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62.2.6762 

 
 יקר, /יתסטודנט

 
 לקראת ימי הייעוצים והרכבת מערכת, להלן מספר הנחיות:

 
 להרכיב מערכת. /יללא תשלום מקדמה, לא תוכל -
 
את ובחר/י  השייך לשנה בה התחלת את לימודיך במכללהאת השנתון  /בדקיבעת הרכבת המערכת בדוק -

את מאזן הלימודים עד כה. בהתאם לכך,  /בדקיוקבד ,.  בנוסף/תה לומד/מסלול והתמחות אותה אתה
 מערכת.  /יהרכב

  
 הרכבת המערכת.ת בכל בעיה שתצוץ בעבשעות העבודה נהל הסטודנטים עומד לשירותך יצוות מ -

 
לא  ללא מאזן חובות,עליך להדפיס ולהגיע לייעוץ עם מאזן חובות אקדמיים.  ,לקבל ייעוץ אפקטיבי על מנת -

 .ועם גליון הציונים מתבקשים להגיע עם מסגרת השעותולומדי המשך סבות אקדמאים ה  נוכל לתת ייעוץ!
 
  ,נהל הסטודנטים יסייע בכל שאלהימ באופן עצמאי. /יתנעשית ע"י הסטודנטמערכת דרך האתר הרכבת ה-

   .מערכת בנהיאולם לא יקליד או 
 
ורך, אישור להגדלת מכסות יינתן במידת הצ. בהם מכסת הסטודנטים מלאהאין אפשרות להירשם לקורסים -

 אך ורק ע"י ראש בית הספר.
 
 

 קורסי פדגוגיה, עבודה מעשית, פרויקט ואוריינות מחקר ישובצו ע"י מינהל סטודנטים.
 
 
 באתר המכללה תחת הכותרתעמוד הבא ובלב! האתר ייסגר לרישום בהתאם לטבלה המופיעה  /ואנא, שים-

 ".הרישום והרכבת מערכת לתשע" "יעוץ,
 
 הדפסת מערכת שנתית למסך.ע"י את הקורסים בשדה "שיעורים שלי" או  /יהמערכת, בדוקהרכבת עם סיום  -
 

 בהצלחה!
 

 צוות מינהל סטודנטים
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62.2.6.62 

 
 להלן מועדי הרכבת המערכת/רישום לקורסים באינטרנט תשע"ה

 , ב' בחשון , תשע"ה26.10.2014שנת הלימודים תיפתח 
 
 לפחות שבוע לפני מועד הרישום לקורסים. יש לשלם מקדמה 

  . המערכת תיסגר לרישום בהתאם למועדים המפורטים בטבלה 

  26.10-8.11שימו לב, שינויי מערכת והרשמה מאוחרת יתבצעו בתאריכים 
 

 ימי הייעוץ -הרכבת מערכת ל  מחזור
1  'תלמידים סדירים שנה ד 

 

  הסבת אקדמאים 

  לומדי המשך 

 
 

15.7-22.7.14 
 
 

להסבת אקדמאים ולומדי המשך 
הייעוץ באתר יהיה פתוח עד תום 

תקופת הייעוצים )כולל סטודנטים 
 חדשים(

2 
 

  'תלמידים סדירים שנה ג 
 

  כוללת 0-6מסלול גן 

 
 

23.7-30.7.14 
 
 

24.7-31.7 
 

3   'תלמידים סדירים שנה ב 
 
 

3.8-9.8.14 
בט' באב לא יתקיים מענה טלפוני 

 וקבלת קהל
 
 
 

4  דים סדירים שנה א' תלמי 
 
 
 
 

 מסלול חינוך מיוחד 17.9-29.9.14
 ימסלול יסודי ועל יסוד 18.9-29.9.14
 ואנגלית 0-6מסלולים גן 22.9-29.9.14

 
 
 

6   שנה ג' –מסלול בדואי 
 

27.7-2.8.14 

7   שנה ב'  –מסלול בדואי 
 

3.8-9.8.14 

8   שנה א'  –מסלול בדואי 
 

22.10-8.11.14 

 
 

 נשמח לעמוד לשירותכם ולייעץ בשעות העבודה.
 ראשי החוגים והמסלולים גם הם עומדים לרשותכם בכל שאלה/בקשה. 
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 ימי אוריינטציה לסטודנטים שנה א' לפי מסלולים:
 

 0900-1500בשעות  17.9.14–מסלול לחינוך מיוחד 
 0900-1500בשעות  18.9.14מסלול יסודי ועל יסודי 

 0900-1500בשעות  22.9.14נגלית וא 0-6מסלולים  גן 
 1000-1500בשעות  22.10.14מסלול בדואי בכל ההתמחויות 

 
      

  
 הערות:       

 לסטודנטים חדשים שנה א' יתקיים  במועדים הבאים: מבחן פטור במחשבים 
 )בוקר וצהרים(' דיום  1.10.14

 יום ד' )בוקר וצהריים( 29.10.14
 

 כת ביום האוריינטציה.הרישום יתבצע דרך הרכבת מער
 
 
 

 לשירותכם
 

 צוות מינהל סטודנטים
 

 , ראש צוות חגית שמאלי
 מסלול אנגלית )התמחות(

 hagit_q@achva.ac.il 08-8588025 4חדר 

 08-8588032 1חדר  גיל רך  אילנה ונה
vana_i@achva.ac.il 

אביבית חזן 
)מחליפה זמנית 
 את הדר ארביב(

 08-8588013 3חדר  חינוך מיוחד
avivit_h@ACHVA.AC.IL 

 

יסודי ועל יסודי)כולל  אביטל ארביב
 לומדי המשך(

מתימטיקה, מדעים, יד 
 בנימין

 08-8588149 1חדר 
avital_ar@ACHVA.AC.IL 

-אורלי חאוה
 סגל

יסודי ועל יסודי )כולל 
 לומדי המשך(

 לשון, היסטוריה,
ספרות, מנהל מע' חינוך, 

 מורות חרדיות

 orly_s_h@ACHVA.AC.IL 072-2248506 9חדר 

אושרית 
 חביביאן

 ערבי –מסלול בדואי 

 )כולל לומדי המשך(

 oshrit_h@ACHVA.AC.IL 08-8588081 3חדר 

רכזת סטאז, מורות  מורן אוקון
 ומורים מתחילים חיילות

 moran_o@ACHVA.AC.IL 08-8588087 9חדר 
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