
ברוכים הבאים

מברכת אתכם על הצטרפותכםהנהלת המכללה 

למשפחת המכללה האקדמית בוינגייט



היערכותיום 
7/10/21



המכללה  –סרט 
האקדמית בוינגייט

https://www.youtube.com/watch?v=vUmVBH0UzG8


:המכללהברכת נשיא 

לידוררוני ' פרופ



בוגר בהוראהתואר 
תעודת הוראה 

תעודת מגמה

 כושרתעודת מדריך חדר
(בכפוף לתקנות מנהל הספורט)

 תעודת מדריך בענף בית ספרי
(בכפוף לתקנות מנהל הספורט)

 תעודת מאמן בענף בית ספרי
(בכפוף לתקנות מנהל הספורט)

 סטודנט בעל תעודת מדריך בענף תחרותי
', בשנה א, מסוים יכול ללמוד כבר עתה

בכפוף  )בקורס מאמנים בענף הספציפי 
(הספורטלתקנות מנהל 

?מה הלימודים במכללה יקנו לי



:מטפלות בפניות הסטודנטים בנושאים הבאים

  שאלות אקדמיות ומקצועיות
  תכני לימוד

 ציונים וערעורים  בירור
מרצים
  פטורים

 תיגבורשיעורי

ראש בית הספר  -נילי שטיינברג' פרופ

לחינוך ולהוראת החינוך הגופני

הספר  ראש בית -דונסקיר אילת "ד

למדעי הספורט והתנועה

הספרבתי ראשות 



בעלי תפקידים נוספים

מר שלמה בן גל–ל המכללה "מנכ

יואב מקל' פרופ–ס ללימודים מתקדמים "ראש ביה

ר מיכאל אשכנזי"ד–ראש בתי הספר להשתלמויות 



דקנט-מנהל לומדים



:דקנט-לומדיםראש מנהל 

פוקסר אורלי "ד

דקנט-צוות מנהל לומדים



מירה

ראש תחום מערכת ותכניות  
לימודים מיוחדות



סבינה

רכזת רווחת הסטודנט



רכזת פניות סטודנטים

קטיה



,  ראש מדור ציונים
הערכה והסמכה

מאיה



מתאמת מתקנים

קליטת אקדמאים להוראה

רוחמה



רכזת בחינות  

מסייעת בתכניות

המיוחדות

יסמין



באמצעות המייל

katyab@wincol.ac.ilבנושאי משרד ומנהלהלקטיה

zruya_m@wincol.ac.ilבנושאי שיבוצי מערכת והכשרת אקדמאיםלמירה

Rm_mld@wincol.ac.ilומערכת לשנה ד, 80%אישורי , הסמכה, בנושאי תעודותלמאיה'

Mit_HA@wincol.ac.ilבנושאי מתקניםלרוחמה

Rt_mld@Wincol.ac.il הבחינותבנושאי ליסמין

secmz1@wincol.ac.ilמשרד כלליים ובחינותבנושאי לעוזרת

Std_MLD@wincol.ac.ilבנושאי רווחת הסטודנטלסבינה

.  תשובה תינתן במייל חוזר. במייל( על פי נושא הפניה)את הפניה לאדם המתאים יש להגיש 

.ד"למלאין צורך להמתין מחוץ 

14:00–11:00' גבימי 'ד',ב',אבימי 9:00-12:00הקבלה שעות 

דקנט-מנהל לומדים/ תואר ראשון: המכללהמידע נוסף וטפסים באתר 
מידע לסטודנטים:וגם

אמצעי התקשרות

mailto:katyab@wincol.ac.il
mailto:zruya_m@wincol.ac.il
mailto:Rm_mld@wincol.ac.il
mailto:Mit_HA@wincol.ac.il
mailto:Rt_mld@Wincol.ac.il
mailto:secmz1@wincol.ac.il
mailto:Std_MLD@wincol.ac.il


הפרטנושאים אישיים ורווחת 

אבחונים והתאמות במבחנים

 פעילים  /מצטייניםספורטאים

  מלגות סיוע

 תגבורשיעורי

מילואים/תרומה לקהילה

במקהלה/ נבחרת ההתעמלות / להקת המחול / א "בנבחרות אס

ח פציעות ומחלות ממושכות"דיווח על הריון או חו

  הצטיינות בלימודים

ל"הלוואות מקרן שכ

תקנון לימודים

 משמעתועדות



אבחונים והתאמות במבחנים

.יש להגיש טופס פנייה בצירוף האבחון, לבדיקת התאמות במבחנים

. מרכזת רווחת הסטודנט, את הטופס והאבחון יש לשלוח לסבינה

.ובאתר המכללהכאןטופס הפנייה נמצא 

1/11/2021ניתן להגיש את הטופס עד לתאריך 

https://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20.pdf


פעילים  /ומאמנים מצטייניםספורטאים 

מאמנים  / על מנת לקבל את ההקלות המגיעות לספורטאים

טופס פניה  , לסבינהיש להציג , מצטיינים ופעילים על פי התקנון

שנה מחדשכל . ומסמכים תומכים על פי המצוין בטופס

.  המכללהובאתר כאןטופס הפניה נמצא 

1/11/2021להגיש את הטופס עד לתאריך ניתן 

https://www.wincol.ac.il/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%99%D7%98/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94/%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%A0%D7%98/


