
א"יום הכרות תשפ



:ברוכים הבאים לאקדמית גליל מערבי

היכרות כללית עם אתר המכללה•

:אתר המכללה
www.wgalil.ac.il

http://www.wgalil.ac.il/


:דגשים באתר המכללה

סטודנטים

דקנאט

ספריה

לוח זמנים אקדמי

תכניות לימודים ומידע נוסף, חוגים–תואר שני , תואר ראשון

גישה למידע האישי ולמודל



מסך ראשי

https://www.wgalil.ac.il/


:מסלולי הלימוד
:  מסלולי הלימוד מגוונים וכוללים

:  כגון(מסלול חד חוגי •
חינוך ורב  , ניהול, קרימינולוגיה

)תחומי
:  כגון(מסלול דו חוגי •

,  קרימינולוגיה-סוציולוגיה
חינוך לקויות  , כלכלה ניהול

)למידה
תוארתואר •

מסלולי הלימוד נחלקים למסלול  
, מסלול לימודי ערב, לימודי יום

.ועוד, מסלולים מובנים
ימי הלימוד עשויים להשתנות  

.משנה לשנה



או על  , ניתן להגיע לתפריט סטודנטים על ידי הפעלת הסרגל הימני
. ידי לחיצה על לשונית סטודנטים

שנתון ועוד, תקנון לימודים, לוח זמנים אקדמי: התפריט הימני מכיל



:על לשונית הסטודנטים יפתח המסך הבאבלחיצה



:מידע אישי

יש להחליף סיסמא ולוודא כי הפרטים  , לאחר הכניסה הראשונית
ז.בתחשוב לבדוק שהפרטים רשומים כפי שמופיעים . האישיים נכונים

.וכן לעדכן את השם באנגלית

דף ראשי: מידע אישי

שיחזור סיסמא



נא  . לאחר הכניסה הראשונית תתבקשו להחליף סיסמא ולעדכן פרטים
.כולל השם המלא באנגלית, להקפיד למלא את כל הפרטים

לאחר החלפת הסיסמא : חשוב
.  אותה לעצמכםרישמו

תצטרכו אותה בכל פעם 
.שתרצו להיכנס למידע האישי

מסך העלאת מסמכים מאפשר 
.  לכם להכניס תמונה שלכם

במיוחד  , חשוב לבצע זאת
.פ"בתקופה זו שאיננו מתראים פו

קבלות , מאזן, גיליון ציונים: הפרטים האישיים שלכם יופיעו בכל המסמכים כגון
.לכן חשוב שיהיו נכונים. ועוד, אישור זכאות לתואר, אישור לימודים, תשלום

מסך עדכון פרטים



:מידע לסטודנט
:הדף הראשי מכיל את כל  המידע העדכני

גיליון ציונים

דף חשבון

לוח בחינות

מערכת שעות

רישום לקורסים

השיעורים שלי

אפשרויות נוספות

בקשות וערעורים

הודעות

עדכון פרטים

אתר המכללה

ספריה

365אופיס 



:בדף הבית ניתן לראות הודעות אישיות וכן לבצע פעולות שונות
גיליון ציונים  , לוח בחינות, במערכת שעותצפיה, רישום לקורסים

.ועוד, ומאזן חובות
.כמו כן ניתן להגיש בקשות וערעורים ולהוציא אישורים שונים



,  מאזן חובות וכן, הוצאת גיליון ציונים: תפריט גיליון ציונים
הגשת בקשת זכאות  , בסיום התואר



,  מרצה, סמסטר, שם הקורס: תצוגת גיליון ציונים
אחוז הנוכחות בשיעור, ציון סופי, ז"נ



1אפשרות –תצוגת מאזן חובות לפי תחומים 
הדפסת  

מאזן 
למסך



2אפשרות –תצוגת מאזן חובות 



ועוד, אפשרות תשלום, יתרות, פירוט תשלומים: דף חשבון



בחינות שעברו וכן ניתן , מאפשר לראות בחינות עתידיות: לוח בחינות
להוציא קובץ מרוכז של הבחינות על ידי לחיצה על כפתור תצוגת בחינות  

PDFהלוח יופיע בתחתית העמוד בצד שמאל כקובץ . עתידיות



תצוגת לוח בחינות בקובץ



יש לבחור את . מבנה יומן: אפשרויות תצוגת מערכת
.שנת הלימודים והסמסטר לתצוגה



תצוגת מערכת מבנה שורות



:תהליך בניית מערכת

היועץ  "בנית המערכת מתבצעת על ידי 
".הוירטואלי

רישום  , כניסה באמצעות המידע האישי
:לקורסים

יש להיכנס למידע האישי

רישום לקורסים: במידע האישי יש לבחור

https://michlol.wgalil.ac.il/michlol3/data/Gonline.pdf


:מערכת שעות לדוגמא

הדפסת המערכת

הקובץ יופיע בתחתית . הדפסת המערכת אינה מצריכה מדפסת: שימו לב
.יש לפתוח את הקובץ, במערכתלצפיה. כקובץ, העמוד

