
אוריינטציה לסטודנטים חדשים

במכללה האקדמית בית ברל

מערכות ושירותי תקשוב

צוות המרכז להוראה ולמידה

T.L.Center@beitberl.ac.il: ל"דוא

mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il


?מה במצגת

כניסה לפורטל והתמצאות בפורטל✓

אחסון , ל"דוא,moodle, מידע אישי-מערכות מתוקשבות ✓

מסמכים בענן

שימוש באפליקציה✓

Officeהתקנת -הטבה לסטודנטים ✓

הדרכה ותמיכה תפעולית✓



מבוא

כניסה לפורטל המכללה נעשית מהכתובת  ✓

w w w. b e i t b e r l . a c . i l

באמצעות הפורטל מתאפשרת גישה לכל המערכות המתוקשבות  ✓

לדוגמה. שלו זקוק הסטודנט, ולכל המידע



מערכות המכללה

פורטל המכללה

מידע אישי

moodle

ל ושיתוף מסמכים  "דוא

בענן

אפליקצייה

Office 365הטבת 

פתיחת קריאת מחשוב ותחזוקה

פנייה לתחום תקשוב במרכז  

להוראה ולמידה



כניסה לפורטל והתמצאות בפורטל



כניסה לפורטל

www.beitberl.ac.ilיש להיכנס לכתובת . 1

נלחץ על כניסה לסטודנטים. 2

מדריך כניסה לפורטל

http://www.beitberl.ac.il/
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C/portal_student.pdf


(שם משתמש וסיסמה)נדרשת הרשאה כניסה לפורטל 

לשחזור שם משתמש וסיסמה

.יש ללחוץ על שכחתי סיסמה

.טופס פתיחת קריאהלסיוע בכניסה ניתן ללחוץ על 

(המשך)כניסה לפורטל 

שם משתמש וסיסמהלקבלת

יש לפנות למערכות מידע

09-7473111

http://apps.beitberl.ac.il/helpdesk


התמצאות-פורטל

כניסה  

לפקולטות  

מרכזים/

כניסה  

ליישומים  

השונים

טלפונים  

חיוניים



(המשך)התמצאות -פורטל 



מידע אישי



מידע אישי

:באמצעות מערכת המידע האישי ניתן

להירשם לקורסים✓

לראות את רשימת הקורסים ואת החובות הלימודיות✓

לצפות בסילבוס✓

לראות את מערכת השעות✓

https://www.beitberl.ac.il/registration/documents/maarehet.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/my_curse.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/silbus_watch_by_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/maarechet_student.pdf


(המשך)מידע אישי 

לצפות בציונים✓

להגיש ערעור✓

לשלם שכר לימוד✓

לעדכן פרטים✓

לקבל הודעות✓

להפיק אישורים✓

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/grades_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/irur_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/schar_limud_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/personal_details_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/meida_ishi/ishurim.pdf


דף הבית-מידע אישי 

כניסה  

ליישומים  

השונים

אירועים  

קרובים

הודעות  

ועדכונים

היום



תצוגה סמסטריאלית-מערכת שעות 

Click to add text



שבועיתתצוגה-שעות מערכת



סמסטרושנהתצוגת-שליהשיעורים



לימודוחדרלבוסיס-שליהשיעורים



לקורסיםרישום



פרטיםעדכון



המשך-פרטיםעדכון



בחינותלוח



ציונים



אישורים-נוספותאפשרויות



רעוריםיועבקשות-נוספותאפשרויות



MOODLE



moodle

:באתר הקורס ניתןmoodleלכל קורס יש אתר במערכת 

.המשאבים והפעילויות, לצפות בכל תכני הקורסים✓

.לצפות ולהשתתף בדיונים מקוונים, להגיש מטלות✓

.להיבחן בבחינות מקוונות✓

בלמידה מרחוק, להיכנס לשיעורים הסינכרוניים✓

ליצור קשר עם מרצי הקורסים ועם הסטודנטים  ✓

באמצעות הדואר הפנימי. האחרים

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hitmazut_bamarechet_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hagashat_matala_student.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/shimush_forum_student.pdf
https://youtu.be/Z7ithloHyjE
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/doar_pnimi.pdf


moodle-התמצאות במערכת

מדריך להתמצאות במערכת

סרגל עליון

רשימת הקורסים  

וזמינותם

תפריט  

ניווט צף

משבצת לחתך מידע  

מכלל הקורסים

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/hitmazut_bamarechet_student.pdf


