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 שלום רב,

  השנה החדשה, שנת הלימודים תשע"ז. ברכתנו שלוחה לכם בפרוס

שנה  , עפ"י תכנית הלימודים שלבנובמבר 3', ובבית הספר החל מיום ה 30/10/2016 שנת הלימודים תיפתח בתאריך

 . א'

 ההשתתפות ביום זה היא חובה – הזמנה ליום הכרות ואוריינטציה

 בית הספר לבריאות הציבור מפגש הכרות עם הסטודנטים החדשים.יקיים  ,26/09/2016-, השניביום 

 . במסגרת החלק הראשון תתקיים הכרות עם בבית הסטודנט 101 בכיתהמפגש הכרות בית ספרי  11:00 – 12:30

מרצי החוג, תוצג תכנית הלימודים, חובות וזכויות הסטודנטים ויינתן הסבר לגבי אופן הרישום 

 ים.ימודלהממוחשב למערכת ה

 כל מגמה עם ראש התכנית שלה. –יתקיימו מפגשים פרטניים עפ"י מגמות הלימוד  12:30 – 13:00

 חלוקת החדרים תפורסם במקום.  

 

 14-16בין השעות  29.09.2016 -הינו התאריך הרישום של שנה א' רישום לקורסים: 

 הרישום לקורסים יתבצע באמצעות פורטל הסטודנטים באינטרנט. 

ימים לפני הרישום למערכת כדי שהודעת התשלום תקלט ותפתח אפשרות  10ת שכר הלימוד לפחות יש לשלם א

 שעות. 24תיפתח אפשרות ההרשמה לאחר  –בכרטיס אשראי  שכר הלימוד. סטודנטים שמשלמים את ההרשמה

חל מאותו תאריך, *ניתן יהיה לבצע שינויים במערכת או רישום לכל מי שלא יוכל לעשות זאת בתאריך הנקוב מעלה, ה

 למחרת בבוקר. 07.00ועד  22.00משעה 

למחרת. ביום  08.00ועד  16.00המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה       06.11.2016ועד  25.10.2016 -החל מ

  .עד חצות בלבד –06.11.2016 –האחרון 

וכן קישורית ל"אגרת  רכות מידעום הממוחשב מטעם אגף מעביה"ס מצורף דף הנחיות לרישהאינטרנט של באתר 

 לתלמיד" מטעם מחלקת הרשמה.
 

  ניתן לראות את מערכת השעות לתשע"זכן 

 רשימת סילבוסים תפורסם באתר ביה"ס בשבועות הקרובים. 

 , עליכם לעקוב אחר השינויים באתר האינטרנט.רשימת השיעורים ומועדיהם עלולה להשתנות –שימו לב 

 לידיעתכם....

רכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה והתאמתה לתכנית הלימודים מוטלת על האחריות לה

 הסטודנטים!
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 הנחיות כלליות

מערכת לכל הקורסים שעליהם ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא ( על הסטודנטים לעשות בתחילת השנה 1

רישום לקורסי קיץ  לומים.. רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלקורסי סמסטר ב'

 יעשה בנפרד.

( יש לוודא לפני תחילת הלימודים שמערכת השעות המעודכנת אכן תואמת את זו שאתם מעוניינים ללמוד. את 2

ורטל פ" < "תחת "סטודנטים  www.haifa.ac.ilהמערכת ניתן לראות באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה: 

 ". הסטודנטים

( לא ניתן לבטל רישום קורסים שהתקיימו בסמסטר א' במהלך תקופת השינויים של סמסטר ב'. קורס 3

שלא השלימו )גם אם לא השתתפו  שהסטודנטים נרשמו אליו, ולא הודיעו במועד השינויים על ביטולו, ייחשב כקורס

 ויידרשו לשלם עבורו.  בו

המלא הכולל את תקנוני האוניברסיטה לרבות תקנון הרשות ללמודים מתקדמים, שנתון הלימודים  – חשוב מאוד

כל ". פורטל הסטודנטיםתקנון שכ"ל ואחרים מפורסם על כל חלקיו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בפרק "

השנתון עשוי להתעדכן באתרי האינטרנט של המחלקות השונות. נא  התקנונים מחייבים ויש לפעול על פיהם.

 פידו לעקוב. הק

 זקישור לשנתון יש גם באתר האינטרנט של ביה"ס תחת היערכות לתשע"

 לוח מודעות אלקטרוני של בית הספר: -חשוב       

 כל ההודעות מטעם ביה"ס נשלחות באמצעות לוח המודעות האלקטרוני של בית הספר בלבד. 

ביה"ס ולהירשם למערכת לוח המודעות  לאחר ביצוע הרישום של מערכת השיעורים, באחריותכם להיכנס לאתר

  http://hw2.haifa.ac.il/index.php/he/messageבכתובת  האלקטרוני של ביה"ס

 

ים בכיתות הרישום ללוח המודעות מאפשר לכם להתעדכן בהודעות החוג על נושאים כלליים, ביטולי שיעורים, שינוי

לא . במהלך הלימודים ובחופשות באחריותכם להיכנס ולהתעדכןהלימוד, פרסום ציונים, מועדי ערעורים  וכד'. 

 תשלחנה הודעות באמצעים נוספים.

