפסיכולוגיה. 
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 בניית מערכת  –החוג לקרימינולוגיה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60בחוג לימודים אחד ו 

 הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה.  

שנה ע"י מרכזות החוגים.  רישום לקורסי החובה וקורסי הבחירה בשנה א' יתבצע לקראת תחילת ה

ידי הסטודנט, בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט  - רישום לקורסי אנגלית יתבצע באופן עצמאי על

 של המכללה. 

 סטודנטים <שנתונים. שירותים ל( <www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 

 ימת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': להלן רש

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

    קורסי חובה 

הקורס ישובץ על ידי החוג   5 4 מבוא לקרימינולוגיה  )שו"ת(
 )קרימינולוגיה(

 הקורס ישובץ על ידי החוג 5 4 מבוא לפסיכולוגיה )שו"ת( 
 קרימינולוגיה(

 ידי החוגהקורס ישובץ על  4 4 פסיכולוגיה חברתית  
 קרימינולוגיה(

 הקורס ישובץ על ידי החוג 4 4 פנולוגיה 
 קרימינולוגיה(

 )סוציולוגיה(  הקורס ישובץ על ידי החוג 6 5 מבוא לסוציולוגיה )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )סוציולוגיה(  6 5 מבוא לאנתרופולוגיה )שו"ת(

 )סוציולוגיה(  החוגהקורס ישובץ על ידי  4 2 סטטיסטיקה א' )שו"ת( 

 )סוציולוגיה(  הקורס ישובץ על ידי החוג 4 2 סטטיסטיקה ב' )שו"ת( 

 )סוציולוגיה(  הקורס ישובץ על ידי החוג 2 2 כתיבה מדעית 

 )סוציולוגיה(  הקורס ישובץ על ידי החוג 2 2 מבוא לחברה הישראלית 

סוגיות בניהול והתנהגות ארגונית  
 בעידן העכשווי 

 )סוציולוגיה(  ישובץ על ידי החוגהקורס  2 2

מבוא ליזמות מקיימת עסקית  
 וחברתית 

 )סוציולוגיה(  הקורס ישובץ על ידי החוג 2 2

 הקורס ישובץ על ידי החוג 2 2 21-התמכרויות של המאה ה 
 קרימינולוגיה(

 הקורס ישובץ על ידי החוג 2 2 מקוון   - מדע פורנזי
 קרימינולוגיה(

 הקורס ישובץ על ידי החוג )סוציולוגיה(  2 2 "משיב הרוח" קורס מתוכנית 

 ע"פ הרמה אליה סווגת.    לכל סמסטר. קורסי אנגלית 
דרך תחנת   הרשמה עצמאית 

 המידע האישית 

  52 44 סה"כ 
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 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

 . 10:30-08:30בין השעות:      29.9.22  ה' ביום  םיתקיי  מועד חלון ההרשמה הראשון  

. חלונות הזמן  ים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכםגם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספ

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < יעודכנו בתחנת המידע האישית שלכם   הנוספים

 

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.   – ד"ר מיכל מן 

 מרכזת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני  -  גב' דניאל כרסנטי 

 .  2קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423484: בטלפון   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 החוג לקרימינולוגיה 

 ראש החוג לקרימינולוגיה.  –  ד"ר  ענת ירון ענתר  

 מרכזת החוג לקרימינולוגיה.  -  גב' רעיה יוסף 

 . 1, קומה 1ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423496בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
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   החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג הרב תחומי במדעי החברה

 בניית מערכת 

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60בחוג לימודים אחד ו 

רישום לכל קורסי החובה של שנה א' יתבצע  לקראת תחילת השנה   בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 הירשם עצמאית לקורסים בחוג זה. ע"י מרכזת החוג. אין צורך ל

יש לבחור מקבץ אחד המכיל שלוש חטיבות לימוד על פי תכנית   תחומי במדעי החברה-בחוג הרב 

במועד הרישום דרך  -הסטודנט ידי - הרישום לחטיבות ולקורסים יעשה על הלימודים שמופיעה בשנתון,  

 .  תחנת המידע האישית 

בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט של    גליתעליך להוסיף באופן עצמאי את קורס/י האנ  

 המכללה. 

