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 תש"פ, אלול י"ב

 2020, ספטמבר 1
 

 פ"אתלמידים לפתיחת שנת הלימודים תשהנחיות ל
 

        משתלם/ת יקר/ה
 

 פ"א.תשאנו מברכים אותך על הצטרפותך לציבור המשתלמים במוסדנו בשנת הלימודים 
 

 הקשורים בפתיחת שנת הלימודים: ולנהליםלהלן מידע בנוגע למועדים 
 

 (18.10.2020)  תשפ"א תשרי ל' יום ראשון,שנת הלימודים תיפתח ב
 

 כללי
 להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה יתכן כי חלק מהקורסים יתקיימו בלמידה מרחוק. בהתאם

 .פ"אתשלפי מערכת השעות שפורסמה בידיעון מועדי השיעורים הם 
הימים והשעות שפורסמו בדפי  הלימודים ביחידות ללימודי חוץ ובחלק מן הקורסים יתקיימו לפי מערכת

 לפי תכנית השנה האקדמית.בהכרח המידע ולא 
 .פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים

 
 רשימות תלמידים

מורים בתחילת שנת הלימודים. אם מסיבה כלשהי שמך אינו תהיה בידי ההמשתתפים בקורסים השונים  רשימת
שיאפשר לך  אישור בכתבהשתלמויות לקבלת מודי תעודה וללי ל, עליך לפנות למשרד ביה"ס"הנ ברשימהמופיע 

 להצטרף לשיעור.
 

 נוכחות בשיעורים
 .שעות הקורסמסך כל מספר )אלא אם צוין אחרת(  20%עד תאושרנה עדרויות י. החובה להשתתף בכל השיעורים

. עליך לוודא כי ו/או להכרת הקורס הזכאות לגמול השתלמותאת תבטל , הקורסמשעות  20%ביותר מ אי נוכחות, 
 המורה רשם אותך כנוכח.

 
 / הכרה לאופק חדש גמולי השתלמות

יש לוודא שאכן הקורסים הוכרו השתלמות במשרד החינוך, לגמול ת קורסים לאור השינויים שחלו בנושא הכר
 . (www.wincol.ac.il))ניתן לראות רשימה מפורטת באתר המכללה באינטרנט  או לאופק חדש לגמול

להעביר למפקח על  ישהבקשה את  .(להוריד טופס מהאינטרנט)ניתן  בקשה לגמול במסלול אישיגיש ניתן לה
על ההשתלמויות  ההשתלמויות במחוז של המורה לקבלת אישור הכרה עקרוני, ובסיום הלימודים להעביר למפקח

 .או הכרה לאופק אישור סיום לימודים לצורך אישור סופי של הגמול במחוז
 

 חניםעבודות ומב
למות )כולל תעבודות. כל משתלמ/ת חייב/ת לעמוד בדרישות ההש תוגשנהבכל הקורסים יתקיימו מבחנים או 

יום לאחר המפגש האחרון בהשתלמות. הגשתם אחרי מועד זה, תבטל הזכאות לגמול  30עבודות או מבחנים(, עד 
ה כקובץ בדואר אלקטרוני, יש באחריות התלמיד לשמור העתק של העבודה. במידה והעבודה נשלח .השתלמות

 ידי המרצה.-לקבל אישור של קבלתה על
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 עם ציון(לגמול  הנחיות לכתיבת עבודה / בחינה )בהשתלמות
 כללי 

 שעות שבעבורה נדרש גמול עם ציון. 56ההנחיות המפורטות להלן מתייחסות להשתלמות בהיקף של  .1
 מו הדרישות באופן יחסי.שעות יותא 56בהשתלמות שהיקפה עולה על  .2

 
 עבודה
 כללי .1

לא תתקבלנה עבודות שיוגשו במשותף ע"י שניים או יותר ידי משתלם אחד. -כל עבודה תוגש על 
 .משתלמים

 דרישות מינימום .2
 :היקף העבודה א(

 על העבודה להיות מוגשת כשהיא מודפסת. 
וכן העניינים, רשימה ביבליוגרפית, לפחות )לא כולל עמודי כריכה, ת 4Aעמודי  5: עבודה מודפסת 

