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 גסמסטר קיץ, תשפ" -רישום לקורסים

 
 . "נט-מידעמערכת "יתקיים באמצעות  גתשפ" קיץסמסטר הרישום לקורסי 

 ניתן לראותחלונות הזמן את  לקורסים. להירשםניתן בהם  חלונות זמןייקבעו  .יתלכל סטודנט

 .מהו חלון הזמן שלי>רישום לקורסים> נט-במערכת מידע
 

 שוב ומפורט אודות הרישום לקורסיםלהלן מידע ח
 

 שכר לימוד
 לימוד כנדרש.-הרישום לקורסים יתאפשר רק לאחר הסדרת שכר

שכר הלימוד כנדרש אינם רשאים.ות להירשם   נטים.ות ממשיכים.ות שטרם שילמו אתסטוד
 על כן, יש לדאוג להסדרת התשלום  כשבוע לפני המועד לרישום לקורסים. לקורסים.

 נט-מערכת מידע הצפיה ביתרת החוב אפשרית באמצעות הזמנת כרטסת כספית בניתוב הבא:

 יתרה לתשלום לתאריך הדוח בחובה.הזמנת מסמכים>>כרטסת כספית: סה"כ  >>
 

  דואר אלקטרוניעדכון כתובת 
 .OFFICE365במערכת  .ותהמכללה שולחת הודעות שוטפות לכתובות הדוא"ל של הסטודנטים

להפעיל את חשבון  .הובאחריותו .יתעל מנת להמשיך ולקבל את הודעות המכללה, על הסטודנט

ת הקיימות באתר האינטרנט של המכללה וזאת על פי ההנחיו OFFICE365במערכת  הדוא"ל
 "יחידת המחשב".בקישור 

 

  גתשפ"ידיעון 
 כאן. לצפייה לחץ מפורסם באתר האקדמיתהידיעון 

ומספר נקודות הזכות שיש להשלים בכל  ות תכניות הלימודיםמידע מפורט אוד מופיעבידיעון 

 .בתוכנית .ןשנת תחילת לימודיכםבידיעון של . יש לבחור פירוט דרישות הקדםו מסגרת

 

  מערכת השעות, מועדי הבחינות ותקצירי הקורסים
 קיימות שתי אפשרויות לצפייה במערכת השעות:

 ם > תכנית הלימוד שלי.אתרי קורסי נט >-מידעבאמצעות כניסה למערכת  .1
יש לבחור במסגרת את תכנית הלימודים >  - חיפוש קורסים במערכתלבאמצעות כניסה  .2

רת> במסלול יש לבחור את תכנית הלימודים כפי שמופיעה בהודעת הצגת קורסים במסג

הקבלה. אפשרות זו מוצעת גם לסטודנטים.ות המבקשים.ות לברר מועדי קורסים שאינם 

 ן.מתקיימים במסגרת תכנית לימודיהם.

 
 
 

https://idpprod.mta.ac.il/nidp/idff/sso?RequestID=idUOZX_4MTJPNUlkuCDb7PxRttfQ8&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2022-05-09T10%3A07%3A43Z&ProviderID=https%3A%2F%2Fidpprod.mta.ac.il%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MQ%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&agAppNa=rishun&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Frishum.mta.ac.il%2Fyedion%2Ffireflyweb.aspx%3Fappname%3DBSHITA%26prgname%3Dlogin%26_ga%3D2.91024986.1142450137.1652077602-1960834378.1643017429&AuthnContextStatementRef=secure%2Fname%2Fpassword%2Furi
https://www.mta.ac.il/he-il/it
https://www.mta.ac.il/he-il/it
https://www.mta.ac.il/he-il/studentsinfo/yedion
https://www.mta.ac.il/he-il/studentsinfo/yedion
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Enter_Search&_ga=2.181824551.1020980259.1648963243-1960834378.1643017429
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  גיליון ציונים
הודעות >  במידע נט ניתן להזמין שנלמדו עד כהמפרט את הציונים בקורסים גיליון הציונים ה

לאחר מספר דקות גיליון הציונים ניתן לצפייה  .ומסמכים > הזמנת מסמכים > גיליון ציונים

 ולהדפסה ב"מעקב אחרי פניות".
 

