ברוכים הבאים

למכללה האקדמית תל-חי
ידיעון לסטודנט
תשע״ז

ברוכים הבאים למכללה האקדמית תל-חי
אנו שמחים להעניק לכם ידיעון שימושי שילווה אתכם במהלך שנת הלימודים
ויסייע לכם בתחילת דרככם במכללה .בידיעון תמצאו מידע על דרכי ההתקשרות
עם היחידות השונות וזמני פעילותן ,על חובותיכם וזכויותיכם בתחומים שונים
ועוד .לקבלת מידע מלא על המכללה ונהליה אתם מוזמנים לעיין בשנתון
המפורסם באתר המכללה.
בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

רעיה גל
ראש מנהל לימודים

מזכירויות החוגים
מזכירות החוג הינה הכתובת המרכזית שלכם הסטודנטים ,לקבלת מידע שוטף,
עדכונים וסיוע במהלך לימודכם ,בכל הנושאים הנוגעים לתכניות הלימודים בחוג.
מזכירות החוג תפרסם עבורכם ,במהלך הלימודים מידע והודעות שוטפות
באמצעים שונים.
עדכון פרטים אישיים בפורטל הסטודנט האישי ,חיוני לקבלת הודעות ומידע
מהחוג .למזכירות החוג יש לפנות באמצעות הפורטל ובשעות הקבלה
המפורסמות באתר המכללה ועל דלת המזכירות.

הפקולטה למדעים וטכנולוגיה
החוג לביוטכנולוגיה

פזית כורידן | biotechnology@telhai.ac.il

04-8181711
החוג למדעי התזונה

תמי בוזגלו | nutrition@telhai.ac.il

04-8181717
החוג למדעי החי

לימור טורג'מן | zootech@telhai.ac.il

04-8181719
החוג למדעי המזון

רותם מוטעי | food@telhai.ac.il

04-8181715
החוג למדעי הסביבה

לימור תורג׳מן | environmental@telhai.ac.il

04-8181713
החוג למדעי המחשב

עפרה מזור | computer@telhai.ac.il

04-8181731
תכניות לתארים מתקדמים
תמי בוזגלו ,תכנית מוסמך במדעי התזונה
nutri_MSc@telhai.ac.il | 04-8181717
פזית כורידן ,תכנית מוסמך בביוטכנולוגיה
Bio_MSc@telhai.ac.il | 04-8181711
לימור טורג'מן ,תכנית מוסמך במדעי המים
water_MSc@telhai.ac.il | 04-8181719

הפקולטה למדעי החברה והרוח
החוג לחינוך (תואר ראשון ושני)
אופירה מורג04-8181612 ,
נופר ולדמן04-8181611 ,
זר אוחיון04-8181610 ,
education@telhai.ac.il

החוג לעבודה סוציאלית (תואר ראשון ושני)
אסנת בן נון04-8181661 ,
חגית אור לב04-8181662 ,
socialwork@telhai.ac.il

החוג ללימודים רב-תחומיים
יפעת גרוסוולד04-8181631 ,
מורן וקנין04-8181635 ,

multi-disciplinary@telhai.ac.il

תכנית דו-חוגית לימודים רב תחומיים וחינוך
זר אוחיון04-8181610 ,
multi&edu@telhai.ac.il

החוג לשירותי אנוש
תמר שוורצמן04-8181632 ,

humanservices@telhai.ac.il

החוג לכלכלה וניהול
עדי דודק-סופר04-8181681 ,
אורטל כהן04-8181682 ,
economics@telhai.ac.il

החוג לפסיכולוגיה (תואר ראשון ושני)
תהילה שאול04-8181621 ,
ענת שליידר04-8181973 ,
psychology@telhai.ac.il

החוג ללימודי אסיה
אורטל כהן04-8181682 ,
asia@telhai.ac.il

מזכירות התכניות לתארים מתקדמים
טל בלס04-8181970 ,
תכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות  -דרמה תרפיה
תכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות  -דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל
dramatherapy@telhai.ac.il

התכנית לתואר שני בלימודי גליל
galil@telhai.ac.il

היחידות ללימודי שדה
היחידה ללימודי שדה  -החוג לחינוך ,החוג לפסיכולוגיה ,החוג לשירותי אנוש והחוג לתזונה
ליאת ציוניFieldstudies_a@telhai.ac.il | 04-8181645/6 ,
היחידה ללימודי שדה  -החוג לעבודה סוציאלית
אדווה קדוש Fieldstudies@telhai.ac.il | 04-8181665

כל מה שרצית לדעת על
המכללה האקדמית תל-חי
מידע כללי לסטודנט
זכויותיכם וחובותיכם ,בנושאים שונים .מוגדרים בתקנון הלימודים של המכללה.
התקנון מפורסם מידי שנה באתר המכללה ועשוי להשתנות משנה לשנה,
מומלץ שתתעדכנו בתקנוני המכללה באופן שוטף .גורמי המכללה השונים
יפרסמו בנוסף לתקנון ,מידע לכתובות הדוא׳׳ל הפרטי שלכם ובפורטל
הסטודנט ,באחריותכם להתעדכן בהודעות אלו באופן רציף.
עדכון פרטים אישיים
אנא עדכנו בפורטל הסטודנט כל שינוי בפרטים האישיים שלכם :שינוי כתובת
או מספר טלפון נייד למשלוח מסרונים וכו' .המכללה מעדכנת את תלמידיה,
בפרטים חשובים גם באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון הנייד .סטודנט
שלא עדכן את פרטיו ומשום כך לא קיבל את הודעות המכללה ,ייחשב על ידי
המכללה כמי שקיבל את כל הודעותיה ויהיה חייב לנהוג על פיהן.
זמינות היחידות השונות לפניות סטודנטים
כל יחידה במכללה זמינה עבורכם הסטודנטים בטלפון ,בדוא׳׳ל ובשעות קבלת
הסטודנטים ,במשרדים השונים כפי שמפורסמות בידיעון זה ,באתרי החוגים
ובאתר המכללה.
בשעות העומס ולאחר שעות הפעילות ,מופנות הפניות הטלפוניות למוקד שרות
חיצוני האחראי על קבלת הודעות והעברתן ליחידות השונות לטיפול .פרוט נושא
הפנייה ומתן פרטים מזהים ,יסייע לנו לטפל בה ביעילות ובמהירות.
רישום לקורסים
רישום לקורסים מתבצע במסגרת ימי השיבוצים ,בקיץ טרום תחילת הלימודים
ובנוסף בימי השינויים שבתחילת כל סמסטר ,באופן מקוון ,כפי שמפורסם
בעבורכם באמצעות מנהל הלימודים ומזכירות החוג .הרישום לקורסים נעשה
באמצעות הפורטל האישי ,לאחר תשלום מקדמת שכר הלימוד וחתימה על
הסדר תשלום .אנא הסדירו חובותיכם במועד ומנעו מעצמכם עיכובים מיותרים
ואי נעימות.

