
 

 

 

 
 

 חברות וחברי סגל יקרים/ות, 
 
 

 תשפ"ג:  ברצוני למסור לכם מידע ראשוני לקראת פתיחת שנה"ל 
 

 .לחץ/י כאןללוח שנת הלימודים  - 23/10/22שנת הלימודים תשפ"ג תחל ביום א'  .1

 :בניינים(מספר ה)לפי  כתובות בתי הספר והיחידות התפעוליות .2

 

 תוכניות לימודים בית ספר/ יחידה
כתובת מינהל 

 ביה"ס/ היחידה
 טלפון דוא"ל

בית הספר 
למדעי 

 ההתנהגות

"בוגר" 
 בפסיכולוגיה

"מוסמך" 
 בפסיכולוגיה

בניין פומנטו  
( 1)בניין מס' 
 קומת הכניסה

מנהל בית הספר למדעי 
 ההתנהגות:

psycho@mta.ac.il 

 

074-7275577 

MyMta -  מערך
השירות 
 לסטודנט

 
בניין פומנטו  

( 1)בניין מס' 
 קומת הכניסה

- *6086 

מדור בחינות 
  וציונים

 בניין פומנטו 
 (1)בניין מספר 

 קומה ג'
 

 מדור בחינות וציונים:

bhinot@mta.ac.il 

 

03-6803427 
 

 ספריית פומנטו

תואר ראשון ושני 
בפסיכולוגיה, 

תואר ראשון 
בסוציולוגיה 

ומדע המדינה, 
תואר שני 
 בלימודי משפחה, 

בניין פומנטו 
 (1)בניין מספר 

 קומה א'

library@mta.ac.il 

 
03-6802500 

בית הספר 
 למדעי המחשב

"בוגר" במדעי 
 המחשב

בניין ווסטון 
 (2)בניין מס' 

 קומת הכניסה

מנהל בית הספר למדעי 
 המחשב:

c.admin@mta.ac.il 

074-7275544 
"מוסמך" במדעי 

 המחשב

בית הספר 
 לממשל וחברה

"בוגר" 
בסוציולוגיה 
 ומדע המדינה

מנהל בית הספר לממשל 
 וחברה:

mimshal@mta.ac.il 

074-7275599 
"מוסמך" 

 בלימודי משפחה

לימודים טרום 
אקדמיים 

 ומכינות
 

היחידה ללימודים טרום 
 אקדמיים ומכינות

trom@mta.ac.il 

03-6802700 

תחום חברה 
 ערבית

 
בניין ווסטון 

 (2)בניין מספר 

 קומת כניסה

 מנהלת תחום חברה ערבית:

atid@mta.ac.il 

 
03-6803352 

https://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/pages/9vnms.aspx
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מדור כיתות 
 ולימודי תעודה

 

 בניין ווסטון 
 (2)בניין מספר  

 קומה ג'
 

 מדור כתות ולימודי תעודה:

classes@mta.ac.il 

 

03-6803335 

מנהל סטודנטים 
  ודיקנט

בניין ווסטון  

 )2)בניין מספר

 קומה ג'

 מנהל סטודנטים ודיקנט:

dean@mta.ac.il 

03-6803331 
 

 ספריית ווסטון

תואר ראשון ושני 
במדעי המחשב, 
תואר ראשון ושני 
במערכות מידע, 
תואר ראשון 
בכלכלה וניהול, 
תואר ראשון 

תואר בסיעוד, 
שני במנע"ס, 
תואר שני ביעוץ 

 ופיתוח ארגוני

 בניין ווסטון
 (2)בניין מספר 

 קומה א'

library@mta.ac.il 

 
03-6803377 

 

בית הספר 
 למערכות מידע

"בוגר" במערכות 
 מידע

"מוסמך" 
 במערכות מידע

בנין ניהול 
וכלכלה קומת 

 הכניסה
 (3)בניין מס'

מנהל בית הספר למערכות 
 מידע:

iss@mta.ac.il 

074-7275588 

בית הספר 
 לניהול וכלכלה

"בוגר" בכלכלה 
 וניהול

 

בנין ניהול 
וכלכלה קומת 

 הכניסה
 (3)בניין מס' 

 

מנהל בית הספר לניהול 
 וכלכלה:

economy@mta.ac.il 

074-7275570 

"מוסמך" במנהל 
 עסקים

  

ביעוץ "מוסמך" 
 ופיתוח ארגוני

  

בית הספר 
 למדעי הסיעוד

"בוגר" במדעי 
 הסיעוד

 מנהל בית הספר למדעי הסיעוד:

bsn@mta.ac.il 
03-6802701 

 hasava@mta.ac.il 03-6803417 תכנית ההסבה

 
 

להודיע על כך  ת /לעזרי לימוד מתבקש ה/מרצה הזקוק - מחשובים ותוכנותעזרי לימוד  .3
אם מדובר בתוכנות שיש להתקינן על גבי מחשבי המכללה, יש  מראש למנהל בית הספר.