 מבנה כללי שנה א' 

 

 

 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
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 שש"ס  נ"ז 

 28 22 לימודים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 20 20 תחומי במדעי החברה -לימודים בחוג הרב 

 48 42 סה"כ 

 שש"ס  נ"ז 

   לימודי חובה בשנה א: 

 6 5 לסוציולוגיה )שו"ת( *מבוא 

 6 5 *מבוא לאנתרופולוגיה )שו"ת( 

 2 2 *מבוא ליזמות מקיימת עסקית וחברתית 

סוגיות בניהול והתנהגות ארגונית בעידן  *

 העכשווי 

2 2 

 2 2 *מבוא לחברה הישראלית 

   לימודי יסוד: 

 4 2 *סטטיסטיקה א' )שו"ת( 

 4 2 *סטטיסטיקה ב' )שו"ת( 

 2 2 מדעית *כתיבה 

 28 22 סה"כ שנה א' בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *לכל הקורסים הללו יבוצע עבורכם רישום ע"י מזכירות החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. 

 

 עליך לשבץ באופן עצמאי את הקורסים בחוג הרב תחומי במדעי החברה.  

  - את פירוט ותקצירי הקורסים ניתן למצוא בשנתון החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובשנתון החוג הרב

סטודנטים  שירותים ל ( <www.yvc.ac.il)    -תחומי במדעי החברה אשר נמצאים באתר המכללה

 <שנתונים. 

 

 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

 . 10:30-08:30בין השעות:      29.9.22  ה' ביום  םיתקיי  מועד חלון ההרשמה הראשון  

. חלונות הזמן  נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכםגם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן 

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < יעודכנו בתחנת המידע האישית שלכם   הנוספים

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.   – ד"ר מיכל מן 

 מרכזת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני  -  גב' דניאל כרסנטי 

 .  2קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423484: בטלפון   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

   תחומי במדעי החברה - החוג הרב

 ראש החוג הרב תחומי במדעי החברה  – ד"ר ניר בינה 

 רכזת החוג הרב תחומי במדעי החברה  – קלרה יסעור גב'  

 מזכירת החוג הרב תחומי במדעי החברה  –  גב' קסם פרץ

 . ת כניסהקומ,  1ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423489בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   ה לחוג. הגשת פניה < פני : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
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 בניית מערכת -החוג לחינוך והחוג הרב תחומי  

 

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60בחוג לימודים אחד ו 

הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה. קורסי החובה יישתלו לך  

סי הבחירה וקורסי האנגלית יהיה עליך להוסיף באופן  בתחילת כל שנה ע"י מרכזות החוגים ואת קור

 עצמאי בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט של המכללה. 

 סטודנטים < שנתונים. שירותים ל ( <  www.yvc.ac.ilאת פירוט הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה )  

 

 וד בשנה א': להלן רשימת הקורסים אשר עליך ללמ 

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

    קורסי חובה החוג לחינוך 

מחקר חינוכי וסטטיסטיקה א  
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

מחקר חינוכי וסטטיסטיקה ב  
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

 החוג )חינוך(הקורס ישובץ על ידי  2 2 מבוא לסוציולוגיה של החינוך  

מבוא לפסיכולוגיה של החינוך  
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 טכנולוגיות בחינוך 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 מבוא לפילוסופיה של החינוך

 )חינוך(הקורס ישובץ על ידי החוג  2 2 כתיבה מדעית 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 ליקויי למידה 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 4 קורסי בחירה בחוג לחינוך

    קורסי חובה החוג הרב תחומי

  18 18 חטיבות 

הקורס ישובץ על ידי החוג )רב   2 2 קורס מ "משיב הרוח" 
 תחומי(

 הרמה אליה סווגת. ע"פ     לכל סמסטר. קורסי אנגלית 
דרך תחנת   הרשמה עצמאית 

 המידע האישית 

  46 40 סה"כ 

 

