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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-סדנת פלאו"ת וקורס יישומי מחשב .ה

שיםלבלקורסיםמקווניםהמאוגדיםבחבילה,יופיעובמסךרישוםלקורסבתצוגהתחתכפתור"קורסיםללא .5

 מועד"

←ביתספרלחינוך←)סטודנטיםהמכללהלקורסיםיתבצעבהתאםלתאריכיםשמפורסמיםבאתרהרישום .0

לחץכאן-רישוםלקורסיםתשע"ז(

 30.10-10.11/10-תאריכיתקופתשינוייםסמסטרא'

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

 




 

 





***ייתכנושינוייםבחבילותהשיעורים.
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 .סטודנטיםהתולרכזניתןלפנותלמוקדהתמיכהובנושאמערכתהשעותבעיהכלב

 .פתרוןלמתןיחזורונציגמיילשלחאוהודעההשארנא,הפעילותעומסמפאת,מענהשאיןבמקרה
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מערכת שעות שנתית לחבילת שעורים גננות חינוך מיוחד - שנה ג - קבוצה ב שנה: תשעז

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

סמסטר א

17ד"ר לנדמן שלומיתטיפוח כשירות לשונית בגי"ר-מקוון740060-02 1.001.00

(שילוב מחשב בהוראה בחנ"מ- מקוון430010-01
(מודול ד'/סביבות מתוקשבות

34ד"ר וסרמן אגוזה 1.001.00

19גב' בן שלמה מירבדרכי הערכת הילד בגיל הרך08:3010:001400039-00ב 1.001.00

סמינריון בחנ"מ - התמודדות עם צרכים10:1511:45960305-02ב
מיוחדים:פרספקטיביות של הורים

ומורים

9ד"ר פלישמן עמוס 2.002.00

(פמיניזם, מגדר וחינוך (במקום חינוך14:0015:30100625-00ב
ערכי

16ד"ר גלעד אתי 1.001.00קרוון 64

39גב' עמיר סיגליתחינוך לאמנות בגיל הרך15:4517:151400012-01ב 5161.001.00

22ד"ר פלד ברכהאוריינות מחקר - חנ"מ13:3015:00100006-12ג 6042.002.00

17גב' לאופולד ויויהמשחק בקרב תינוקות ופעוטות15:1516:451400025-05ג 5031.001.00

13גב' מודעי רותםטיפוח יחסי ילדים,גננים והורים בגי"ר10:1511:451400033-04ה 1.001.00

22ד"ר פלור הילהאיתור וטיפול בילדי ADHD בגן12:1513:45980700-00ה 522 class boost1.001.00

היכרות עם מסגרות טיפוליות לליווי14:0015:301400050-00ה
תהליכי בשלות והתפתחות בגיל הרך

14גב' מודעי רותם 1.001.00

ד"ר שור אדלשטייןתכניות לימודים  בחינוך המיוחד15:4517:15960322-01ה
חני

28 5191.001.00

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

סמסטר ב

(ספרות עממית לגי"ר 08:3010:00660008-010-6ב
(במקום:ספרות העוסקת בבע"ח

14ד"ר לוין אורנה 1.001.00

סמינריון בחנ"מ - התמודדות עם צרכים10:1511:45960305-02ב
מיוחדים:פרספקטיביות של הורים

ומורים

9ד"ר פלישמן עמוס 2.002.00 המשך

אמנות בגן:מהתבוננות לעשייה12:1513:451400051-01ב
בהקשרים בינתחומיים

40גב' עמיר סיגלית 5121.001.00

עיצוב דמות המשפחה בספרות ילדים14:0015:30660004-00ב
לגי"ר 0-6

43ד"ר גולדברג זאב 1.001.00

22ד"ר פלד ברכהאוריינות מחקר - חנ"מ13:3015:00100006-12ג 6042.002.00 המשך

24ד"ר דן דורוןחגי ישראל - עיון בלשון המקורות17:0018:30780004-01ג 5161.001.00

34ד"ר ברוך רחלבניית סביבה מתמטית עבור פעוטות08:3010:001400044-01ה 5181.001.00

דרמה ומוסיקה ככלים לטיפוח הפעוט12:1513:451400046-02ה
והילד

19גב' מיכאלי הלית 6241.001.00

11ד"ר לשם בקיניהול גן כארגון - גננות חנמ14:0015:301400023-03ה 6101.001.00
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כז' תמוז תשע"ו
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