לפנות ליחידת המחשוב, מוקדם ככל האפשר. כתובת למשלוח הבקשה: 

 helpdesk@mta.ac.il. 

סמוך לתחילת הסמסטר יישלח דוא"ל לכל מרצה חדש/ה ע"י יחידת המחשב, שיכלול את  .4
סיסמא והנחיות להפעלת חשבון המשתמש לצורך התחברות לרשת שם המשתמש, 

 המחשבים של המכללה וכניסה לאתר האינטרנט של המכללה.

, בה תוכלו לשתף Moodle, מערכת מסוג Mamaבאתר  - Mama עמוד הקורס במערכת .5
את הסטודנטים במאמרים, סרטונים, סיכומי שיעורים, מצגות וחומרי עזר אחרים לפי 

כמו כן תוכלו ליצור מבדקים אוטומטיים, תרגילים, לשלוח הודעות, לנהל  בחירתכם.
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פורומים, וכן לקבל ולבדוק באמצעות כלים מתקדמים הגשות של תרגילים, עבודות 
  ומטלות.

, שם משתמש וסיסמא זהים לאתר Mama.mta.ac.ilמערכת מכל מקום בכתובת כניסה ל

 דוא"ל: .6803439-03, טל': Mamaלפרטים ניתן לפנות לצוות  המכללה.

MamaHD@mta.ac.il.  

, יקיים בתחילת הסמסטר מספר מפגשי הדרכה Mamaצוות התמיכה וההדרכה של מערכת 
 ן/שלחו אליכםימועדי המפגשים וטופס ההרשמה י בנושא שימוש בפונקציות המערכת.

 בדוא"ל נפרד.

 ות /החדשים ות /והמתרגלים ות /כל המרצים , על בנוסף, כשבועיים לפני תחילת הסמסטר
מטרת הקורס היא  וטומטי לקורס הדרכה מקוון בתוך המערכת.באופן ארשם ילהבמכללה 

להדגים את יכולות המערכת ולדמות את חווית הלמידה של סטודנטים באינטראקציה עם 

הצטרף לקורס, לות /שמעוניינים ות/מרצים ותיקים .Mamaמגוון רכיבי מערכת 
 לשלוח דוא"ל לכתובת המצוינת מעלה. ות /מוזמנים

ניתן למצוא  MAMAבקורסים מקוונים ובמערכת ה  באשר לשימושסרטוני הדרכה 

 . https://www.online.mta.ac.il/staffבקישור  

בכל הקשור  ן/, עומד לרשותכםהבכיר מרכז את הטיפול בסגל האקדמי - המנהל האקדמי .6
-03וכיו"ב. טל':  י העסקה וזכויות סגל אקדמי בכירתנא למתן מידע אודות , כתבי מינוי

  minhalac@mta.ac.ilדוא"ל:  6803323

גב. שיר שגב, אחראית סגל עמית ומורים – נושביחידת משאבי אעמית ומורים מן החוץ  סגל  .7
בכל  ן /עומדת לרשותכםו  מרכזת את הטיפול בסגל עמית ומורים מן החוץ מן החוץ, 

הקשור למתן מידע אודות סטטוס העסקה, תנאי העסקה, כתבי מינוי, הסכמי העסקה 

 שיר שגב. shirsg@mta.ac.il. דוא"ל: 6802789-03 וכיו"ב. טל:

ניתן לקבל ביחידת שכר  - מידע אודות תלושי שכר, ניכויי מס ועדכון פרטים אישיים .8

לודמילה גב.  –  ludmillapo@mta.ac.il  , דוא"ל:68033180-03והטבות סוציאליות, טל': 

 דנה קרניאלי.גב.   danak@mta.ac.il  פולישצ'וק, 

ים כמובן למטרה טיפוח תרבות ארגונית בה מרצים מקבלשם לו : המרכז לקידום ההוראה .9
מאליו את הצורך בחידוש שיטות למידה, מאמצים שינויים )חדשנות פדגוגית: למידה 
פעילה, טכנולוגית ותחומי ידע חדשים, בין דיסציפלינריים ו/או תשתיתיים(, מפיקים 

  למידה מתוך שינויים אלה ומיישמים אותם.