מלגות סיוע

המכללה מעניקה מידי שנה לסטודנטים בתואר הראשון מלגות סיוע על 

.רקע סוציואקונומי

.פניה ומסמכים תומכים על פי המצוין בטופסטופס , להציג לסבינהיש 

.  ובאתר המכללהכאןטופס הפניה נמצא 

13/1/2022ניתן להגיש את הטופס עד לתאריך 

https://www.wincol.ac.il/media/2021/08/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2.pdf


שעורי תגבור

.  הוראהבקורסים רבים יש עוזרי 

לסיוע  נוסף זכאים המרגישים זקוקים לסיוע אקדמי סטודנטים , עם זאת

. אישי ללא עלות

יש לפנות לרכזות בתי הספר בהם נלמד הקורס , על מנת לקבל סיוע זה

.  הספציפי בו נדרש סיוע

. רכזת רווחת הסטודנט להכוונה, בסבינהניתן להיעזר 



מילואים/ תרומה לקהילה

פעם אחת  ש"ש1סטודנט יהיה זכאי לפטור מקורס לבחירה בהיקף 

:בעבור אחת מהפעילויות הבאותבמהלך לימודיו לתואר הראשון 

. בשנת לימודים אחת, בהתנדבות, שעות לפחות30פעילות חברתית וקהילתית של 1.

ימים לפחות 5מתוכם , ימים לפחות בשנת לימודים אחת14שירות מילואים של 2.

.ברצף



איגוד ספורט אקדמי-א"אס

פעילה בטקסים במכללההשתתפות 

להשתתף בטקסים במכללההמעוניינים , בכלל
לפנות לחגית דיסקין מוזמנים 

acrogym@gmail.com: מייל

להקת מחול

התעמלותנבחרת 

מקהלה



ח  "ממושכות חוומחלות פציעות דיווח על 

ולהבדיל דיווח על הריון

.ממושכת או להבדיל הריוןמחלה , פציעהכל על חובת דיווח חלה 

.מרכזת רווחת הסטודנט, ברלסלסבינהיהיה הדיווח 

std_mld@Wincol.ac.il

09-8639226

על הבעיה ולאחר מכן על מנת לחזור , בצירוף מסמך תומך, יש לדווח
.  ולהשתתף בפעילות מעשית יש להציג מסמך תומך על כשירות גופנית



שנפגע בעת שהותו בתחומי המוסד או באחת  סטודנט 

. למלא דוח תאונהחייב , מפעילותיו של המוסד

.הדיווח מוטלת על הסטודנטחובת 

.דקנט-במנהל לומדים, יש לדווח למירה

חובת הדיווח על פציעה במכללה



הצטיינות בלימודים

,  בלימודיםמלגות ותעודות הצטיינות בגין הצטיינות •

ניתנות בחג החנוכה בכל שנת לימוד  בהוראה ובספורט

. בעבור הישגים בשנה קודמת

מצטייני נשיא המכללה  : קיימות שתי רמות הצטיינות•

.דקנט-ומצטייני ראש מנהל לומדים

.הקריטריונים מפורסמים בתקנון הלומדים באתר המכללה•

לחץ כאןלתקנון הלומדים •

https://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8%202020.pdf


ל"שכהלוואות מקרן 

ל על מנת לסייע בתשלומי  "המכללה התקשרה עם קרן שכ•

.  שכר הלימוד

סטודנט שיבחר להסתייע בהם יחזיר בתשלומים נוחים את  •

.הנהלת המכללה תממן את הריביות, הקרן בלבד

ל"קרן שכ•

https://www.sachal.co.il/


:ניתן לעיין בתקנון באתר המכללה

il.www.wincol.ac

תקנון לימודים

:נושאים חשובים מתוך התקנון

נוכחות חובה  •

ל"קורסים חוזרים ושכ•

נהלי בחינות  •

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


משמעתועדות 



התנהלות

 היעדרויות מותרות ;נוכחות מהיקף הקורס80%חובת

.מהיקף הקורס20%עד 

אין לאחר לשיעור.

יש לעקוב אחרי הודעות ומיילים במערכת המידע.

 גם שםועיקבוהורידו האפליקציה לנייד.



במכללההשירותים העומדים לרשותכם 

ספרייה

 0528524555קמפינואלון מרהמכללה פסיכולוג

חדר הכושר של המכללה

 לאסיסטנטיםבנוסף תגבור שיעורי מערך

באמצעות מייל מהמכללה            , בענן. תכנת אופיס
maxa@Wincol.ac.ilבמייל  , מקס, מחשבים' פנייה לראש מח

המרכז לתמיכה ולנגישות



המרכז לתמיכה ולנגישות

נפשית או לימודית, המרכז נועד לאנשים עם מוגבלות פיזית.