  - יש לבחור מקבץ חטיבות המכיל שלוש חטיבות לימוד על פירוט תחומי במדעי החברה -בחוג הרב

במועד  -הסטודנט  ידי- הרישום לחטיבות ולקורסים יעשה על תכנית הלימודים שמופיעה בשנתון, 

   הרישום דרך תחנת המידע האישית באופן עצמאי.
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 שים/י לב,  

חלון הזמן   –רישום לקורסים   - את חלון ההרשמה שלך תוכל לראות באמצעות תחנת המידע האישית

 שלי  

 . 10:30-08:30 בין השעות:  29.9.22-ה' ביום  םיתקיי  מועד חלון ההרשמה הראשון  

. חלונות הזמן  גם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכם

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < יעודכנו בתחנת המידע האישית שלכם   הנוספים

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 החוג לחינוך 

 ראש החוג לחינוך והחוג  לתואר שני ביעוץ חינוכי – פרופ' אורה פלג 

 מרכזת החוג לחינוך והחוג לתואר שני ביעוץ חינוכי  –  גב' דנית שור

 .  1קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –החוג: ימים א'  קבלה במשרדי 

 . 04-6423513בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 תחומי במדעי החברה - החוג הרב

 ראש החוג הרב תחומי במדעי החברה  – ד"ר בינה ניר 

 מרכזת החוג הרב תחומי במדעי החברה – קלרה יסעור גב'  

 מזכירת החוג הרב תחומי במדעי החברה  –  גב' קסם פרץ

 . ת כניסהקומ,  1ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423489בטלפון:   09:00-10:30 –השעות מענה טלפוני: ימים א' ה' בין  

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
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 בניית מערכת  - החוג לחינוך והחוג לקרימינולוגיה 
 

 
נ"ז בחוג    60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור  

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60לימודים אחד ו 

הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה. רישום לקורסי החובה והבחירה  

האנגלית יהיה עליך להוסיף באופן עצמאי בעת בניית המערכת    יתבצע ע"י מרכזות החוגים ואת וקורסי

 דרך אתר האינטרנט של המכללה. 

 . נים שנתוסטודנטים < שירותים ל ( <www.yvc.ac.ilאת פירוט הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 
 להלן רשימת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': 

 

 הערות  שש"ס  נ"ז הקורס שם  

    קורסי חובה 

מחקר חינוכי וסטטיסטיקה א  
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 מבוא לפילוסופיה של החינוך  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 מבוא לסוציולוגיה של החינוך  

לפסיכולוגיה של החינוך  מבוא 
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

מחקר חינוכי וסטטיסטיקה ב  
 )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 2

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 כתיבה מדעית 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 טכנולוגיות בחינוך 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 2 2 ליקויי למידה 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )חינוך( 4 4 קורסי בחירה בחוג לחינוך

 הקורס ישובץ על ידי החוג )קרימינולוגיה( 5 4 מבוא לקרימינולוגיה )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )קרימינולוגיה( 5 4 מבוא לפסיכולוגיה )שו"ת( 

 ישובץ על ידי החוג )קרימינולוגיה(הקורס  4 4 פנולוגיה 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )קרימינולוגיה( 4 4 פסיכולוגיה חברתית 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )קרימינולוגיה( 2 2 מקוון  -סמים והתמכרויות 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )קרימינולוגיה( 2 2 קורס מתכנית "משיב רוח" 

 ע"פ הרמה אליה סווגת.    סמסטר. לכל קורסי אנגלית 
דרך תחנת המידע   הרשמה עצמאית 

 האישית 

  48 40 סה"כ 
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 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

   10:30-08:30 בין השעות:   29.9.22  ה' ביום  םיתקיי  מועד חלון ההרשמה הראשון  

 

 . גם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכם

 

 

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 

 החוג לחינוך 

 לתואר שני ביעוץ חינוכי  חוג לחינוך והראש החוג  –  אורה פלג פרופ'  