יתן לפנות למרכז בעניין משובי הוראה, חשיבה משותפת על בניית סילבוסים, קורסים נ

, כלים דיגיטליים, קורסים מקוונים VRושיעורים, הדרכות, חדשנות בהוראה )משחוק, 
ד"ר חיים אמסל ראש המרכז לקידום  –ועוד(. מוזמנים.ות לפנות ולהתייעץ 

ויקטוריה אהרונוב כוכבי מנהלת המרכז לקידום למידה   Jaime@poiesys.co.il  למידה 

aharonov@mta.ac.il. 

מעניקה סיוע מנהלי לכל מחקר המבוצע במכללה ומסייעת בקידום המחקר  רשות המחקר .10
חקר, הגשת בקשות למענקי מחקר, של חברי הסגל האקדמי באמצעות איתור קרנות מ

מתן תמיכה מנהלית לביצוע מחקרים הממומנים על ידי קרנות מחקר תחרותיות, קידום 
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שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים, חשיפת הפעילות המחקרית של חברי הסגל, קיום 
 סדנאות מקצועיות לקידום המחקר, וקיום ימי עיון וסמינרים להצגת מחקרים. 

  https://www.mta.ac.il/he-il/staffsite/research_authority_siteמחקר אתר רשות ה
 researchauthority@mta.ac.ilדוא"ל של היחידה: 

 
בשנה"ל תשפ"ג יופיע  ת/מידע על תאריכי הבחינות בקורסים בהם הנך מלמד  - ינותבח .11

 -מערכת שעות -במהלך חודש ספטמבר באתר האינטרנט של המכללה בקישור "מידע נט"
 רשימת בחינות".

מרכז השירות לסטודנט/ית נחנך במכללה במהלך השנה  MyMta - הטיפול בסטודנטים/ות .12
רות לכלל הסטודנטים/ות במכללה. המרכז ממוקם בבניין החולפת והוא אמון על מתן שי

, או CRMפומנטו בקומת הקרקע. פניות הסטודנטים למרכז נעשות באמצעות מערכת 

או פנייה פרונטלית למרכז. שעות הפעילות של  6086*באמצעות פניות טלפוניות למספר 
תוח גם בימי ו' . בתקופת בחינות המרכז פ 8:00-16:00ה' בשעות -המרכז הן בימים א'

 .8:00-12:00בשעות 

 מחויבתהמכללה  1998מתוקף חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח  - נגישות .13
להנגיש לתלמידיה את כלל השירותים אותם היא מספקת, וכן לעשות זאת באופן שוויוני 

בדיקנט נגישות והתאמות רכזת  –ומכבד. בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות ללילך קלי גלעד 

 .9680332-03טלפון: או ב lilachka@mta.ac.ilדוא"ל: בהסטודנטים 

כיתות הלימוד בקמפוס מנוהל באופן מרוכז ע"י מדור כיתות. אם קיים שיבוץ  – כיתות .14

. כתות classes@mta.ac.ilצורך לשנות כתה, ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל לכתובת: 
 הלימוד יפורסמו סמוך לתחילת שנת הלימודים.

החנייה היא על בסיס מקום פנוי.  . חנייה חינם בחניון האקדמית ן/לרשותכם – יהיחנ .15
כניסה לחניון מותנית . בהם ניתן להחנות|" חניית סגל"כ ה מקומות חנייה מסומנים  בחניון 

ובהדבקת מדבקת  זה קישורבכב במערכת החניון של המכללה ברישום מראש של הר
החנייה אותה תקבלו בתחילת שנת הלימודים )מועדים יפורסמו בהמשך(. ניתן לרשום רכב 

לא יוזן במערכת ולא תהיה לו מדבקה על השמשה לא שפרטיו אחד במערכת בלבד. רכב 
אחראית תפעול , הילה שביטגב. בשאלות לעניין החניה יש לפנות ל יורשה להיכנס לחניון.

 . hilasv@mta.ac.ilאו בדוא"ל  6803304-03 בטלפון ה,ולוגיסטיק

 
 בברכה,

 
 מיכל רז

 ות/ראשת מינהל ודיקנית הסטודנטים
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