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 2022יולי 

 גתשפ" –באמצעות היועץ הווירטואלי  לרישום לקורסיםהנחיות 

 סטודנטים יקרים,

 בבוקר. 08:00בשעה  04.07.2022 ראשון יוםמ עבורכם  ייפתח הווירטואלי היועץ

לכל סטודנט נשלחה תכנית לימודים אישית )אקרדיטציה( המורכבת מקובץ לימודי המסלול אליו  

 התקבל.

  .כדי להבטיח את מקומכם בהתאם לתכנית הלימודים שלכם ולהרשם לקורסיםאנו ממליצים לכם להקדים 

  https://youtu.be/pUG4yfJF1wA  רישום לקורסיםלנוחיותך קישור לסרטון הדרכה 

 :להלן הנחיות טכניות

" הממוקם סטודנטיםכניסה ל( יש ללחוץ על הקישור "www.beitberl.ac.ilבאתר האינטרנט של המכללה )

 בשורת הקישורים בראש הדף. 

 כפי שנשלחו במכתב הקבלה. להקליד שם משתמש וסיסמה –יש להזדהות  .1

 תחת פרק היישומים שלי יש ללחוץ על מידע אישי . –בצד שמאל  – כניסה לסטודנטיםב .2

 ".רישום לקורסים"לך ובנוסף  הנחוצותבמידע האישי שלך בו יש את כל הפונקציות  הנךכעת  .3

 אשר מופיע בראש הדף יופיע דף הרישום "רישום לקורסים"עם לחיצה על הקישור 

, הסדר הכולל תשלום מקדמה ימודתאפשר אך ורק לאחר הסדרת שכר הלרישום לקורסים יה

 להסדיר תשלום גם באמצעות האפליקציה. ניתן. תשלום וכתב התחייבות

 :בקישור הבא לחייבים בקורסעברית בהוראה לאקדמאים" למבחן פטור ב"מידע – לתשומת ליבכם

http://www.beitberl.ac.il/registration/documents/ptor_lashon.pdf  

על פי המופיע באקרדיטציה  שנדרש שעות היקף יש להירשם רק לקורסים שאתם חייבים ובאותו

 ישית שלכם תחת העמודה "נותר ללמוד" המסומנת בחץהא

 :לרישום לקורסים הנחיות כלליות

אפשרויות אלו נועדו לאפשר לכם להרכיב  אפשרויות בחירה. פרשלחלק מהקורסים ישנן מסשימו לב 

 .)בהמשך להצעה שניתנה בשיחת ייעוץ( התואמת את צרכיכםתכנית לימודים אישית 

 תנאי קדם ניתן להירשם רק במידה שהנך עומד בתנאי זה.בו לקורס שיש  •

 .המתנה( קיימת אפשרות רישוםלא ניתן להירשם לקורס שמכסתו מלאה ) •

להירשם לשני קורסים המתקיימים באותו מועד. )במקרה שיש לכך אישור מיוחד, יש לפנות לא ניתן  •

 במייל לרכזת המסלול(.

( ומהרסים ללא מועד אליהם נרשמת )קורסים למידה מרחוק, ביטחון ובטיחות, עזרה ראשונה וכדקו •

 לא יופיעו במערכת אלא רק ב"שיעורים שלי" במידע האישי שבפורטל.

https://youtu.be/pUG4yfJF1wA
http://www.beitberl.ac.il/
http://www.beitberl.ac.il/registration/documents/ptor_lashon.pdf
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 מקרא:

 קורס סמסטריאלי ש"ש= 1

 ש"ש = קורס שנתי 2

 למידה פנים מול פנים מתקיימת בזמן ובמקום קבוע בקמפוס.-הוראה            

במועד קבוע ועוד(  zoom, teams טלית )ימת על גבי תשתית דיגימתקי למידה סינכרונית-ראהוה •

 ללמוד מכל מקום.במערכת השעות ומאפשרת 

 (moodle -סינכרונית מתקיימת על גבי תשתית דיגיטלית )בעיקר ב-למידה א-הוראה  •

 ומאפשרת ללמוד בכל זמן ובכל מקום.

 סינכרונית.-למידה א-למידה סינכרונית והוראה-למידה היברידית היא שילוב של הוראה-הוראה •

נים עם אופני  פ-אל-מול -למידה פנים -( היא שילוב של הוראהblendedלמידה משולבת )-הוראה •

 סינכרונית או היברידית(-למידה דיגיטליים )סינכרונית, א-הוראה

 לשני הסמסטרים להרשם לקורסיםשים לב! עליך 

 חשוב לבדוק, תחת "השיעורים שלי", את כל השיעורים אליהם נרשמתם, כולל הקורסים

 בלמידה מרחוק שאינם מופיעים במערכת השעות מאחר שאין להם יום ושעה.

 ניתן לפנות ל:בכל מקרה של קושי/שאלה 

 הפירוט הבא: ל פיע –סטודנטים  נהלמ

  rotemmi@beitberl.ac.il 7476493-09 רותם מזרחי - מסלול יסודי

      shiranam@beitberl.ac.il 7476266-09 שירן עמר –)כולל חוג אנגלית( יסודי -על

 09-7476296  נירית לביא –ותכנית מצוינים  חינוך מיוחד, גננות מסלול גיל הרך

niritlav@beitberl.ac.il 

 nechama@beitberl.ac.il 7476249-09נחמה גופדה  - מסלול קידום נוער וחינוך בלתי פורמלי

 09-7476230  מאיה קוץ -לאקדמאים ותכנית מצויניםמסלול אנגלית , מסלול חינוך מיוחד

mayak@beitberl.ac.il   

 7473111-09 17:00 – 8:00או בטלפון בין השעות  SUPPORT@BEITBERL.AC.IL תמיכה טכנית

 sachal@beitberl.ac.il;  2שלוחה  6333747-09 -שכר לימוד 

 

 בברכת הצלחה בלימודים

 הפקולטה לחינוךמנהל הסטודנטים 
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