 לתואר שני ביעוץ חינוכי   חוגמרכזת החוג לחינוך וה –  דנית שורגב'  

 .  1, קומה  5בניין  10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .  04-6423513בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

 < פניה לחוג. הגשת פניה דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט:  - רות החוג שליחת הודעה למזכי

 

 החוג לקרימינולוגיה 

 ראש החוג לקרימינולוגיה.   -ענת ירון ענתר  ד"ר 

 מרכזת החוג לקרימינולוגיה.  -  גב' רעיה יוסף 

 .  1, קומה  1בניין  10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .  04-6423496בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

 < פניה לחוג. הגשת פניה דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט:  - שליחת הודעה למזכירות החוג 
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 בניית מערכת   – חוג לקרימינולוגיה ה לפסיכולוגיה ו חוג ה

נ"ז בחוג    60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור  

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60לימודים אחד ו 

הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה. רישום לקורסי החובה וקורסי  

החו מרכזות  ע"י  יתבצע  א'  בשנה  על הבחירה  עצמאי  באופן  יתבצע  אנגלית  לקורסי  רישום  ידי  -גים. 

 הסטודנט, בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט של המכללה. 

 . ניםסטודנטים <שנתושירותים ל ( < www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה )  

 ך ללמוד בשנה א': להלן רשימת הקורסים אשר עלי 

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

    קורסי חובה 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )פסיכולוגיה(  4 2 מבוא לפסיכולוגיה  )שו"ת( 

סטטיסטיקה לפסיכולוגים  
 א'+ב' )שו"ת(  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )פסיכולוגיה(  8 4

יסודות פיזיולוגיים של  
 התנהגות )שו"ת( 

 ישובץ על ידי החוג )פסיכולוגיה( הקורס  8 4

קריאה מודרכת וכתיבה  
 מדעית 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )פסיכולוגיה(  2 1

 הקורס ישובץ על ידי החוג )פסיכולוגיה(  4 4 חברתית פסיכולוגיה 

הקורס ישובץ על ידי החוג     2 2 תפיסה 
 )פסיכולוגיה( 

מבוא לקרימינולוגיה  
 )שו"ת( 

ידי החוג  הקורס ישובץ על  5 4
 )קרימינולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   6 4 מבוא לסוציולוגיה  
 )קרימינולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 פנולוגיה 
 )קרימינולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 נוער בסיכון  
 )קרימינולוגיה(

- התמכרויות של המאה ה 
21   

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2
 )קרימינולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 מקוון  -סמים והתמכרויות 
 )קרימינולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 מקוון   - מדע פורנזי
 )קרימינולוגיה(

קורס מתכנית "משיב  
 הרוח" 

 הרשמה עצמאית דרך תחנת המידע 2 2
 האישית. 

 קורסי אנגלית  
 לכל סמסטר. 

 
 

הרשמה    אליה סווגת.ע"פ הרמה   
 דרך תחנת המידע האישית  עצמאית 

  53 39 סה"כ 
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 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

 10:30-08:30 ין השעות ב    22.9.22א'    ביום   יתקייםמועד חלון ההרשמה הראשון  

 . גם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכם

 

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 החוג לפסיכולוגיה

 . ראש החוג לפסיכולוגיה –  ד"ר עמי כהן

 מרכזת החוג לפסיכולוגיה.  -  גב' מלי שליט

 מזכירת החוג לפסיכולוגיה.  - גב' אנדריאנה סימנוביץ'

 .   -1, קומה  5בניין  10:00-12:30ה' בין השעות  - א'  קבלה במשרדי החוג: ימים  

 . 04-6423611בטלפון:   09:00-10:30 –ה' בין השעות  - מענה טלפוני: ימים א'

< פניה לחוג    הגשת פניההמידע האישית של הסטודנט:  דרך תחנת - שליחת הודעה למזכירות החוג 

 לפסיכולוגיה. 