עליוןסרגל

,ממנו ניתן להיכנס לקבצים שלנו. סרגל עליון

.לשנות פרופיל ועוד, לשנות שפה, שלנולקורסים

1



רשימת הקורסים וזמינותם

.באזור זה מוצגת רשימת הקורסים שלנו

זמין לסטודנטים וכל קורס  כחוליש לשים לב שכל קורס בצבע

.אינו זמין עדיין לסטודנטיםאפורבצבע

.  תחילת שנת הלימודיםקורסים נפתחים בהדרגה עד

.מרצה/שנהפי סינון של-ניתן להציג את הקורסים על

2



.הלימוד הנוכחיתבשנתזה מוצגים הקורסיםבתפריט•

להיכנס , שונותאפשרויות תצוגהניתן לנווט ממנו בין•

.שנהלוחלאירועי,שלילתיבת הקבצים

התפריט משתנה בהתאם למקום בו נמצאים בדף  •

.הקורסאו בדףראשי

.משמאליופיעבשפה האנגלית התפריט•

תפריט ניווט צף 3



משבצות לחתך מידע מכלל הקורסים

מטלות קרבות וציר  , גישה ללוח שנה•

.שלכםזמן בכלל הקורסים

.  משמאלבשפה האנגלית יופיע•

4



צפייה בקורסים וסינון התצוגה

תצוגת הקורסים  ניתן לבצע סינון של

או על פי מרצה/על פי שנה ו



עמוד הקורס

שם הקורס

סרגל ניווט  

לחיצה על שם  

הקורס תחזיר  

אותנו לעמוד  

הראשי של  

הקורס

 myלחיצה על 

moodle  תחזיר

אותנו לעמוד  

-הראשי של ה

moodle

לוח ההודעות  

מיועד לפרסום  

עדכונים 

והודעות על ידי  

המרצה

צפייה  

בסילבוס



דואר פנימי-עמוד הקורס 

,  המעטפהלחיצה על סמל 

מאפשר  , מתוך עמוד הקורס

לשלוח הודעות לסטודנטים  
.ולמרצה הקורס

מכאן גם ניתן לצפות  

בהודעות נכנסות

.מיידע את הסטודנטים על כךכל מרצה בוחר את דרך ההתקשרות עם הסטודנטים והוא

הנחיות-שימוש בדואר הפנימי 

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/doar_pnimi.pdf


תצוגת היחידות-עמוד הקורס 

הסתרה תרחיב /לחיצה על הצגה

תכווץ את תצוגת היחידות/

ניתן להרחיב גם תצוגה  

של יחידה בודדת  

באמצעות לחיצה על החץ

מבנה היחידות והתכנים משתנה מקורס לקורס וממרצה למרצה



ל מכללתי"דוא



בית ברל-ל "תיבת דוא

ל ניתן להיכנס מתוך  "אל תיבת הדוא. ל"לכל סטודנט במכללה נפתחת תיבת דוא•

.הפורטל מרשימת היישומים שלי

beitberl.ac.il@בתוספת , ל היא שם המשתמש בכניסה לפורטל"כתובת הדוא•

והתראות  moodle-התראות מלוח ההודעות ב, כל המיילים הרשמיים מהמכללה•

.מתיבת הדואר הפנימי מגיעות לכתובת זו

.ל הפרטי של הסטודנט"ל מתיבה זו לדוא"ניתן לבצע ניתוב דוא•

ל"הנחיות לניתוב דוא

https://portal.beitberl.ac.il/Units/it/Documents/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%93%D7%95%D7%90''%D7%9C%20%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D.pdf


אחסון ושיתוף מסמכים בענן



אחסון ושיתוף מסמכים בענן

.לכל סטודנט במכללה גישה לאחסון ושיתוך מסמכים בענן•

.ניתן להיכנס לענן מרשימת היישומים שלי•

.1TBגודל האחסון בענן עד •

.ניתן לסנכרן בין המסמכים בענן למכשירים שונים•



אפליקציית בית ברל



אפליקציית בית ברל

.ניתן להוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות במכשירים השונים•

:באמצעות האפליקציה ניתן •

oלצפות במערכת

oלצפות בציונים

oלקבל הודעות

oלפתוח קריאת תמיכה

oלבצע חיפוש בספרייה

oלנווט בקמפוס



OFFICE 365–הטבה לסטודנטים 



Office 365 pro-הטבה לסטודנטים 

.למשך תקופת הלימודים, ללא עלות, 365ניתן לקבל מהמכללה את יישומי אופיס •

:להתקנת אופיס יש להיכנס לאחסון ושיתוף מסמכים בענן ברשימת היישומים שלי•

09-743111לתמיכה בהתקנה יש לפנות למערכות מידע בטלפון •



הדרכה ותמיכה



הדרכה ותמיכה

פתיחת קריאה לתמיכה טכנית  •

מכאן

לתמיכה טלפונית יש לפנות  •

בטלפוןלמערכות מידע 

09-743111

.לחומרי הדרכה על מערכות המכללהכניסה•

מכאןפתיחת קריאה בנושא התקשוב •

סיוע לסטודנטים במרחב הלמידה בספרייה  •

.  על שימוש במערכות המתוקשבות

.קומת הכניסה בספרייה המרכזית: מיקום

בשעות  '  ד-'ימים א: זמני פעילות התמיכה

15:00-08:00.

http://apps.beitberl.ac.il/helpdesk/
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/pages/default.aspx
http://apps.beitberl.ac.il/bbforms/Forms/TikshuvForm


ברוכים הבאים למכללה

שנת לימודים מוצלחת ופורייהו