הנכם רשאים לערוך שינויים במערכת השעות בהיקף שמאושר על פי התקנון,
וזאת במסגרת ימי השינויים בכל סמסטר .התאריכים יפורסמו עבורכם מראש
ואף מופיעים בלוח השנה המכללתי ,המפורסם באתר .אנא וודאו לפני תום
תקופת השינויים כי כל הקורסים שאליהם נרשמתם ,אכן מופיעים במערכת
השעות שלכם .בתום התקופה לא יתקבלו פניות לשינויים.
רישום חוזר לקורס למטרת שיפור ציון אפשרי בתקופת השינויים בלבד .רישום
לקורסים בעלי חפיפה בשעות הלימוד יתאפשרו באישור ראש החוג ובאמצעות
מזכירות החוג .לשימושכם תכנית הלימודים החוגית מופיעה בשנתון החוגי
המפורסם באתר החוגי ב.moodle -
לימודי אנגלית
רמת האנגלית נקבעת על פי ציון פרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או במבחן
אמי׳׳ר/אמיר״ם .לרמת האנגלית.
סטודנטים שאינם מסווגים לרמת "פטור" באנגלית ,חייבים ללמוד אנגלית
כשפה זרה ,החל מהשנה הראשונה ללימודיכם ,בהתאם לרמה אליה סווגו.
לימודי האנגלית הנם לימודי חובה ועליכם להשלימם כחלק מלימודי התואר,
לפי המפורט בשנתון .בהתאם להנחיית המועצה להשכלה גבוהה ,הסטודנט
יכול לבחור ללמוד את קורסי האנגלית במסגרת קורסים פרונטליים ,שמציעה
המכללה או במסגרת מארזי קורסים מקוונים שפותחו על ידי האוניברסיטה
הפתוחה .רמת "פטור" באנגלית היא תנאי רישום לסמינריונים ,עבודות גמר
וקורסים מתקדמים.
כנרת אהרון-וקנין ,רכזת היחידה ללימודי אנגלית04-8181604 ,
שני לוי ,רכזת היחידה ללימודי אנגליתenglish@telhai.ac.il | 04-8181606 ,
פנייה ליחידה דרך פורטל הסטודנט :אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים >
פנייה ליחידה ללימודי אנגלית .היחידה ממוקמת בקמפוס מזרח,
בניין  4חדר מס' ( 4313בסמוך למדור בחינות).

מערכות המידע
הגישה לכל משאבי המחשוב ומערכות המידע ,שהמכללה מעמידה לרשותכם
הסטודנטים ,אפשרית באמצעות שם המשתמש והסיסמה האישית והינם
אישיים ופרטיים ,מטעמי אבטחת מידע .הסיסמא הינה אישית וחל איסור על
העברתה לכל גורם אחר מלבדכם.
סביבות העבודה העומדות לרשותכם במהלך הלימודים:
כונן וירטואלי ברשת המופיע תחת התו  .Hזה הוא שטח דיסק אישי וחסוי,
המיועד לשמירת חומרי לימוד פרטיים ,הכונן זמין דרך מחשבי המכללה בלבד.
פורטל הסטודנט הינו סביבת המידע האישי שלכם ,לקבלת מידע מיחידות
המכללה השונות .בפורטל תמצאו מידע אישי על מערכת השעות ,מועדי
בחינות ,ציונים ,מאזן החובות האקדמיים ,דף חשבון שכר לימוד ועוד.
באמצעות הפורטל תוכלו לבצע פעולות שונות הרלוונטיות ללימודיכם ,כגון:
הפקת אישור לימודים הגשת בקשות מיוחדות ,תשלומי שכר לימוד ועוד ..כמו כן,
לקבל הודעות שוטפות מהמכללה בנושאים שונים.
מוודל ( .)MOODLEסביבות למידה וירטואליות המאפשרות לכם גישה לחומרי
הלימוד השונים ,בקורסים כפי שמפורסמים עבורכם על ידי המרצים .בסביבת
המוודל נמצא גם האתר החוגי בו תוכלו להתעדכן בהודעות החוג.
אתר המכללה .האתר מכיל מידע רב אודות נהלי המכללה ותקנוניה ,לוח השנה
המכללתי; מידע חיוני לסטודנטים ,קישורים לאתרים רלוונטיים ואתרי החוגים,
בהם ניתן למצוא מידע שוטף ,עדכונים ,חומרי קריאה ,מערכת שעות ,טפסים
ועוד.
תל חי בסמארטפון .האפליקציה של המכללה מרכזת עבורכם את המידע
בטלפון החכם שלכם .באפליקציה ניתן למצוא ציונים ,הודעות ,מערכת שעות,
ועוד...זמין להורדה בחנויות של אפל וגוגל.
גישה לכל משאבי המחשוב והתוכנות הרשמיות של המכללה אפשרית עבורכם
גם באמצעות תחנות העבודה של המכללה בכיתות המחשבים .לחלקם ניתן
להתחבר גם מהמחשב הביתי ,באמצעות אתרי אינטרנט ייעודיים או מחשב
וירטואלי.

