סדרי הרשמה
לתואר שני
לשנת הלימודים
תש"פ
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מועמדים יקרים,
אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם כמועמדים ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש
מקס שטרן.
כסטודנטים במכללה ,תוכלו ליהנות מרמת לימודים גבוהה ,מיחס אישי ותומך ומחיי קמפוס
פעילים.
המכללה פועלת כגוף ציבורי ,בתקצוב של הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שליד המועצה להשכלה
גבוהה (מל"ג) .שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.
בוגרי המכללה בשנים האחרונות התקבלו ללימודי תואר שני (מוסמך) ושלישי (דוקטור) הן במכללה
והן באוניברסיטאות השונות בארץ ובחו"ל ורבים אחרים השתלבו במגוון משרות ותפקידים
בתחומים שונים.
החוברת נועדה לתת מידע על סדרי ההרשמה ותנאי הקבלה לחוגים השונים.
הצוות האקדמי והמנהלי ילווה אתכם במהלך לימודיכם האקדמיים ויעמוד לשירותכם.
יועצות הלימודים כאן בשבילכם ,לתת מידע ,לענות על כל שאלותיכם ,לעזור בהחלטה להקשיב
ולייעץ.
הנכם מוזמנים לפגישת יעוץ אישית ללא תשלום ,צוות היועצות שלנו עומד לרשותך:
עדי ביטון ,חני בן שימול ,שלומית תורג'מן ,גליה זינו והדר יותם.

פתיחת שנת הלימודים תש"פ
יום ראשון כ"ח תשרי תש"פ27.10.19 ,

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה והצלחה בדרככם האקדמית,
מדור הרשמה
וקבלת סטודנטים

*המידע בחוברת זו מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
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מידע כללי
המכללה היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה אשר הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק
תואר ראשון ( (B.A.ותואר שני (.)M.A.
הלימודים המתקדמים באים לאחר השלמת לימודי התואר הראשון (בוגר).
מטרת הלימודים לתואר שני (מוסמך) להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של הסטודנט
בתחומי הלימוד שאותם למד במסגרת התואר הראשון ולהכשירו לקראת התמחות ומחקר.
במכללה האקדמית עמק יזרעאל נוצרה סביבת לימודים מושלמת ,המעניקה יתרון משמעותי
בהשתלבות בשוק העבודה :סגל הוראה מעולה ,תכנית לימודים בעלת דגשים יישומיים ,שירותי
מלגות ,מעונות הסטודנטים ,אווירה פתוחה של יחס אישי וקשר ישיר עם המרצים והסגל המנהלי,
קמפוס פעיל ,ספרייה עשירה ומגוונת ,חיי חברה פעילים וסביבת לימודים ירוקה  ,נעימה ומהנה.
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סדרי הרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל
ניתן להירשם למכללה בשני אופנים:
א .על ידי מילוי טופס הרשמה אותו ניתן לקבל במדור הרשמה וקבלת תלמידים או להורידו מאתר
המכללה בכתובת .WWW.YVC.AC.IL :את דמי ההרשמה בסך  ₪ 410ניתן לשלם במדור שכר
לימוד או בבנק הדואר עם שובר תשלום אותו ניתן לקבל במדור שכר לימוד.
ב .הרשמה דרך אתר האינטרנט של המכללהWWW.YVC.AC.IL -
ניתן להירשם למכללה האקדמית ,ללימודי תואר שני ,באמצעות אתר האינטרנט של המכללה.
דמי הרשמה דרך האתר הינם בסך .₪ 410
האתר מאובטח ואין חשש למלא את פרטי כרטיס האשראי.
מועדי הרשמה למכללה
היום הקובע לגבי ההרשמה למכללה הוא יום הגעת טופס ההרשמה למדור הרשמה וקבלת
תלמידים .ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ סמסטר א' תחל ביום ג' ,כד' בטבת תשע"ט1.1.2019 ,
ותסתיים ביום ה' ,כה' באייר תשע"ט 30.05.2019 ,לכל החוגים לתואר שני ,למעט החוג
לפסיכולוגיה חינוכית ,בה מסתיימת ההרשמה ביום ג' כ"ה בניסן.30.4.2019 ,
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההרשמה.
דמי הרשמה למכללה לשנת הלימודים תש"פ
מועמד חדש ,שאינו סטודנט במכללה האקדמית עמק יזרעאל לתואר המבוקש ,חייב בתשלום דמי
הרשמה.
תעריף דמי הרשמה לשנת הלימודים תש"פ הינו בסך .₪ 410
תשלום דמי הרשמה יעשה באחד הבנקים באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל במדור הרשמה.