 וברווח כפול. 12" בגודל Davidחים, וכו'(. יש להשתמש בפונט "נספ
 :הנחיות לכתיבת העבודה   ב( 

לכלול את הנלמד בהשתלמות עם חלק יישומי אישי, רפלקטיבי מעשי ותיאורטי הלקוח על העבודה  
ם בעיה או מצב חדשות, התמודדות עמתן מענה לשאלות  מהקורס ומהלמידה הביבליוגרפית. תוך

חובה שהעבודה תהיה רלוונטית אמצעי להוראת הנושא וכדומה.  / תכנית חדשים, ניתוח כלים /
 , אחרת היא לא תאושר.ויישומית למערכת החינוך

 ביבליוגרפיה: ג(
עפ"י הכללים הנהוגים באקדמיה ועל פירוט רשימה  ביבליוגרפיםיש להקפיד על ציטוט מקורות  

 יבליוגרפית לאותם מקורות המצוטטים ו/או מוזכרים בעבודה.ב
 :מבנה העבודה ד(

  שם העבודה, שם ההשתלמות, שם המרצה/המורה ושם מוסד הלימודים, שם  -דף כריכה
 המגיש ומס' תעודת הזהות ומועד ההגשה.

 .תוכן עניינים מפורט ומספור העמודים 
  יישומים בתחום החינוך/ההוראה. שיבטאהעבודה תכלול: מבוא, גוף העבודה וסיכום 
 .רשימה ביבליוגרפית 
 .)נספחים )בהתאם לצורך 

 
 פי המופיע בדפי ההנחיה של הקורס.-הנחיות לכתיבת עבודה בקורס אופק בדרגות הגבוהות, על

 
 קורסים חוזרים

 ו/או אופק חדש. לא יהיו זכאים לגמול השתלמות ,שלמדו בעברמשתלמים הלומדים בקורסים 
 

 תעודות
)יש להשלים את כל  סיום הקורסמ שנה עד. ניתן לקבל תעודה תעודהיש לעמוד בדרישות הקורסים לצורך קבלת 

במקרים מיוחדים תינתן האפשרות להשלים חובות לימודיים עד שנתיים מסיום הקורס  .חובות הקורס בפרק זמן זה(
זכירות בתי הספר או היחידות ללימודי לאחר הפקת התעודות הן יחולקו במלאחר הגשת בקשה בכתב לרכז הקורס. 

 חוץ.
 

 נהלים ותקנון
באתר לנהלים המופיעים בתקנון המכללה,  הלומדים במסגרת בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות כפופים

 בידיעונים השונים.ו
 

 אישורים רפואיים
ים המעשיים המכללה מחויבת להבטחת מצב בריאותם התקין של המשתלמים. לפיכך, ההשתתפות בקורס

יש להמציא את האישור עד תתאפשר רק לאחר קבלת אישור רפואי המעיד על כשירותך להשתתף בפעילות גופנית. 
 . לפתיחת שנת הלימודים
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  תו חניה

 לפי התעריפים הבאים: מכון וינגייטניתן לרכוש תו חנייה שנתי המאפשר כניסה ברכב לשטח 
 ₪. 520 -שנתי

 ₪. 365 -לתקופת סמסטר אחד
 ₪. 365 -כניסה שנתית יום אחד )קבוע( בשבוע

 
 ללא רכישת תו חניה:

 ללא תשלום -דקות 30עד 
 ₪.  12 -ועד השעה הראשונה 30מהדקה ה 

 ₪. 2 -כל רבע שעה נוספת
 ₪. 36 -מחיר יומי מקסימלי

 
למספר הפקס  וחולשל)ישלח אליך בקובץ נפרד סמוך לפתיחת הקורס( לרכישת התו יש למלא טופס רכישת תו חנייה 

 שרשום על גבי הטופס.או לדוא"ל 
 .האקדמית בוינגייט מחירי תו החנייה ונהלים הקשורים בו הם באחריות מכון וינגייט בלבד, ואינם קשורים למכללה

