
 
 

 יםסטודנטל - כניסה לפורטל וליישומים

מיועד לסטודנטים ולסגל המכללה ומהווה שער ה פורטל המכללהכניסה למערכות המכללה מתבצעת באמצעות 
 כניסה:

  ,מידע אישי( למערכות המידעMoodle .)ועוד 

  למכללה )הודעות, חדשות, לימודים, נהלים ותקנונים, מבצעים, שעות פעילות, מאגרי מידע למידע הקשור
 מתוקשבים ועוד(.

 .לקהילות הידע וסביבות העבודה הייעודיות 

 .הכניסה לפורטל המכללה מתבצעת באמצעות קישור הנמצא בדף הבית של אתר המכללה 
 

 יסמה(ס +משתמש  )שםל המכללה שירותי המיחשוב של הרשאת כניסהלתשומת לבכם! נדרשת 
 

 רטלולפ כניסה

  http://www.beitberl.ac.ilניכנס לאתר המכללה בכתובת:   .1

 :לסטודנטיםנלחץ על כניסה בחלקו העליון של המסך  .2

 
 :בחלון שייפתח .3

 

נקליד את הרשאת הכניסה  .א
 שלנו )שם משתמש וסיסמה(

 שקיבלנו מהמכללה.כפי 
 .נלחץ על ]כניסה[ .ב

אתם לא זוכרים את הסיסמה 
 לפורטל? 

באמצעות שם משתמש וקוד זמני 
הנשלח כמסרון לטלפון הנייד, ניתן 
 לבצע איפוס סיסמה באופן עצמאי.

 עדיין יש בעיה?
 ניתן למלא טופס פנייה.

http://www.beitberl.ac.il/


 
 

 כניסה ליישומים

 "היישומים שלי":מצידו הימני של המסך מופיעה לכם רשימת 

 

 

 :הסבר לגבי כל אחת מן המערכותלהלן 

 

 פתיחת קריאות מחשוב ותחזוקה
 אמצעות לחיצה על לחצן זה.בלתמיכה הטכנית באגף מערכות מידע לפנות  ישתקלה במקרה של 

 .רשאות כניסה לפורטל וטיפול בתקלות טכניותבאמצעות שירות זה ניתן לקבל ה

 

Moodle - אתרי הקורסים 
מערכת הקורסים המתוקשבים של המכללה. במערכת מופעלים אתרים מלווי קורסים וכן קורסים 

 בלמידה מרחוק מלאה. 
 מוצגים כל אתרי הקורסים אליהם אתם רשומים לפי שנת לימוד.לאחר הכניסה למערכת 

מטלות )תרגילים, באתרי הקורסים תמצאו את חומרי הלמידה שלכם, בין היתר כלים להגשת 
 משימות ועבודות(, קיום דיונים, ויצירת קשר עם המרצה והסטודנטים האחרים.

 

 מידע אישי
 באמצעות המערכת יכול הסטודנט לצפות בנתונים אישיים ולבצע פעולות במגוון מרכיבים הכוללים:

הורדת סילבוסים, קבלת ציונים צפייה ומערכת שעות ורשימת שיעורים, הצגת  רישום לקורסים,
בשיעורים, הגשת בקשות לוועדת חריגים, תשלום ובדיקת מצב תשלומי שכר הלימוד, הודעות על 

היעדרות מורים והודעות כלליות כפי שמפורסמות על ידי מזכירויות הפקולטות. בנוסף המערכת 

 



 
 

להגיש ערעור על מאפשרת לסטודנט להשתתף בסקר הערכת ההוראה, לצפות במבחנים סרוקים ו
 תוצאות המבחן, לקבל אישורים חתומים דיגיטלית וקבלות על תשלום שכר הלימוד. 

ניתן להיכנס לחלק מהמידע גם באמצעות 
 . האפליקציה הסלולארית

למידע נוסף ולהורדת האפליקציה יש לסרוק את 
 .QR-קוד ה

 

  

 

 שכר לימוד
 .פנייה למדור שכר לימוד באמצעות טופס

 

 למידה דיגיטלית במרכז להוראה ולמידה-פנייה לתחום הוראה
 פנייה למרכז הוראה ולמידה באמצעות טופס.

המרכז להוראה ולמידה במכללה האקדמית בית ברל הוקם במטרה לטפח למידה אקדמית 
 משמעותית.

 

 חיפוש ספרים ומאמרים –זום 
-מערכת המאפשרת ביצוע חיפוש בומערכת זום היא  .חיפוש ספרים ומאמרים במאגרי הספרייה

עת ופריטים דיגיטליים. זום מאפשר חשיפה -זמני במספר מאגרים ומקורות מידע כגון ספרים, כתבי
 של האוספים העשירים הנמצאים בספרייה ונותן למחפש חווית משתמש עדכנית.

 

 ושיתוף מסמכים בענןדוא"ל / אחסון 

 הכוללת:סביבת עבודה ודואר אלקטרוני לסטודנטים 

. תיבה זו היא כתובת Outlook-תיבת דואר ארגונית של המכללה המבוססת על מערכת ה - דוא"ל
 הדוא"ל המחייבת מבחינת הקשר עם המכללה. בנוסף קיימים כלים כגון יומן לניהול לוחות זמנים.

 .לחצו כאן לצפייה בהנחיות. ניתן לנתב את הדואר מתיבה זו לתיבה הפרטית

של  Office 365סביבת עבודה ארגונית המבוססת על שרותי הענן  - אחסון ושיתוף מסמכים בענן
שמירת , 25GB(, בנפח של Outlookומאפשרת שימוש בתיבת דואר ארגונית ) Microsoftחברת 

 ! שיתוף קבצים בקבוצות עבודה.1TB( בנפח של עד OneDriveמסמכים ב"ענן" )
בעד  Office 2016 Proפשרות להתקנת חבילת תוכנת א: )ללא עלות( הטבה לסטודנטים פעילים

 חמישה מחשבים נייחים וניידים!

 

 

 

 

 עזרה?רוצים 
 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/owa/meida_student.pdf
mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il

