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 זת מערכת שעות תשע"ייבנ

ת רק לאחר תשלום מקדמת שכר לימודבניית מערכת מתאפשרחשוב! 

"יתהמערכתתתבצעעיבניזבשנתהלימודיםתשע״


ברישוםלחבילתשיעורים.הסטודנטים

לפיהשנתוןאשרמגדיראתמתווהתכנית,סטודנטים"חבילהשעורים"מכילהאתכלהשיעוריםהמותאמיםל

הלימודיםבפריסהשלארבעשנותלימוד.

שנהא'מוצעיםלתלמידישנהא',קורסישנהב'מוצעיםכךשקורסי,תבנויהע״פפריסתהתכניתבשנתוןהמערכ

לתלמידישנהב'וכןהלאה.

 לתשומת לבך,

 .חובותהלימודיםבכלשנהולוודאשסיימתאתלמפות,ימתוךהאתרטחשובלהדפיסאתהשנתוןהרלוונ .1

ולכןלמחיקתכלהחבילהבמידעהאישיתגרוםפלטפורמת"רישוםלקורסים"במידעהאישימחיקתקורסדרך .2

םסטודנטיהבקשהלרכזתהטשליחתמיילעםפרו"ימתוךהמערכתמתאפשרתעמסוייםקורסביטולרישוםל

 יים.בתקופתשינואועוץיבזמןתאריכייהרלוונטית

 חובה אחר סבחפיפה עם קור, השלמתו בשנים הבאות לא תתאפשר סקורלתשומת לבך, במקרה בו בטלת 

אליו נרשמת במסגרת  סה להעביר בקשה למחיקת קורטחשוב שתבחן אופציה זו לפני ההחל ,ולכן

החבילה.

מקוםסיסאחרתהינהעלבהעדפהובחירהבחבילהאחתעלפניישנםמסלוליםעםמספרחבילותלבחירה, .3

יםהמאוגדיםבחבילה.ספנויבקור

 :עליךלהירשם,נוסףלרישוםלחבילה .4

.ורטקורסי אנגלית לפ .א

 .'בשנהסוףעדבאנגלית"פטור"לרמתלהזכירך,סטודנטמחוייבלהשליםאתחובותיובאנגליתולהגיע

דיקןאודותהקורסיםהמוצעיםבשנתתשע"זבאתרהמכללה<עמודפרטים-קורסי מעורבות חברתית .ב

סטודנטים

-( בינונית ומטהבגרות בלשון והבעהקורסי עברית לסטודנט שרמתו בעברית )ע"פ סיווג פסיכומטרי/  .ג

 ב'.-הרשמהמבוצעתע"ירכזתהסטודנטיםבאופןאוטומטילכלהסטודנטיםהנדרשיםלכךבשניםא'ו

 הרשמהמבוצעתע"ירכזתהסטודנטיםבאופןאוטומטי-יישומיפרויקט עבודה מעשית, קורסי פדגוגיה,  .ד

הרשמהמבוצעתע"ירכזתהסטודנטיםבאופןאוטומטי-וקורס יישומי מחשב סדנת פלאו"ת  .ה

שיםלבלקורסיםמקווניםהמאוגדיםבחבילה,יופיעובמסךרישוםלקורסבתצוגהתחתכפתור"קורסיםללא .5

 מועד"

←ביתספרלחינוך←)סטודנטיםהמכללהםלקורסיםיתבצעבהתאםלתאריכיםשמפורסמיםבאתרהרישו .1

לחץכאן-רישוםלקורסיםתשע"ז(

 30.10-10.11/11-תאריכיתקופתשינוייםסמסטרא'

סךרישוםלקורסים<בחירתהחבילההמוצעת<לחיצהעלכפתור"רישום".מ-בחירתחבילתשיעורים .7

 




 

 





***ייתכנושינוייםבחבילותהשיעורים.

08-8588115פוןטלב09:00-15:00השעותביןהמערכתהרכבתבמועדיפועללקורסיםברישוםתמיכהמוקד

tmicha_h@ACHVA.AC.IL 

 .סטודנטיםהתולרכזניתןלפנותלמוקדהתמיכהובנושאמערכתהשעותבעיהכלב

 .פתרוןלמתןיחזורונציגמיילשלחאוהודעההשארנא,הפעילותעומסמפאת,מענהשאיןבמקרה
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  גננות חינוך מיוחד - שנה א' - קבוצה ב' תשעז

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

פסיכולוגיה התפתחותית - לידה עד08:3010:001400010-00ב
שש

3ד"ר רחמים רמי 5222.002.00

43ד"ר פריי ריבימבוא לחינוך המיוחד בגיל הרך10:1511:45980100-00ב 5221.001.00

מבוא ללקויות קשות ומורכבות ולקויות12:1513:45980300-00ב
חושים לגי"ר

13ד"ר פריי ריבי 5221.001.00

46גב' עמיר סיגליתחינוך לאמנות בגיל הרך15:4517:151400012-01ב 5161.001.00

מבוא לתיאוריות למידה וסגנונות08:3011:45100160-00ג
למידה בבית הספר + סדנא

גב' מנור אפרת 5152.002.00

3ד"ר אשכולי הלל(יסודות הסמנטיקה והלקסיקון (לגיר13:3015:00740030-03ג 5191.001.00

השפעת הפעילות במחשב על15:1516:451400016-01ג
התפתחות הילד בגי"ר

3ד"ר זלכה גילה 1.001.00מחשב 210

4ד"ר צרי דודחגי ישראל ומועדיו17:0018:30830010-02ג 5221.001.00

2כתיבה עיונית - גיר08:3010:00740008-07ה 5231.001.00

2גב' ריכטר נסיהיסודות הלשון לגי"ר10:1511:45720040-09ה 5021.001.00

ההתפתחות השכלית והסנסומוטורית12:1513:451400014-01ה
בגיל הרך

6ד"ר ערד דיאנה 5241.001.00

5ד"ר בני נוקד שריהתפתחות שפה תקשורת ודיבור14:0015:30950235-01ה 6242.002.00

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

פסיכולוגיה התפתחותית - לידה עד08:3010:001400010-00ב
שש

3ד"ר רחמים רמי 5222.002.00 המשך

53ד"ר מור וורם אריההפילוסופיה של הילדות10:1511:451400022-00ב 5241.001.00

ההתפתחות הרגשית והחברתית בגיל12:1513:451400018-00ב
הרך

ד"ר גטניו קאלוש
מיכל

2 5221.001.00

3גב' פישמן לידיהמוסיקה קלאסית בגיל הרך14:0015:301400011-01ב 6051.001.00

47ד"ר מילר ארזהילד עם הצרכים המיוחדים ומשפחתו15:4517:15950247-00ב 5221.001.00

תיאוריות הוראה ותהליכים08:3011:45100170-00ג
רפלקטיביים בהוראה + סדנה

גב' מנור אפרת 5152.002.00

2.002.00גב' מנור אפרתעבודה מעשית - שנה א' - חנ"מ08:0015:00100470-00ד

6ד"ר זית שבולתספרות ילדים - הבטים מרכזיים 08:3010:00660001-020-6ה 5131.001.00

6ד"ר פלור הילהמבוא ללקויות מתונות לגי"ר12:1513:45980200-00ה 5221.001.00

5ד"ר בני נוקד שריהתפתחות שפה תקשורת ודיבור14:0015:30950235-01ה 6242.002.00 המשך
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טו' אלול תשע"ו

1מתוךעמודעמוד 1


