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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 יסודי טבע שנה ב שנה: תשעז

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

סמסטר א

9גב' גולן טליההוראת הקריאה - מקוון120520-04 1.001.00

4ד"ר פליק עומרמדעי הצמח ב': מפרח לזרע10:1511:45500031-00ב 1.001.00

6ד"ר בן יהודה עוזבעלי חוליות12:1513:45500039-00ב 1.001.00

קלימטולוגיה - אקלים ותופעות15:4517:15500027-00ב
הקשורות בו

ד"ר פרוינדליך
אריאל

4 5171.001.00

ד"ר פרוינדליךגיאולוגיה17:3019:00510096-00ב
אריאל

3 5171.001.00

0ד"ר שטין חנההמושג אנרגיה והוראתו13:3015:00580025-00ג 6211.001.00

6המעבר מהגן לבית הספר15:1516:45100623-02ג 5141.001.00

6ד"ר שביט  איילת(טיפוח הכתיבה (שלהב"ת17:0018:30710069-02ג 6262.002.00

20ד"ר דן דורוןפיתוח כישורי שיח דבור14:0015:30710054-01ה 6232.002.00

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

סמסטר ב

חינוך לאהבת הארץ: בעלי חיים08:3010:00580016-00ב
וצמחים בארץ ישראל

12ד"ר בן יהודה עוז 1.001.00

1ד"ר מוזס קוך ריטהגנטיקה10:1511:45520012-00ב 1.001.00

2מוכנות לקריאה12:1513:45120510-05ב 1.001.00

חינוך לחשיבה ביקורתית וניסויי חשיבה14:0015:30580013-00ב
במדעים

9ד"ר מור וורם אריה 1.001.00

6ד"ר רותם אביטלחינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים13:3015:00100645-00ג 6211.001.00

3ד"ר ברוך רחלהוראת הכתיבה והשבחת הכתיבה15:1516:45100622-04ג 5181.001.00

6ד"ר שביט  איילת(טיפוח הכתיבה (שלהב"ת17:0018:30710069-02ג 6262.002.00 המשך

4ד"ר בן יהודה עוזגוף האדם08:3010:00510004-00ה 1.001.00

1ד"ר יפת אילתיסודות הסמנטיקה והלקסיקון12:1513:45740030-02ה 1.001.00

20ד"ר דן דורוןפיתוח כישורי שיח דבור14:0015:30710054-01ה 6232.002.00 המשך

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

סמסטר ק

1ד"ר מוזס קוך ריטהמדע טכנולוגיה וחברה - קיץ תשעז580002-00 1.001.00
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כח' תמוז תשע"ו
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