שם היחידה
(למשל :חוג לתואר ראשון ,מסלול ,תכנית לתואר שני ,תכנית ללימודי תעודה)

תשפ"ב 2022-2021
שם הקורס:

******************* יש לרשום את השם המדויק כפי שאושר ונרשם במערכת

שם המרצה :תואר ,שם פרטי ,שם משפחה
********************** נתון זה מופיע בפורטל הסגל – השיעורים שלי
מס' הקורס:
א'  /ב'  /שנתי/קיץ
סמסטר:
היקף הקורס ** :ש"ש ו **-נ"ז .מידע זה מופיע בפורטל הסגל – השיעורים שלי – שנה"ל...
******* א) שיעור /סמינריון /סדנה  ,ב) חובה  /בחירה
סוג הקורס:
דרישות קדם :שם קורס ,שנה (א'/ב'/ג') .אם אין דרישות קדם יש לרשום" :אין דרישות קדם"
שעות הקבלה של המרצה :יש לציין ימים ושעות .למי שאין מועד קבוע " :על-פי תיאום מראש".
פרטי קשר של מרצה הקורס :כתובת דוא"ל של המרצה
תיאור הקורס :יש לכתוב פסקה קצרה שבה תיאור הנושאים המרכזיים ולא רשימה של ראשי פרקים.

מטרות הקורס:
א.

...

ב.

...

ג.

...

ד.

...

אופן ההוראה והלמידה בקורס:
א.

...

ב.

...

ג... .
(למשל :הרצאות ,עבודה בקבוצות ,דיונים ,פרזנטציות ,סדנה ,הוראת עמיתים ,קריאה מקדימה
ודיון ,קריאה מודרכת ,דיון בפורום וירטואלי)

דרישות הקורס ומשקלן בחישוב הציון:
נוכחות חובה בכל המפגשים  /נוכחות על פי כללי המכללה

*

 **%מהציון
 **%מהציון
 **%מהציון
 **%מהציון
 **%מהציון
(למשל :קריאת ביבליוגרפיה ,הגשת עבודות ,תרגילים מערכי שיעור ודוחות ,פרזנטציות ,בחינות)
תוצרי הלמידה:
תוצרי למידה הם תיאור ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות הנרכשים על ידי הסטודנט/ית במהלך הקורס
ומטלותיו.

א.

...

ב.

...

ג.

...

ד... .
מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים:
.1
.2

מפגש

*

רישום הפריטים ייעשה על פי כללי APA
על פי כללי המל"ג יש להפריד בין קריאת חובה המופיעה בסמוך לנושא המפגש לבין קריאת רשות המופיעה
בנפרד.

נושא

קריאת חובה

1
2
3
4
5
6
7

*נוכחות אינה כלולה בהרכב הציון.
 .1ניתן להיעזר בקישורים המופיעים באתר המכללה:
http://www.dyellin.ac.il/library/education-guides/citation_rules
 .2ראו דוגמאות לרישום ביבליוגרפיה לפי כללי  APAבנספח.

מפגש
8
9
10
11
12
13
14

קריאת רשות:

נושא

קריאת חובה

נספח :דוגמאות רישום ביבליוגרפיה לפי כללי APA
מאמר עם שניים עד שבעה מחברים:
ישראלי ,י' ,יעקבי ,י' ויצחקי ,צ' ( .)2016כותרת הפרסום .שם כתב העת ומספר כרך(מספר גיליון),
.10-1
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume
number (issue number), pages. http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

פרק מתוך ספר/מאמר בקובץ (ספר ערוך):
ישראלי ,י' ( )1999שם הפרק .בתוך א .אברהמי ,י .יצחקי וי .יעקבי (עורכים) ,שם הספר(עמ' .)10-1
מקום ההוצאה :שם ההוצאה.
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In A. A. Editor & B. B.
Editor (Eds.), Title of book (pages of chapter). Location: Publisher.

ספר עם שניים עד שבעה מחברים:
ישראלי ,י' ויצחקי ,צ' ( .)2016שם הספר .מקום ההוצאה :שם ההוצאה.
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of work: Capital letter also
for subtitle. Location: Publisher.
פרק מתוך ספר:
ישראלי ,י' ( .)2002שם הספר (עמ'  .)10-1מקום ההוצאה :שם ההוצאה.