ניתן לשלם את דמי ההרשמה גם במדור שכר לימוד.
דמי הרשמה תקפים להרשמה פעם אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה מסמסטר לסמסטר ו/או
משנה לשנה .תשלומים אלה נגבים עבור הטיפול בבקשת ההרשמה ואינם מוחזרים ,גם אם המועמד
לא התקבל ללימודים ,או לא מימש זכותו ללמוד ,או ביטל הרשמתו.
חידוש הרשמה לאחר ביטול ,לאותה תקופת רישום ,כרוך בתשלום של .₪ 200
טפסים ומסמכים לצורך הרשמה למכללה האקדמית
מועמדים אשר הורידו טופס הרשמה מאתר האינטרנט או קיבלו אותו במדור הרשמה ,ימלאו את
הטופס ויעבירוהו בצירוף אישור על תשלום דמי הרשמה ומסמכים רלוונטיים ,במעטפה למדור
הרשמה וקבלת תלמידים באמצעות הדואר או באופן אישי.
(מועמדים הנרשמים דרך אתר המכללה עליהם לשלוח עד  14יום מיום ההרשמה ,את המסמכים
הנדרשים).
המכללה האקדמית אינה מתחייבת לטפל בבקשות להרשמה שיגיעו למדור לאחר המועד שמצוין
לעיל.
לא תובא לדיון בקשתם של מועמדים אשר לא ימציאו מסמכים כנדרש ובמועד .פניות מועמדים
אשר מסמכיהם יגיעו לאחר המועד שנקבע יידונו רק בתנאי שיוותרו מקומות פנויים בתכנית
המבוקשת.
תהליך ההרשמה
מדי שנה ,לקראת פתיחת ההרשמה ,מפרסם המדור להרשמה ולקבלת סטודנטים מידע על הרשמה
לתואר שני באתר האינטרנט של המכללה הכולל:

4

 .1סדרי הרשמה.
 .2טופס בקשה לקבלה ללימודים.
 .3טפסי המלצה -נספח א' .
 .4טפסי שאלון -נספח ב' .
הוראות למילוי טופס הבקשה לקבלה ללימודים במכללה
א .יש לקרוא בעיון את ההוראות המופיעות בפרק זה ועל גבי טופס הבקשה להרשמה המצורף.
ב .יש לכתוב בכתב יד ברור ולמלא את כל הסעיפים הדורשים מילוי .שגיאות ואי בהירויות עלולות
לגרום לשיבוש ולעיכוב הטיפול בבקשתכם.
ג .בסעיפים בהם ניתנות מספר אפשרויות יש לסמן ב –  Xרק את האפשרות המתאימה (אחת בלבד).
ד .הקפידו לחתום על ההצהרה בעמוד האחרון בטופס .ללא החתימה הטופס אינו תקף.
ארץ לידה  -מסירת מידע זה בהסכמתך בלבד.
כתובת  -הקפידו לרשום את הכתובת (כולל המיקוד) אליה אתם מעוניינים לקבל דברי דואר.
דואר אלקטרוני  -אנא ציינו על גבי הטופס כתובת דוא"ל (דואר אלקטרוני) שברשותכם לצורך
קבלת הודעות ומסמכים בעתיד מהמכללה.
ליקויי למידה ומוגבלויות – יש להציג מסמכים רלוונטיים.
במקרים של מוגבלות או נכות יש להציג תעודה או אישור רפואי מוסמך החתום על ידי רופא.
במקרה של לקות למידה יש להציג אבחון החתום על ידי פסיכולוג חינוכי .את המסמכים יש להגיש
במשרד דיקן הסטודנטים עד חודש מיום תחילת שנת הלימודים ,בצירוף בקשה בכתב המפרטת את
ההקלות המבוקשות.
תעודות ומסמכים שיש לצרף לטופס ההרשמה
כל תעודה או אישור המוגשים למכללה האקדמית יישאו חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק את
האישור.
אישורים או מסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד .צילום קביל הוא צילום המסמכים המקוריים
המאושר על ידי המוסד או על ידי משרד החינוך בחותמת "זהה למקור" וחתימה .ניתן לאשר
צילומי מסמכים גם במדור הרשמה וקבלת תלמידים כנגד הצגת המסמך המקורי .אין לשלוח
מסמכים בפקסימיליה.
להלן המסמכים הנדרשים:
אישור זכאות לתואר/תעודת בוגר.
.1
אישור על מצב לימודים למי שטרם סיים חובותיו.
.2
גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר".
.3
תמונת דרכון.
.4
צילום תעודת זהות.
.5
כל תעודה נוספת המעידה על השכלה.