 

 החוג לקרימינולוגיה 

 ראש החוג לקרימינולוגיה.  –  ד"ר ענת ירון ענתר 

 מרכזת החוג לקרימינולוגיה.  -  גב' רעיה יוסף 

 .  1, קומה  1 בניין 10:00-12:30ה' בין השעות  -קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423496בטלפון:   09:00-10:30 –א' ה' בין השעות  מענה טלפוני: ימים 

   . < פניה לחוג  הגשת פניהדרך תחנת המידע האישית של הסטודנט:  - שליחת הודעה למזכירות החוג 
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 בניית מערכת   –החוג לקרימינולוגיה והחוג למדע המדינה

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60בחוג לימודים אחד ו 

 הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה.  

שנה ע"י מרכזות החוגים.  רישום לקורסי החובה וקורסי הבחירה בשנה א' יתבצע לקראת תחילת ה

ידי הסטודנט, בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט  - רישום לקורסי אנגלית יתבצע באופן עצמאי על

 של המכללה. 

 

 סטודנטים <שנתונים. שירותים ל( <www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 ימת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': להלן רש

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 מבוא לקרימינולוגיה 
 )קרימינולוגיה(

 

הקורס ישובץ על ידי החוג   5 4 מבוא לפסיכולוגיה )שו"ת( 
 )קרימינולוגיה(

 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 פסיכולוגיה חברתית 
 )קרימינולוגיה(

 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 פנולוגיה 
 )קרימינולוגיה(

 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 קורס מתכנית "משיב הרוח" 
 )קרימינולוגיה(

 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 מקוון   - ססמים והתמכרויות
 )קרימינולוגיה(

 

 ידי החוג )מ. המדינה(הקורס ישובץ על  4 4 מבוא לממשל ופוליטיקה  
 

 יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה  
 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4
 

 המערכת הפוליטית בישראל  
 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4
 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא למחשבה מדינית  
 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא למדיניות ומנהל 
 

סטטיסטיקה תיאורית  
 והסקתית )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 5 4
 

דרך תחנת המידע   הרשמה עצמאית    לכל סמסטר קורסי אנגלית 
 האישית 

  46 44 סה"כ      
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 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

 10:30-08:30 ין השעות ב   29.9.22ה'   ביום   מועד חלון ההרשמה הראשון  יתקיים

 . בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכםגם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספים 

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 החוג לקרימינולוגיה 

 ראש החוג לקרימינולוגיה.  –  ד"ר ענת ירון ענתר 

 מרכזת החוג לקרימינולוגיה.  -  גב' רעיה יוסף 

 .   1קומה ,  1ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423496בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 ראש החוג למדע המדינה והחוג לתואר השני במנהל מדיניות ציבורית.  –  ד"ר חדוה וינרסקי פרץ 

 מרכזת החוג למדע המדינה והחוג לתואר השני במנהל מדיניות ציבורית.  -גב' ירדן יונה  

 .  1קומה ,  4ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423469בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : האישית של הסטודנטדרך תחנת המידע  -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
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 בניית מערכת  –החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג למדע המדינה 

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60בחוג לימודים אחד ו 

 הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה.  

שנה ע"י מרכזות החוגים.  רישום לקורסי החובה וקורסי הבחירה בשנה א' יתבצע לקראת תחילת ה

ידי הסטודנט, בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט  - רישום לקורסי אנגלית יתבצע באופן עצמאי על

 של המכללה. 

 סטודנטים <שנתונים. שירותים ל( <www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 מת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': להלן רשי

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

    קורסי חובה 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )סוציולוגיה(  6 5 מבוא לסוציולוגיה )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )סוציולוגיה(  6 5 מבוא לאנתרופולוגיה )שו"ת(

 החוג )סוציולוגיה( הקורס ישובץ על ידי  4 2 סטטיסטיקה א' )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )סוציולוגיה(  4 2 סטטיסטיקה ב' )שו"ת( 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )סוציולוגיה(  2 2 כתיבה מדעית 

מבוא ליזמות מקיימת עסקית  
 וחברתית 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )סוציולוגיה(  2 2

