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 הלימודים  מאזןהדרכה להכרת 

 מהו מאזן? 

 . ית /סטודנטההלימודים מציג את תכנית הלימודים האישית של  מאזן

 במאזן ניתן לראות את: 

 החובות הנדרשות להשלמת הלימודים  •

 ו ובצש ש הקורסים  •

 הציונים שהתקבלו  •

 יתרת הקורסים לשיבוץ  •

 : מאזן ציונים בתפריט  , פורטל הסטודנטב  הלימודים  ן לצפות במאזןנית

 

 

 במידה ויש מספר מסלולים יש לבחור את המסלול המבוקש 
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 : , בהתאם למספר ההתמחויותחלקים עיקריים ים או שלושהמשנילרוב המאזן מורכב  

 (גיל רך, יסודי, על יסודי וכו')   הלימודיםבהתאם למסלול  – כשרה להוראה הלימודי  

 ביולוגיה, אנגלית, חינוך מיוחד וכו'.  – התמחויות   /לימודי התמחות  

 

 . ן", לחיצה על סימן הפלוס תפתח אותות"סגור   ההתמחויותכאשר כל  מוצג: המאזן שימו לב

 

 המופיעות במאזן הלימודים   העמודות  משמעות 

 להתמחויות הנלמדות חלוקת המאזן בהתאם   –  מסלול/התמחות •

ת ההתמחויות לתחומים (לימודי יסוד, התנסות ועוד) ולתחומי משנה  חלוק – תחום/תחום משני  •
 בצבע סגול  " מוצג תחום משני" בצבע כחול,   צגמו  " תחום" (כגון חובה/בחירה). 

   ימודים במאזן הל  יםהשיעור מות ש  -  שיעור •
o   שיעור חובה שטרם שובץ  – בצבע אדום עם סימון בצד שמוצג  שיעור 
o   ששובץ (עם או בלי ציון) חובה שיעור   –בצבע ירוק עם סימון בצד שמוצג  שיעור 

   -  ציון •
o  הציון בשיעור מוצג  – בשורת השיעור 

ציון נמוך מציון המינימום הנדרש לשיעור, ייחשב לציון נכשל, והוא אינו מזכה   לב: - שימו
 בנקודות זכות (נ"ז) עבור אותו שיעור 

o  תחום/תחום משני /התמחות לממוצע  הציון המוצג  –  תחום/תחום משני/בשורת התמחות 
o  "בתכנית הלימודים ממוצע הציונים מוצג   –  בשורה "סיכום כללי 

 דות הזכות) הנדרשות לעמידה בחובות הנ"ז (נקו מספר -  נדרש •
o  חובה) שיעורי ל  בסמוך(מופיע רק   הנ"ז הנדרש באותו שיעור – בשורת השיעור 
o  חלק  לאותוהנ"ז הנדרש  -  תחום/תחום משני/בשורת התמחות 
o  סך כל הנ"ז הנדרש במסגרת תכנית הלימודים  – "סיכום כללי" בשורה 

 ציון  התקבל בהם וטרם   ששובצושיעורים מספר הנ"ז ב – נרשם •

 ציון עובר (כולל הנ"ז מעמודת פטור)  התקבלשיעורים בהם מספר הנ"ז ב – נלמד  •

 פטורים על סמך לימודים קודמים (נכללים בעמודת נלמד) ב  שהוכרו הנ"ז   מספר  –  פטור •
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 לשיבוץ (בשנה האחרונה ללימודים עמודה זו אמורה להיות ריקה)   הנ"ז שנותרו מספר – נותר •

 ים מתוך הנדרש לתואר הושלמו (נלמדו והתקבל ציון עובר) כמה אחוז  –אחוז  •

 

 

השנה שמופיעה בשורת "סיכום כללי" היא ברוב המקרים השנה בה התחלת את לימודיך במכללה,  
 נטית אליך. ווומתייחסת לשנת תכנית הלימודים הרל

 

 

לימודים, כולל  בו ניתן לראות תצוגה מפורטת יותר של מאזן ה pdfלחיצה על כפתור "הדפסה" תייצא קובץ 
 ועמודת הערות (למשל, "נ"=נכשל).  ) מודל הלימודיםההגדרות בפי (על לשנות לימוד השיעורים   חלוקת

 אפשרויות תצוגת חובות הלימודים 

 מעל טבלת המאזן מופיעה אפשרות בחירה לגבי תצוגת חובות הלימודים שיוצגו במאזן: 

 : מוצגות כל הדרישות האקדמיות לאורך כל שנות הלימודים; "שניםכל ה "

 ": מוצגות הדרישות האקדמיות עד לשנת הלימודים הנוכחית (כולל). עד לשנה הנוכחית בלבד "  או

 

 

 אנא פנו למזכירות הפקולטה   -במידה ועולות שאלות או בקשות להבהרה לגבי תוכן המאזן  


