
 סטודנטים שימו לב,

הנחיות לתקופת השינויים לשנת 

 'בסמסטר  -תשפ"אהלימודים 
 

  !סטודנטים שימו לב

 :תקופת השינויים תתקיים בין התאריכים

 16:00בשעה  12/03/2021 – 9:00בשעה  02/03/2021

 באינטרנט השינויים ייערכו אך ורק

למחוק( את  רק בתקופה זו מותר לשנות )להוסיף או

 .לקורסים במערכת השעותהרישום 

 

השינויים  קורס שהוקלד ולא בוטל בתקופת ,שימו לב

יחשב כקורס חוזר )יחוייב בתשלום( כשיוקלד שנית 

 .במערכת

לא נאפשר רישום לקורסים או מחיקתם  לאחר תקופה זו

 .מן המערכת

 

שהמערכת האישית  האחריות מוטלת על הסטודנט לוודא

 מעודכנת

 

 

 
 



 

 ם ורישום לקורסיםבקשות לשינויי

 

 הגשת בקשה לשינויים ו/או רישום לקורסים 

ך יכול/ה להירשם בצורה עצמאית נלהם אי

השינויים תיעשה דרך פורטל הסטודנט  בתקופת

 , דרך אתר המכללה4של מכלול 

http://www.kaye.ac.il 

 

יש לבחור         4י של המכלול בתפריט ראש

 "בקשות וערעורים"  נוספות"       ב"אפשרויות

 ייעוץ –תוכניות לימודים             "אפשרויות הגשה"

 בקשות בנושא מערכת שעות

 כדאי גם לכתוב נימוק לבקשה.
 

:ניתן להגיש בקשות בין התאריכים -  

בשעה  2120/03/12עד  0090:בשעה  2021/03/20  

16:00 

 

http://www.kaye.ac.il/


 למורים בפועל
 

 בקשה לשינויים ו/או רישום לקורסים  הגשת

השינויים תיעשה דרך  ך יכול/ה להירשם בצורה עצמאית בתקופתנלהם אי

  http://www.kaye.ac.il, דרך אתר המכללה4פורטל הסטודנט של מכלול 

 לצרף: ישבכל פניה  לטפל בעניינים דרך המייל אם אפשר

שם הקורס )אם מדובר על קורס , מס' ת"ז, שם מלא
 (מספר הקורס )אם מדובר על קורס ספציפי, ספציפי(

 לטפל בפניות ובקשות.  ניתןבלי כל הפרטים האלה לא 
 .4מחיקת קורסים יש לעשות לבד במכלול 

 
יש            4בתפריט ראשי של המכלול יש לבחור בקשות לרישום לקורסים 

"אפשרויות               "בקשות וערעוריםנוספות"           " לבחור ב"אפשרויות

 בקשות בנושא מערכת שעות         ייעוץ         –תוכניות לימודים        הגשה"        

 

 כדאי גם לכתוב נימוק לבקשה.
עד  0090:בשעה  2021/03/20ניתן להגיש בקשות בין התאריכים 

16:00בשעה  2120/03/12  

 

 ושא שינויי מערכתלשאלות בנ

 לד"ר בבי טורניאנסקי  עליכם לפנות 

  bturniansky@gmail.com :במייל

 

הסטודנט בתום תקופת  שכ"ל ייקבע על פי המערכת של, שימו לב

.השינויים

http://www.kaye.ac.il/
mailto:bturniansky@gmail.com


 לסטודנטים בתכנית שח"ף

 
 לצרף: יש בכל פניה לטפל בעניינים דרך המייל אם אפשר

שם הקורס )אם מדובר על קורס , מס' ת"ז, שם מלא
 (מספר הקורס )אם מדובר על קורס ספציפי, ספציפי(

 לטפל בפניות ובקשות.  ניתןבלי כל הפרטים האלה לא 
 .4מחיקת קורסים יש לעשות לבד במכלול 

 
יש , 4בתפריט ראשי של המכלול יש לבחור בקשות לרישום לקורסים 

               ,"אפשרויות הגשה"," בקשות וערעורים" ,נוספות" לבחור ב"אפשרויות

 בקשות בנושא מערכת שעות, ייעוץ –תוכניות לימודים 

 כדאי גם לכתוב נימוק לבקשה.
 

עד  0090:בשעה  21/03/20ניתן להגיש בקשות בין התאריכים 

16:00בשעה  2120/03/12  

 

 לשאלות בנושא שינויי מערכת 

 עליכם לפנות לד"ר בבי טורניאנסקי  

   bturniansky@gmail.comכתובת המייל: ב
 

 הסטודנט  שלשימו לב: שכ"ל ייקבע על פי המערכת 

.בתום תקופת השינויים

mailto:bturniansky@gmail.com


 

 סטודנטים שנה ד'

 הגשת בקשה לשינויים ו/או רישום לקורסים 

 ה להירשם בצורה עצמאית בתקופתיכול/ אינךלהם 

, 4השינויים תיעשה דרך פורטל הסטודנט של מכלול 

  http://www.kaye.ac.ilדרך אתר המכללה

בתפריט ראשי של המכלול יש לבחור ב"אפשרויות 

, " האפשרויות הגשה, בקשות וערעורים ,נוספות 

 בקשות בנושא מערכת שעות , 'ייעוץ, שנה ד –תוכניות 

 

בשעה  21/03/20ניתן להגיש בקשות בין התאריכים 

16:00בשעה  2120/03/12עד  0090:  

 

 לשאלות בנושא שינויי מערכת

 וגב' אתר הראלעליכם לפנות לגב' בלהה טרייביש 

 : מיילת הובכתוב

    sh@kaye.ac.iltreivi:גב' בלהה טרייביש

  atar@democratic.co.ilגב' אתר הראל: 

 הסטודנט  שלשימו לב: שכ"ל ייקבע על פי המערכת 

.בתום תקופת השינויים

http://www.kaye.ac.il/
mailto:treivish@kaye.ac.il
mailto:atar@democratic.co.il


 'אסטודנטים שנה 

 

 הגשת בקשה לשינויים ו/או רישום לקורסים 

 בתקופת יכול/ה להירשם בצורה עצמאית אינךלהם 

, 4השינויים תיעשה דרך פורטל הסטודנט של מכלול 

  http://www.kaye.ac.ilדרך אתר המכללה

בתפריט ראשי של יש לבחור בקשות לרישום לקורסים 

          נוספות", יש לבחור ב"אפשרויות 4המכלול 

         ,  "אפשרויות הגשה", "בקשות וערעורים"

 בקשות בנושא מערכת שעותייעוץ,  –תוכניות לימודים 

 

 2120/03/20ניתן להגיש בקשות בין התאריכים 

 בשעה 09:00 עד 12/03/2021 בשעה 16:00

 

 לשאלות בנושא שינויי מערכת

 :בכתובת המייל לד"ר תרצה לויןעליכם לפנות 

flia.lewin@gmail.com  

http://www.kaye.ac.il/


 

 

 

 סטודנטים שימו לב !

 

 ם לעדכן את כתובת המייל שלכםעליכ

 מידע אישי                      באתר המכללה

 עדכון פרטים אישיים          4מכלול  

 כניותדלקבל הודעות שוטפות וע על מנת 

 .SMSוהודעות 

 