*שימו לב :אין לשמור קבצים במחשבי המכללה ,המידע יימחק עם אתחול או
כיבוי המחשב .שמרו על קבצים בכונן חיצוני או בכונן האישי  Hבלבד!
כיתות המחשב פתוחות בימים א׳-ה' בין השעות  8.30-19.30ובימי ו' בשעות
 8.30-13.00ניתן לשהות בכיתות המחשב כאשר לא מתקיים בהן שיעור או
מבחן .בפורטל המידע האישי של כל סטודנט ניתן להיכנס למידע אודות לוח
חדרי מחשב פנויים.
השהייה בכתות המחשב לאחר השעה  ,19.30אפשרית לאחר מסירת תעודת
זהות מראש במוקד השרות.
צוות התמיכה של מערכות המידע זמין עבורכם למקרה של תקלות במוקד
השרות בקומה ב' של בניין  3קמפוס מערב ,ובבניין  3בקומה  1בקמפוס מזרח,
או בטל'  04-8181910ובקישורhd.telhai.ac.il :
לכל סביבות העבודה המפורטות לעיל ניתן להיכנס באמצעות סיסמא ,מאתר
מכללת תל חי > "כניסה לסטודנטים" בחלק העליון של המסך.
כרטיסי סטודנט
כרטיס סטודנט יופק עבורכם בשנה א' לתקופה של  3שנים ,הכרטיס ישמש
אתכם להדפסת חומרים בחדרי המחשבים ובספרייה ולשימוש במכונות הצילום
הפזורות ברחבי הקמפוס .ניתן יהיה לטעון את הכרטיס למטרה זו ,בעמדות
ההטענה בסמוך לחדרי המחשב או בחנות הקמפוס .כמו כן ,הכרטיס ישמש
לקבלת הנחות בארגונים מסחריים שונים ,כפי שסוכמו עם האגודה הארצית
והמקומית.
תמונת הפספורט שצרפתם לערכת ההרשמה ,מעודכנת במערכות הרישום של
המכללה ,הכרחית לקבלת הכרטיס .בפורטל המידע האישי אפשר לדווח על
כרטיס תקול ,אובדן כרטיס (אובדן כרטיס כרוך בחיוב של  )₪ 20ווהאפשרות
להעלות תמונה במקרה הצורך .לא ניתן להנפיק כרטיס ללא תמונה.
הפקת הכרטיס נעשית ע"י חברה חיצונית בהנפקות קבועות לאורך השנה .זמן
אספקת הכרטיסים ע"י החברה  ,עומד על כ 10 -ימי עבודה .סטודנט הממתין
להנפקה של כרטיס יוכל בעת ההמתנה להיעזר בשרותי מזכירות החוג ,משרדי
מנהל לימודים ומשרדי האגודה.

יחידות עזר ויחידות מנהלתיות
מדור בחינות
המדור עוסק בתכנון ,ארגון ופיקוח של מערכת הבחינות במכללה,
תכנון לוח הבחינות בתאום אם רכזי החוגים ,פרסום לוח בחינות אישי בפורטל
הסטודנט ,שיבוץ חדרי בחינה ,מספק פתרונות בזמן אמת במהלך בחינה ,כולל
טיפולים במצבים מנהליים אקדמיים וטכניים .כמו כן מדור בחינות מפרסם ציונים
וסורק מחברות בחינה.
לפני תקופת בחינות המדור מפיץ איגרת ובה דגשים ומידע שיסייעו להתנהלותך
במהלך תקופת הבחינות .האיגרת כוללת קישור לתקנון הבחינות.
תקנון הבחינות נמצא באתר המכללה > שרות לסטודנט>תקנון לימודים>תקנון
בחינות.
זכאות להבחן  -כדי לממש את הזכות להיבחן בקורס ,הנכם נדרש להיות
רשומים לקורס ולשלם את מלוא חובותיכם הכספיים למכללה.
אמצעי ההתקשרות עם המדור
בשל העומס על קווי הטלפון וכדי לחסוך מזמנכם היקר ,אנא פנו למדור בחינות
באמצעות הקישור לפורטל שירות מידע אישי.
כמו כן בהיעדר מענה טלפוני ,ניתן להשאיר הודעה קולית המגיעה אלינו מידית
במייל .אנו מבטיחים מענה לפנייתכם בהקדם ולא יאוחר מ  48שעות.
הכתובת לפורטל שירות מידע אישי  -מדור בחינות:
http://portal.telhai.ac.il

בעזרת שם משתמש וסיסמה > חלונית פניה לקבלת שירות
לסטודנטים הלומדים בקמפוס מערב 04-81181512/509
שעות קבלת סטודנטים במדור :ימים א׳-ה׳ 13:00-10:00
לסטודנטים הלומדים בקמפוס מזרח 04-8181516/509
שעות קבלת סטודנטים במדור :ימים א׳-ד׳  13:00-09:00יום ה׳ 11:00-15:00

מדור שכר לימוד
מדור שכר לימוד מאפשר הסדרת תשלום לכל שנות הלימודים במכללה
באמצעות הוראות קבע/פיקדון חיילים משוחררים (להלן האפשרויות) .יש
לחתום על טופס הסדר לתשלום ,לפני תחילת שנת הלימודים .אי הגשת ההסדר
תגרור חסימת פורטל ומודל .את ערכת ההסדרים ניתן למצוא באתר המכללה.
אפשרויות התשלום
הוראת קבע  -אשראי

יש לחתום על טופס הצהרה לתשלום
חתום על ידי בעל הכרטיס

הוראת קבע  -בבנק

יש להחתים את סניף הבנק בו
מתנהל חשבונך

פקדון חיילים משוחררים

באמצעות שובר שישלח אליך לאחר
הצהרתך על הסכום הקיים בפיקדון

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני במדור שכר הלימוד
קמפוס מערב
קבלת קהל :בימים א'-ה' ,בשעות 15:00-14:00 ,13:00-11:00
מענה טלפוני 08:30-10:00 :ו15:00-16:00 -
קמפוס מזרח
בימים בי  | 15:00-11:00ימי ג'-ד י  | 13:00-8:30ימי הי 15:00-11:00
מענה טלפוני בימים א'-ה בשעות ,10:00-08:30
בטלפון  04-8181814פקס 04-8181812
ניתן ורצוי לפנות למדור באמצעות המיילsl@telhai.ac.il :
בחופשת הקיץ יתכנו שינויים בשעות הקבלה .הודעה על כך תתפרסם בפורטל.

הספריה
הספרייה משרתת את מכלול הפעילויות האקדמיות במכללה ,החל מקורסים
ותכניות הוראה וכלה בפעילות אקדמית מחקרית ולימודי המשך .אוסף הספרייה
כולל ספרים ,כתבי עת ,תזות ,וחומרים אודיו-ויזואליים ,המצויים הן בעותקים
פיזיים והן בפורמט דיגיטלי .בנוסף ,קיימים בספריה אוספים של ספרות יפה,
ספרי אומנות ואוסף מפות נרחב .מגוון החומרים הדיגיטליים נגישים ,באמצעות
מחשב אחרי הליך הזדהות מתאים.
הספרייה מאפשרת סביבות למידה שונות ,כגון חדרי קבוצות ,חדרים שקטים

וסביבות ביניים .לרשות הסטודנטים מצויים בספרייה כ 200עמדות מחשב,
סורקים ,מדפסות ומכונות צילום .לספרייה שתי שלוחות ,ספרייה מרכזית
בקמפוס מזרח וספריית מדעים בקמפוס מערב.
צוות הספרייה כולל אנשי ייעץ שתפקידם לסייע לסטודנטים באיתור חומרים
נדרשים ולרשות הסטודנטים נמצאים בספריה והם זמינים לכל סטודנט ובכל
שאלה.

