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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

tmicha_h@ACHVA.AC.IL 

 .סטודנטיםהתולרכזניתןלפנותלמוקדהתמיכהובנושאמערכתהשעותבעיהכלב

 .פתרוןלמתןיחזורונציגמיילשלחאוהודעההשארנא,הפעילותעומסמפאת,מענהשאיןבמקרה
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מערכת שעות שנתית לחבילת שעורים גיל רך שנה ג' - קבוצה ב' שנה: תשעז

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

סמסטר א

0גב' בן שלמה מירבדרכי הערכת הילד בגיל הרך08:3010:001400039-00ב 1.001.00

0ד"ר וייסינגר יהודיתמדעי החומר לגיל הרך10:1511:45560002-01ב 1.001.00

0גב' עמיר סיגליתהסביבה המוזאונית בגן ומחוצה לו12:1513:451400052-00ב 5121.001.00

0שימוש מושכל בספרות ילדים 14:0015:30660002-010-6ב 1.001.00

עיצוב דמות המשפחה בספרות ילדים15:4517:15660004-01ב
לגי"ר 0-6

ד"ר מרזל שושנה-
רוז

0 1.001.00

סמינריון בגיל הרך - חקר פרספקטיבת13:3015:001400048-01ג
הילד בגיל הרך

0ד"ר פריינטה בלהה 2.002.00

0גב' גליקו עידיתאוריינות מחקר - גי"ר15:1516:45100005-01ג 2.002.00

מוכנות לחשבון בקרב ילדים בעצ"מ08:3010:00980900-00ה
בגן

0גב' פישמן הלית 1.001.00

גב' מתתטוב סקלסטיפוח יחסי ילדים,גננים והורים בגי"ר10:1511:451400033-02ה
הילה

0 1.001.00

היבטים מטה קוגנטיבים של למידת12:1513:45330159-01ה
מתמטיקה לגי"ר

0גב' עראקי עדי 1.001.00

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

סמסטר ב

0ד"ר שור לורטתכנית הליבה בגן הילדים08:3010:001400041-00ב 1.001.00

0ד"ר אייזנברג מירבניהול גן כארגון10:1511:451400023-00ב 1.001.00

היכרות עם מסגרות טיפוליות לליווי12:1513:451400050-03ב
תהליכי בשלות והתפתחות בגיל הרך

0 1.001.00

0ד"ר פלאחוב ילנהמתמטיקה סביבנו לגן14:0015:30360154-00ב 1.001.00

סמינריון בגיל הרך - חקר פרספקטיבת13:3015:001400048-01ג
הילד בגיל הרך

0ד"ר פריינטה בלהה 2.002.00 המשך

0גב' גליקו עידיתאוריינות מחקר - גי"ר15:1516:45100005-01ג 2.002.00 המשך

0ד"ר ברוך רחלבניית סביבה מתמטית עבור פעוטות08:3010:001400044-01ה 5181.001.00

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

0גב' מיכאלי הלית 6241.001.00

0גב' פרידינג עטרהליקויי שפה ודיבור בגן הילדים14:0015:30981001-01ה 1.001.00
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