
 
 

 

 ברוכ/ה הבא/ה לחוג לכלכלה וניהול  באקדמית עמק יזרעאל 

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

 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.  •

 

 מערכת לימודים שנה א'  

א'   .1 שנה  וניהול  לכלכלה  בחוג  סטודנט  בלוגיסטיקה לכל  התמחות  ערב,  לימודי    במסלול 

)פירוט    הכוללת קורסי החובה שנה א'' א' +ב'+ קיץ(  סשנתית )סמתישתל  מערכת שעות 

מופיע בשנתון החוג   <    5-13בעמ'  הקורסים  שירותים  < שנתון החוג מצוי באתר המכללה 

(. המערכת שנשתלה ע"י  גסטודנטים < שנתונים < החוג לכלכלה וניהול שנתון שנה"ל תשפ" ל

בכל סמסטר  ימים ושעות הלימוד שלכם במסלול נשארים קבועים    לשינוי.החוג אינה ניתנת  

   -  שנות לימודיכםלאורך כל ו

ו' בין השעות    21:00-16:00יום ב' + ד' בין השעות    )שלוש פעמים    14:30-08:00ויום 

 .  בשבוע(

                                  לימודי העשרה", בכל שנה   –מערכת השעות שלכם כוללת גם קורס מתוכנית "משיב הרוח  
      שש"ס במהלך    6שש"ס )סה"כ    2עליכם להשלים קורס אחד מתוכנית "משיב הרוח" בהיקף  

   .' קיץסבסמ שלכם  התואר מתוכנית זו(. קורס זה יופיע אף הוא במערכת

ע"פ רמת הסיווג    –   קורס אנגלית בלבד  –על סטודנט שנה א' לשבץ  במערכת השעות שלו   .2
' ב'  ס ' א' את הקורס הראשון ובסמס שנקבעה לו ופורסמה לו בהודעת הקבלה למכללה. בסמ

' א' את קורס אנגלית  ס, אשבץ בסמ   סיסי את הקורס המתקדם. לדוגמא: במידה וסווגתי לרמת ב
 ' ב' את הקורס מתקדמים א'.  סובסמ סיסי  ב

  סטודנטים<שירותים לאתר המכללה <ב את פירוט קורסי האנגלית ומועדיהם ניתן למצוא  

הרשום  שנתונים < היחידה ללימודי אנגלית ועברית. שיבוץ הקורס יתקיים בחלון הזמן  

 . בתחנת המידע 

' א' + ב' בשנה א',  סבמסלול לוגיסטיקה, בשלושת הסמסטרים הראשונים ללימודים )סמ

השעות  סוסמ בין  שישי  ימי  ב'(  בשנה  א'  לצורך  08:00-11:15'  קורסי   פנויים  שיבוץ 

ללימודים. חשוב מאוד לשבץ קורסי  נוסף  יום  על מנת שלא תצטרכו לפתוח  האנגלית, 

כבר בסמ !  סהאנגלית  ללימודים  א'  ברמת  '  לאנגלית  ליבכם סטודנט ששובץ  לתשומת 

עבור    מעבר לימי הלימוד של התכנית דרש לפתוח יום לימודים נוסף  י טרום בסיסי א' או ב' י

 חלק מקורסי האנגלית. 

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

 לסטודנטים חדשים.

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


 
 

 

 

 

שהיו    או בעלי לימודים קודמים    יח' מתמטיקה בציון הנדרש  4לאלו בעלי  לפני תחילת שנה"ל ) .3

חזרה על הנושאים הנדרשים   כדאי ורצוי מאוד לעשות' קיץ(  ספטורים מקורס מתמטיקה בסמ

< מידע    את רשימת הנושאים ניתן למצוא באתר המכללה  במתמטיקה לפני תחילת שנה"ל.

 לסטודנטים חדשים < נושאים לחזרה במתמטיקה בחוג לכלכלה.  
 

יתקיים   .4 חודש ספטמבר  לקראת פתיחת שנת הלימודים.    כנס הסברה מקוון   עבורכםבסוף 

 למפגש ומועד מדויק יישלח בהמשך.  קישור 
 

 

 

   – פניות למזכירות החוג 

 .  3קומה   1בבנין רב תכליתי  10:00-12:30ה' בין השעות –ימים א'   – קבלה במשרדי החוג 

    04-6423482בטלפון :  09:00-10:30ה' בין השעות  –ימים א'    מענה טלפוני:      

 למזכירות החוג דרך  כתובה פניה הדרך המומלצת לפנות אלינו בימים אלו היא באמצעות  

ם <  כללי < פניה לחוג < לבחור את  בתחנת המידע האישית של הסטודנטי –  תחנת המידע האישית 

 החוג לכלכלה וניהול. 

 

 בהצלחה !  

 

 

 


