
 

 

 הסבת אקדמאים להוראה ולימודי המשך -הנחיות לבניית מערכת

*ההנחיות מנוסחות בלשון זכר ומופנות לזכר ונקבה כאחד 

 הערות חשובות לתשומת לבך:

בניית מערכת השעות מתבצעת באופן עצמאי ע"י הסטודנט דרך אתר האינטרנט של המכללה על פי  •

 פורסמות באתר המכללה.לוחות הזמנים שנקבעו ע"י מנהל סטודנטים והמ

  2,500 -בניית מערכת מתאפשרת רק לאחר תשלום מקדמת שכר לימוד על סך •

בניית מערכת השעות מתבססת על תכנית הלימודים שקיבלת מראש החוג/ יועצת לימודים ועל  •

כן חשוב שתוכנית הלימודים תהיה פרוסה לפניך בעת בניית המערכת )ללא התוכנית לא תדע 

יש לשמור את תכנית הלימודים . רסים עליך להשתבץ ומאיזה קורסים הינך פטור(לאיזה קו

 האישית עד לתום לימודיך.

 

     www.achva.ac.il-כניסה לאתר המכללה. 1
ww11>:.3.3/\סטודנטים"חץ בסרגל עליון על עמוד ל. 2 \/\/\/\/\/\./3:<1ו" 

 )בחלק השמאלי של העמוד("כניסה" אתה נמצא כרגע בעמוד סטודנטים. לחץ על . 3
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 לחץ כאן"■ "יצירה סיסמא ראשוניתבכניסה הראשונה למערכת יש ללחוץ על קישור . 4

יש לעקוב אחר ההוראות וההנחיות ליצירת סיסמא אישית. שים לב, הסיסמא האישית שלך תשלח 

 לפון הנייד.לט

 
 כניסה למערכת

 ספרות( 9) ת.ז  [| |שם משתמש/ת      

 סיסמה

 

 

 ^^^^^^^ יצירת סיסמה ראשונית ־ לחץ/׳ כ:

 לחץ/׳ כאן -שכחתי סיסמה 

בש לקרוא את ההוראות המצורפות: •בכניסה ראשונה למערכת  צ  ?16קובץ הנחיות בפורמט  מ

או בדוא״ל: , 08-8588100מיכה בטלפון: במידה שנתקלת בבעיה ניתן ליצור קשר עם מרכז הת

 .1ו61^ק631< 3ס1ו3@3¥:(1ו\/3.3.:(11

 

 לאחר קבלת הסיסמא יש להזין שם משתמש )מספר תעודת זהות( וסיסמא וללחוץ על כפתור "שלח". 5

 
 

לחץ/ -יצירת סיסמה ראשונית 
,
כאן שכחתי  

 לחץ/׳ כאן -סיסמה 

 המצורפות: בכניסה ראשונה למערכת יש לקרוא את ההוראות

או בדוא״ל: , 08-8588100במידה שנתקלת בבעיה ניתן ליצור קשר עם מרכז התמיכה בטלפון: 

 .1ו61ק<651€< 3ס1דו3(5)301ו\/3.30.11



 

 שלום, חגית תלמיד שמאלי

 בשלב זה נכנסת למערכת שיבוץ לקורסים. 7

 

 עליך להיכנס לעמוד "מידע אישי לסטודנט". 6

 סטודנטים

מרכז  0חק0£ 365שירות 

תמיכה למחשוב מדריכים 

לשימוש במערכות ממוחשבות 

( מהמכללה 5ווו5לת מסרונים )שירות קב

אגרת רווחה וחברות באגודת הסטודנטים 

בקשה למנוי חניה בקשה לשירותים 

ממוחשבים רשימת מרצים אתר מרפ״ד 

 לוח שנה אקדמי תשע״ג

 מידע אישי לסטודנט <

אתרי  <

קורסים 

 ^ז100ט16 -ב

* כרטים קורא -םפרייוזי 

גישה למאגרי המידע 

 באינטרנט

 אתר המרפ״ד <

 ישה לתוכנותג <

 ניהול סיסמה <

טופס בקשר. לפתיחת  <

 1_1\/6משתמש 

 כאן תוכל לראות את המסלול וההתמחות אליהם הנך רשום א.

 שים לב לסמסטר עליו אתה עומד, להזכירך, עליך להשתבץ לקורסים הנלמדים בסמסטר א' ב.

 ולאחר מכן לקורסים הנלמדים בסמסטר ב'

 האשכולות המאגדים את הקורסים אליהם אתה צריך להשתבץבאזור זה של המסך מופיעים  ג.

 בשלב זה עליך לפרוס את תכנית הלימודים שקיבלת מראש החוג/ יועצת. 8

שים לב לא  -הלימודים על מנת להשתבץ לקורסים אותם הנך נדרש ללמוד

 להשתבץ לקורסים בתוכנית מהם אתה פטור על סמך הרקע האקדמי שלך.

