
 

 

 שלום רב,

 . ב"תשפ הלימודים שנת, החדשה השנה סבפרו לכם שלוחה ברכתנו

, עפ"י תכנית הלימודים 14/10/20ובבית הספר ביום ה',  10/10/2021הלימודים תיפתח בתאריך  שנת

 של שנה א'. 

ההשתתפות ביום זה  –)מקוון( ואוריינטציה הכרות ליום הזמנה

 היא חובה

 יקיים בית הספר לבריאות הציבור מפגש הכרות עם הסטודנטים החדשים. ,29/09/2021, רביעי ביום

ראש במסגרת החלק הראשון תתקיים הכרות עם   מקוון בזום.מפגש הכרות בית ספרי  10:00 – 11:30

תוצג תכנית ומינהלי של בית הספר,  בית הספר לבריאות הציבור, סגל אקדמי 

הלימודים, חובות וזכויות הסטודנטים ויינתן הסבר לגבי אופן הרישום הממוחשב 

 למפגש: להלן הקישור  למערכת הלימודים.

j/84246524374?pwd=d3Jvc2hZakhkUXA3S0xrWkZvVjFEhttps://us02web.zoom.us/

UT09  

 התמחותתכנית תכנית לימודים/ כל  –הלימוד תכניות יתקיימו מפגשים פרטניים עפ"י  11:30 – 12:30

 גם מפגשים אלו יתקיימו בזום: עם ראש התכנית שלה.

  https://us02web.zoom.us/j/81455222026  ,623110 :passcode –קידום בריאות  .1

 83693636319web.zoom.us/j/02https://us -אפידמיולוגיה  .2

 89118565854web.zoom.us/j/02https://us - בריאות הקהילה .3

 83758264323web.zoom.us/j/02https://us -שירותי בריאות נפש  .4

 86452323883web.zoom.us/j/02https://us -מנהל מערכות בריאות  .5

 83124092086web.zoom.us/j/02https://us -ביוסטטיסטקה  .6

 83646981999web.zoom.us/j/02https://us –בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית  .7

  passcode: https://us02web.zoom.us/j/83169051367 465133  –ניהול מערכות בריאות  .8

 91429459521web.zoom.us/j/02https://us -תזונה, בריאות והתנהגות .9

 

 אנו ממליצים מאד לקרוא את החוברת המצורפת למסמך זה לפני יום האוריינטציה! 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/84246524374?pwd=d3Jvc2hZakhkUXA3S0xrWkZvVjFEUT09
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https://us02web.zoom.us/j/91429459521


 

 

, 4/10/21מערכת לימודים אינטרנטי לשנה א' יתקיים ביום שני,  רישוםלקורסים:  רישום

 .14-16בין השעות 

 לקורסים יתבצע באמצעות פורטל הסטודנטים באינטרנט.  הרישום

ימים לפני הרישום למערכת כדי שהודעת התשלום תקלט  10לשלם את שכר הלימוד לפחות  יש

סטודנטים ששילמו שכ"ל בפורטל ההרשמה או בפורטל הסטודנטים או ותפתח אפשרות ההרשמה. 

 בלילה של אותו היום. 22:00-, יוכלו להיכנס למערכת רק ב12:30עודכן להם שכ"ל אחרי השעה 

 07:00 ועד 22:00 משעה החל יום כל שלו במערכת שינויים לערוך יוכל הוא תלמיד לכל קצהשיו הזמן חלון לאחר

 .בבוקר למחרת

  ת.למחר 08:00 ועד 16:00 משעה יום לכ לשינויים פתוחה תהיה המערכת 17.10.2021 ועד 05.10.2021-מ החל

   בלבד. חצות עד-17.10.2021– האחרון ביום

 

 ביה"ס בשבועות הקרובים.  באתר סילבוסיםה יפורסמובקרוב. כמו כן,  תפורסם ב"פלתש השעות מערכת

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

 הלימודים לתכנית והתאמתה אחריה למעקב, השיעורים מערכת להרכבת האחריות

 !הסטודנטים על מוטלת

 

  



 

 

 כלליות הנחיות

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

 החלוקה ואת השנתי הלימוד שכר את הקובע הוא זה רישום. 'ב סמסטר לקורסי מלא רישום

 .בנפרד יעשה קיץ לקורסי רישום. לתשלומים

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

תחת  www.haifa.ac.il ללמוד. את המערכת ניתן לראות באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה: 

 "סטודנטים" < "פורטל הסטודנטים". 