מרכז חממ״ה
מרכז חממ׳׳ה הינו מרכז תמיכה לסטודנטים עם ליקוי למידה ,הפרעת קשב
ובעלי מוגבלויות רפואיות .המרכז הוקם במכללה האקדמית תל-חי במטרה
לאפשר מתן הזדמנות שווה להשתלב בלימודים אקדמיים לסטודנטים אלה.
שרותי המרכז:
.1זכאות להתאמות בבחינות :סטודנט המאובחן כלקוי למידה/הפרעת קשב
מתבקש להעביר אבחון מת"ל/אבחון קשב מעודכן ל 5-שנים האחרונות ,ישירות
למשרדי מרכז התמיכה.
סטודנט בעלי מוגבלויות רפואיות מתבקש להגיש מסמך המלצת רופא
להתאמות לימודיות והתאמות בבחינות(.ניתן להוריד את הטופס באתר מרכז
חממה).
ניתן להגיש אבחונים /מסמכים רפואיים עד  5שבועות מיום תחילת הלימודים.
זכאות להתאמות נקבעת לאחר ראיון אישי והשתתפות בסדנא.
שימו לב כי קביעת ההתאמות הינה ע"פ המלצות האבחון ובהתאם למקובל
במכללה האקדמית תל חי .אין המכללה מתחייבת לקבל את כל ההמלצות
המופיעים באבחון.
 .2תמיכה לימודית – סטודנטים עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב מוזמנים
להסתייע בשרותי מרכז חממה .המרכז מציע שיעורי עזר פרטניים ,אימון אישי,
אסטרטגיות למידה ,סיוע בכתיבת עבודות סמינריוניות ותמיכה רגשית.
שירותים אלו ניתנים בתשלום מסובסד.
מידע נוסף ניתן לקבל בטלפון 04-8181427
 .3יחידת נגישות  -יחידת נגישות פועלת בחסות מרכז חממ"ה ומטפלת
בסטודנטים בעלי מוגבלויות רפואיות (נכות פיזית ,חושית ,רגשית) ,זמנית או
קבועה ,שהינה בעלת השלכות תפקודיות הקורות בלמידה ,הן בתחום הפיזי והן
בתחום השרות .משירותי היחידה לנגישות:
מתן מענה ופתרונות נגישות ברמה הפיזית והאקדמית כאחד.

סיוע ותיווך אל מול גורמים שונים במכללה (מרצים ,ועדות לענייני הוראה
ועוד).
מתן התאמות אקדמיות בכפוף לאישורים רלוונטיים .
טכנולוגיות מסייעות כגון טמ"ס ,תוכנות הקראה ,צג ברייל ועוד.
מתן מענה רגשי בעת הצורך.
רכז נגישות :אלמוג לוי  ,04-8181438קמפוס מזרח ,בניין  ,2חדר מס' 2303
 .4מכון אבחוני מת"ל  -במרכז חממה קיים מכון אבחונים דידקטיים ,האבחונים
מבוססים על מערכת ממוחשבת (מת"ל) המקובלת בכל המוסדות האקדמיות.
 .5אבחונים לסטודנטים דוברי ערבית.
מכון אבחונים 04-8181427
מנהלת מרכז חממה :אורלי זגורי אוחנה04-8181420 :

רכזת המרכז :ימית אבן צור  ,04-8181421דוא"ל ldsc@telhai.ac.il

המשרד ראשי של מרכז חממ״ה:
קמפוס מערב – בניין .9
שעות הקבלה במזכירות המרכז :בימים אי-הי בין השעות .10:00-13:00
קמפוס מזרחי– בניין  5קומת קרקע.

המרכז לשלום ,דמוקרטיה ורב תרבותיות
המרכז הוקם ב 2007-ופועל ליישם ולפתח מודל של קמפוס רב-תרבות׳ יהודי-
ערבי ,על פי חזון המכללה.
החל משנת הלימודים האקדמית תשע"ו המרכז פועל תחת דיקנט הסטודנטים.
המרכז מציע לכלל הסטודנטים פעילויות של הדברות ,פעילויות תרבות וקורס
דיאלוג יהודי ערבי.
לסטודנטים הערבים ניתנת תמיכה לימודית ,חברתית ורגשית ,כדי לסייע
להשתלבותם המלאה במכללה ולהשתלבותם בשוק העבודה לאחר הלימודים.
הכוונה תעסוקתית ניתנת בשיתוף עם היחידה להכוון תעסוקתי בדיקנט
הסטודנטים.
משירותי המרכז:
קורס דיאלוג יהודי ערבי -קורס שנתי ,מרצות :ד"ר תמר הגר ותופאחה סאבא.
הקורס מזכה ב  4נ"ז והינו קורס שנתי.
במסגרת הקורס פועלת תכנית הדברות אשר במסגרתה יוזמים הסטודנטים
פעולות הדברות הפתוחות בפני כלל הסטודנטים של המכללה.

תמיכה לימודית – תכנית ”חונכות עם רגישות רב-תרבותית” -חונכות אישית
וקבוצתית ,סבסוד השתתפות סטודנטים ערבים במרתוניים לימודיים ,אבחון
לקויות למידה לסטודנטים ערבים ,קורס הבעה עברית ורטוריקה ,ייעוץ אישי
לסטודנטים .סטודנט/ית ערבי/ה אשר זומנו לוועדת משמעת רשאים לבקש
נוכחות משקיף מטעם המרכז ולפניות בנושא זה.
תמיכה רגשית – ניתנת במסגרת המרכז ,ללא תשלום ,באמצעות ייעוץ של
יועצת מוסמכת .השירות מוצע לסטודנטים ערבים המתמודדים עם קשיי
הסתגלות ללימודים או למסגרת ,עם תחושות של מתח וחרדה ,עם בעיות
אישיות ,זוגיות או משפחתיות ,עם מצבי משבר ,תחושת של בדידות וקשיים
חברתיים ,חוסר ביטחון ,קושי בקבלת החלטות ,בלבול ועוד .המכללה מסייעת
במימון מספר מוגבל של פגישות ,לפי הערכת מצבו של הסטודנט .המידע
הטיפולי חסוי וסודיות מובטחת ,על פי כל כללי האתיקה והסודיות .התהליך
הטיפולי בפנייה הוא חסוי מלבד שני מקרים :כשיש איום על חיי המטופל או
גורם אחר ,וכשהפנייה היא של גורם במכללה לשם הערכת מצב הסטודנט,
ובהסכמתו.
לימודי שדה ועבודה קהילתית -במרכז פועלים סטודנטים מהחוג לעבודה
סוציאלית ,מהחוג לחינוך ומהחוג לשירותי אנוש.
ראש המרכז :ד"ר סמיר זועבי

