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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.

105//5/-/0פוןטלב09:00-15:00השעותביןהמערכתהרכבתבמועדיפועללקורסיםברישוםתמיכהמוקד
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 .סטודנטיםהתולרכזניתןלפנותלמוקדהתמיכהובנושאמערכתהשעותבעיהכלב

 .פתרוןלמתןיחזורונציגמיילשלחאוהודעההשארנא,הפעילותעומסמפאת,מענהשאיןבמקרה
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מערכת שעות שנתית לחבילת שעורים יסודי לשון חינוך לשוני וספרות שנה ג' שנה: תשעז

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

סמסטר א

(מאפיינים סגנוניים בלשונם של600112-01
כותבים בוגרים וכותבים לילדים (מקוון

0ד"ר לוין אורנה 1.001.00

סמינריון בלשון - סוגיות בעברית14:0015:30710089-00א
חדשה

0ד"ר תמיר רבקה 2.002.00

0ד"ר דן דורוןלשון המקרא15:4517:15710098-00א 1.001.00

ד"ר ולדימירסקיאוריינות מחקר - הסטוריה ולשון13:3015:00100007-00ג
אירנה

0 2.002.00

גישות להוראת לשון בישראל ותכנון15:1516:45780003-02ג
יחידות הוראה ללא מתמחים ומתמחים

יסודי

0גב' רובינסקי רונית 2.002.00

0ד"ר לוין אורנהספרות בעידן מתוקשב08:3010:00610024-02ה 1.001.00

0ד"ר זית שבולתקלאסיקה בספרות נוער10:1511:45600223-01ה 1.001.00

משוררים את התנ"ך - יצוג דמויות12:1513:45600116-00ה
מקראיות בשירת נשים עברית

0ד"ר זית שבולת 1.001.00

0ד"ר תמיר רבקההעברית הכתובה והעברית המדוברת14:0015:30710074-00ה 1.001.00

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

סמסטר ב

0ד"ר גולדברג זאבסוגות בשירת ילדים - מקוון600256-00 1.001.00

סמינריון בלשון - סוגיות בעברית14:0015:30710089-00א
חדשה

0ד"ר תמיר רבקה 2.002.00 המשך

0ד"ר דן דורוןלשון חז"ל15:4517:15710025-00א 1.001.00

ד"ר ולדימירסקיאוריינות מחקר - הסטוריה ולשון13:3015:00100007-00ג
אירנה

0 2.002.00 המשך

גישות להוראת לשון בישראל ותכנון15:1516:45780003-02ג
יחידות הוראה ללא מתמחים ומתמחים

יסודי

0גב' רובינסקי רונית 2.002.00 המשך

0ד"ר לוין אורנהמבוא לרומן08:3010:00600114-00ה 1.001.00

0ד"ר הילמן יצחקלשון וחשיבה10:1511:45780008-00ה 1.001.00

(טיפוח חשיבה מדעית בכתות יסוד14:0015:30540001-01ה
(כיתות א-ב

0ד"ר מור וורם אריה 1.001.00

(הוראת החשבון בכתות א-ב15:4517:15330250-01ה
(הומניסטיקה וטבע

0 1.001.00
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יד' תמוז תשע"ו
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