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 09-8639377 'פקס 09-8639217טל' , 4290200דואר מכון וינגייט מיקוד  510738099( האקדמית בוינגייט בע"מ, )חל"צ המכללה
 

 
 "פתש –אל: סטודנטים שנה א' 

 
 הנדון: הנחיות לקראת פתיחת שנת הלימודים

 
 !"פתשלשנת הלימודים  ברוכים הבאים

  פתש בתשרי כ"ה, חמישילפתיחת שנת הלימודים יתקיים ביום יום הערכות", 
 בבנין המכללה.  09:00מהשעה החל  24.10.2019

 בתכנית:
 .ושי קלסרים, לימודים אישיות מערכותחלוקת   - 09:00
 טקס פתיחת שנת הלימודים.  - 10:00

 

 14:00 - 08:30בין השעות  24.10.19ניתן לקבל מפתחות ולהתארגן בחדרים ביום חמישי  – מעונות ,

 -18:30 -ו 15:00-09:00בין השעות  27.10.19, וביום א' 14:00-08:30בין השעות  25.10.19ביום שישי 

 במשרד המעונות בבנין גלובינסקי. 20:00

 

 פי המערכת -על . הלימודים יחלו27.10.2019 ,"פתש כ"ח בתשרי ,ראשון ביום שנת הלימודים תפתח

 האישית.

 
  מערכת מיש להוציא את מערכת השעות האישית  "פתשהאישית לשנת הלימודים שעות המערכת

מומלץ לעשות זאת בסמוך לפתיחת הלימודים על מנת להיות מעודכנים . באתר המידע האישית שלכם

את מספר משתמש  מול הכותרלהקליד  כםעלילמערכת המידע  סלהיכנכדי בשינויים אחרונים. 

 2 -ספרות לחודש ו 2ספרות ליום,  2) ספרות 6לידה בן התאריך  סיסמא אתהמול תעודת הזהות ו

 .קבועה ולא ניתנת לשינויים אהלימודים הי תכנית .ספרות לשנה(

 

 ניתן להוציא ממערכת המידע האישית.  "פלשנת הלימודים תש אישור לימודים 

 

 חמישיביום  השיאת  )מי שלא יקבלעם הקלסרים יחד יחולקו  תיק גב, חולצה – שי מהמכללה 

 .(לקבלו במחסן המכללה בשבוע הראשון ללימודים יוכל ,24.10.19

 

 תימסר באגודת הסטודנטים, מעמדכם כסטודנטים במכללה וכחברים  המאשרת את תעודת סטודנט

 עם הקלסר האישי.

 

 27/10/19ג' -בימי הלימודים הראשונים ימי א'ו, 24.10.19 –ביום ההערכות ניתן לרכוש – מנוי לחניה 

 ענייני. לידיעה, לאחר ימים אלה, כל הסדרי החניה יבוצעו במשרדי המכון .המכללה בלובי 29/10/19 –

. אנו, וינגייטהאקדמית במכללה למכון וינגייט ולא קשורים ל ,מבחינת אחריות הכנסות ועוד ,חניה

₪  490עלות המנוי לחניה על סך את . םהסטודנטיעבורכם  המכללה, משמשים צינור מתווך



המנוי תקף לשנה או בהמחאה. בכרטיס אשראי לשלם, וכלו ת ,במעונותלסטודנטים שאינם גרים 

  חניה.מנוי ל לרכישתלמען נוחיותכם מצורף טופס  מיום הרכישה.

  בבניין מדעיםובספרייה מתקנים אלו נמצאים  .מיוחד למטרה זומתקן ניתן לרכוש ב –כרטיסי צילום 

 .(למדרגות הכניסה )חצי קומה מצד שמאל

 

 קורסי אנגלית 
  הערכת הידע באנגלית לצורך סיווג לרמות לימוד במהלך התואר הראשון תהיה אך ורק על סמך פרק

לא ניתן  )קריטריונים באתר המכללה(. מבחן אמי"רעל סמך האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או 
 להעריך את הידע באנגלית על סמך בחינות פנימיות.