.6
המלצות רלוונטיות (אם נדרש בתנאי הקבלה של התוכנית המבוקשת) .
.7
המועד האחרון להמצאת אישורים הנוגעים לקבלה לתואר שני לשנת הלימודים תש"פ הוא
ביום ה' ,כה' באייר תשע"ט .30.05.2019 ,למעט החוג לפסיכולוגיה חינוכית ,בו המועד האחרון
להמצאת אישורים הנוגעים לקבלה לתואר שני לשנת הלימודים תש"פ הוא ,יום ג' כ"ה בניסן,
.30.4.2019

תנאי קבלה כלליים לתואר מוסמך ()M.A.
בקבלת הסטודנטים יישמר שוויון הזדמנויות מלא ,ולא תהיה כל אפליה בין מועמדים בשל גזעם,
מינם ,דתם ולאומיותם .וועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון אישי.
מספר המתקבלים לחוגים לתואר שני מוגבל ולכן יתקבלו ללימודים המועמדים בעלי הנתונים
המתאימים והטובים ביותר מבין הנרשמים.
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מועמד המבקש להירשם ללימודי תואר שני חייב למלא לכל הפחות את התנאים הבאים:
בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ,אשר השיג בלימודי התואר הראשון
ציון משוקלל נדרש בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.
הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים.
מילא אחר דרישות הקבלה כפי שנקבעו על ידי החוג.
תנאי קבלה לתואר מוסמך ( )M.A.בייעוץ חינוכי
 .1בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של  83לפחות בכל
אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון בתחום מדעי ההתנהגות או בוגרי מכללות ואוניברסיטאות
אחרות וטכניון גיליון עם רשימת הקורסים והציונים של כל מועמד ייבדק בהתאם לדרישות
הלימודים .במידת הצורך יידרשו השלמות על-פי מדיניות החוג לחינוך.
 .2המועמד ללימודי ה M.A.-יתבקש להמציא שני מכתבי המלצה (לפחות אחד מהם אקדמי)
ממרצים ו/או אנשי מקצוע המכירים את יכולתו ,כישוריו ,תפקודו בלימודים ובעבודה (מומלץ
להמציא המלצה אקדמית אחת לפחות).
 .3על כל מועמד לעבור ראיון קבלה אישי בפני ועדת הקבלה לתואר שני של החוג לחינוך.
 .4על המועמד לעמוד במבחן כניסה באנגלית .הציון הנדרש לקבלה ללימודים הוא  60לפחות.
(הודעה על מועד הבחינה תתפרסם בנפרד).
 .5יינתן יתרון לבעלי ניסיון של שנתיים בתחום הטיפולי/חינוכי/הדרכתי.
תנאי קבלה לתואר מוסמך ( )M.A.בפיתוח וייעוץ ארגוני
 .1בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של  81לפחות
בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון בתחום מדעי החברה .גיליון עם רשימת הקורסים
והציונים של כל מועמד ייבדק בהתאם לדרישות הלימודים .במידת הצורך יידרשו השלמות
על-פי מדיניות החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 .2המועמד ללימודי  M.A.יתבקש להמציא שני מכתבי המלצה ממרצים ו/או אנשי מקצוע
המכירים את יכולתו ,כישוריו ,תפקודו בלימודים ובעבודה (מומלץ להמציא המלצה
אקדמית אחת לפחות).
 .3המועמד יעבור ראיון קבלה אישי בפני ועדת הקבלה לתואר שני של ועדת הקבלה לתואר
שני בפיתוח וייעוץ ארגוני.
 .4על המועמד לעמוד במבחן כניסה באנגלית בציון  60לפחות.
תנאי קבלה לתואר מוסמך ( )M.A.במנהל מערכות בריאות
 .1בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של  80לפחות
בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון בתחום מדעי הבריאות .גיליון עם רשימת הקורסים
והציונים של כל מועמד ייבדק בהתאם לדרישות הלימודים .במידת הצורך יידרשו השלמות
על-פי מדיניות החוג למנהל מערכות בריאות.
 .2המועמד ללימודי  M.A.יתבקש להמציא שני מכתבי המלצה ממרצים ו/או אנשי מקצוע
המכירים את יכולתו ,כישוריו ,תפקודו בלימודים ובעבודה.
 .3אפשרות לראיון קבלה אישי.
 .4על המועמד לעמוד במבחן כניסה באנגלית בציון  70לפחות.
תנאי קבלה לתואר מוסמך ( )M.A.בפסיכולוגיה חינוכית
 .1בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של 86
לפחות מהחוג לפסיכולוגיה או החוג למדעי ההתנהגות בלבד.
