
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

.ס תחת תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית"באתר ביהמערכת השעות לשנת הלימודים הקרובה מופיעה 

.במערכת השעות מופיע הפירוט המלא של הקורסים שיילמדו לאורך כל השנה

.ביהסבאתר המערכת על פי המערכת המפורסמת לבחור את הקורסים ולהרכיב את יש 

ג"למערכת השעות תשפקישור לאתר  להלן 

.ולכן יש להתעדכן באתר, ייתכנו שינויים במערכת•

יש ללמוד קורס  –קורסים ' במשבצת זמן בה מופיעים מס•
.אחד

יש לוודא שלא רשומים לכמה קורסים באותה משבצת  
.  זמן

על פי מערכת השעות  לכל השנה יש להשתבץ לקורסים  •
. המפורסמת

לקורסי  י"טיש לשים לב לחלוקה בין קורסי -בחירה קורסי •
.בהתאם למבנה התכנית, מ"נא

התמונה לפניכם מהווה  * 

יש  . דוגמא להמחשה בלבד

ולבדוק  ביהסלהיכנס לאתר 

.  את הקבצים העדכניים



(:מבנה התכנית)מערך השיעורים 

להתייחס למבנה התכנית בהתאם לשנת הלימודים בה  יש 
התחלתם

:להלן קישורים

/   למוסמךהתכניתלמבנה 

מבנה תכנית למוסמך למתחילים בהשלמות   

תכנית  לכלהנדרשים זים"הנסך במבנה התכנית מופיעים 
.המוסמך

.המוסמך ומערך אחר לתכנית ההשלמותלתכנית יש מערך •

.יש לבדוק את המערך לפי השנה הראשונה ללימודיכם•

קורסי  , במערך מופיעה החלוקה לקורסי חובה משותפים•
.חובה לכל מגמה וקורסי בחירה

:המסלולים2במערך מופיעים •
(  מסלול א)מסלול מחקרי 

(מסלול ב)ומסלול לא מחקרי

יש לשים לב להבדלים בין המגמות  
(לוח נפרד לכל מגמה)

קורסי בחירה יש ללמוד על פי החלוקה בשיוך  •
למסלול הלימודים שלכםבהתאם . מ"נא/ י"טשל 

.למבנה התכניתובהתאם 

יש להיצמד למערך התכנית  •
.וללמוד את הקורסים לפיו

התמונה לפניכם * 

דוגמא  מהווה 

יש  . להמחשה בלבד

ביהסלהיכנס לאתר 

ולבדוק את הקבצים  

.  העדכניים

https://sw.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-0
https://sw.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D


"נט-רישום"–אופן הכניסה למערכת הרישום לקורסים 

06.09.2022–יש להיכנס לאתר האוניברסיטה העברית החל מ . 1
https://new.huji.ac.il/  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



במוסמך' התכנית והמגמה בה אתם תלמדו בשנה ב: מסך ראשון בו מופיעים. 5

:בהתאם( שם מסלול)יש לסמן את התכנית והמגמה 

'שנה ב–מחקרי -יסמנו את המסלול הלא: מחקרי-סטודנטים שממשיכים במסלול הלא

' שנה ב–יסמנו את המסלול המחקרי : סטודנטים שהתקבלו למסלול המחקרי

(שנת סיום לימודי התואר)" מסיים תואר מוסמך"לסמן גם -!!חשוב 

במסלול  ' סטודנט במוסמך עולה לשנה ב: בדוגמה שלהלן
.מחקרי במגמת טיפול ישיר

מסיים תואר מוסמך+ יש לסמן את המסלול לשנה ב 

סטודנט מתכנית ההשלמות עולה לשנה  : בדוגמה שלהלן
.במגמת טיפול ישיר( בפועל' שנה ג)במוסמך ' ב

מסיים תואר  + יש לסמן את המסלול במוסמך לשנה ב 

מוסמך  



(מופיע בצד ימין למעלה)נפתחת המערכת עם שלושה שלבים 

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

בחירת קורסים 1.

בניית מערכת  2.

אישור מערכת3.