 .'חובה ללמוד קורס אחד לפחות בשנה א 
 בי בקורס אנגלית טרום בסיסי הינו תנאי הכרחי להמשך הלימודים בשנה ב'.ציון חיו 

 לכן  ד' מבלי להגיע לרמת פטור באנגלית, -לא ניתן להשתתף בקורסי סמינריון המתקיימים בשנים ג' ו
 .מומלץ לסיים את החובות לקבלת הפטור עד לסוף שנה ב'

 בשנה ד' הכרחי להמשך הלימודים ציון חיובי בקורס מתקדמים ב' בסוף שנה ג' הינו תנאי. 

 הציון בקורס מתקדמים ב' ייכלל בחישוב הציון הסופי לתואר. 

על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה יש אפשרות 
)מטרום בסיסי א' עוברים ישירות  ללמוד את קורסי האנגלית ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב'

או באמצעות קורסים במכללה , בסיסי ומתקדמים א', באופן פרונטלי בקורסים הנלמדים בסיסי(ל
  קורס ברמת מתקדמים ב' נלמד באופן פרונטלי בלבד. מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה.

 ,באופן מקווןבסיסי ו/או מתקדמים א' , קורס/ים ברמות טרום בסיסיסטודנטים שיבחרו ללמוד 
יציינו שהם מבקשים ירשמו למבחן אקסטרני )חיצוני(, להלן מבחני רמ"א )רמות מיון אנגלית(, 

 דקנט.-ויציגו את הציון בקורס במנהל לומדים להעביר הציון למכללה
  עבור  שובצו מראש במערכת השעותי ובסיסי, ', טרום בסיסי ב'טרום בסיסי אקורסי אנגלית

 הקורסים הינם בתשלום נוסף לשכר הלימוד. .ונטליהסטודנטים שיבחרו ללמוד באופן פר
 יש להשתבץ עצמאית.  'ומתקדמים בפרונטלי  'מתקדמים אקורסי אנגלית ל 

 חוזר הרשמה מפורט ישלח למערכת המידע.
 

 

  לשוןקורסי 
 נקבע על סמך הרכיב המילולי במבחן הפסיכומטרי ,לשון עבריתו לשון תגבור, לרמת לשוןהסיווג 

לשכר חובת תשלום נוסף קורסי הלשון שובצו מראש במערכת השעות.  .באתר המכללה()קריטריונים 
 חלה על לומדי לשון תגבור.הלימוד 

 
 

  התעמלות או שחיהקורסי 
עליכם  קורסים אלה,בשנה א' משבצים אתכם בקורסי החובה במקצועות הספורט והתנועה. נוסף על 

ניתן לבחור בקורס שימו לב, שחיה. יסודות הקורס  ספורטיבית לביןבין קורס התעמלות לבחור 
באמצע  .. שני הקורסים, התעמלות ושחיה, יילמדו בסמסטר ב'יסודות השחיה רק אם יודעים לשחות

 שחיה. הסמסטר א' יתקיימו מבחני קביעת רמה לקורס 
התעמלות או  שחייה" מאמן"/"מדריך" בלימודי בחירתכםתשפיע על  ת הקורסבחיר לידיעתכם,

 בשנה א'. בחרתם שבוהתחום  את רק ללמוד שתוכלו היות, בעתיד
 

 

 באחד ממקצועות הספורט בשנה א' נוכחות עם חובת מבחןפטור מ 
הלימודים של  בתכניתמקצועות הספורט והתנועה המופיעים סטודנטים בעלי שליטה מוכחת באחד מ

של המעשיים מקורסי המבוא  חובת מבחן(עם מנוכחות )המכללה, רשאים להגיש בקשה לקבלת פטור 
 שנה א' )בלבד(.