 .2עמידה במבחן המתא"ם בציון של  85לפחות.
 .3המועמד ללימודי  M.A.יתבקש להמציא שני מכתבי המלצה האחד מן האקדמיה
והשני מן השדה.
 .4המועמדים המתאימים יזומנו למרכז ההערכה .מועמדים שיעברו בהצלחה את מרכז
ההערכה ,יוזמנו לראיון אישי.
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רישום למערכת שיבוץ כלל ארצית לתחומי הפסיכולוגיה

מערכת השיבוץ הממוחשבת היא תוצאה של שיתוף פעולה בין מרבית מוסדות הלימוד המציעים
לימודי תואר שני בפסיכולוגיה (יישומית ומחקרית) .המערכת החדשה נועדה להקל על המועמדים
ועל המגמות השונות לתואר שני בתהליך השיבוץ .מערכת השיבוץ מאפשרת לכל מועמד לקבל
את השיבוץ האופטימלי מבחינתו ובזמן מהיר ,תוך התחשבות גם בצרכי המגמות.
המועמדים נדרשים להירשם ללימודי תואר שני במוסדות השונים ,להתייצב לראיונות קבלה
(במידה ויזומנו) ,ולהירשם במערכת הממוחשבת .לפי לוח הזמנים ,יש להכניס למערכת את דירוג
המגמות אליהן התראיינתם .בשבוע הראשון של חודש יולי יפורסם השיבוץ הסופי.
הרישום למערכת השיבוץ אינו מחליף רישום למוסד האקדמי ,ומהווה רישום בנוסף ללא עלות
כספית .יש להיכנס לאתר מערכת ולהירשם על פי ההוראות .יש לשים לב לתאריכי הרישום
למערכת .לפרטים והרשמה למערכת./http://www.psychologymatch.org :

הודעות למועמדים
"הודעה לאישור פרטי נרשם"  -מועמד אשר הגיש את מעטפת ההרשמה כנדרש ,יקבל מכתב
המאשר את הרשמתו הכולל:
א .פרטיו האישיים של המועמד ,כולל מספר תעודת זהות ,כפי שנרשמו במערכות המכללה.
ב .פרוט התוכניות אליהם נרשם.
כמו כן ,מועמד שנרשם יוכל לצפות בכל שלב נתון במצב הרשמתו בתחנת המידע לנרשם באתר
המכללה.
מועמד שלא יגיש את כל המסמכים הרלוונטיים עד למועד סיום ההרשמה ,בקשתו להתקבל לשנת
הלימודים תשע"ה תידחה.
"הודעת מצב קבלה"
לאחר הטיפול בוועדת הקבלה לתואר שני של החוג ,יועבר תיק המועמד עם ההחלטה למדור
הרשמה .המדור ישלח למועמדים הודעות בהתאם להחלטות שנתקבלו:
א .נתקבלה החלטה לקבל את המועמד ,מדור הרשמה ישלח הודעה על קבלה כ"סטודנט מן המניין"
או כ"סטודנט על תנאי " (ראה פירוט סוגי מעמד תלמיד בהמשך).
ב .נתקבלה החלטה לדחות את בקשת המועמד ,מדור הרשמה ישלח הודעת דחייה למועמד.
ג .נתקבלה החלטה על קבלה של המועמד ללימודי השלמה ,מדור הרשמה ישלח הודעה על קבלה
ללימודי השלמה ,המציין את חובות הלימודים הנדרשות.
אם התקבל המועמד לתוכנית המבוקשת בעדיפות הראשונה  -ייפסק הדיון בחוגים שנרשם אליהם
המועמד בעדיפות נמוכה יותר.
לתשומת לבכם!
הודעות החלטה על קבלה או על דחייה יינתנו אך ורק בכתב ,על ידי המדור להרשמה ולקבלת
סטודנטים .החלטה על קבלה כוחה יפה רק לשנת הלימודים ו/או הסמסטר הרשומים בה .אם לא
יתחיל המועמד בלימודיו בשנה ו/או בסמסטר הרשומים בהחלטה ויבקש ללמוד בעתיד ,יהא עליו
להירשם ולעמוד מחדש בדרישות הקבלה למכללה האקדמית כפי שיהיו באותה העת .המכללה אינה
מתחייבת לקבל מועמד על סמך נתונים שהציג בשנה ו/או בסמסטר הקודמים.
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סוגי מעמד בעת קבלת סטודנט
א .סטודנט במעמד "מן המניין"
 .1בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של  80לפחות לתואר
הראשון ,ובלבד שבכל חוג הממוצע אינו נופל מ 80 -לפחות.
 .2עמידה בכל דרישות הקבלה כפי שנקבעו על ידי החוג.