 



 
 

 להקליק על האשכול הרלוונטי ולבחור את הקורס בחלק הימני תחתון של המסך לשיבוץ לקורס יש. 9

.יש ללחוץ על הקורס הרלוונטי וללחוץ על כפתור     10
1

 **י״' הנמצא בחלק התחתון של המסך
 

 במסלול יסודי א ו בהתמחות ספרות עברית וכללית שנת תשעג -תלמיד שמאלי חגית 
 |  סבנה הלימודים     קורס                                          ^|               א    סמסטר | 

 מעו־כרג שעות ל/צונת ת׳מעג, כזמכ

 (03)חובות אקדמיים ייסודי א ו

 (9)עבודה מעשית —

—( 3)עיירה ראשונה—( 3)התעדכן דרך האתר -סיורים

לימודים —( 2)הסבה -לשון—( 3)בטיחות וביטחון וזה״ב

תרבות/מורשת עם וחינוך לאזרחות —( 6)מיוחדים למסלול 

(1) 

( 26)ספרות עברית וכללית ( 6)פדגוגיה ודידקטיקה -חינוך
1

—

 (26)ספרות

 בי                         יזםיום א'                         יום 

    30:33 

39:33 03:33 

00:33 02:33 

00:33 00:33  

    

    

    

    

    

    00:33 06:33 

00:33 00:33 

09:33 

20:33 22:33 

20:33 

    
 (6)קורסים לתחום לימודי הכשרה 

 | לתצוגת מלאה |

 סמסטר א
 הצג פרטים...החימר ש>ר פילוסופיה וסוציולוגיה -3033030-2

 הצג פרטים...חינור ערכי -ם 033623-2
 נזקווו-דה הההוראה0בעאסכולות חינוכיות והשתמעויותיה!־ -3033620-0

 | הצג פרטים... 

 
 חינור תלמידים בעלי צרכים נזיוחדים-3033600-3

 | הצג פדטים...   0

 
 ^^^ך|   רישום לקורס 

 פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך-0100101-2

 :ד"ר ריינגולד רונימורה 00:00:עד ׳צועה 00:00:משעה:ב יום:א סמסטר

 הצג פרטים...חינור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים -3033600-0
 הצג פרטים...חינור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים -3033600-2

 שסמסטר 
 גיה התפתחותית0ל0פסיכ-3033003-0

 | הצג פרטים... 

 תוכל לראות את מיקום הקורס במערכת השעות לאחר לחיצה על "רישום לקורס"

 



 
 
 
 
 

 
רטואליים )קורסים ללא מועד( אליהם השתבצת לא יופיעו במסך מערכת השעות, ים לב! קורסים ויש

על מנת לצפות בקורסים הווירטואליים בהם הנך רשום, יש ללחוץ על כפתור "קורסים ללא מועד" 

 בחלק השמאלי העליון של המסך

 

עד אליהם בלחיצה על הכפתור יופיע מסך עם רשימת הקורסים הווירטואליים )קורסים מקוונים( ללא מו

 השתבצת



 
 
 
 

 
 

 . מחיקת קורס מהמערכת11

 ות ולהמתין עד שיצבע לירוק, לאחרכדי לבטל קורס יש לעמוד על הקורס המופיע במערכת השע

שים לב! במידה והינך מנסה להשתבץ לקורס בזמנים חופפים לקורס אחר אליו הינך רשום יצבע 

 הקורס בצבע אדום והמערכת לא תאפשר רישום לקורס נוסף באותן שעות

 

 . החלפת קורסים:12

ורס במועד אחר, עליך לעמוד חלק מהקורסים פתוחים במספר מועדים, במידה והנך מעוניין להשתבץ לק

במערכת השעות על הקורס אליו נרשמת וללחוץ על כפתור "החלפת קורסים" בעת לחיצה על הכפתור 

תיפתח רשימת מועדים חלופיים בהם נלמד הקורס, שם תוכל לבחור את המועד המועדף, בלחיצה על 

 הקורס המערכת תבצע את ההחלפה למועד המועדף.
  _______________________________________________________________________ מסלול יסודי א ו בהתמחות ספרות עברית וכללית ׳^נת תשעג ב -תלמיד שמאלי חגית 

 £מבנה הלימודים    קורסים ללא מועד    הדפסה ^   דף הבית   1 ב| סמסטר 

 יעור0מחק ע

 שממוקם בתחתית טבלת הימים  --------------- מכן ללחוץ על כפתור 

— 

 גג, סמסטר ב -היום 
 יום ד'

גרכת שעות לשנת 
 תש
 יום גי

 מ׳
 יום ב'

לידה -פסיכולוגיה התפתחותית 
 דיר רחמים רמי 6עד 

 30:33 א'יום 
39:33 

00:33 

02:33 

00:33 

00:33 

00:33 

06:33 

00:33 

00:33 

09:33 

23:33 

20:33 

22:33 

20:33 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 שיעורים להחלפה    מחק שיעור      



 
 

 

ם ע"פ תכנית הלימודים בסמסטר א' וכן קורסים שנתיים, עליך לעבור לאחר שיבוץ לכל הקורסי. 13

 לסמסטר ב' ולהשתבץ לקורסים שמתקיימים בסמסטר ב' על ידי בחירה בכפתור סמסטר לסמסטר ב'.

 . הדפסת המערכת:14

 להדפסת המערכת עליך ללחוץ על כפתור הדפסה

 עם טבלת מערכת השעות שלך אותו תוכל להדפיסק 01=לאחר מספר שניות יפתח מסמך 



 
 
 
 

 
 

 לרכזת הרלוונטית. במיילבכל שאלה או בעיה בבניית המערכת יש לפנות 

 ו באתר המכללה.פרטי רכזות סטודנטים מעודכנים במכתב הקבלה שנשלח אליך הביתה א

 

 בהצלחה.
 

 הרשמה לסיורים:

רים בהם אתה נדרש במסגרת תכנית הלימודים, לתשומת לבך, מומלץ מאוד להירשם גם לסיו

 כבר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

פרטים מלאים אודות הסיורים ודרכי הרשמה מעודכנים באתר המכללה < עמוד סטודנטים < בית 

 ספר לחינוך < מדור סיורים