 
 תעודת סטודנט

 ₪. 85הנך זכאי לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים תמורת תשלום דמי חברות בסך 
 .כמפורט במכתב המצ"בשירותים והטבות  התעודה מקנה הנחות,

 info@agudawin.comמייל , 09-8639241טלפון ללאגודת הסטודנטים להתקשר לשאלות ובירורים ניתן 
 
 

 חופשות חגים ו
קורסים  להבדל בין. יש לשים לב מפורטים בנספח לחוזר זה במכללה האקדמית בוינגייטמועדי החופשות הנהוגים 

 בין קורסים שאינם בתכנית האקדמית. ל ,ראשון בחינוך גופני ללימודי תואר האקדמיתתכנית שב
 
 
 
 

 16:00-08:00ה' בשעות -קבלת קהל במשרד בימים א'

 09-8639350 פקס ,09-8639261/233טלפון: 

 
 
 
 
 
 

 ושנת לימודים פוריה בברכת שנה טובה       
 

 מיכאל אשכנזיד"ר                       
 מודי תעודה והשתלמויותתי הספר לליראש ב        
 המכללה נשיא, רוני לידורפ' ופר העתק: 
 המכללה מנכ"לשלמה בן גל,  

 אביב-על ההשתלמויות מחוז תלמפקחת עינת רום, 
 מנהלי בתי הספר

 מנהלי היחידות ללימודי חוץ
 מנהלי מרכזים
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 פ"אלוח אירועים וחופשות תש

 אקדמי( רלתוא לימודי תעודה )לא

 תכנית הלימודים הקובעת היא זו המתפרסמת בסילבוס של כל קורס 
 

 הערות האירוע יום תאריך

 א' 18.10.20
פתיחת שנת הלימודים 

 תשפ"אהאקדמית 

קורסים מסוימים יפתחו במועדים 

 אחרים בהתאם לפרסום. 

 חנוכה ו'-ו' 11-18.12.20
לימודים כרגיל בכפוף לתכנית 

 הקורס.

 24.1.21 -מ

 26.2.21 עד
 ו'-א'

בלימודים  חופשת סמסטר

 האקדמיים

לימודים כרגיל בכפוף לתכנית 

ם הקורס. יתכנו שינויי מתקני

 עקב תקופת המבחנים

 ג'-א' 21-23.2.21
  השתלמות עובדי המנהל

 )לא סופי(

 המכללה סגורה לכל פעילות

 )לא סופי(

לימודים כרגיל בכפוף לתכנית  פורים ו' 26.2.21
 הקורס.

  תחילת סמסטר ב' א' 28.2.21

 28.3.21 -מ

 חופשת פסח ו'-א' 2.4.21 עד

 המכללה סגורה לכל פעילות
 'אחדשים ביום הלימודים מת

)אסרו חג( בכפוף לתכנית  4.4.21
 הקורס

 18:00סיום לימודים עד שעה  ערב יום השואה ד' 7.4.21

 18:00סיום לימודים עד שעה  ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל ג' 13.4.21

ויום  הזיכרון לחללי צה"ליום  ה'-ד' 14-15.4.21
 חופשה -העצמאות

  'והלימודים מתחדשים ביום 
16.4.21 

 חופשת שבועות ב'-א' 16-17.5.21
הלימודים מתחדשים ביום ג' 

בכפוף לתכנית )אסרו חג(  18.5.21
 הקורס

 יום אחרון ללימודים בסמסטר ב' ה' 24.6.21

בקורסים מסוימים ימשכו 

הלימודים בהתאם לפרסום תכנית 

הקורס. יתכנו שינויי מתקנים 

 עקב תקופת המבחנים
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 פ"אלוח אירועים וחופשות תש
 קורסים בתכנית אקדמית

  48, 38, 37קורסים בקודים שמתחילים בספרות 
 

 הערות האירוע יום תאריך

  תשפ"אפתיחת שנת הלימודים  א' 18.10.20

  חופשת חנוכה א' 13.12.20

  יום אחרון ללימודים בסמסטר א' ו' 22.1.21

 24.1.21 -מ

 26.2.21 עד
  א' חופשת סמסטרבחינות ו ו'-א'

