הנחיות לרישום לב.א בחוג ללימודי ישראל – תשפ"א
שלום רב וברוכים הבאים לחוג ללימודי ישראל
אנו ממליצים לקרוא בעיון מכתב זה .הוא יסייע לכם רבות בתהליך הרישום לקורסים.
במידה ונתקלתם בבעיה טכנית (ססמאות ,או כניסה לפורטל האישי) אנא פנו למרכז שירות ותמיכה
לסטודנטים

מערכת השיעורים לשנה"ל תשפ"א מופיעה באתר האינטרנט של החוג בכתובת
http://israel-stu.haifa.ac.il/index.php/he/
הנחיות כלליות לרישום הממוחשב
 .1הרישום הממוחשב לשנה"ל ייערך דרך האינטרנט בלבד (הסברים והדמיה תמצאו באיגרת
לתלמיד ובפורטל האישי (מכתב לסטודנט)
 .2זמני פתיחת הרישום:
שנה א'

14.9.2020

שנה ב' ו -ג'

בשעות 17.00 – 15.00

10.9.2020

שעות 17.00 – 15.00

(ומתאריך זה כל יום לאחר השעה  22.00עד לתקופת השינויים)
 .3עליכם לשלם שכר לימוד לפחות  10ימים לפני ביצוע הרישום הממוחשב ,אחרת המערכת
לא תאפשר רישום .במידה ויש בעיה ניתן לפנות למחלקת שכ"ל  ,לינק
https://www.haifa.ac.il/index.php/he/limudim-top-blue-2/second-row-seperator/fee

או לשלוח בדוא"ל אישור תשלום למזכירות החוג ,לכתובת .flimor@univ.haifa.ac.il
 .4הרישום לקורסים נערך פעם אחת בשנה ,לקראת תחילת שנה"ל  .הרישום הוא שנתי
(לשלושת הסמסטרים) אך תינתן לכם אפשרות לבצע שינויים (ביטולים/תוספות) בשבוע
הראשון של כל סמסטר.
 .5בבואכם להשתמש ברישום הממוחשב רצוי להכין מראש את מערכת השיעורים כולל
מספרי הקורסים
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses

תכנית הלימודים:
 .1שנה ראשונה לתואר ראשון כוללת קורסי מבואות חובה .כדי לעבור לשנה ב' עליכם להשיג
לפחות ציון  55בכל אחד מקורסי המבוא.

 .2שנה שניה כוללת קורסי בחירה :שו"תים וקמפוסים (שו"ת = שיעור ותרגיל,
קמפוס=לימודים מרוכזים בשטח ומספר ימי הכנה בכיתה)
 .3שנה שניה /שלישית כוללת קורסי בחירה וסמינריונים.
(*סטודנטים בתכנית מורי דרך אינם חייבים בכל המבואות ,אלא יכולים ללמוד אותם כקורס
בחירה)

המסלול החד חוגי
ניתן לעבור למסלול חד חוגי בשנה ב' ובתנאי שממוצע ציוני שנה א' הוא לפחות .90
המעוניינים יפנו במכתב לראש החוג.

אנגלית
הרישום לקורס באנגלית יעשה בהתאם לרמה הנדרשת וע"פ הציון שהשגתם באנגלית
בפסיכומטרי או במבחן אמיר/אמירם https://engfor.haifa.ac.il/index.php/he/home

חשוב :כדי להירשם בשנה השלישית לסמינריונים ,עליכם לסיים את כל חובות הקורסים
באנגלית.

אשכולות העשרה
בחוג שלנו נלמדים לימודי העשרה בהיקף של  6נ"ז .ההרשמה תתבצע במסגרת הרישום
לקורסים

בכל

תקופת

רישום

ושינויים.

https://eshcolot.haifa.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/

הצהרת בריאות שנתית
במסגרת הלימודים נערכים סיורים לימודיים כחלק מהקורסים .יש למלא בכל שנה הצהרת בריאות
ולשלוח למזכירות החוג בתחילת השנה .סטודנטים שלא יחזירו את הטופס לא יוכלו להשתתף
בסיורים הלימודיים .

הקפידו להדפיס את רשימת הקורסים אליהם נרשמתם ולוודא כי כל הרישום אכן התבצע.
האחריות להרכבת מערכת השיעורים ,למעקב אחריה ולהתאמתה לתקנות תכנית הלימודים
מוטלת על התלמיד.
אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת

בברכה,
מזכירות החוג