למדעי מזכירת בית הספר יהודית פרי, לאת הבקשה יש להגיש עד תום השבוע הראשון ללימודים 
ל"הוריד" מאתר המכללה, ממערכת טופס בקשה ניתן  .364חדר מס'  ,, במשרדההספורט והתנועה

 .הספורטיש לצרף אישורים מתאימים מאיגודי . לבקשת הפטור המידע
 קריטריונים למתן פטור:

 .חברות בנבחרות ישראל לנוער ו/או לבוגרים 



 יגות הבכירות בארץ או בחו"ל.הל משתי אחתכשחקן פעיל בהווה או בעבר ב השתתפות 

 הנלמד בשנה א'.  נועהקורס מדריכים או מאמנים במקצוע הספורט והת בוגרי 
 מסויםקורס מנוכחות בש פטור לעיל ומבק המצויניםשעונה על הקריטריונים  סטודנט 

סטודנטים המבקשים לקבל חייב להוכיח שליטה בכל המיומנויות הנלמדות בקורס. לכן, 
 בקורס. להבחןקורס חייבים מנוכחות בפטור 

 
 

   דיווח על  תאונות 
סטודנט שנפגע בעת שהותו בתחומי המוסד או באחת מפעילותיו של המוסד, כולל הפעילויות 

חובת הדיווח מוטלת המתקיימות מחוץ לתחומו, כגון: טיול, סיור לימודי וכו' חייב למלא דוח תאונה. 
ימים לאחר התרחשות התאונה, גם אם לכאורה אין בה  7-יש לדווח מיד ולא יאוחר מ על הסטודנט.

 דקנט.−מנהל לומדיםמשרדי הנמצא בזק מידי. הדיווח ייעשה באמצעות טופס "דיווח תאונות" נ
 
 

  ממושכותמחלות  / פציעות / הריוןדיווח על 
מרכזת רווחת כל פציעה או מחלה ממושכת. הדיווח יהיה לאילנית, הריון ועל חלה חובת דיווח על 

  .הסטודנט
 
 

 מלגות סיוע 
 יש לצרף מסמכים לטופס הבקשה. ., בעניין מלגות סיועמרכזת רווחת הסטודנטניתן לפנות לאילנית, 

ניתן להגיש הפנייה עד לתאריך  בטופס הבקשה, המצורף למייל זה, מפורטים המסמכים הדרושים.
14/1/20. 

 
 

 במבחנים התאמות 
ייה שנבדוק זכאות להתאמות במבחנים, יש להגיש טופס פנייה בצירוף אבחון. טופס הפנעל מנת 

להגיש ביום מוטב לאילנית, מרכזת רווחת הסטודנט. . את הטופס והאבחון יש להגיש מצורף למייל זה
 .14/11/19תאריך עד לאו ההיערכות, 

 
 

 ספורטאים מצטיינים ופעילים 
 הציגיש לעל מנת לקבל את ההקלות המגיעות לספורטאים מצטיינים ופעילים על פי התקנון, 

טופס הפנייה  .על פי המצוין שםטופס פנייה ומסמכים תומכים , מרכזת רווחת הסטודנט ,לאילנית
 . 28/11/19 יש להגיש הפנייה והמסמכים עד לתאריך מייל זה.למצורף 

 
 

 אינטרנט: כתובת הב ,אתר המכללהבwww.wincol.ac.il  –  טתשע"לוח לימודים תוכלו למצוא ,

 ומידע שוטף. תקנון לומדים

 :מתקנון הלומדים תקנות עיקריות 2 לדוגמא

מן המספר הכולל של השיעורים  80% -"לא יוכרו לימודי סטודנט בקורס, אם לא נכח והשתתף בו לפחות ב* 

( לא יורשה להשתתף בבחינה והקורס לא ייחשב 20%סטודנט שיעדר מעבר למכסה המותרת ) .בקורס"