 החוג )סוציולוגיה( הקורס ישובץ על ידי  2 2 מבוא לחברה הישראלית 

סוגיות בניהול והתנהגות ארגונית  
 בעידן העכשווי 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )סוציולוגיה(  2 2

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא לממשל ופוליטיקה 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 הפוליטית בישראל המערכת  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא למחשבה מדינית 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא למדיניות ומנהל 

דרך תחנת המידע   הרשמה עצמאית    לכל סמסטר קורסי אנגלית 
 האישית 

  48 42 סה"כ  

 

 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

   10:30-08:30 השעות:בין    29.9.22  ה' ביום  םיתקיי  מועד חלון ההרשמה הראשון  

 

 . גם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכם
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 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.   – ד"ר מיכל מן 

 מרכזת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני  -  גב' דניאל כרסנטי 

 .  2קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423484: בטלפון   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 ראש החוג למדע המדינה והחוג לתואר השני במנהל מדיניות ציבורית.  –  ד"ר חדוה וינרסקי פרץ 

 ציבורית.  מרכזת החוג למדע המדינה והחוג לתואר השני במנהל מדיניות -גב' ירדן יונה  

 .  1קומה ,  4ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423469בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
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 בניית מערכת  – החוג למדע המדינה והחוג הרב תחומי 

בחוג למדע המדינה בשנה א' החוג ישבץ את קורסי החובה. על הסטודנט להירשם לקורסי אנגלית. כל  

 זאת בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט של המכללה.

 סטודנטים <שנתונים. שירותים ל( <www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 

 להלן רשימת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': 

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא לממשל ופוליטיקה 

 המדינה(הקורס ישובץ על ידי החוג )מ.   4 4 יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 המערכת הפוליטית בישראל  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא למחשבה מדינית 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא למדיניות ומנהל 

הרשמה עצמאית דרך תחנת המידע   4 4 בחירה כלל חוגי 
 האישית. 

דרך תחנת המידע   הרשמה עצמאית    לכל סמסטר קורסי אנגלית 
 האישית 

  24 24 סה"כ בחוג למדע המדינה 

 

מובנית מראש  , מערכת השעות  ***בתכניות מיוחדות דו חוגי מדע המדינה בשילוב עם רב תחומי
 ונשתלת ע"י מרכזת החוג בלבד. אין להוסיף/לגרוע קורסים.  

 על הסטודנט להירשם לקורסי אנגלית בלבד. 
 

 

  - יש לבחור מקבץ חטיבות המכיל שלוש חטיבות לימוד על פירוט תחומי במדעי החברה -בחוג הרב

במועד  -הסטודנט  ידי- הרישום לחטיבות ולקורסים יעשה על תכנית הלימודים שמופיעה בשנתון, 

   הרישום דרך תחנת המידע האישית באופן עצמאי.

סמסטרים ימים רביעי    7***תכניות מיוחדות דו חוגי רב תחומי בשילוב עם מדעי המדינה, מסלול  
 ושישי + מסלול שלוש שנים בימים רביעי ושישי: 

 
בתוכניות אלו המערכת  של החוג הרב תחומי מובנית מראש ונשתלת ע"י מרכזת החוג הרב תחומי  

 בלבד. אין להוסיף/לגרוע קורסים.  
 על הסטודנט להירשם לקורסי אנגלית בלבד. 

 

 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

 10:30-08:30 ין השעות ב   29.9.22ה'   ביום   מועד חלון ההרשמה הראשון  יתקיים

 . נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכםגם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן 
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 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 ראש החוג למדע המדינה והחוג לתואר השני במנהל מדיניות ציבורית.  –  ד"ר חדוה וינרסקי פרץ 

 ציבורית. מרכזת החוג למדע המדינה והחוג לתואר השני במנהל מדיניות  -גב' ירדן יונה  

 .  1קומה ,  4ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423469בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 

 

 תחומי במדעי החברה - הרבהחוג  

 ראש החוג הרב תחומי במדעי החברה  – ד"ר בינה ניר 

 מרכזת החוג הרב תחומי במדעי החברה – קלרה יסעור גב'  