:לסטודנטים במסלול המחקרי•

: חשוב לסמן

(    3940)קורס סמינר תזה בהתאם לסוג המחקר -

(   74445)עבודת גמר בלימודי מוסמך -

קורס שיטות מחקר בהתאם לסוג המחקר  -
(3402או איכותני 3560כמותני )

:שימו לב כולם בשני המסלולים

הקפידו לבחור את קורסי החובה בהתאם למערכת 
.ובהתאם למגמה

על פי מערך  )לבחור את קורסי הבחירה , וכמו כן
ומערכת השעות( מבנה התכנית)השיעורים 

מ"נא/ י"ט–בהתאם לשיוך הקורסים 

וזאת על מנת לסיים את לימודי התואר בהתאם  
.הנדרשיםזים"והנלמבנה התכנית 

י  "השיבוץ לקורסים נעשה ע–קורס פרקטיקום  
. המגמה והמזכירותראשת

דוגמה לבחירת 

קורסים במסלול 

המחקרי

דוגמה לבחירת 

קורסים במסלול 
המחקרי  –הלא 

בטיפול ישיר

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

. 3המשך לשלב , בצד ימין, לאחר שיבוץ כלל הקורסים יופיע
התמונה לפניכם מהווה  * 

. דוגמא להמחשה בלבד



.קורסים ולסמן עדיפויות' מומלץ לבחור מס, בבחירת הקורסים.  בקורסי הבחירה תתקיים הגרלה ממוחשבת

(.הדרך ההוגנת כלפי כולם ללא התערבות ידנית)המערכת תיסגר לביצוע הגרלה ממוחשבת 

.והמערכת תישאר פתוחה עד לסיום תקופת השינויים, יתפרסמו תוצאות השיבוצים לקורסים, לאחר תקופת ההגרלה הממוחשבת

.ניתן יהיה לבצע שינויים על בסיס מקום פנוי עד לסיום תקופת השינויים. עליכם יהיה לבדוק לאלו קורסים שובצתם ולאלו לא

!כך המערכת עובדת, אליהם נרשמתם וזה בסדרםהקורסיבהגרלות את כלתקבלוזכרו שלא

.  תהיה תקופת המתנה ממוחשבת על בסיס מקום פנוי-"  בראשראש"החלפת/ידניתהתערבותתתבצעלא

.חלק ממטרת התכנית היא לאפשר לכם להיחשף וללמוד מגוון רחב של נושאים ותחומים

.תקופת השינויים המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה לבצע עוד שינוייםבסיום 

(.קורסי חובה וקורסי בחירה)הקפידו לוודא שהנכם משובצים לכל הקורסים בהתאם למבנה התכנית 

.   אל תישארו ללא שיבוץ סופי לקורסים אותם עליכם ללמוד!!  חשוב

.וודאו כי אישרתם מערכת ואינכם נמצאים בשלב טיוטה

,יש להסיר אותם מהמערכת, במידה ומופיעים לכם קורסים שאינכם מתכוונים ללמוד

.כדי לא לתפוס מקום לסטודנטים אחרים וכדי לא לשלם שכר לימוד עודף



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  

.לא ייקלט טופס הלימודים, ללא לחיצה על אישור מערכת



:לסיכום
. מ"נא/ י"ט:  יש לשים לב לחלוקה בין קורסי בחירה לפי השיוך•

עליכם לבדוק אלו קורסי בחירה למדתם בשנת הלימודים הקודמת ובהתאם לכך לבצע את הרישום לקורסי  
.  בחירה בשנת הלימודים הקרובה

.  מופיע במערכת השעות לצד כל קורסמ"נא/ י"טהשיוך לקורסי •

להלן דוגמא
להמחשה בלבד

בהתאם למבנה התכניתהנדרשים לכל התוארזים"הניש לשים לב לכמות •
.ולשנת הלימודים בה התחלתם

ז במסלול הלא מחקרי"נ38/  ז במסלול המחקרי  "נ32

–אם זו שנת הלימודים האחרונה לתואר •
".  נט-רישום"במסך הראשון של מערכת ה" מסיים תואר"יש להקפיד ולסמן 

.לא לשכוח לאשר מערכת•



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