 קדמי.כקרדיט א

 ".על קורס חוזרנוסף חלה חובת תשלום "* 

 והודעות  )מערכת השעות האישית, מיקום הקורסים, דפי הנחיה לקורסים, ציונים,מידע אישי הגיע לכדי ל

ספרות מול  6עליכם להקליד את מס' תעודת הזהות מול הכותר משתמש ואת תאריך הלידה בן אישיות( 

  .הכותר סיסמא

  הרשמה למבחנים דקנט-מילוי טופס פניה למנהל לומדים :לבצע את הפעולות הבאותגם ניתן דרך האתר ,

 במועד ב' )חובה(, כניסה למאגרי מידע והשתתפות בקורס מתוקשב.

http://www.wincol.ac.il/


 לרשותכם עמדות מחשב לכניסה לאתר המכללה בחדר המחשבים בקומה ב' בבנין המכללה.
 

 דעות דחופות ושינוים.עליכם להיכנס למערכת זו מידי יום כדי לבדוק הו       

 

  עורים יבהם מתקיימים הש פירוט השיעורים לפי המועדים, שמות המרצים והמתקנים :כוללתמערכת שעות
 על לוח מודעות בקומה א'.ים מתפרסמ

 
  הרשטריט. ארוחות צהריים ניתן לאכול גם בחדר האוכל של מכון וינגייט. ןממוקמת בבנייקפיטריה 

 
 

 יפורסמו על לוח המודעות. ההספרישעות פתיחת  – ספריה 
 
 
 

  ובנושאים אישיים ורווחת משרד נושאי ב ולרשותכם םלשירותכים עומד דקנט-מנהל לומדיםמשרדי

 בדרכי תקשורת מגוונות: לתת שירות אישי ויעיל םאנו מעונייניהפרט. 

 : באמצעות המייל*

katyab@wincol.ac.il -  ה מנהלמשרד ובנושאי 

zruya_m@wincol.ac.il - טיפול בסטודנטים בתכנית הכשרת אקדמאיםמערכת ושיבוציםבנושאי ; 

 ובתכניות מיוחדות

RM_MLD@wincol.ac.il -  ד' לשנה , פטורים ומערכת80%בנושאי תעודות, הסמכה, אישורי 

Mit_HA@wincol.ac.il - טיפול במועמדים לתכנית הכשרת אקדמאיםבנושאי מתקנים ; 

RT_MLD@wincol.ac.il  - בנושאי מבחנים וכן טיפול בלומדים בתכניות מיוחדות 

ilanit-y@wincol.ac.il ספורטאים מצטיינים, לקויות סיוע מלגות מילואים, הריון,) רווחת הפרט בנושאי ,

 . (פסיכולוגשיעורי עזר, למידה, 

 .( וליד דלת הכניסה למשרד )מתחת ללוח המודעות באמצעות תיבות פניה*

מייל ב)דקנט -הנמצא באתר המכללה ובמנהל לומדים תאיםטופס המהעל יש להגיש את הפניה  אמצעיבכל 

   יש לסרוק הקובץ(. –

 09:00 בין השעות  'דב'  'בימים א בשעות הקבלה "מרחק"פה במקרים שלא ניתן לטפל מ-*נשמח לסייע בעל

  .14:00 – 11:00ובימי ג' בין השעות  12:00 –

  השירותים הנ"ל, אנא הסדירו בהקדם את חובותיכם הכספיים.כדי לקבל את 

 

 ועל חירותו על, אדם של כבודו על להגן כדי מינית הטרדה לאסורהחוק נועד  -החוק למניעת הטרדה מינית 

 בטלפון)יו"ר( . במקרה של תלונה יש לפנות לד"ר ורדיתה גור המינים בין שוויון לקדם וכדיותו פרטי

 .09-8639269; יעל חיטין 0523404402מייק גרמייז  ;09-8639231פרופ' סימה זך ; 050-3883448 

 

 ,הופוריימוצלחת ברכת שנת לימודים ב       
 

 ד"ר אורלי פוקס        
 טדקנ-לומדים מנהלראש         