ליבי אילן ,רכזת | 054-6780046 ,04-8181557 :דוא׳׳ל libi@telhai.ac.il

תופאחה סאבא ,יועצת ומרצה,054-7645866 :

דוא׳׳ל Tuffaha.saba@gmail.com / tuphaha@telhai.ac.il
חיזראן ספדי ,תמיכה רגשית | 054-9139291 :דוא״ל khizaran.17@gmail.com

משרדי המרכז:
קמפוס מזרח ,בנין .2305/6 ,2
קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות ,08:30-15:30
רצוי לתאם פגישות מראש באמצעות הדוא"ל.

מדור הבוגרים
המדור מרכז את המידע על בוגרי המכללה ,מקיים כנסים מקצועיים ,כנסי מחזור
וימי עיון ,ומספק מידע על משרות עבודה פנויות בצפון ובכלל.
שירי בן גל ,רכזת המדור  | 04-8181546דוא"ל bogrim@telhai.ac.il

מעונות המכללה
המעונות ממוקמים בצפון קריית שמונה ,בסמוך לצומת המצודות ,במרחק שני
ק"מ מהמכללה.
לרווחת הסטודנטים המתגוררים במעונות יש מועדון לפעילות חברתית ,חדרי
כביסה וחדר מחשבים הנמצאים במתחם מעונות החדשים,
יחיאל בן הרוש ,מנהל המעונות
נורית אבן צור ,ע .מנהל המעונות 04-6905033
דוא"ל meonot@telhai.ac.il

ועדות
ועדת המשמעת
במכללה פועלת ועדת משמעת לאכיפת הסדר ,המשמעת ושמירה על טוהר
הבחינות .סטודנטים שלא ישמרו על טוהר הבחינות וינהגו בחוסר יושר אקדמי
במהלך הגשת עבודות או במהלך הבחינות או ינהגו באופן שאינו ראוי כלפי
גורם במכללה ,ידווחו לוועדת משמעת ויחולו עליהם עונשים כמפורט בתקנון
המשמעת המלא ,המפורסם באתר המכללה ,
תהילה שושן כהן ,מזכירת הוועדה ,משרדי דקן הסטודנטים 04-8181541
הוועדה לתשלומים חריגים
ועדה זו בוחנת פניות של סטודנטים בנוגע לתשלומים שונים ושכר הלימוד.
כל סטודנט רשאי לפנות לוועדה באמצעות טופס המפורסם באתר המכללה
בסעיף דקן הסטודנטים /והורדת טפסים .הוועדה מתכנסת מספר פעמים
בשנה ודנה בפניות שהופנו אליה .ההחלטות שמתקבלות מועברות לביצוע
במדור שכר הלימוד ובחוג שבו לומד הסטודנט.
תהילה שושן כהן ,מזכירת הוועדה ,משרדי דקן הסטודנטים 04-8181541

הועדה למועדים חריגים
סטודנט המבקש לגשת למבחן במועד חריג ,רשאי להגיש בקשה לוועדה,
במידה והוא עומד בכל הקריטריונים לקבלת מועד זה ,כפי שמפורטים בתקנון
שבאתר המכללה .יש לצרף לבקשה את כל האישורים הנדרשים.
הבקשה תוגש במסגרת מועדי ההגשה כפי שיפורסמו על ידי המכללה
באמצעות כניסה לפורטל הסטודנט דרך אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים
> בקשה למועד מיוחד
כתובת דוא"ל הועדה exception@telhai.ac.il

דקן הסטודנטים
משרדי הדקנאט ולשכת דקן הסטודנטים הם הבית החם של הסטודנט
במכללה .משרד הדקנאט מטפל בסטודנטים ,תומך בהם ומסייע להם בפתרון
כל בעיה המתעוררת במהלך לימודיהם .צוות הדקנאט משמש חוליה מקשרת
בין הסטודנט לבין האקדמיה.
ד"ר אמיר גולדשטיין ,דקן הסטודנטים
 | 04-8181541פקס 04-8181545

מדור פניות הסטודנט
תמיכה אקדמית ואישית בסטודנטים .ייעוץ למניעת נשירה ,חונכויות וסיוע
אקדמי ,טיפול בבעיות אישיות ,שרות מילואים ועולים חדשים (ראו הרחבה).
תהילה שושן כהן ,ראש המדור thilashu@telhai.ac.il | 04-8181541
מילואים
סטודנט שמתקבל ללימודים מלאים לתואר ,מחויב להעביר אישור לימודים
עדכני ליחידתו ולדווח על היותו סטודנט ,האחריות הבלעדית היא שלכם
הסטודנטים .חישוב שנת לימודים לסטודנט המשרת במילואים ,תחל מתחילת
שנת הלימודים בחודש אוקטובר עד  31ביולי ,ימי מילואים לאחר מועדים אלה
לא יטופלו .אם זומנתם למילואים לתקופה של  6ימים ומעלה ,הנכם זכאים
להגיש בקשה לוולת"ם לקיצור ,דחייה או ביטול השירות .מידע על אופן הגשת
הבקשה ניתן לקבל במשרדי הדיקנט ובאתר המכללה תחת הכותרת דקן
הסטודנטים.
סטודנט החוזר משירות מילואים זכאי להטבות שונות ,בהתאם למספר ימי
המילואים ששרת ,כגון צילומים ,בגין כל יום היעדרות בתקופת שירות המילואים,

