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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-וקורס יישומי מחשב סדנת פלאו"ת  .ה

שיםלבלקורסיםמקווניםהמאוגדיםבחבילה,יופיעובמסךרישוםלקורסבתצוגהתחתכפתור"קורסיםללא .5

 מועד"

←ביתספרלחינוך←)סטודנטיםהמכללהםלקורסיםיתבצעבהתאםלתאריכיםשמפורסמיםבאתרהרישו .1

לחץכאן-רישוםלקורסיםתשע"ז(

 30.10-10.11/11-תאריכיתקופתשינוייםסמסטרא'

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

 




 

 





***ייתכנושינוייםבחבילותהשיעורים.

08-8588115פוןטלב09:00-15:00השעותביןהמערכתהרכבתבמועדיפועללקורסיםברישוםתמיכהמוקד

tmicha_h@ACHVA.AC.IL 

 .סטודנטיםהתולרכזניתןלפנותלמוקדהתמיכהובנושאמערכתהשעותבעיהכלב

 .פתרוןלמתןיחזורונציגמיילשלחאוהודעההשארנא,הפעילותעומסמפאת,מענהשאיןבמקרה

 

http://www.achva.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95
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  אנגלית שנה א תשעז

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

סמסטר א

45ד"ר שלף קרניפסיכולוגיה של גיל הנעורים - מקוון100350-00 2.002.00

ד"ר גרפי שרעבימעבדה לשונית08:3010:0027-00ב
גזית

4 2.002.00מחשב 210

8ד"ר מאירוביץ' אלהמבוא לבלשנות 08:3010:001300102-001ב 6241.001.00

7ד"ר קולברון לארהמבוא לרומן10:1511:451300101-00ב 6242.002.00

ד"ר מוצ'ניק-רוזנוביסודות הדקדוק באנגלית12:1513:451300150-01ב
יוליה

11 6142.002.00

3גב' הוייזמן ג'ניפר'מיומנויות הדיבור א' + ב14:0015:301300251-00ב 6042.002.00

ד"ר מאיור לורהמיומנות דיבור מתקדמת15:4517:151300104-00ב
סידני

3 8172.002.00 א - רדיו

ד"ר מוצ'ניק-רוזנוביסודות הכתיבה באנגלית17:3019:001300105-00ב
יוליה

3 5152.002.00

(הכרת תהליכי למידה וניתוחם08:3011:45100960-00ג
(אנגלית

גב' קפלן אמנדה 6262.002.00

24ד"ר פלדמן ענתישראל - מדינה יהודית13:3015:00810054-00ג 5241.001.00

ד"ר מאיור לורהסיפור קצר, שירה ודרמה08:3010:001300106-00ה
סידני

1 6212.002.00

5ד"ר יפת אילתיסודות הסמנטיקה והלקסיקון10:1511:45740030-00ה 5261.001.00

1ד"ר מור וורם אריהפילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך14:0015:30100101-01ה 5221.001.00

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

סמסטר ב

45ד"ר שלף קרניפסיכולוגיה של גיל הנעורים - מקוון100350-00 2.002.00 המשך

ד"ר גרפי שרעבימעבדה לשונית08:3010:0027-00ב
גזית

4 2.002.00מחשב 210 המשך

7ד"ר מאירוביץ' אלהמבוא לבלשנות 08:3010:001300103-002ב 6241.001.00

7ד"ר קולברון לארהמבוא לרומן10:1511:451300101-00ב 6242.002.00 המשך

ד"ר מוצ'ניק-רוזנוביסודות הדקדוק באנגלית12:1513:451300150-01ב
יוליה

11 6142.002.00 המשך

3גב' הוייזמן ג'ניפר'מיומנויות הדיבור א' + ב14:0015:301300251-00ב 6042.002.00 המשך

ד"ר מאיור לורהמיומנות דיבור מתקדמת15:4517:151300104-00ב
סידני

3 8172.002.00 א - רדיו המשך

ד"ר מוצ'ניק-רוזנוביסודות הכתיבה באנגלית17:3019:001300105-00ב
יוליה

3 5152.002.00 המשך

גב' קפלן אמנדה(דרכי חינוך והוראה בכיתה (אנגלית08:3011:45100970-00ג 6262.002.00

2.002.00גב' קפלן אמנדהעבודה מעשית - שנה א' - אנגלית08:0015:00100980-00ד

ד"ר מאיור לורהסיפור קצר, שירה ודרמה08:3010:001300106-00ה
סידני

1 6212.002.00 המשך

20ד"ר מגן סמדרמושגי יסוד בבלשנות עברית12:1513:45710062-01ה 5251.001.00
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טו' אלול תשע"ו

1מתוךעמודעמוד 1


