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 חת מערכת שעות תשע"ייבנ

 ת רק לאחר תשלום מקדמת שכר לימודבניית מערכת מתאפשרחשוב! 

 ברישום לחבילת שיעורים. הסטודנטים "ית המערכת תתבצע עיבני חבשנת הלימודים תשע״

לפי השנתון אשר מגדיר את מתווה תכנית  ,סטודנטים"חבילה שעורים" מכילה את כל השיעורים המותאמים ל

 הלימודים בפריסה של ארבע שנות לימוד.

שנה א' מוצעים לתלמידי שנה א', קורסי שנה ב' מוצעים  כך שקורסי, ת בנויה ע״פ פריסת התכנית בשנתוןהמערכ

 לתלמידי שנה ב' וכן הלאה.

 לתשומת לבך,

 .חובות הלימודים בכל שנהולוודא שסיימת את למפות  ,י מתוך האתרטחשוב להדפיס את השנתון הרלוונ .1

ולכן  למחיקת כל החבילה במידע האישי תגרום פלטפורמת "רישום לקורסים" במידע האישימחיקת קורס דרך  .2

 םסטודנטיהבקשה לרכזת ה טשליחת מייל עם פרו "ימתוך המערכת מתאפשרת עמסויים קורס ביטול רישום ל

 יים.קופת שינובתאו  עוץיבזמן תאריכי י הרלוונטית

 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.

מקום  סיסאחרת הינה על בהעדפה ובחירה בחבילה אחת על פני ישנם מסלולים עם מספר חבילות לבחירה,  .3

 ים המאוגדים בחבילה.ספנוי בקור

 :עליך להירשם ,נוסף לרישום לחבילה .4

 .ורטקורסי אנגלית לפ .א

 .'ב שנה סוף עד באנגלית" פטור" לרמתלהזכירך, סטודנט מחוייב להשלים את חובותיו באנגלית ולהגיע 

 דיקןבאתר המכללה < עמוד  חתשע"אודות הקורסים המוצעים בשנת  פרטים - קורסי מעורבות חברתית .ב

 סטודנטים

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

 ב'.-הרשמה מבוצעת ע"י רכזת הסטודנטים באופן אוטומטי לכל הסטודנטים הנדרשים לכך בשנים א' ו

 הרשמה מבוצעת ע"י רכזת הסטודנטים באופן אוטומטי -יישומיפרויקט קורסי פדגוגיה, עבודה מעשית,  .ד

 הרשמה מבוצעת ע"י רכזת הסטודנטים באופן אוטומטי -קורס יישומי מחשב .ה

שים לב לקורסים מקוונים המאוגדים בחבילה, יופיעו במסך רישום לקורס בתצוגה תחת כפתור "קורסים ללא  .5

 מועד"

 ←בית ספר לחינוך ←)סטודנטים המכללה  באתרהרישום לקורסים יתבצע בהתאם לתאריכים שמפורסמים  .6

  ח(.רישום לקורסים תשע"

 29.10-10.11.17 -תאריכי תקופת שינויים סמסטר א'

 מסך רישום לקורסים < בחירת החבילה המוצעת < לחיצה על כפתור "רישום".  -בחירת חבילת שיעורים .7
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   .וקד התמיכהרכזות הסטודנטים ולמבנושא מערכת השעות ניתן לפנות ל בעיה כלב
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גיל רך שנה ג' - קבוצה ב' תשעח תשעח

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

סמסטר א

7טיפוח כשירות לשונית בגי"ר-מקוון740060-02 1.001.00

0(עבודה מעשית גי"ר - שנה ג' (ב08:0014:00100150-05א 10.0010.00

דרמה ומוסיקה ככלים לטיפוח הפעוט08:3010:001400046-02ב
והילד

0גב' מיכאלי הלית 1.001.00

0מדעי החומר לגיל הרך10:1511:45560002-01ב 1.001.00

היכרות עם מסגרות טיפוליות לליווי12:1513:451400050-00ב
תהליכי בשלות והתפתחות בגיל הרך

0ד"ר פריינטה בלהה 1.001.00

מוכנות לחשבון בקרב ילדים בעצ"מ14:0015:30980900-00ב
בגן

0 1.001.00

1גב' פרידיונג עטרהליקויי שפה ודיבור בגן הילדים15:4517:15981001-02ב 1.001.00

סמינריון בגיל הרך - חקר פרספקטיבת17:3019:001400048-01ב
הילד בגיל הרך

4 2.002.00

0(עבודה מעשית גי"ר - שנה ג' (ב08:0011:45100150-05ג 10.0010.00

0(פדגוגיה גי"ר - שנה ג' (ב13:3016:45100070-03ג 4.004.00

היבטים מטה קוגנטיבים של למידת08:3010:00330159-00ה
מתמטיקה לגי"ר

0גב' עראקי עדי 1.001.00

0ד"ר ברוך רחלבניית סביבה מתמטית עבור פעוטות10:1511:451400044-01ה 1.001.00

0כדור הארץ והיקום - גיל הרך12:1513:45560004-00ה 1.001.00

0(עבודה מעשית גי"ר - שנה ג' (ב08:0013:00100150-05ו 10.0010.00

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

סמסטר ב

0(עבודה מעשית גי"ר - שנה ג' (ב08:0014:00100150-05א 10.0010.00 המשך

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

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

0גב' פלדות הילה 1.001.00

עיצוב דמות המשפחה בספרות ילדים14:0015:30660004-02ב
לגי"ר 0-6

0ד"ר גולדברג זאב 1.001.00

ד"ר ברזנר -מזורטיפוח יחסי ילדים, גננים והורים בגי"ר15:4517:151400033-02ב
מוניקה

0 1.001.00

סמינריון בגיל הרך - חקר פרספקטיבת17:3019:001400048-01ב
הילד בגיל הרך

4 2.002.00 המשך

0(עבודה מעשית גי"ר - שנה ג' (ב08:0011:45100150-05ג 10.0010.00 המשך

0(פדגוגיה גי"ר - שנה ג' (ב13:3016:45100070-03ג 4.004.00 המשך

0(עבודה מעשית גי"ר - שנה ג' (ב08:0013:00100150-05ו 10.0010.00 המשך
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