דחיית מועדי הגשת עבודות ,תרגילים ומעבדות ועוד .מידע נוסף אודות זכויותיכם
על שרות במילואים ואופן מימושן נמצא באתר המכללה.
סטודנטים עולים חדשים ( -מט״ע מרכז טיפוח עולים)
היחידה עוסקת בטיפול בעולים חדשים ובתושבים חוזרים הלומדים במכללה,
סטודנטים הלומדים במכללה נחשבים עולים חדשים במשך  10שנים מיום
עליתם לצורך קבלת עזרה .הסטודנטים נהנים ממגוון אפשרויות תמיכה לאורך
כל לימודיהם במכללה ,כמו יעוץ והתאמה למסלולי הלימודים השונים ,סיוע
בלימודים ,שיעורי עזר ,הגהה וניסוח לקראת הגשת מטלות בעברית באמצעות
חונך/ת ,תמיכה רגשית וייעוץ אישי.
אלון הררי ,רכז עולים olimtelhai@gmail.com ,050-6805272

מדור מלגות
מלגת המכללה מלגה על בסיס סוציו-אקונומי .זכאים לבקש מלגה זו סטודנטים
הלומדים לימודים מלאים לתואר וחייבים בתשלום שכר לימוד ,בהיקף העולה
על  75%מגובה שכר הלימוד הבסיסי ,במהלך שלוש שנים ,אלא אם לימודיהם
הוארכו על ידי גורם מוסמך במכללה .את הבקשה יש להגיש עד לתחילת שנת
הלימודים .נשלחת הודעה אישית באמצעות המייל ,לכל סטודנט שהתקבל
וממשיך למכללה עם הכוון למילוי הטופס בפורטל האישי.
מלגת הצטיינות בלימודים משרדי דקן הסטודנטים בשיתוף עם הנשיא
המכללה מטפלים באיתור סטודנטים מצטיינים בכל שנה ומכריזים עליהם .מכל
חוג ,נבחר אחוזון הסטודנטים שציוניהם בתחום של עד  5%מהציונים הטובים,
בשנתון שבו הם לומדים .הדיון במתן מלגות הצטיינות בלימודים נערך בראשית
חודש נובמבר ,לאחר פתיחת שנת הלימודים .המנייה לסטודנטים שנמצאו
מצטיינים ,נעשית על ידי דקנאט הסטודנטים במהלך הסמסטר הראשון .

מענק לעידוד הרשמה ללימודים למצטיינים בפסיכומטרי בתנאי הקבלה:
סטודנטים המתקבלים ללימודים לתואר ,שהציון הפסיכומטרי שלהם הוא
 730ומעלה זכאים למענק לימודים חד-שנתי בגובה של שכר הלימוד בשנה אי
ללימודיהם.
עפרה לנקרי ,ראש המדור  | 04-8181539פקס 04-8181545
דוא״ל ofralan@telhai.ac.il

הלוואות לסטודנטים
כספי ההלוואה והסיוע מוענקים על ידי קרן של מגבית קהילת יוצאי פרס-לוס אנג׳לס.
ההלוואות ניתנות לסטודנטים בלימודים מלאים .גובה ההלוואה נקבע על ידי
הקרן .ההלוואה ניתנת ללא ריבית והצמדה וללא ערבים .ההחזר מתבצע מהשנה
השנייה לסיום הלימודים ב 12-תשלומים ,בהמחאות הנמסרות אישית במשרד
הדקן .הגשת הבקשה מתבצעת פעם בשנה בחודש דצמבר ,בהתאם להודעה
שתישלח לסטודנטים ממדור מלגות.

המרכז לפיתוח קריירה ויזמות
המרכז מציע תמיכה והכוונה למעבר לעולם התעסוקה ,באמצעות סיוע בכתיבת
קורות חיים ,הערכות למעבר ראיון עבודה ,סדנאות הדרכה בתחום המעבר
לעולם העבודה וכן מלגות תעסוקה ,המשלבות סטודנטים אצל מעסיקים במהלך
לימודיהם במשרות אקדמיות .היחידה בשילוב המרכז לשלום ודמוקרטיה נותנת
שירותים מותאמים לאוכלוסיית הסטודנטים דוברי הערבית ,תוך סיוע בשירותי
תרגום והכוונה הנותנת דגש למאפיינים התרבותיים.
סטודנט המבקש ליהנות משירותי היחידה ,יפנה במייל או טלפונית ויתאם ראיון.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המכללה ,פרק דקנאט הסטודנטים ,היחידה
להכוון תעסוקתי.
במרכז ניתן שירות ייעודי בכלל תחומי ההכוון התעסוקתי לסטודנטים מהמגזר
הערבי ,באמצעות רכזת ייעודית.
לפניותamirabad@telhai.ac.il 04-8181558 :
השירותים הניתנים לסטודנטים מהמגזר הינם בשילוב עם המרכז לשלום,
דמוקרטיה ורב תרבותיות.
מירה הרשקוביץ ,רכזת המרכז ,04-8181548 :דוא׳׳ל mirah@telhai.ac.il

היחידה לקשרי אקדמיה וקהילה
היחידה אחראית על כל התכניות באקדמיה ובקהילה ומפעילה תכניות מטעם
קרנות וארגונים שונים .קיימות מסגרות פעילות בתחומים מגוונים כמו חינוך
פורמלי ובלתי פורמלי ,חברה וסביבה ,בהן תוכלו לקחת חלק .מעורבות בקהילה
ופעילות למען הקהילה הן תנאי לקבלת מלגה סוציו -אקונומית מטעם המכללה.
כל סטודנט יכול לבקש לפעול דרך היחידה ,לאחר ראיון ובדיקת התאמתו
לקריטריונים של הקרנות.
היחידה מקדמת אירועים לרווחת הסטודנט ,קידום אקטיביזם חברתי במכללה.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המכללה ,פרק דקנאט הסטודנטים ,היחידה
למעורבות חברתית.
שולי ספיר ,ראש היחידה
 | 04-8181543פקס  | 04-8181545דוא״ל shulamits@telhai.ac.il

תמיכה רגשית
משרד דקן הסטודנטים מסייע בתמיכה רגשית באמצעות יעוץ של גורמים
מקצועיים מוסמכים .השירות מוצע לסטודנטים המתמודדים עם קשיי הסתגלות
ללימודים או למסגרת ,עם תחושות של מתח וחרדה ,עם בעיות אישיות ,זוגיות
או משפחתיות ,עם מצבי משבר ,תחושת של בדידות וקשיים חברתיים ,חוסר
ביטחון ,קושי בקבלת החלטות ,בלבול ועוד .סטודנט המבקש להסתייע בשירותי
התמיכה הרגשית מתבקש לפנות ישירות לאחראי על התמיכה הרגשית.
המכללה מסייעת במימון מספר מוגבל של פגישות ,לפי הערכת מצבו של
הסטודנט .הטיפולי חסוי וסודיות מובטחת ,על פי כל כללי האתיקה והסודיות.
התהליך הטיפולי בפנייה הוא חסוי (מלבד שני מקרים :כשיש איום על חיי
המטופל או גורם אחר ,וכשהפנייה היא של גורם במכללה לשם הערכת מצב
הסטודנט ,ובהסכמתו).
אחראי תמיכה רגשית  -צלאל שולמן | 04-8181536

