
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סטודנט/ית יקר/ה 

 יזרעאל לחוג למנהל מערכות בריאות. ברוך בואך למכללה האקדמית עמק 

 30.10.22  , ה' חשוון,א'תיפתח ביום   ג "שנת הלימודים תשפ 

 

 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.  •
 

 צוות החוג: 

 גילה יעקב  ד"ר  -ראש החוג 

 חגית גרשביין גב'   -מרכזת החוג 

 בר פבל וגב'    אולה אטליסגב'   -מזכירות החוג 

 

 ימי הלימוד בחוג: 

 8:30-21:00יום ב' ויום ד'  בשעות 

 

 : קשר עם מזכירות החוג 

 04-6423439בטלפון:  09:00-10:30ד' בין השעות   - ימים א'   שעות מענה טלפוני: 

 .  10:00-12:15ד' בין השעות - ימים א'  שעות קבלה במשרד: 

 . 3( בקומה 10מזכירות החוג נמצאת בבניין למדעי הבריאות והרווחה )בניין 

 לבחור   -" פנייה למזכירות החוג" - "כללי " - "תחנת המידע האישית"פנייה למזכירות החוג יש לשלוח דרך 

 ממ"ב".  ראשון "מזכירות חוג לתואר 

 

פני שלוש שנות   על נ"ז לתואר   120להשיג   עליכםבעת הרישום ללימודים בחוג,   לכם כפי שהוסבר 

 הלימוד, באופן הבא: 

 נ"ז  85 -קורסי חובה 

 נ"ז  4 - קורסי בחירה

 נ"ז  2 - קורסי משיב רוח

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

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 נ"ז  29  - זיכוי על סך לימודים קודמים

 

 

 '. את מתקדמים ב סמסטר א' שנה ב'    תוםעד עליכם להשלים   -קורסי אנגלית 

 

 השלמת קורסים אלו הינם תנאי לקבלת זכאות לתואר. 

 

( <  www.yvc.ac.ilאת פירוט הקורסים של החוג למנהל מערכות בריאות ניתן למצוא באתר המכללה ) 

 "החוג למנהל מערכות בריאות".  <  ג "שנתונים תשפ <  שנתונים <  סטודנטים שירותים ל 

תחנת המידע האישית  דרך      10:30-8:30  22/09/29  ה'ביום      קייםית חלון הזמן לרישום עצמאי לקורסים  

ב', יש להירשם    - מאחר והשנה האקדמית מורכבת משני סמסטרים א' ו  של הסטודנט ) רישום לקורסים (. 

 .חשוב לדעת כי, הרישום לקורסים הוא על בסיס מקום פנוילקורסים בשני הסמסטרים. בחלון הרישום  

 

 - קורסי חובה 

 . ואין צורך לבצע רישום עצמאי  במערכת לכם שתלו י של שנה א'   קורסי החובהכל 

 להלן הקורסים: 

 מבוא לסוציולוגיה 70000

 מבוא לפסיכולוגיה 70004

 יסודות הניהול  70008

 מיומנויות תקשורת בינאישית  70009

 אפידמיולוגיה 70030

 משאבים דיגיטליים בניהול  70043

 כתיבה מדעית א'  70035

 כתיבה מדעית ב'  70037

 מבוא לשיטות מחקר שיעור ותרגיל  70039

 ובעולם מערכות בריאות בישראל  70041

 מבוא לסטטיסטיקה שיעור ותרגיל  70076

 מבוא לקידום בריאות  70080

 מבוא לכלכלה ) ללא כלכלנים ( מיקרו שיעור ותרגיל  70082

 מבוא לכלכלה ) ללא כלכלנים ( מאקרו שיעור ותרגיל  70083

 

 - קורסי בחירה

 . אין צורך לבצע רישום עצמאיאין קורסי בחירה במהלך שנה א ועל כן 

 

 - קורסי משיב רוח 

פרוט הקורסים בתוכנית "משיב הרוח" ניתן  קורס(.   1נ"ז ) 2ללמוד  עליכםשנים(  3במהלך התואר )

 "משיב הרוח לימודי העשרה".   פ"גלמצוא בשנתון תש

 בשנה זו.   אין צורך לבצע רישום עצמאיועל כן שתל במערכת של שנת הלימודים השנייה י קורס משיב י

סטודנטים בעלי פטור מקורסי משיב הרוח, מתבקשים להימחק מקורס משיב הרוח שנשתל במערכת  

 בחלון הזמן לרישום עצמאי. 

