
 

 

 פ"אתש סתיו, "נתיב לאקדמיה" ת לימוד(ורישום לקורסים )לכיתל הנחיות

 

 

 תחילת הלימודים

לימודיו על פי מערכת  את כל לומד יתחיל, ל' בתשרי תשפ"א. 18.10.20' אביום  יחל שבוע הלימודים
היות והלימודים  השעות של הכיתה אותה בחר, ובהתאם ליום בשבוע שכיתה זו מתחילה ללמוד.

 .חוקבצל נגיף הקורונה, הלימודים בסמסטר א' )סתיו( יתקיימו בלמידה מר יתקיימו

 

 פגישות פתיחה

. הנחיות כלליותפגישות פתיחה כיתתיות יתקיימו בשבוע הלימודים הראשון דרך הזום, לצורך היכרות ו
 לזום יפורסמו ויישלחו בדוא"ל לקראת כל פגישה.  ותמועדי הפגישות והזמנ

 האינטרנט.באמצעות אתר  לומדעשה באופן עצמאי ובאחריות היי )רישום לכיתת לימוד( הרישום לקורסים
 בכל כיתה. הרישום לכיתת לימוד על חשבון מקום פנוי

 
 תשלום שכר לימוד

שלא קיבלו שובר לתשלום  מתקבלים ששילמו את שכר הלימוד. רישום לקורסים יתאפשר רק למתקבלים
 תשלום שכר לימוד בכרטיס אשראי בקישור: שכר הלימודיכולים לשלם את 

 

 תאריכי רישום

 23:59בשעה  14.9.20ועד יום ב'  09:00משעה  13.9.20 מיום א' : תאריכי הרישום לקורסים

 23:59ועד  09:00משעה  14.10.20 ביום ד' :רישם מאוחר לקורסים

  23:59בשעה  22.10.20ועד יום ה'  09:00משעה  18.10.20 מיום א' : תקופת שינויים

 

 מערכת שעות

 לחץ כאן לקישור לעמוד. 8.9.20עד לתאריך  המרכזבאתר יפורסמו ערכות השעות מ

 לחץ כאן לקישור לעמודלוח החופשות והבחינות מפורסם באתר המרכז. 

 

להשתנות במהלך או לפני הלימודים, ובהתאם לשיקולי  יםיכול ולוח החופשות והבחינות מערכות השעות
המערכת. לא יתקבלו בקשות לשינוי קבוצה או ביטול הרשמה בגין סיבה זו. על כל שינוי חד פעמי או קבוע 

  מרכז. מומלץ להתעדכן מעת לעת.יבוא עדכון ב"לוח ההודעות" באתר ה

 

 אישיים הכניסה למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמה.  לחץ כאןלרישום לקורסים 

 

 

 בדף הבא נחיות מפורטות לרישום ה

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=wbp
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/timetable.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/exams.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
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 נות אקדמית וחשיבה מתמטיתירישום לאורי

 יתקיימו במסגרת כיתת אם  הלימודים במסלול

  הנחיות לרישום באתר ההרשמה:

" = 1"דגם   כל דגם מייצג מספר כיתה. ,מופיעים למעלה דגמים. בחירה ב"רישום מתכונת" )בצד ימין( .1

 ב"שגר בקשה" אישורלפי מספרי הכיתות. יש לבחור דגם/כיתה ווכן הלאה , 2" = כיתה 2, "דגם 1כיתה 

ובדיקה שאלו בצד ימין ב"מצב רישום לקורסים", : בחירה בדיקה שהרישום בוצע בהצלחהמומלץ לבצע  .2

 שנבחרו הקורסים

 בצורה מוסדרת יציאה .3

ולבחור את הדגם  "רישום מתכונת"לבחור ביש  :, ובהתאם למקום פנוי בכל כיתהשינוי קבוצת לימודל .4

 הרצוי

כנראה  –" הוא חלק מהמתכונת הסגורה, כיון שבאם התקבלה ההודעה "אינך יכול להירשם לקורס זה .5

 "אישור" ולהירשם מחדשבחורלהירשם לקורסים בכיתות לימוד שונות. יש ל נעשה ניסיון
 

 רישום לאנגלית

 ,. לפי רמת הסיווג12:00-16:00בשעות  ורביעי שני םלימודי האנגלית בכל הכיתות והרמות יתקיימו בימי

  הלימודים יתקיימו פעם או פעמיים בשבוע.

רמת הסיווג של כל המתקבלים, על פי הנתונים שבידינו, מפורסמת בלוח המודעות באתר המרכז ללימודים קדם 

 לחץ כאן ללוח המודעות אקדמיים

ניתן יהיה להחליף קורס בתאריכי ההרשמה  –אנגלית תשתנה ם רמת הלימוד ב"במידה ולאחר מבחן אמיר

 המאוחרת או בתקופת השינויים, ועל חשבון מקום פנוי בכל קבוצת לימוד.

      באתר ההרשמה:לקורסי אנגלית הנחיות לרישום 

 )בצד ימין("חיפוש מתקדם" בחירה ב .1

 אישית, מספר קורס על פי רמת הסיווג ה5, תואר 504מחלקה  הזנת הנתונים: .2

 מספר הקורס רמה אקדמית באנגלית

 0003 טרום בסיסי א

 0004 טרום בסיסי ב

 0005 בסיסי

 0006 מתקדמים א

 0007 מתקדמים ב

 

 "שגר בקשה"אישור בו בקבוצה הרצויה ● וסימון שורת הקורסבחירה של  .3

 (ימיןצד )בים" "מצב רישום לקורסבחור ביש ל, ובהתאם למקום פנוי בכל כיתה: שינוי קבוצת לימודל .4

 הלימוד הרצויה להירשם מחדש לקבוצת. לאחר המחיקה יש ורסהקלמחיקת   X ולבחור,

בתום ההרשמה יש להוציא "תדפיס אישור לימודים" ו"תדפיס רישום לקורסים". מומלץ לשמור את המסמכים עד 

 תום הלימודים
 

 רישום למבחן פטור באנגלית

 לית בלבד.הרישום לבחינה לבעלי פטור אקדמי באנג

מחלקה  בבחירת "חיפוש מתקדם", הזנת הנתונים: 1-3במהלך הרישום לקורסים, לפי סעיפים  ייעשההרישום 

 . 0070לרישום לבחינה הוא קורס ה, מספר 5, תואר 504

מי שייגש למבחן אמיר"ם, ולא יידע בתאריכי הרישום באופן פיזי.  17:30בשעה  30.9.20 -הבחינה תתקיים ב

עליו להירשם לבחינה, ובמידה ואינו מגיע לרמה הנדרשת לשלוח מייל לביטול  –יהיה ברמת פטור  לקורסים אם

 הרישום.

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/Alternative-psychometric-board.aspx

