
מערכת הקורסים ואופן הרישום
"(נט-רישום"מערכת )מערכת הרישום לקורסים 

06.09.2022תיפתח החל מתאריך  

' ,  סמסטר ב' , להרכיב את מערכת השעות ולהירשם לקורסים של סמסטר איות/על הסטודנטים

.ג"לקורסים השנתיים ולקורסים המרוכזים לשנת הלימודים תשפ

.ישנם קורסי חובה וישנם קורסי בחירה עם הגרלה ממוחשבת

.  המערכת תיסגר לצורך ביצוע הגרלות ממוחשבות17.09.2022בתאריך  

.יתפרסמו תוצאות השיבוצים וההגרלות22.09.2022בתאריך 

מתאריך פרסום השיבוצים ועד סיום תקופת השינויים ניתן יהיה לבצע שינויים במערכת על 

.בסיס מקום פנוי

.לא ניתן יהיה לבצע שינויים. תסתיים תקופת השינויים והמערכת תיסגר לגמרי05.11.2022בתאריך  

ברוואלדש פאול "ולרווחה חברתית עסציאליתבית הספר לעבודה 

תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית



:מערכת השעות

שעות הלימוד והחלוקה לסמסטרים, ס והיא מכילה את פירוט הקורסים"ג מופיעה באתר ביה"מערכת השעות לשנת תשפ
.לאורך כל השנה

.יש לבחור את הקורסים על סמך מערכת השעות המפורסמת באתר

ג"למערכת השעות תשפלהלן קישור לאתר  

'  זוהי דוגמא למערכת שעות לשנה א•

(.    ב+ סמסטר א )

.ולכן יש להתעדכן באתר, ייתכנו שינויים במערכת•

יש להרכיב את המערכת לכל שנת הלימודים על פי •

.מערכת השעות

.ישנם קורסי חובה וקורסי בחירה•

ישנם -מההתמחויותלמי מכם שיבחר באחת •

יש לבדוק  . קורסי חובה וקורסי בחירה להתמחות

לפי מערך ההתמחויות ומערכת השעות המופיעים  

.באתר

התמונה לפניכם מהווה  * 

יש  . דוגמא להמחשה בלבד

ולבדוק  ביהסלהיכנס לאתר 

.  את הקבצים העדכניים

https://sw.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-0


:מבנה התכנית/  מערך השיעורים  

קורסי בחירה והקורסים הנדרשים  ,  החלוקה לקורסי חובה, תכנית המוסמךלכלהנדרשים זים"הנבמערך השיעורים מופיעים סך 
.  במסגרת ההתמחות

.רים וארגונים קהילתיים"ס תחת תכנית המוסמך בניהול מלכ"מבנה התכנית מופיע באתר ביה

(מערך בהתאם לשנת הלימודים בה התחלתם/יש לשים לב למבנה התכנית)למבנה התכניתלהלן קישור  

התמונה לפניכם מהווה  * 

יש  . דוגמא להמחשה בלבד

ולבדוק  ביהסלהיכנס לאתר 

.  את הקבצים העדכניים

https://sw.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA


"נט-רישום"–אופן הכניסה למערכת הרישום לקורסים 

/https://new.huji.ac.il-יש להיכנס לאתר האוניברסיטה העברית . 1

"סטודנטים"וללחוץ על שדה  

https://new.huji.ac.il/


"רישום לקורסים"יש ללחוץ על שדה 2.



"נט–מערכת הרישום "יש ללחוץ על שדה 3.