 מזכירת החוג הרב תחומי במדעי החברה  –  גב' קסם פרץ

 . ת כניסהקומ,  1ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423489בטלפון:   09:00-10:30 –טלפוני: ימים א' ה' בין השעות מענה 

 הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
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 בניית מערכת  – החוג למדע המדינה והחוג לפסיכולוגיה 

על  )בחוג שלוש התמחויות  ראשית להתמחות בחוג למדע המדינה על הסטודנטים להירשם 

מתוך השלוש(. רק לאחר בחירת ההתמחות יהיה אפשר   הסטודנטים להירשם לאחת ההתמחויות 

להמשיך ולהירשם לקורסי החובה בחוג, לקורסי החובה בהתמחות. כמו גם לקורסי אנגלית. כל זאת  

 אתר האינטרנט של המכללה.   בעת בניית המערכת דרך

 סטודנטים <שנתונים. שירותים ל( <www.yvc.ac.ilפירוט אודות הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 

 להלן רשימת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א': 

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא לממשל ופוליטיקה  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה  

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 המערכת הפוליטית בישראל 

 המדינה(הקורס ישובץ על ידי החוג )מ.   4 4 מבוא למחשבה מדינית 

 הקורס ישובץ על ידי החוג )מ. המדינה( 4 4 מבוא למדיניות ומנהל 

הרשמה עצמאית דרך תחנת המידע   2 2 בחירה כלל חוגי 
 האישית. 

דרך תחנת המידע   הרשמה עצמאית    לכל סמסטר קורסי אנגלית 
 האישית 

  22 22 סה"כ בחוג למדע המדינה 

    קורסי חובה 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 2 לפסיכולוגיה )שו"ת( מבוא 
 )פסיכולוגיה( 

סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' +ב'  
 )שו"ת( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   8 4
 )פסיכולוגיה( 

יסודות פיזיולוגיים של התנהגות א'  
 + ב' )שו"ת( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   8 4
 )פסיכולוגיה( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 1 קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
 )פסיכולוגיה( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 פסיכולוגיה חברתית 
 )פסיכולוגיה( 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 תפיסה 
 )פסיכולוגיה( 

הרשמה עצמאית דרך תחנת המידע   2 2 קורס מתכנית "משיב הרוח" 
 האישית. 

הרשמה  ע"פ הרמה אליה סווגת.     לכל סמסטר. קורסי אנגלית 
דרך תחנת המידע   עצמאית 
 האישית 

  30 19 סה"כ בחוג לפסיכולוגיה 
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 שים/י לב,  

 רישום לקורסים מתבצע דרך תחנת המידע האישית < רישום לקורסים.  

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < בתחנת המידע האישית שלכם ניתן להתעדכן במועדי הרישום 

 10:30-08:30 ין השעות ב    29.9.22א'    ביום   מועד חלון ההרשמה הראשון  יתקיים

 . גם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכם

 

 

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 החוג למדע המדינה 

 ראש החוג למדע המדינה והחוג לתואר השני במנהל מדיניות ציבורית.  –  פרץ -ד"ר חדוה וינרסקי 

 מרכזת החוג למדע המדינה והחוג לתואר השני במנהל מדיניות ציבורית.  -גב' ירדן יונה  

 .  1קומה ,  4ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423469בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 החוג לפסיכולוגיה 

 ראש החוג לפסיכולוגיה.  –  ד"ר עמי כהן

 מרכזת החוג לפסיכולוגיה.  -  גב' מלי שליט

 מזכירת החוג לפסיכולוגיה.  - אנה סימנוביץ'גב' אנדרי 

 .   -1קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  -  קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 . 04-6423611בטלפון:    09:00-10:30 –ה' בין השעות  - מענה טלפוני: ימים א'

  פניה < פניה לחוגהגשת  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 לפסיכולוגיה. 
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 בניית מערכת  - החוג לקרימינולוגיה והחוג הרב תחומי 

נ"ז   60הלימודים בתוכנית דו חוגית נמשכים שלוש שנים. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 

 נ"ז בחוג לימודים נוסף.   60בחוג לימודים אחד ו 

הלימודים בכל אחד מחוגי הלימוד מתחלקים לקורסי חובה וקורסי בחירה. קורסי החובה יישתלו לך  

סי הבחירה וקורסי האנגלית יהיה עליך להוסיף באופן  בתחילת כל שנה ע"י מרכזות החוגים ואת קור

 עצמאי בעת בניית המערכת דרך אתר האינטרנט של המכללה. 

