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 הנחיות כלליות לרישום הממוחשב :

 !!! לתשומת 

   . ההנחיות לרישום מפורטות באתר האינטרנטדרך האינטרנט בלבדייערך  תש"פהרישום הממוחשב לשנה"ל  .1
    www.haifa.ac.ilם לקרוא בעיון את ההנחיות בטרם תחלו את הליך הרישום לקורסים.. הנכם מתבקשי 

 

 . סטודנט אשר לא שילם מקדמת שכר לימוד לפני ביצוע הרישום הממוחשב, לא יוכל לבצע רישום .2

 אמצעי תשלום:

 .בסניפי הבנקים השונים המופיעים על גבי השוברים -באמצעות השוברים א. 

   בפורטל אשראי בכרטיס תשלום כל: )הערה .באינטרנט הסטודנטים בפורטל - (וויזה טישראכר) אשראי כרטיס באמצעותב. 

 .התשלום( מסכום %1 בגובה טיפול דמי בתוספת אחד וכרוך בתשלום הינו, וישראכרט( ויזה כרטיסי )לבעלי הסטודנטים באינטרנט    

 

 הרישום לתכנית הלימודים נערך פעמיים בשנה : .3

הרישום הוא שנתי )לשלושה סמסטרים(, ויש אפשרות להכניס שינויים )ביטולים או תוספות( ימודים לקראת תחילת שנת הל

המערכת   )לגבי שלושת הסמסטרים(, 03.11.2019-06.10.2019   -במשך "שבוע השינויים" של סמסטר א' בין התאריכים 

 עד חצות בלבד. –03.11.2019 – למחרת. ביום האחרון 08.00ועד  16.00תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 

 15.03.2020-01.03.2020ב' במשך "שבוע השינויים" של סמסטר  קיץסמסטר הלקורסים הסמסטריאליים של סמסטר ב' ו

 .לא תתאפשר הכנסת שינויים במערכת מחוץ למועדים אלה

 : מועדי ביצוע הרישום הממוחשב .4

ולצפות במועדי הרישום האישיים  , לפורטל האישייכנס לאתר האוניברסיטה, יוכל/תוכל כל תלמיד/ה לה2019 חודש אוגוסטהחל מ

 תוכל/רק במועדים אלה יוכל ."פ, לצורך עריכת המערכת לשנת הלימודים תשתחת "מועדי רישום" בלשונית "רישום" שהוקצו לו/ה

 .במערכת שכבר הקלידלהכנס לאתר ולרשום עצמו לקורסים שברצונו ללמוד או לחילופין לערוך שינויים  ה/התלמיד

 דמי ובתשלום החוג ראש באישור מותנית זה תאריך אחרי עריכת רישום (.27.10.19) הלימודים תחילת יום לפני רישום לערוך יש

 ל"לשנה רישום לערוך יהיה ניתן לא 15/04/2020 אחרי מקרה בכל ,לבכם לתשומת.  2019 יולי חודש למדד צמוד ח"ש 129 בסך איחור

 .פ"תש

 

 ן מועדי הרישום הממוחשב :להל

 שעות תאריך תלמידי שנה

 15-17 2.10.19 שנה א'

 15-17 22.9.19 שנה ב'

 16-18 19.9.19 שנה ג'

 

ניתן לערוך שינויים במערכת עד למועד   (.27.10.19) הלימודים תחילת יום לפניאת הרישום לקורסים יש להשלים 

 עד חצות בלבד. –03.11.2019
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  את מערכת השיעורים כולל מספרי הקורסים שברצונך ללמוד  רצוי להכין מראשבבואך להשתמש ברישום הממוחשב

)לנוחיותך, מצורפת טבלה ריקה של מערכת שיעורים ורשימת השיעורים(. כמו כן, ניתן לראות את השנתון כולו, כולל 

  .תש"פקטלוג הקורסים , תחת www.haifa.ac.ilהמחלקה לשפות זרות באתר האינטרנט של האוניברסיטה  

 אליהם, לפי סדר הקלדתם )קורסי מבוא וקדם לפני , את רשימת הקורסים שאת/ה מעוניין/ת להירשם להכין מראש רצוי

קורסים ביניים וקורסים מתקדמים, וכדומה(. כמו כן, רצוי להכין חלופות, למקרה שלא נותרו מקומות בקורסים 

 שהעדפת להירשם אליהם.

  נט )בהתאם לרמה הנדרשת( נקבע לפי ציון בחינת אמי"ר. יש לבחור באתר האינטר אנגליתהצורך ברישום לקורס

 אחד מהקורסים המוצעים, בקבוצה המתאימה לך.

 (בסיום חובות אנגלית )רמת מתקדמים  – שימו לב, תנאי מעבר אוניברסיטאי לשנה ג'

  תחילה את מספר הקורס שאת/ה רשום/ה אליו,  לבטלאם ברצונך לשנות את הקורס שאת/ה כבר רשום/ה אליו, יש

ידי תלמיד -. שים/י לב: המקום שוויתרת עליו עלול להיתפס עללקורס האחר המבוקש להירשם מחדשורק לאחר מכן 

 אחר, אפילו עוד לפני שתירשם/י לקורס האחר שאת/ה מעוניין/ת ללמוד בו.