באפשרותכם לצפות בסרטון הדרכה לשימוש במערכת הרישום נט, לפני שלוחצים



:מגיעים למערכת הרישום לקורסים" הרישום נט"לאחר לחיצה על שדה מערכת . 4

ספרות וקוד אישי8זהות בן ' יש להקיש מס

וללחוץ על המשך



.התכנית אליה התקבלתםמסך בו מופיעה . 5

: 'רים של שנה א"במסך זה יופיעו כל המסלולים הקיימים בתכנית המלכ

המסלול המואץ / המסלול הרגיל ללא התמחות 

:מסלולים עם ההתמחויות הקיימות3ועוד 

.ניהול מתנדבים/  ניהול מוסדות להשכלה גבוהה / יזמות חברתית 

.התמחות היא בחירה ואינה חובה–להזכירכם 

את המסלול בו תלמדו-עליכם לבחור מסלול אחד 

’כברירת מחדל לכל תלמידי שנה א–שימו לב 

.מחקרי-מופיע המסלול הלא, במוסמך

המעבר למסלול המחקרי  

(  למי שמעוניין ויעמוד בקריטריונים)

.  'מתרחש לקראת שנה ב



נפתחת המערכת עם שלושה שלבים  -במסך הבא 6.
(מופיע בצד ימין למעלה)

(:את שלושת השלבים)יש להקפיד ולמלא שלב אחרי שלב 

בחירת קורסים  1.

בניית מערכת  2.

אישור מערכת3.



יש לסמן את קורסי החובה וקורסי הבחירה. בחירת קורסים:1שלב 

2ובסיום להמשיך לשלב  (   ס"בהתאם למערכת השעות שפורסמה באתר ביה)

בקורסי החובה לא מתקיימת  

.הגרלה

יש לוודא שאתם נרשמים לכל קורסי  

.החובה

יש  , קבוצות' בקורס חובה בו יש מס

להירשם לקבוצה בה יש מקומות  

.פנויים

בקורסי הבחירה מתקיימת הגרלה  

יש להירשם ולסמן  –ממוחשבת 

עדיפויות ולאחר תוצאות ההגרלה יש  

.לבדוק לאיזה קורס שובצתם

ניתן יהיה לבצע שינויים על בסיס  

עד לסיום תקופת  מקום פנוי

.השינויים
התמונה לפניכם מהווה  * 

יש  . דוגמא להמחשה בלבד

נט ולהרכיב  -להיכנס לרישום

מערכת בהתאם להנחיות  

.ולקורסים העדכניים



:כך נראית דוגמא לאחר סימון ובחירת הקורסים

התמונה לפניכם מהווה  * 

יש  . דוגמא להמחשה בלבד

נט ולהרכיב  -להיכנס לרישום

מערכת בהתאם להנחיות  

.ולקורסים העדכניים



בניית מערכת: 2שלב 

.ומתחת מופיע מקרא( 'ב+ ' לשונית נפרדת לסמסטר א)בצד ימין מופיעים הקורסים בהם בחרתם 

ייפתח חלון באמצע המסך עם פרטי ומועדי הקורס וחלוקה לקבוצות  , י לחיצה על הקורס בצד ימין"ע

.יש לסמן אותו על מנת שישובץ במערכת השעות שמופיעה בצד שמאל,  (אם ישנן)

.  יש לוודא כי אתם משבצים את כל הקורסים שבחרתם במערכת השעות
התמונה לפניכם מהווה  * 

. דוגמא להמחשה בלבד



אישור מערכת:  3שלב 

.בשלב זה יופיעו לפניכם רשימת הקורסים אותם שיבצתם במערכת
.יש לבדוק ולתקן במידת הצורך

.ניתן לבצע שינויים כל עוד המערכת פתוחה

.ימים' השינויים שמתבצעים נשמרים כטיוטה ויכולים להימחק לאחר מס-שימו לב 

רק לחיצה על אישור מערכת תשמור את כל השינויים והפעולות שבוצעו במערכת הקורסים  

התמונה לפניכם מהווה  * .לא ייקלט טופס הלימודים, ללא לחיצה על אישור מערכת

. דוגמא להמחשה בלבד



מאחלים לכן ולכם הצלחה רבה

בריא ובטוח, קיץ נעים

ושנת לימודים מהנה ופורייה

צוות תכנית המוסמך

sw.huji.ac.il-ס  "כתובת אתר ביה

swm@savion.huji.ac.il:כתובת המייל של מזכירות המוסמך

ברוואלדש פאול "ולרווחה חברתית עסציאליתבית הספר לעבודה 

תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית

mailto:swm@savion.huji.ac.il