 סטודנטים < שנתונים. שירותים ל ( <  www.yvc.ac.ilאת פירוט הקורסים ניתן למצוא באתר המכללה )  

 

 וד בשנה א': להלן רשימת הקורסים אשר עליך ללמ 

 הערות  שש"ס  נ"ז שם הקורס 

    קורסי חובה החוג לקרימינולוגיה 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 מבוא לקרימינולוגיה 
 )קרימינולוגיה(

 

הקורס ישובץ על ידי החוג   5 4 מבוא לפסיכולוגיה )שו"ת( 
 )קרימינולוגיה(

 

החוג  הקורס ישובץ על ידי  6 4 מבוא לסוציולוגיה )שו"ת( 
 )קרימינולוגיה(

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 פסיכולוגיה חברתית 
 )קרימינולוגיה(

 

הקורס ישובץ על ידי החוג   4 4 פנולוגיה 
 )קרימינולוגיה(

 

הקורס ישובץ על ידי החוג   2 2 נוער בסיכון  - קורס בחירה
 )קרימינולוגיה(

 

    קורסי חובה החוג הרב תחומי

  18 18 חטיבות 

הקורס ישובץ על ידי החוג )רב   2 2 קורס מ "משיב הרוח" 
 תחומי(

 ע"פ הרמה אליה סווגת.    לכל סמסטר. קורסי אנגלית 
דרך תחנת   הרשמה עצמאית 

 המידע האישית 

  45 42 סה"כ 

 

  - יש לבחור מקבץ חטיבות המכיל שלוש חטיבות לימוד על פירוט תחומי במדעי החברה -בחוג הרב

במועד  -הסטודנט  ידי- הרישום לחטיבות ולקורסים יעשה על תכנית הלימודים שמופיעה בשנתון, 

   הרישום דרך תחנת המידע האישית באופן עצמאי.
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 שים/י לב,  

חלון הזמן   –רישום לקורסים   - את חלון ההרשמה שלך תוכל לראות באמצעות תחנת המידע האישית

 שלי  

 . 10:30-08:30 בין השעות:  29.9.22-ה' ביום  םיתקיי  מועד חלון ההרשמה הראשון  

. חלונות הזמן  גם לאחר מועד זה יהיו חלונות זמן נוספים בהם ניתן יהיה להוסיף / לשנות את בחירתכם

 חלון הזמן שלי.  < רישום לקורסים < יעודכנו בתחנת המידע האישית שלכם   ספיםהנו

 - בהצלחה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה 

 

 החוג לקרימינולוגיה 

 ראש החוג לקרימינולוגיה.  –  ד"ר ענת ירון ענתר 

 מרכזת החוג לקרימינולוגיה.  -  גב' רעיה יוסף 

 .   1קומה ,  1ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423496בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה

 

 תחומי במדעי החברה - החוג הרב

 ברה ראש החוג הרב תחומי במדעי הח – ד"ר בינה ניר 

 מרכזת החוג הרב תחומי במדעי החברה – קלרה יסעור גב'  

 מזכירת החוג הרב תחומי במדעי החברה  –  גב' קסם פרץ

 . ת כניסהקומ,  1ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  –קבלה במשרדי החוג: ימים א' 

 .   04-6423489בטלפון:   09:00-10:30 –מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות 

   הגשת פניה < פניה לחוג.  : דרך תחנת המידע האישית של הסטודנט -  למזכירות החוג  שליחת הודעה
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