
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 רישום לקורסי אנגלית  
 שלום רב, 

 

 מספר דגשים לגבי רישום לקורסי אנגלית: 

 

 המופיע במכתב הקבלה למכללה.  הסיווג עליכם להירשם לקורסי האנגלית על פי  , שימו לב*

 

ובמועדים שצוינו לכל חוג, כפי   בלבד הרישום יתקיים דרך תחנת המידע לסטודנט  -  רישום •

 . באתר במידע לסטודנטים חדשים שפורסם 

לאחר התאריך האחרון לשינויים לא יתקבלו בקשות לשינוי ו/או ביטול, והסטודנט  -  ביטול  •

במלוא שכ"ל עבור הקורס )גם אם לא נכח בקורס או אם שיפר רמה במהלך הסמסטר    יחויב

 ע"י אמ"יר/ם( 

קורסים אלו מיועדים לסטודנטים המאובחנים    -ית )סיוע מחשב(  הנגשה שפתקורסי אנגלית  •

הקורס מופיע באתר תחת  בחינות באנגלית בלבד )ב כלקויי למידה ובעלי התאמה להקראה 

 הנגשה שפתית(. קורס הערה:  

 בנושא שכר הלימוד בקורסי אנגלית.  למדור שכר לימוד יש לפנות   -  שכר הלימוד  •

יש לשים לב להערה  - ישנם קורסים הסגורים לחוגים מסוימים  – קורסים לקבוצות סגורות  •

 . בשנתון   המופיעה

 מספר המקומות בקורסים מוגבל.  •

 פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.  •

 

 אופן הרישום: 

 המחלקה לאנגלית באתר )יש לשים לב לעדכונים(.  שנתוןפירוט קורסי האנגלית נמצא תחת  •

סטודנט המסווג לקורס טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב ובסיסי נדרש להתחיל את לימודי   •

 האנגלית בסמסטר הראשון ללימודיו. 

וטרום בסיסי ב' הינם קורסים מקבילים. סטודנט המסיים בהצלחה   2הקורסים טרום בסיסי א' •

 קורס טרום בסיסי א' יעבור לרמת בסיסי.  

לשני הסמסטרים )בסמסטר א' לרמה אליה מסווגים ובסמסטר ב'  בתחילת השנה ם  להירשיש   •

   (הבאה לרמה

 הסמסטרים.  והרישום אליו מתבצע אוטומטית לשני   קורס שנתי  הינו קורס טרום בסיסי א        

במידה וסטודנט נרשם לסמסטר א' לקורס ברמה מסוימת ובסמסטר ב' לקורס ברמה הבאה,   •

 . ' , יש למחוק קודם את הרישום לקורס המתקדם בסמסטר ב'כדי להחליף קבוצה בסמסטר א

שש"ס פרונטלי( ו"שיעור    4הקורסים מחולקים ל"שיעור" ) -   טרום בסיסי ב' ובסיסיברמות  •

 +שיעור המשך.  ם לשיעור  להירשיש   -*מתוקשב(  שש"ס    2המשך" )

 כדי לבטל/להחליף קבוצה יש לבטל קודם את שיעור ההמשך ואז את השיעור. שימו לב, 

 .  באותו הסמסטרניתן להחליף קורסים באותה רמה ב"החלף קבוצה"  •

 יש לבצע "מחיקה" ואז רישום מחדש.  בין הסמסטרים במידה ורוצים להחליף 

 רשם. ייש לשים לב לסמסטר אליו מנסים לה •

 

 יש להתנסות במערכת ה"דמו" לפני חלון הזמן האמיתי! 

 

https://www.yvc.ac.il/yearbooks/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !הסטודנט על  חלה אנגלית לקורסי הרישום  על  האחריות 

 הזכאות  ולקבלת  לרישום לסמינריונים ג',  לשנה מעבר  תנאי הנם באנגלית  החובות  השלמת 

   !לתואר

) סמסטר השלישי  עד סוף סמסטר א' שנה ב'  השלים את חובות האנגלית  *בתוכניות הבאות יש ל
 ללימודים(:  

 . מנהל מערכות בריאות תכנית לאחיות ואחים מוסמכים. 1
 דו שנתית.   – .כלכלה וניהול תכנית מותאמת לכוחות ביטחון 2
 

 

שש"ס( יועברו במתכונת משולבת של שעות הוראה פרונטליות ושעות   6) בסיסיו  טרום בסיסי ב'קורסי 

 למידה מקוונות: 

 "שיעור"  –שעות שבועיות בכתה עם מרצה )יופיעו במערכת(   4 

 "שיעור המשך"   -שעות למידה שבועיות מול מחשב בצורה עצמאית   2 
 

כנס לשני האתרים באופן  ייש לה שיעור + שיעור המשך( לכל קורס יהיו שני אתרי קורסים ) •

 . שוטף במהלך הסמסטר 

 המרצה המלמד את הקורס הפרונטלי יהיה גם המרצה האחראי על הקורס המתוקשב.   •

 . שונים לתרגול מגוון מיומנויות השפהלמדו נושאים  יבשעות הלמידה המקוונות )מול המחשב( י  •

 או מהמרצה.  מהמחשב  מידיהסטודנטים יתרגלו את החומר עצמאית ויקבלו משוב 

 

 

 

 ( 2)בניין מנהלה א 10:00-12:30ה'  - לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה ללימודי אנגלית בימים א'

  . 04-6423567בטלפון  09:00-10:30או בשעות המענה הטלפוני בין  

 

 

 

 בברכת הצלחה, 

 המחלקה לאנגלית 

 

 

 

 