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

 השלימו שלא כקורס ייחשב, ביטולו על השינויים במועד הודיעו ולא, אליו נרשמו שהסטודנטים קורס

 . (עבורו לשלם ויידרשו בו השתתפו לא אם)גם 

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

 תחתמתקדמים, תקנון שכ"ל ואחרים מפורסם על כל חלקיו באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

 לסטודנט השירותים כל -סטודנטים לשונית

 /https://shnaton.haifa.ac.il :מצ"ב  קישור לשנתון

  https://igeret.haifa.ac.il  :לאיגרת לתלמידכמו כן, מצ"ב קישור 

 לוח מודעות אלקטרוני של בית הספר: -חשוב       

 ל"הדוא לכתובת מהחוג והודעות שוטפים עדכונים לקבל מנת ועל, לימודים מערכת ורישום בניית לאחר

 ס"ביה של האלקטרוני המודעות לוח למערכת ולהירשם להיכנס באחריותכם ,ולאפליקציה שלכם

   .  /https://messages.haifa.ac.il/publichealth: בכתובת

 'א שנה – לכם המתאימה תפוצהה תרשימאת  לבחור עליכם

 .עבורכם הרלוונטית התפוצה לרשימת מחדש שנה כל להירשם יש! לב שימו

 .חוגיות הודעות מערכת הכותר תחת לסטודנטים המידע במרכז נמצאים הדרכה חומרי, לרשותכם

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

הנחיות  ללוח המודעות מאפשר לכם להתעדכן בהודעות החוג על נושאים כלליים: מלגות, הרישום

שונות, ביטולי שיעורים, שינויים בכיתות הלימוד, מועדי מועדים מיוחדים, מועדי ערעורים  וכד'. 

 .נוספים באמצעים הודעות תשלחנה לא. ולהתעדכן להיכנס באחריותכם ובחופשות הלימודים במהלך

 .לקורסים הרישום לפני זאת למערכת להירשם ניתן לא

http://www.haifa.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
https://shnaton.haifa.ac.il/
https://igeret.haifa.ac.il/
https://messages.haifa.ac.il/publichealth/
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://stud-hc.haifa.ac.il/he/article/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA


 

 

  הסטודנטים פורטל

 :הבאות הפעולות את לבצע ניתן האוניברסיטה של האינטרנט באתר

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

 .הסטודנט

 .אישורים ופירוט הסטודנט של הלימוד שכר במערכת צפייה .2

 .בציונים צפייה .3

 .בנק חשבון ונתוני אישיים פרטים עדכון .4

 ולוח בחינות. קבועים לימוד חדרי .5

 

 מלגות

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

 להגיע לאתר הרשות ללימודים מתקדמים בדרך הבאה:  ניתן

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

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

(, דוא"ל: 53162)פנימי:  04-8249162טלפון:  גב' ציפי גליל, ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שני, (2

tvigoda@univ.haifa.ac.il , 7, חדר 25בנין אשכול, קומה. 

ובמהלכה, את האינפורמציה המתפרסמת בנוגע למלגות  השנה בתחילתמאוד לקרוא, בעיון,  רצוי

וללוחות הזמנים. כמו כן, רצוי לעקוב אחר הפרסומים באתר החוג בנוגע להגשת מועמדות למלגות 

 שונות המתפרסמות במהלך השנה.

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

 מסיים אשר"ל )תלמיד שכ 200% של תשלום הינו נוסף קריטריון!  המועמדות הגשת שלפני בשנה"ס שש

 שכר של 200% תשלום השלים וטרם, ללימודיו הראשונות בשנתיים שני לתואר השמיעה חובות את

 למחלקה בית הספר( אישור)לאחר  ולהעבירו שני לתואר לימוד שכר השלמת טופס למלא מתבקש לימוד

 שהותו בשנת השני התואר לימודי את לסיים כוונתו על הצהרה ובו,  לימוד ושכר תלמיד לשירותי

 לימוד שכר השלמת טופס. 200% – ל והשלמתו הלימוד שכר ביתרת לחייבו ובקשה לתואר השנייה