 ( בתשלום)במרכז ניתן לקבל שרותי אבחון

נוספים הניתנים במרכז התמיכה ללא עלותשרותים:

תיאום וטיפול, הכוונה, שרותי יעוץ אישי.

שיעורי עזר במגוון מקצועות.

הכנה   , ניהול זמן: מגוון סדנאות ייעודיות לסטודנטים בנושאים כגון
.אסטרטגיות למידה ועוד, חרדת בחינות, בחינותלקראת 

.9:00-14:00: בין השעות' ה', ג', הפעילות הן בימים אשעות 
09-863937809-8639224: טלפון



:אמצעי התקשרות
ולמידה  מערכות מידע 

מערכת מידע

,  ציונים, מערכת שעות וחדרי לימוד
אפשרויות רישום , לוח מבחנים, טפסים

'למבחני מועד ב
אתר מלווה קורסים

 בהתחלה0ללא הספרה . ז.ת' מס: משתמששם

ספרות6-לידה בתאריך : סיסמה .
270198הסיסמה שלו היא 27/1/98-לדוגמה מי שנולד ב

מוודל

09-8639238maxa@wincol.ac.ilמקסלתמיכה טכנית במערכות המכללה יש לפנות ל

09-8639379yarin@wincol.ac.ilיריןלתמיכה טכנית במערכת המודל או באתר המכללה יש לפנות ל

noa@wincol.ac.ilר נועה חורש "לדלייעוץ והדרכה בנושאי טכנולוגיות דיגיטלית יש לפנות 

סרטי הדרכה נשלחו

mailto:maxa@Wincol.ac.il
mailto:yarin@Wincol.ac.il
mailto:noa@wincol.ac.il


:  אמצעי התקשרות
האפליקציה של המכללה

.יש להוריד את האפליקציה של המכללה לטלפונים הניידים

"החנות"ההורדה באמצעות 

 מכללה האקדמית בוינגייט"יש לחפש"

התו האקדמי הירוק



(רמת פטור)' מתקדמים ב

מתקדמים א'

בסיסי

טרום בסיסי ב'

טרום בסיסי א'
בתשלום נוסף{

.'חובה ללמוד לפחות קורס אחד בשנה א•

.'לא ניתן לעלות לשנה באחרת , ('או ב' א)בסיסי יש לסיים בהצלחה קורס טרום •

לכן מומלץ  , ללא פטור באנגלית( 'ד' נלמדים בשנים ג)ניתן ללמוד סמינריונים לא •

.'להגיע לרמת פטור בתום שנה ב

.'לא ניתן לעלות לשנה דאחרת ', לרמת פטור באנגלית בתום שנה גיש להגיע •

יתחיל בשבוע השני ללימודים* 

גבוהההדרישות הן על פי הנחיות המועצה להשכלה *

אנגלית ... ועוד מידע חשוב



...ועוד אנגלית 

 סטודנטים בעלי פטור באנגלית נדרשים ללמוד שני קורסים עיוניים
. המועברים בשפה אנגלית

 קורס  זה ובנוסף נדרשים ללמוד קורס ' ברמת מתקדמים בסטודנטים
.עיוני אחד באנגלית



?  מי אנחנו

?  מה מגיע לי בתור סטודנט

?  אז למי פונים

09-8639241–טלפון 

info@agudawin.comמנהלת משרד 

yor@agudawin.comעמית באטוויניק –ר האגודה "יו

agudawingate@gmail.comתהל גרשון –ור האגודה "סי

-חפשו אותנו ב 

mailto:info@agudawin.com
mailto:yor@agudawin.com
mailto:agudawingate@gmail.com


על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם  , החוק נועד לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם
החוק למניעת הטרדות מיניות. שוויון בין המינים

:במקרה של תלונה יש לפנות

(  ר"יו)סימה זך ' לפרופ

רוטשטייןאריה ' לפרופ

חיטיןיעל ' לגבאו

.  ובאתר המכללהכאןפרטי התקשרות עימם מצויים 

החוק למניעת הטרדה מינית

https://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%93!%20%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%90%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20.%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AAdoc%20(002).pdf


?מה עכשיו

:חלוקת שי

 גבתיק

שלוש חולצות

בקבוק מים

ספרים

 לחניהמנוי רכישת

מעונות

"אחים גדולים"

היכרות וסיורים  
י האחים  "בקמפוס ע

הגדולים

ליווי לאורך כל השנה  
באופן אישי וקבוצתי



!בהצלחה
דקנט-צוות מנהל לומדים



שנת לימודים מוצלחת  
ובריאות איתנה

מברכת אתכם על הצטרפותכםהנהלת המכללה 

למשפחת המכללה האקדמית בוינגייט  
ומאחלת