מניעת הטרדה מינית
במכללה פועלת ממונה על מניעת הטרדה מינית במכללה ,בסיועו של דקן
הסטודנטים .מי שחש כי נחשף להטרדה מינית במסגרת לימודיו ,עבודתו או
פעילותו במכללה האקדמית תל-חי ,מוזמן לפנות לממונה בטלפון .הנהלת
המכללה מתחייבת כי כל תלונה שתוגש לממונה תטופל ברגישות ,בהגינות
ובקפדנות ,תוך שמירה על חשאיות והבטחת כבודם ושלומם של כל הנוגעים
בדבר.
הממונות על מניעת הטרדה מינית
ד"ר מאיה פלד אברהם 054-4636164
שולי ספיר shulamitsa@telhai.ac.il | 04-8181543

פניות הנדסאים ומכינות
בנושא :מלגות ,נושאים אקדמיים ולימודיים ,וועדות משמעת
שמואל (סמי) בן שטרית ,מרכז תחום הנדסאים ומכינות,
sami@telhai.ac.il 04-8181542

נציבת תלונות הסטודנטים
נציבת תלונות הסטודנטים מטפלת בתלונות כלליות של סטודנטים (אם יש צורך
 על ידי הפניתם לכתובת המתאימה) או בתלונות שלא באו על פתרונן באופןמשביע רצון והדורשות בוררות מחייבת.
גב' מרים בן עוז ,נציבת תלונות הסטודנטים  -פנייה אליה תעשה באמצעות:
משרד דקנאט הסטודנטים או מזכירויות החוגים

פר"ח
פר״ח הוא פרויקט החונכות הגדול בעולם .הפרויקט מבטא את שאיפתנו לטפח
ילדים באמצעות תשומת לב אישית מחונכיהם ,על מנת שיפרחו ויממשו את
הפוטנציאל הגלום בהם ,כבוגרים בעלי הערכה עצמית חיובית ,המפגינים יכולת
תפקוד גבוהה בתחומים השונים .החונכות במסגרת פר״ח היא חונכות אישית
לילדי בתי הספר היסודיים והתיכוניים ולסטודנטים.
כל סטודנט החונך בפר״ח זכאי למלגה המכסה כמחצית משכר הלימוד
ומועברת ישירות לחשבון הבנק שלו.
אפרת בהט לבנה – מנהלת פר״ח תל-חי
 04-8181564/5דוא״ל היחידה perachnorth@perach.org.il

אגודת הסטודנטים
האגודה היא עמותה עצמאית שתפקידה לדאוג לרווחת הסטודנטים .חברי
האגודה הם כל הסטודנטים שברשותם כרטיס סטודנט ,תקף לשנה הנוכחית.
האגודה מספקת לכם הסטודנטים שירותים כגון חוגים ,ייצוג בוועדת המשמעת,
השתתפות במשלחות ,ייעוץ משפטי חינם ,הנחה בתחבורה ציבורית ,זכויות
עובדים ,פעילויות תרבות וחיי קהילה ,מסיבות ועוד .משרדי אגודת הסטודנטים
פתוחים בימים א'-ה' ,בשעות  .16:00-08:30אתם מוזמנים לקחת חלק בעשיית
הסטודנטים למען סטודנטים ולמען המכללה.
רון-אל תשובה ,יו"ר אגודת הסטודנטים 054-7205388
טל רבי ,סיו"ר אגודת הסטודנטים 054-5452270
חפשו אותנו בפייסבוק" :אגודת הסטודנטים תל-חי"
קבוצות החוג בפייסבוק" :שם החוג תל חי – תשע"ז"
לוח דירות בפייסבוק" :לוח דירות – אגודת הסטודנטים תל-חי – רשמי"
לוח משרות בפייסבוק" :דרושים/ות אגודת הסטודנטים תל-חי"
אתר אגודת הסטודנטים www.agudatelhai.co.il
אגודת הסטודנטים בקמפוס מערב  | 04-8181561פקס 04-8181563
aguda@telhai.ac.il

אגודת הסטודנטים קמפוס מזרח  | 04-8181562פקס 04-8181577

קפיטריה
בשני הקמפוסים פועלות קפטריות מסובסדות ,לשירותכם הסטודנטים ולשרות
הסגל ,המגישות ארוחות חמות וארוחות קלות.
שעות פעילות הקפיטריות  8:00עד  ,17:00במהלך חופשות יחולו שינויים
במועדי הפתיחה ויפרסמו בהתאם.

חנות "קמפוס"
בחנות זו נמכרים מכשירי כתיבה ,חוברות לימוד ועזרי לימוד וניתנים שירותי
צילום ,שיכפול ועריכת חוברות.
בשני הקמפוסים שעות הפתיחה הן  14:00-08:00במהלך החופשות מלימודים
יחולו שינויים במועדי הפתיחה.

כספומט
לשרות הסטודנטים מוצבים שני מכשירי כספומט בשני הקמפוסים ,בסמוך
למשרדי אגודת הסטודנטים.

תחבורה ציבורית
למכללה פועלים קווי תחבורה ציבורית שונים מהאזור .נתיבי הנסיעה ועלויות
הכרטיסים מפורסמים באתר המכללה .עמדת הנפקת רב קו  -העמדה
ממוקמת בסמוך למשרדי האגודה בקמפוס מערב.

מחלקת ביטחון
המכללה האקדמית תל-חי פועלת רבות למען בטחון הסטודנטים ושמירת
הסדר ברחבי המכללה.
להלן נהלי מחלקת בטחון:
• בכניסה לקמפוס עליכם להציג תעודת סטודנט בפני השומרים.
• הכניסה עם רכבים לקמפוס מערב מותרת רק עם תו חניה.
• כניסה עם נשק תתאפשר רק בהצגת רישיון נשיאת נשק.
• עליכם לשמור על הסדר והתנועה במתחמי הקמפוסים ולחנות במקומות
המיועדים לחניה בלבד.
• הנכם נדרשים למלא אחר הנחיות המכללה הנהוגות בשגרה ,להישמע לעובדי
מחלקת בטחון ולציית לתמרורים המוצבים באתרי המכללה.
• בעת חירום הישמעו להוראות והנחיות הביטחון.
• השהות במכללה מעבר לשעות הסגירה /סופי שבוע וחגים אסורה.