 .'אם, חלילה, נכשלת בקורס מבוא בסמסטר א', עליך/עלייך לבטל את ההרשמה לקורס ההמשך שלו בסמסטר ב 

 ייחשב כקורס שהתלמיד/ה לא  ,עד תום מועד השינוייםלו הרשמה קורס שתלמיד/ה נרשם/ה אליו, ולא ביטל/ה את ה

השלים/ה את לימודיו/ה בו )גם אם כלל לא השתתף/ה בו(. התלמיד/ה יידרש/תידרש לשלם עבור קורס כזה. להזכירך, 

, וזה כולל רישום מלא לקורסי להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו/ה ללמוד באותה שנהעל התלמיד/ה 

 .וסמסטר הקיץ ב' סמסטר

  האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה ואחר התאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על

 התלמיד/ה.

 תש"פשנתון 

כל השירותים " שנתון האוניברסיטה לשנה"ל תש"פ מפורסם על כל חלקיו באתר האינטרנט של האוניברסיטה, תחת לשונית

כלליות, תקנונים, הסברים על מתכונת הלימודים של החוגים. מערכת שיעורים מפורטת ניתן . השנתון כולל הנחיות לסטודנט"

 למצוא תחת "קטלוג הקורסים תש"פ" ובאתר האינטרנט של החוג, תחת מידע לסטודנט. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים יתכנו שינויים בשימו לב, י

 !!!חשוב
קורס שהתלמיד נרשם אליו, ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד כקורס שלא השלימו )גם אם לא 

 השתתף בו( ויידרש לשלם עבורו. 

רסי סמסטר על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקו

 ב'

 31.1.20-ויסתיים ב 27.10.19-סמסטר א' יתחיל ב

 26.6.20-ויסתיים ב 8.3.20-סטר ב' יתחיל בסמ

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
http://www.haifa.ac.il/
https://studapps.haifa.ac.il/catalog/#/courses
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 הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט
 

 ,סטודנט יקר / סטודנטית יקרה

 .יחל הרישום לקורסים במערכת הרישום של האוניברסיטה, בהתאם לחלונות הזמן האישיים 15.09.2019בתאריך 

 :לפניכם מספר המלצות אשר ימנעו בעיות עתידיות ברישום

 ימים לפני תחילת הרישום. 10ום הראשון עד לשלם את התשליש  .1
מומלץ לנסות ולהיכנס למערכת הרישום עם הסיסמה הראשונית לפני מועד הרישום בכדי לבדוק שלא קיימת בעיה  .2

 בכניסה למערכת.
 החל מהשבוע האחרון של אוגוסט יש להיכנס למערכת הרישום ולבדוק את זמני הרישום האישיים שלך. .3
נוחותכם, ל .מומלץ להוציא תדפיס מערכת שיעורים ולוודא כי הקורסים אליהם נרשמת מופיעיםלאחר סיום הרישום,  .4

 הנחיות להוצאת תדפיס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטים
 

 בחר ב"מועדי רישום"        תחת התפריט    מסך דף הבית   עם הכניסה למערכת יפתח

 יפתח החלון :   יש לבחור  

 

 מוצגות תכניות הלימוד אליהן התקבלת או בהן אתה לומד.  חלונות רישום -במסך 

פה זרה" . כנית לימודים נוספת  "אנגלית שת חלונות רישום –לכל סטודנט החייב בקורסי "אנגלית שפה זרה" תתווסף במסך 

 ם לקורסי אנגלית יתבצע תחת תוכנית זוושיר

 בשורה המתאימה.  לתכנית לימודים מסוימים, לחץ על  שלךבכדי לצפות בזמני הרישום 

  לתכנית הלימודים בשנה ובסמסטר שנבחרו: שלךתפתח חלונית, כדוגמת החלונית הבאה, המציגה את זמני הרישום 

 .לחץ על 

שם נמצא מדריך הוראות הרישום, כמו כן, לעיונכם סרטון הדרכה לרישום  ן לעבור ל תחת לשונית רישום נית

 למדריך הרישום. כאןלסרטון. לחצו  כאןלחצו בפורטל. 

 

למרכז שירות ותמיכה , ניתן לפנות סטודנטים המבקשים סיוע טכנית לבעיות הקשורות לכניסה לפורטל הרישום באוניברסיטה

 .לסטודנטים

 בכל בעיה אחרת שאינה קשורה לכניסה למערכת הרישום ניתן לפנות למרכזות החוג.

tel:%2B972%204%208249714
tel:%2B%20972%204%208288821
http://usersguidecenter.haifa.ac.il/public/view_lessons_list_students_portal.pdf
http://flv1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityUnits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://flv1.haifa.ac.il/tikshuv1/universityUnits/helpdesk/rishum_portal_good.mp4
http://usersguidecenter.haifa.ac.il/public/students_registration_guidebook.pdf
http://usersguidecenter.haifa.ac.il/public/students_registration_guidebook.pdf
https://www.haifa.ac.il/index.php/he/computing-services-for-students.html
https://www.haifa.ac.il/index.php/he/computing-services-for-students.html
https://www.haifa.ac.il/index.php/he/computing-services-for-students.html
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 האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה

 ימודים מוטלת על התלמידוהתאמתה לתקנות תכנית הל
 

 חשוב: 

קורס שהתלמיד נרשם אליו, ולא ביצע ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד כקורס שלא השלימו )גם אם לא השתתף 

בו( ויידרש לשלם עבורו. על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום 

 וקיץ. מלא לקורסי סמסטר ב'

 

 .ובהיצע הקורסים מערכת השעותתכניות הלימודים שימו לב, ייתכנו שינויים ב
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