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 לאקדמית עמק יזרעאלברוכים/ות הבאים/ות 

 .לקראת שנת הלימודים תשפ"ג לסטודנטים/יות חדשים/ות במכללהמידע להלן 

הרישום למערכת היא המערכת שלך ולפיה נקבע גובה שכר הלימוד.  לך    שנקבעת לידיעתך מערכת הלימודים  

כל שינוי במערכת תקף רק אם הוא מופיע על גבי המערכת ונעשה בתקופות  הוא שנתי ומראש לכל השנה.  

 הרשמיות המוגדרות לכך.   

 

 לשנת הלימודים תשפ"ג:בניית מערכת רישום לקורסים ולקראת להלן השלבים הנדרשים ממך 

בקישור   - מכללה מחולק לקבצים  קרא/י את המידע לסטודנטים חדשים המופיע באתר ה . א

    הכן/י את עצמך ליום הרישום של החוג שלך. וות/חדשים יות/מידע לסטודנטיםהבא: 

בשנתון המפורסם באתר מכללה   ניתנת לצפייההתכנית הלימודים של החוג  קרא/י את   . ב 

בתואר    קובץ נפרד.  תכנית    /השנתון מחולק לקבצים, לכל חוג  שנתוניםבקישור הבא:  

 הרוח.  הראשון קיים גם קובץ נפרד ללימודי אנגלית ועברית וקובץ ללימודי משיב

מראש . ג  נשתלת  א'  לשנה  הלימודים  מערכת  החוגים  תשלום ,  במרבית  שייקלט  ולאחר 

במהלך חודש   היא תופיע בתחנת המידעהמקדמה ששילמת והסדרת הוראת הקבע שלך,  

עליך לבדוק שהמערכת שנקבעה לך על ידי החוג תואמת את תכנית  < מערכת שעות.    ספטמבר

 קובץ החוג.      <   < שנתון נוכחי   שנתונים שירותים לסטודנטים <    הלימודים המפורסמת באתר<  

כל חוג מפרסם באתר המכללה< סטודנטים< מידע לסטודנטים חדשים< דף מידע חוגי. עליך לקרוא   . ד 

בעיון  החוג.  אותו  של  לקורסים  רישום  מועד  טרם  הסברה  ,  כנסי  מקיימים  החוגים  מרבית 

 תתף בהם. לסטודנטים/יות החדשים/ות ומומלץ מאוד להש 

מועדי עליך להיכנס לאתר< סטודנטים< מידע לסטודנטים חדשים או ללחוץ על הקישור הבא:   . ה

   ג/ים שלך. על מנת לראות את מועד חלון הזמן של החו     רישום לקורסים

 

 

 

https://www.yvc.ac.il/new-students/
https://www.yvc.ac.il/yearbooks/
https://yvcwebsite.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/09/08115115/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92.pdf
https://yvcwebsite.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/09/08115115/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92.pdf
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בעת חלון הזמן, עליך להיכנס לאתר המכללה< סרגל עליון "כניסת סטודנטים"< תחנת  . ו

ולבצע    תחנת מידע לסטודנט  :מידע לסטודנט< חפש/ הירשם לקורס או לקישור הבא

קורסים בהתאם להנחיות של החוג ככתוב למערכת השעות שלך  רישום באופן בו תוסיף  

   בסעיף ד.

החוגים  . ז ראשון  במרבית  לך,    לתואר  ששובצה  למערכת  להוסיף  עליך  קורס/ים יהיה 

   שנקבעה לך וקורס משיב הרוח. באנגלית בהתאם לרמה 

הלימודים  תכנית  את  תואמת  החוג  ידי  על  לך  שנקבעה  שהמערכת  לבדוק  עליך 

 < קובץ החוג.  < שנתון נוכחי שנתונים  שירותים לסטודנטים < < המפורסמת באתר

טרם הרישום יפתחו ימי דמו שמטרתם להתנסות באופן הרישום טרם    -   ימי דמו )התנסות במערכת(  . ח 

 הסבר ומועדי ימי דמו  קישור:    מן הרשמיים. חלונות הז 

 

על תוכנית הלימודים  ושאלות  נוסף  אליו   ניתן  ובניית מערכת השעות   למידע  לפנות למזכירות החוג 

 < מזכירות החוג.   < הגשת פניה תחנת מידע לסטודנטסטודנטים < <   המכללה אתר דרך התקבלת 

 

 כת הצלחהבבר

https://yedionsso.yvc.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?appname=BSHITA&prgname=login
https://yvcwebsite.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/09/08115111/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%93%D7%9E%D7%95.pdf