 )לבדיקת יתרת החובות לתואר( אקדמיים חובות מאזן
הנדרשות  נקודות הזכותללמוד ו .יתמפרט את כל קורסי החובה שעל הסטודנטמאזן החובות 

מסמכים > הזמנת הודעות ומידע נט > . ניתן להזמין את המאזן ברה ובסמינריםבקורסי הבחי

בעיקר לאלה הנמצאים.ות בשנה האחרונה ללימודים, , ית.. מומלץ לכל סטודנטמסמכים > מאזן

 .מאזן החובות האקדמיים בטרם הרישום לקורסיםלבדוק את 
 

 חלונות זמן 
 .הללא קשר למצבו ר תחילת הלימודיםמחזועל פי  נקבע  .יתחלון הזמן של כל סטודנט

 האקדמי בתכנית.

.ות יהיו רשאים .ותהסטודנטים .להירשם לקורסים ניתןנקבעו חלונות זמן בהם  .יתלכל סטודנט

לא ניתן לשנות את מועדי הרישום  ן.במועדים שנקבעו להם. אך ורק רישום לקורסיםללהיכנס 

 .שנקבעו
 
 -פירוט חלונות הזמןלהלן 

. זמן שהייה במערכת לצורך .ית: בתאריך ובשעת הכניסה שנקבע לכל סטודנטשוןחלון זמן רא

 רישום לקורסים הוא עד שעתיים מתחילת המועד שנקבע. בתום השעתיים ייסגר חלון הזמן.

חלון הזמן הראשון ועד  מהיום בו נקבעלמערכת הרישום תתאפשרנה החל  כניסות נוספות
מהו חלון  –נט" -במערכת "מידע .יתג לכל סטודנטבהתאם למוצ (כולל) 16/06/23לתאריך 
 .הזמן שלי

 
ניתן יהיה ו רישום מאוחריתקיים  )שבוע ראשון של סמסטר הקיץ( 13-21/07/23 בתאריכים

 רישום לקורסים. ביטוליאו /ה והוספ ,לבצע שינויים במערכת השעות

לות אלה יוסרו בעת מגב –בתוכניות בהן קיימות מגבלות לגבי היקף הרישום לקורסי הבחירה 

 .פנויניתן יהיה להירשם לקורסי בחירה נוספים על בסיס מקום  כמו כןהרישום המאוחר. 

 
 תהליך הרישוםנחיות לה

 במידע נטבאופן עצמאי  מתקייםכנית הלימודים בי תלכל מרכי הרישום
 

 קורסים א.

 מומלץ להירשם לקורסים על פי הסדר הבא:

 .בהתאם לשלב הלימודים בתוכנית -קורסי החובה  •

 .בהתאם לשלב הלימודים בתוכנית -קורסי הבחירה  •

 שנה ג'/ד' בתכניות הרלבנטיות.ב .ותלסטודנטים יםמיועד – סדנאות/סמינרים •
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המשויך  ובה להירשם הן לשיעור והן לתרגילח -בקורסים בהם יש שיעור ותרגיל  •

 לשיעור הרלוונטי.

מגבלות אלה  –גבי היקף הרישום לקורסי הבחירה בתוכניות בהן קיימות מגבלות ל •

בחירה  יוסרו בעת הרישום המאוחר. ברישום המאוחר ניתן יהיה להירשם לקורסי
 .נוספים על בסיס מקום פנוי

בסיסי,  :ברמותיינתנו קורסי אנגלית  גתשפ"קיץ בסמסטר  –קורסי אנגלית לפטור  •

גלית עד לתום השנה השנייה יש להגיע לרמת פטור באנ .מתקדמים א' ומתקדמים ב'

. מומלץ כאןללימודים. מידע מפורט אודות האפשרויות להשגת הפטור באנגלית מופיע 

עלות קורסי האנגלית בסמסטר הקיץ גבוהה  .'סי האנגלית כבר בשנה אלהירשם לקור

 ב'.-מאשר בסמסטר א' ויותר 

רה לקורסים שמועדי הבחינה חופפים או סמוכים זה לזה, במקלהירשם   סטודנט.ית שבחר.ה •

האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת  .זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד
 יתבחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.