 לא ניתן להירשם למערכת זאת לפני הרישום לקורסים

 

  הסטודנטיםפורטל 

 :באתר האינטרנט של האוניברסיטה ניתן לבצע את הפעולות הבאות

 צפייה במערכת השיעורים של החוג וחוגים אחרים וכן צפייה במערכת השעורים הנוכחית אליה רשום הסטודנט. .1

 צפייה במערכת שכר הלימוד של הסטודנט ופירוט אישורים. .2

 צפייה בציונים. .3

 עדכון פרטים אישיים ונתוני חשבון בנק. .4

 ביטולי שעורים, חדרי לימוד, לוח בחינות. .5

http://www.haifa.ac.il/
http://hw2.haifa.ac.il/index.php/he/message
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 מלגות:

 . מידע על מלגות, פרסים, מענקים וסיועים מתפרסם באתר הרשות ללימודים מתקדמים( 1

 ניתן להגיע לאתר הרשות ללימודים מתקדמים בדרך הבאה: 

 http://www.haifa.ac.il  לאתר האוניברסיטה, לפי הכתובת א. כניסה

 "מלגות". < "הרשות ללימודים מתקדמים" < לבחור מים""לימודים מתקד ב. לחיצה על  קישור

 8288034, 8240330, 8240669ב', טל:  160תכליתי, חדר -מדור מלגות. הבניין רב –דיקנאט הסטודנטים  (2

ובמהלכה, את האינפורמציה המתפרסמת בנוגע למלגות וללוחות הזמנים.  בתחילת השנהרצוי מאוד לקרוא, בעיון, 

 קוב אחר הפרסומים באתר החוג בנוגע להגשת מועמדות למלגות שונות המתפרסמות במהלך השנה.כמו כן, רצוי לע

שש"ס בשנה  16: אחד הקריטריונים להצגת מועמדות לקבלת מלגת הצטיינות בשנה ב' הינו צבירת לתשומת לבכם

את חובות השמיעה שכ"ל )תלמיד אשר מסיים  200%שלפני הגשת המועמדות!!!  קריטריון נוסף הינו תשלום של 

של שכר לימוד מתבקש למלא טופס השלמת  200%לתואר שני בשנתיים הראשונות ללימודיו, וטרם השלים תשלום 

שכר לימוד לתואר שני ולהעבירו )לאחר אישור החוג( למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד,  ובו הצהרה על כוונתו 

 –לתואר ובקשה לחייבו ביתרת שכר הלימוד והשלמתו ל לסיים את לימודי התואר השני בשנת שהותו השנייה 

. טופס השלמת שכר לימוד לתואר שני ניתן לקבל באגף מנהל תלמידים, המחלקה לשירותי תלמיד ושכר  200%

 לימוד. האחריות לבדיקת גובה ותשלום שכר לימוד מלא מוטלת על התלמיד.

 הודעות לטלפון הסלולארי:

י שיעורים וציונים ישירות לטלפונים הניידים. תלמידים המעוניינים בשירות זה ניתן לקבל מידע בנושא ביטול

שירות זה ניתן מתבקשים להירשם באתר האוניברסיטה )תחת "סטודנטים"( ולדווח את הפרטים הנדרשים. 

 בתשלום.

 

 מזכירות ביה"ס

 אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, בקשה או הצעה:

  9-12ין השעות ה' ב-אשעות הקבלה: בימים 

 5057/5055"מרפסת" חניון נופי בניין ראשי חדר 

  04-8288675או  04-8288597טלפונים: 

  04-8288637פקס: 

 , מינהלן ביה"ס לבריאות הציבוראסספילוסוף גילה  – gassas@univ.haifa.ac.il אימייל:

 mliberzon@univ.haifa.ac.il – מריה ליברזון, מזכירת בית הספר לבריאות הציבור 

 

 

 

http://www.haifa.ac.il/
mailto:gassas@univ.haifa.ac.il
mailto:mliberzon@univ.haifa.ac.il
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 סראשי המגמות בביה"ראש בית הספר ו

 ישמחו לעמוד לרשותכם:  

  ראש ביה"ס– ( פרופ' אורנה בראון אפלnaepel@research.haifa.ac.ilor מרפסת חניון נופי, בניין ראשי,   חדר ,)

 8288009, טלפון 5058

  ד"ר ענת גסר אדלסבורג –ראש המגמה לקידום בריאות (lageser@univ.haifa.ac.i ,),מרפסת חניון נופי, בניין ראשי 

 8288671, טלפון 5056חדר

  ברמלי גרינברגשולי ד"ר  –ראש המגמה לניהול מערכות בריאות (rgShuli@jdc.o ,),מרפסת חניון נופי, בניין ראשי 

  04-8288660, טלפון:  5040 חדר

  ד"ר יעקב רוזנפלד –ראש מגמת מינהל מערכות בריאות (YAAKOVROh@bezeqint.net),  ,מרפסת חניון נופי

   052-3244820, טלפון:  5040בניין ראשי,  חדר 

  רופ' שמואל רשפון פ –ראש המגמה לבריאות הקהילה (lshmuel.rishpon@lbhaifa.health.gov.i ,) 

 050-6243063טלפון:           

  גלית ויינשטייןד"ר  –ראש המגמה לאפידמיולוגיה (galitwai@live.com ) 

 ,בריאות והתנהגות  ראש המגמה לתזונה– ( ד"ר שירה זלבר שגיא zelbersagi@bezeqint.net ,) ,מרפסת חניון נופי

 8288, טלפון 5056ניין ראשי,   חדרב

  יונה אמסטרד"ר  –ראש המגמה לבריאות סביבתית ותעסוקתית (eamster@post.harvard.edu,) 

 

          תקבענה בהמשךשל ראשי המגמות שעות הקבלה 

 

mailto:ornaepel@research.haifa.ac.il