 

 - קורסי אנגלית 

, הרישום על בסיס מקום  באחריות הסטודנט, כל אחד לפי הרמה אליה סווג  הרישום לקורסי האנגלית

 . פנוי

 '. את מתקדמים בסמסטר א' שנה ב'  תום עד עליכם להשלים  

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . לקורסיםרישום ל  בחלון הזמן  עצמאי  לבצע רישום  ישאי לכך, 

 להלן קודי הקורסים ומספרי הקבוצות אליהם יש להירשם ) לפי הרמה אליה סווגת(: 

 

 סמסטר  א' 

 108קבוצה   310045קוד קורס  – בסיסי 

 112קבוצה  310046קוד קורס  – מתקדמים א' 

 112או קבוצה  111קבוצה  310047קוד קןרס  - מתקדמים ב'

 סמסטר ב' 

 211קבוצה  310046קוד קורס   -מתקדמים א 

 213קבוצה  310047קוד קורס   -מתקדמים ב 

 

את  סמסטר א' שנה ב'   תוםשלימו עד ישהתקבלו בסיווג רמת מתקדמים ב' סטודנטים  -אנגלית 

  17255קוד הקורס נ"ז   2, בהיקף של ובנוסף ילמדו קורס תוכן מתוכנית משיב הרוח 'מתקדמים ב

 הרישום מתבצע באופן עצמאי.  - מתוקשב  102או קבוצה  101קבוצה 

 
 "דמו" לתרגול רישום עצמאי 

 לצורך תרגול והיכרות עם אופן הרישום העצמאי, מומלץ להתנסות ב"דמו" תרגול רישום עצמאי.  
   :להלן מועדי "דמו" לתרגול רישום עצמאי

 8:00בשעה   11/09/22יום ה' ועד  10:00בשעה   05/09/22 ב' ביום 
 

 :  ביטולי קורסים/ שבוע שינויים
ביטול   -שינויים בו ניתן לבצע שינויים במערכת הלימודים  בשבוע הראשון של כל סמסטר מתקיים שבוע 

או הוספה של קורסים. אבקש לציין כי, שינויים ומעברים בין קבוצות בקורסים מתבצעים על בסיס מקום  
פנוי בלבד. הודעה בנוגע לתקופת השינויים תקבלו ממנהל תלמידים. שינוי במערכת תקף רק אם הוא  

 ת שלכם. לא יתבצע שינוי במערכת בתום תקופת השינויים. מופיע על גבי המערכת האישי 
 

 פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים 
בקשות להכרה בלימודים קודמים יש להגיש למדור הרשמה לפני תחילת שנת הלימודים.  פרטים  

 נוספים בשנתון בפרק תקנונים ונהלים. 
 
 

 :  שימו לב
של החוג וכן ציון   בלבד  בקורסי החובה   70ממוצע  ציוןקיים תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' והוא  .1

 עובר בקורסי החובה של שנה א'. 

הסטודנט/ית  .2 שנים,    על  לפי  בחוג, המפורטת  הלימודים  תכנית  אחר  לעקוב  מוטלת האחריות 
 ולוודא כל שנה מחדש שנרשם/ה לכל הקורסים של תכנית הלימודים. 

 סטודנטים בעלי מערכת מותאמת אישית מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות החוג.  .3
 יש להסדיר תשלומי שכר לימוד בטרם הרכבת המערכת.  .4

 

 "מרכזת החוג "מנהל מערכות בריאות  גרשביין חגיתבברכה ובהצלחה, 