רסה במערכת שמונע ניסיון רישום חוזר בזמן קצר בוצע שדרוג ג -נט-שדרוג גרסה במידע •

מידי. משמעות השינוי היא שבמידה וניסיון רישום לקורס נדחה מכל סיבה שהיא, לא ניתן 

 שניות.   30יהיה לנסות שוב להירשם לאותו הקורס במשך 
 
 ביטול רישום לקורס  .ב

דקות בלבד ממועד  5 למשךבקורס יישמר  .המקומו –לקורס  .הרישומו .יתסטודנט .הביטל

 ף.כנס ביטול הרישום לתוקיי קות,ד 5תוך  צע רישום מחדש לקורסוהביטול. אם לא יב
 

 : רשם לקורסים במקרים הבאיםילא ניתן לה .ג

 לימוד קודמים ו/או אי תשלום שכר לימוד כנדרש . חובות שכר •

ה זו ם (חפיפבין מועדי הקורס למועדי קורסים אחרימלאה או חלקית חפיפת שעות  •

 הלימודים של האקדמית).אסורה עפ"י תקנון 

 אי עמידה בדרישות קדם ו/או בדרישות לימוד במקביל ו/או בדרישות לימוד מוקדם. •

 .MyMtaבמקרה זה יש לפתוח פנייה ל לצורך שיפור ציון חיובי בקורס.רישום  •

. תשהוטלו בתוכניות מסויימו מגבלות בהיקף רישום לקורסים (חובה ובחירה)חריגה מ •

רשם לקורסים נוספים ברישום יבתום הרישום הרגיל יוסרו המגבלות וניתן יהיה לה

 המאוחר. 

לא ניתן להירשם לקורסים מתקדמים ללא רישום לקורס הקדם בסמסטר קודם. ניתן יהיה  •

להירשם לקורסים בעלי דרישות קדם בסמסטר קיץ בתנאי שהסטודנט רשום לקורס המהווה 

 צלחה את הקורס המהווה דרישת קדם בסמסטרים קודמים. דרישת קדם או שהשלים בה
 

 רישום לקורס בהמתנה .ד

, יתאפשר במספר מצומצם של קורסים ברישום לקורס שמכסתו התמלאהרישום בהמתנה 

 המאוחר. 

 אין מגבלה לגבי מספר הקורסים אליהם ניתן להירשם בהמתנה.

https://www.mta.ac.il/he-il/studentsinfo/english_classification
https://www.mta.ac.il/he-il/studentsinfo/english_classification
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רישות קדם, דכגון עמידה ב הרישום בהמתנה לקורסים אין המערכת מבצעת בדיקותבשלב 

לפיכך, הרישום בהמתנה לקורס אינו מבטיח את הרישום , רישום בחפיפת שעות וכד'

 בפועל אליו.

 להלן הנחיות לקראת הרישום בהמתנה לקורסים:

לסטודנט.ית  תישלחבהמתנה לקורס ובקורס זה יתפנה מקום,  .ית שנרשם.הסטודנט •

 מקום בקורס. כי התפנה נט -ופיעות במידעוכן להודעות המהודעה למייל של המכללה 

, שעות לביצוע הרישום לקורס 24 .יתמרגע קבלת ההודעה עומדות לרשות הסטודנט •

, לרישום חמישיביום ה. .יתזאת בתלות בחלונות הזמן לרישום המוגדרים לסטודנט

נט לצורך רישום לקורס שהתפנה בו הזמן העומד לרשות הסטודקוצר , י18/07/23

 .שעות 4-למקום 

 ניתן לבצע ביטול רישום לקורס בהמתנה.  •

 יימחקו כל רשימות ההמתנה. המאוחר יום לפני סיום הרישום  •
 

 חריות הרישום לקורסיםא
 .יתסטודנטההאחריות להרכבת מערכת השעות והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה על  •

מרצה ברשימת הנוכחות ע"י המרצה או מתן אישור על ידי ה .יתהוספת שם סטודנט •

בוצע אליו לא  השתתפות בקורסלהצטרפות לקבוצה אינם מהווים אישור לרישום לקורס. 

 .לבחינה באפשרות לגשת תזכהלא רישום, 
 

התשתית הנדרשת לצורך התחברות לביצוע רישום לקורסים באמצעות מערכת 
 :"מידע נט"

 
 וקס.פיירפ-מוזילה, כרום, אדג', אופרהיש צורך בחיבור לאינטרנט עם דפדפן  •

ניתן להיכנס למערכת גם ממחשבים בחו"ל שאין להם מקלדת בעברית ובלבד שבמחשב זה  •
 ניתן לראות מסרי אינטרנט בעברית.

 

 *6086באמצעות פתיחת פניה במידע נט ובטלפון   MyMtaניתן לפנות בכל שאלה ובעיה ל
 

 