קורסים מתוקשבים לא ניתן לראות  : שימו לב
מבנה שורות, רק בהדפסת מערכת. בתצוגה זו



:תצוגת המערכת המודפסת

ג המסך אינה מצריכה חיבור  "הדפסת המערכת ע: שימו לב
,  במערכתלצפיה. כקובץ, הקובץ יופיע בתחתית העמוד. למדפסת

.כמובן שניתן גם להדפיס. יש לפתוח את הקובץ

:  קורס מתוקשב
ללא יום ושעה



מועדי השיעור  , שמות המרצים, דף המידע מכיל את שמות השיעור
.וכן אפשרות גישה למודל

:כפי שתוכלו לראות בשקף הבא, דף השיעור מכיל מידע רב

קישור לסילבוס



מטלות ועוד, ז"נ, סילבוס, פרטי השיעור: דף מידע לשיעור



בלשונית זו : אפשרויות נוספות
ניתן להפיק אישורים שונים



ניתן להירשם לבחינות כניסה כגון מבחן  , וכן
ל"יעומבחן ם"אמיר



:בדף זה ניתן להגיש בקשות ל
מדור שכר לימוד
 דקנאטשרותי
פניה לרכז  , בקשה לשינוי מערכת: בקשות בנושאים שונים

אנגלית ועוד

צפיה
במענה  
לבקשה



מסך הודעות אישיות מאפשר לראות את כל ההודעות  
שנשלחות לסטודנט בנושאים השונים



המערכת מאפשרת מעבר ישיר מהמידע האישי לכלים  
וכן הורדה ושימוש  הספריהאתר , אתר המכללה: נוספים

הכוללים מגוון כלים שישרתו אתכם  365האופיסבכלי 
.במהלך הלימודים



רישום לסיוע לימודי

השיעורים שלי



דרכי גישה: אתר מלווה למידה- MOODLE)(המודל  

:ניתן להיכנס למודל בשתי צורות
סטודנטיםמהמסך הראשי באתר תחת לשונית •

)מצריך כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא(

במידע האישיממסך השיעורים שלי •
)מאפשר גישה ישירה ללא צורך בהזדהות(



MOODLE–מסך כניסה

ז וסיסמא.הזדהות באמצעות ת-מסך הכניסה הראשי

ז.ת: שם משתמש
סיסמא



MOODLE–מסך ראשי
ניתן לראות את רשימת . לאחר ההזדהות נקבל את תצוגת כל הקורסים הנלמדים

.אם נגלול את המסך כלפי מטה, או ברשימה, הקורסים בצד שמאל של המסך

רשימת הקורסים



MOODLE–מסך ראשי

רשימת הקורסים בחירת הקורס או מהסרגל  
:או פתיחת הריבועים



MOODLE–קורס לדוגמא

תצוגת כל הקורסים שלי

תפריט ניווט 
בקורס זה



MOODLE–קורס לדוגמא
,  הסברים, מצגות: יחידת ההוראה מכילה בתוכה את תכני הקורס

קישור להקלטות הזום ועוד, מטלות

קישור לזום 
הקורס



ZOOM

נכון להיום  . 18.10.2020, א תתחיל ביום ראשון"שנת הלימודים תשפ
,  בהמשך יתכנו לימודים היברידיים. הלימודים ילמדו באמצעות מערכת הזום

.שלושה בקמפוס/פעם בשבועיים
.תלוי בהנחיות שנקבל ממשרד הבריאותהכל

כאשר כל מרצה מעלה את הקישור , לכל שיעור יש את הקישור שלו לזום
.המודל–לאתר הקורס 

:בדף הבית של המודל מופיע הקישור הבא

.לחיצה על הקישור מחברת אתכם ישירות לשיעור
.  מתקיים ביום ובשעה שכתובה במערכת, שיעור המתקיים בזום

.עליכם להיכנס לשיעור במועד שכתוב לכם במערכת השעות



ZOOM
יש לפתוח את הזום: מסך הכניסה

פתיחת הזום



ZOOM

מסך ראשי לאחר התחברות



צוות המכללה האקדמית גליל מערבי מאחל לכלל  
!!!הסטודנטים שנה טובה ופורייה והצלחה בלימודים
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