ב .סטודנט במעמד "על תנאי"
 .1מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה ,ואולם
נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף של עד  2קורסים לכל היותר (ולא מעבר ל 8-שש"ס) ,יוכל באישור
ועדת הקבלה לתואר שני של החוג ,להתקבל ללימודי תואר שני כ"תלמיד על תנאי".
 . 2סטודנט אשר למד לתואר בוגר ולא סיים את כל חובותיו ,רשאי להירשם ללימודי תואר שני
כ"תלמיד על תנאי" בתנאים הבאים:
א .סיים את חובות השמיעה לתואר "בוגר".
ב .לאחר סיום כל החובות לתואר "בוגר" ,ממוצע הציונים חייב למלא אחר הדרישות של החוג
לקבלה ללימודי תואר שני.
" .3סטודנט על תנאי" יעבור למעמד של "סטודנט מן המניין" אם סיים את כל חובותיו לתואר
הראשון עד תום שנת לימודיו הראשונה לתואר השני .סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה יופסקו
לימודיו.
ג .סטודנט השלמות לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני
 .1מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה לתואר שני אולם תחומי לימודיהם בתואר הראשון אינם
מקבילים לתוכנית הלימודים בתואר השני ,יחויבו בהשלמות .מתכונת ההשלמות תלויה בחוג
הלימודים לתואר הראשון .אם הוחלט על חיוב המועמד בקורסי השלמה בהיקף העולה על  8שש"ס,
יוכל להתקבל ללימודי השלמות לקראת לימודי התואר שני .עם סיום ההשלמות בתנאים ובממוצע
שנקבע על ידי החוג ,יוכלו להתחיל את לימודי התואר השני.
 .2מועמדים אשר השיגו בלימודי התואר הראשון ציון נמוך מהנדרש על ידי החוג ,לא יוכלו להתקבל
למסלול השלמות לקראת לימודי תואר שני.
 .3כל חריגה מכלל זה טעונה אישור ועדת הקבלה לתואר שני של החוג.
ד .מעמד נדחה
 .1ההחלטה על דחיית המועמדים היא בידי ועדת הקבלה המסכמת.
במקרה של דחייה לאחר דיון בוועדת הקבלה לתואר שני של החוג ,תועבר ההחלטה
למדור הרשמה שישלח את הודעת הדחייה.
 .2אם לא עמד המועמד בדרישות הקבלה הכלליות לתואר שני לא יעבור תיקו לוועדת
הקבלה ,ומדור הרשמה ישלח הודעת דחייה.
ה .נוהל ערעור
 . 1מועמד שנדחה רשאי לערער על החלטת ועדת הקבלה של התוכנית לתואר שני בתנאי שימציא
אישורים נוספים או נימוקים חדשים שלא הועלו קודם לכן בפני הועדה.
 .2מועמד המעוניין לערער ימציא מכתב מנומק לראש התוכנית לא יאוחר מ 14 -יום
מתאריך הוצאת מכתב הדחייה.
 3החלטת ועדת הערעורים תישלח על ידי מדור הרשמה למועמד בכתב.
 .4החלטת ועדת הערעורים הינה סופית.
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נספח למדריך לנרשם לתואר שני לשנת הלימודים תש"פ
הוראות המכללה האקדמית
הוראות המכללה האקדמית עמק יזרעאל ותקנותיה נתונות לשינויים בידי הגופים המוסמכים .כל
שינוי שייעשה במרוצת השנה יחול על כל התלמידים או על חלקם ,הכל על פי העניין ,מבלי שתוטל
אחריות או חבות כלשהי על המכללה בקשר לכך.
מוסדות המכללה האקדמית יהיו רשאים ,לפני תחילת שנת הלימודים או במשך שנת הלימודים,
לקבל החלטה להפעלה חלקית של המכללה האקדמית או לסגירתה לחלוטין ,לביטול שירות ,חוג,
מגמה ,מסלול ,חטיבה כלשהם ,לתקופה כלשהי ,מחמת נסיבות בלתי צפויות ו/או אילוצים ענייניים
ו/או תנאים מיוחדים שאינם תלויים במכללה האקדמית ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת
התחייבות כלשהי של המכללה האקדמית כלפי תלמידיה.
הנהלת המכללה האקדמית שומרת לעצמה זכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים וברשימת
השיעורים ,וכן להודיע על ביטול קורסים ,בהם יהיה מספר קטן של נרשמים.
נתקבלה החלטה כאמור ,תודיע על כך המכללה האקדמית לתלמידיה הנוגעים בדבר ,בציון
התוצאות הנובעות מן ההחלטה.
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