שעות פעילות המכללה:
ימים א׳-ה׳ 07.15-22.00
ימי שישי וערבי חג 07.15-14.00
שבתות וחגים המכללה סגורה.

טלפונים:
מוקד בטחון 048181885
קב"ט kabat@telhai.ac.il 048181769 :
כונן בטחון 054-6780217
משרד הקב"ט נמצא בקמפוס מערב קרוואן 7
ניתן לפנות לקב"ט המכללה – ליאור בז בכל אירוע חריג ובחירום לטלפון 054-
 , 04-8181769 ,6780042אחמ"ש 054-6780217

הנחיות כלליות
• הכנסת בעלי חיים למתחמי הקמפוסים ולכיתות הלימוד אסורה.
• הנכם מתבקשים להגיע למכללה בלבוש הולם.
• במקרה של אבדה נא פנו לאגודת הסטודנטים או לקב”ט המכללה.

לוח שנת הלימודים תשע״ז 2016-2017
יום ותאריך עברי

תאריך לועזי

יום סגל

26.10.2016

יום אוריינטציה
לסטודנטים חדשים

27.10.2016

הערות

סמסטר א׳
פתיחת סמסטר א׳

יום א׳
כ״ח בתשרי

30.10.2016

תום תקופת שינויים
סמסטר א׳

יום ה׳ ט׳ בתשרי

10.11.2016

טקס יום הזיכרון
ליצחק רבין*

יום א׳
י״ב בחשון

13.11.2016

הפסקת לימודים
12.00-13.00

טקס הדלקת
נרות חנוכה

יום א׳ כ״ה בכסלו

25.12.2016

הפסקת לימודים
16.00-16.30

חלון פעילות חברתית
אגודת הסטודנטים

יום ב׳ כ״ו בכסלו

26.12.2016

חופשת חנוכה

יום א׳
ג׳ בטבת

1.1.2017

סוף סמסטר א׳
(יום לימודים אחרון)

יום א׳
ב׳ בשבט

29.1.2017

תחילת בחינות
סמסטר א׳ -
מועדי א׳

יום ב׳
ג׳ בשבט

30.1.2017

במהלך חופשת
הסמסטר -
 6שבועות*
בחופשת הסמסטר
ובמהלך סמסטר ב׳

בחינות סמסטר א׳ -
מועדי ב׳
יום פתוח ראשון

לא מתקיימים לימודים,
הספרייה סגורה

יום ה׳ כ׳ בשבט

16.2.2017

סמסטר ב׳
חופשת פורים

יום א׳
י"ד באדר

12.3.2017

לא מתקיימות
בחינות ,הספריה
סגורה

יום ותאריך עברי

תאריך
לועזי

פתיחת סמסטר ב׳

יום ב׳
ט״ו באדר

13.3.2017

חלון פעילות חברתית
אגודת הסטודנטים

יום ד׳ י״ז באדר

15.3.2017

תום תקופת שינויים
סמסטר ב׳

יום ה׳
כ״ה באדר

23.3.2017

חופשת הפסח

9.4.2017-17.4.2017

הערות

הפסקת לימודים
12.00-14.00

לא מתקיימים לימודים,
הספרייה סגורה

מועד אחרון לבקשת
זכאות לתואר בוגר

יום ב׳
ז׳ בניסן

3.4.2017

טכס יום הזיכרון
לשואה ולגבורה*

יום ב׳
כ"ח בניסן

24.4.2017

הפסקת לימודים בעת
הטכס
9:45-11:00
וסגירת ספריה

טכס יום הזיכרון לחללי
צה"ל*

יום א׳
ד׳ באייר

30.4.2017

הפסקת לימודים בעת
הטכס
10:45-12:00
וסגירת ספריה

ערב יום הזיכרון לחללי
צה"ל

יום א׳
ד׳ באייר

30.4.2017

הלימודים מסתיימים
בשעה ,16.00
הספריה נסגרת
בשעה 16.00

יום הזיכרון לחללי
צה"ל  -חופשה

יום ב׳
ה׳ באייר

1.5.2017

לא מתקיימים
לימודים ,הספריה
סגורה

חופשת יום העצמאות

יום ג׳
ו׳ באייר

2.5.2017

לא מתקיימים
לימודים ,הספריה
סגורה

יום פתוח שני

יום ה׳ כ״ב באייר

18.5.2017

לא מתקיימים
לימודים ,הספריה
נסגרת ב19.00-

ערב יום הסטודנט

יום ד' כ״ח באייר

24.5.2017

הלימודים מסתיימים
בשעה 16.00

יום הסטודנט

יום ה' כ״ט באייר

25.5.2017

לא מתקיימים לימודים

יום ותאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

טקס חלוקת תארים

יום ה׳ כ״ט באייר

25.5.2017

לא מתקיימים
לימודים

חופשת שבועות

יום ג' ה' בסיון-
יום ד׳ ו׳ בסיון

30-31.5.2017

לא מתקיימים
לימודים ,הספרייה
סגורה

טרם נקבע
מועד

כינוס חבר הנאמנים
יום פעילות חוגית

יום ד׳ י״ג בסיון

7.6.2017

סוף סמסטר ב׳
(יום לימודים אחרון) +
מפגש סגל סוף שנה

יום ה׳
ה׳ בתמוז

29.6.2017

תחילת בחינות
סמסטר ב׳  -מועדי א׳

יום ו׳
ו׳ בתמוז

30.6.2017

פתיחת שנת
הלימודים תשע"ח

במהלך חופשת
הסמסטר
במהלך חופשת
הסמסטר

בחינות סמסטר ב׳ -
מועדי ב׳
יום פתוח שלישי

יום פרוייקטים
בפקולטה למדעים
יום פעילות חוגית
בפקולטה למח״ר

יום ה׳
ב׳ באלול

24.8.2017
30.10.2016

* ייתכנו שינויים במהלך השנה ,יש להתעדכן בלוח השנה המפורסם באתר המכללה.
* לוח השנה של תוכניות לאנשים עובדים יפורסם בנפרד.
מס׳ מפגשים:
סמסטר א׳ 13 :א׳-ה׳
סמסטר ב׳ 13 :א׳-ה׳

המכללה האקדמית תל-חי.
המחקר בטבע שלנו