 לבדיקת האחריות. לימוד  ושכר תלמיד לשירותי המחלקה, תלמידים מנהל באגף לקבל ניתן שני לתואר

 .התלמיד על מוטלת מלא לימוד שכר ותשלום גובה

http://www.haifa.ac.il/
mailto:tvigoda@univ.haifa.ac.il


 

 

 

 הסלולארי לטלפון הודעות

לקבל מידע בנושא ביטולי שיעורים וציונים ישירות לטלפונים הניידים. תלמידים המעוניינים בשירות  ניתן

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

 .בתשלום ניתן

 

 "סביה מזכירות

 :הצעה או בקשה, שאלה בכל אלינו לפנות מוזמנים אתם

  9-12ה' בין השעות -הקבלה: בימים א שעות

 426/425/424 חדרים 4, קומה,  ובריאות הרווחה למדעי הפקולטה בנין

 04-8240519,  04-8288675,  04-8288597: טלפונים

  04-8288637: פקס

 לבריאות הציבור בית הספרגילה פילוסוף אסס, מינהלן  – gassas@univ.haifa.ac.il: אימייל

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

mshilo@staff.haifa.ac.il –  קורצקי שילה, מזכירת הרשמה ביה"ס לבריאות הציבורמור 
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 "סבביה תכניות הלימוד וראשי הספר בית ראש

 לעמוד לרשותכם:   ישמחו

  ראש ביה"ס– ( פרופ' שירה זלבר שגיא zelbersagi@bezeqint.net בנין הפקולטה למדעי הרווחה ,)

 04-8288671,  טלפון: 427, חדר 4ובריאות , קומה 

  ראש התמחות לקידום בריאות– ( פרופ' ענת גסר אדלסבורגageser@univ.haifa.ac.il בנין ,)

 04-8288671,  טלפון: 428, חדר  4הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות , קומה 

  ראש התכנית לניהול מערכות בריאות– (  פרופ' מאיר פרץ פוגטשrp@pugatch.co.ilmei בנין ,)

 04-8288660, טלפון: 439 , חדר4הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות , קומה 

  ראש התמחות מינהל מערכות בריאות– (  ד"ר מיה נגבmnegev@univ.haifa.ac.il) בנין הפקולטה ,

   04-8288604,  טלפון:  435, חדר 4למדעי הרווחה ובריאות , קומה 

 הקהילה  ראש התמחות לבריאות– (  ד"ר מאיה פלד רזmeraz@netvision.net.il בנין הפקולטה  ,)

 , טלפון יימסר בהמשך 407, חדר 4למדעי הרווחה ובריאות , קומה 

  ראש התמחות לאפידמיולוגיה– ( ד"ר גלית ויינשטייןgweinstei@univ.haifa.ac.il בנין הפקולטה ,)

 04-6146231טלפון: ,  431, חדר 4למדעי הרווחה ובריאות , קומה 

 ד"ר רוני אלרן ברק  –תזונה, בריאות והתנהגות  -בריאות ציבור ראש תכנית ל

(roniebarak@gmail.com בנין הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות , קומה ,)04-, טלפון: 434, חדר 4

6647946 

  ראש המגמה לבריאות סביבתית וגהות תעסוקתית– ( ד"ר יונה אמסטרericamster@hotmail.com ,)

 04-8288636, טלפון: 438, חדר 4בנין הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות , קומה 

  שרון שניטמן  פרופ' –ראש התמחות לשירותי בריאות נפש)znitmans@gmail.coms(  בנין הפקולטה

 04-6146232, טלפון:  430, חדר 4למדעי הרווחה ובריאות , קומה 

  ראש המגמה לביוסטטיסטיקה– ( ד"ר פבל גולדשטייןpavelg@stat.haifa.ac.il בנין הפקולטה )

 04-8240845, טלפון: 406 , חדר4למדעי הרווחה ובריאות , קומה 

 אפל -פרופ' אורנה בראון -ץ ובריאותמאמ גופנית ראש התמחות פעילות 

(ornaepel@research.haifa.ac.il בנין הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות, קומה )433, חדר 4 ,

 04-8288009טלפון: 

 

 . בהמשך תפורסמנההתכניות הקבלה של ראשי  שעות
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