 ג'-א' 21-23.2.21
 השתלמות עובדי המנהל 

 )לא סופי(

 המכללה סגורה לכל פעילות

 )לא סופי(

 
28.2.21 

 
  תחילת סמסטר ב' 'א

 23.3.21 –מ 

 חופשת פסח א'-ג' 4.4.21 עד
 ב'ביום  הלימודים מתחדשים

 בחוה"מ המכללה סגורה. 5.4.21

ויום  הזיכרון לחללי צה"ליום  ה'-ד' 14-15.4.21
 חופשה -העצמאות

 ' והלימודים מתחדשים ביום 
16.4.21 

של הצמדה לתלמידי שנה ג'   יעודכן בהמשך
 תואר ראשון בחנ"ג

לימודים כרגיל, למעט קורסים 
שיקבלו הודעה מראש על ביטול 

 השיעורים

הלימודים מתחדשים ביום ד'  חופשת שבועות ג'-א' 16-18.5.21
19.5.21 

תקופת המבחנים מסתיימת ביום  יום אחרון ללימודים בסמסטר ב' ה' 24.6.21

 22.7.21' ה
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 פ"אתשטופס הצטרפות לחברות באגודת הסטודנטים 
 

 )הקף בעיגול( סטודנט בשנה : א', ב', ג', ד', משתלם.

 מין: ז / נ .

 שם משפחה : __________  שם פרטי : ____________

 ת.ז : _____________ מספר פלאפון : ____________

 ___  ת.לידה : __________

 כתובת : __________________________________

 שם הקורס : _______________________________

 נא לכתוב בכתב יד ברור וקריא : –דוא"ל שימושי 

____________________ @__________________ 

 )באישור מספר אסמכתא(שקלים  85 *מצורפים בזאת •

 הסטודנטים וינגייט תשלום במזומן או בשיק לפקודת: אגודת

 יש לצרף צילום פספורט. ניתן לבצע במקום

 ה על סוף שנת לימודים האקדמית תשפ"אהתעודה תקפ

 

  :פרטים לצורך העברה בנקאית

 ,בנק הפועלים 771,סניף  628773שם המוטב: עמותת הסטודנטים וינגייט, מספר חן: 

 
של המכללה לחנוך גופני ולספורט ע"ש  אני הח"מ, מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת אגודת הסטודנטים

זימנן במכון וינגייט. מטרות העמותה ידועות לי וכחבר/ת אגודה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון 

והחלטות האסיפה הכללית של העמותה. הנני מאשר בזאת לאגודת הסטודנטים לשלוח אלי דואר אלקטרוני 

 .smsו/או הודעות 

 

 _______________ חתימה    תאריך ____________   
 
 

 WWW.agudawin.com                   8639241-09משרד :       0042902מכון וינגייט, נתניה מיקוד דואר 
                                                                                                        info@agudawin.com 

http://www.agudawin.com/
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 לי בתור חבר אגודה?אז מה בעצם מגיע 

 תוכלו למצוא מתקני שתייההינו המתחם החדש בו  "פנינת האגודה"

והמון ספסלי  מוזיקה , מקררים, כיור וקרשי חיתוך,םגלימיקרו, חמה/קרה

 .לנוחיותכם עץ מוצלים

 

 ייעוץ משפטי בחינם על כל נושא שתבחרו 

 

 ועדות משמעתוייעוץ ב 

 

 דרך  מיסיכומים חינ מאגרeGoogle driv האגודה 

 

 דהגות אנגלית במשרדי האוהשאלת מילוני 

 

 מאגר מלגות 

 

 מחירים מוזלים מאוד ו/או כניסה חינם לאירועי האגודה 

 

  עם פרסים גדולים בהגרלות שנתיותהשתתפות 

 

  אפליקצייתISTUDENT  ו-MOOD   הנחות על מגוון מוצרים ובתי הכוללות

 בכל הארץ עסק 

 

 לק"ק בתחנות "דכרטיס הנחות לתדלו 

 

 לסטודנטים בתואר ראשון מתנות פתיחת שנה 

 

 קו - רב דרך כרטיס הנחה בתחבורה ציבורית  

  

 פעילויות הוואי ותרבות במהלך כל שנת הלימודים  

 
 

 

 
תמיד כאן בשבילכם ולמענכם  

 אגודת הסטודנטים 

 


