
 הנחיות לקראת פתיחת שנה"ל בטכניון 
 
 

 סטודנט/ית יקר/ה,

 
  לקראת פתיחת שנת הלימודים, אנו רוצים להביא לידיעתך מספר הנחיות:

  21.10.20-מההחל   -פתיחת שנה"ל 

 

 פתיחת מייל טכניוני  

  לאחר שביצעת את התשלום המלא, יועברו למייל שלך הפרטים הבאים 

  קוד סודי לפתיחת מייל טכניוני .1
  מייל טכניוני קמת הנחיות לה .2

המייל הטכניוני, המייל יהיה פעיל ולאחר יממה נוספת יש לגשת  כיממה לאחר שהקמת את 
 /https://techwww.technion.ac.il/tech_ident למודל

 

 מודל  

 –לתשומת ליבך ישנם מקצועות שאינם מופיעים במודל )כגון באתר המודל יופיעו לך המקצועות אליהם נרשמת. 
  הפקולטה למדעי המחשב(

  /https://moodle.technion.ac.il -כתובת המודל 
  הכניסה היא דרך חשבון קמפוס /טכניון

  04-8295600 –במידה ויש בעיה בכניסה יש לפנות למוקד התמיכה הטכנית 
 

 אישור לימודים  

  אנא ראה/י הנחיות לאחר פתיחת שנה"ל על מנת לקבל אישור לימודים
 

 )רישום למקצועות )לא כולל מדעי המחשב 

הגישה לאתרי המודל ניתנת באופן אוטומטי, בהתאם לקורסים שרשמת בטופס ההרשמה של לימודי צבירה תוך 
 מספר ימים מרגע השלמת ההרשמה והתשלום.

ן הקישורים למפגשי הזום יופיעו באתרי הקורסים, בהתאם לאופן ניהול האתר של צוות ההוראה. יש להתעדכ
בתוך אתר הקורס )מודל( ולעקוב אחרי ההודעות שנשלחות מטעם המרצים והמתרגלים בפורום החדשות של 

 האתר. אפשר להצטרף לכל קבוצה ולהיצמד אליה במהלך כל הסמסטר.
ניתן יהיה להגיע לכל קבוצת לימוד על בסיס מקום פנוי )לא ניתן  –במידה והלימודים יתקיימו באופן פרונטאלי 

 אש(.לדעת מר
  *יתכנו שינויים בהתאם להחלטת הפקולטה בפתיחת שנה"ל.

https://cont-edu.technion.ac.il/programs/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%99-%D7%98%D7%A7-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA/?landing=1&ref=1010
https://cont-edu.technion.ac.il/wp-content/uploads/2017/12/moodle.pdf
https://techwww.technion.ac.il/tech_ident/
https://moodle.technion.ac.il/
https://cont-edu.technion.ac.il/wp-content/uploads/2018/12/isur.pdf
https://cont-edu.technion.ac.il/wp-content/uploads/2018/12/isur.pdf


  
 
 

 -לסטודנטים הרשומים למקצועות של הפקולטה למדעי המחשב )בלבד( 
  23-מקצועות המתחילים ב 

 ולא דרך המודל. /https://grades.cs.technion.ac.il קבלת הלינקים לזום מתבצעת דרך אתר

  לחצו כאן -להנחיות מפורטות על מערכת מקצועות מדעי המחשב 
 

 רישום לקורסי פיזיקה

יש לשלוח בקשה לרישום בצירוף מסמך המאשר על בגרות  114071או  114051על מנת להירשם לקורס פיזיקה 
 יח"ל בפיזיקה או אישור מעבר של מבחן סיווג, למייל של אמיר הרפז: 5

ugdirector@technion.ac.il 
שור שעברתם את יש לשלוח בקשה לרישום בצירוף אי 114075או  114052על מנת להירשם לקורס פיזיקה 

מ למייל של אמיר הרפז: 1בחינת הסיווג בחשמל או פטור ממנה ואת הקורס פיזיקה 
ugdirector@technion.ac.il 

 

 סידור מערכת  

  /searchhttps://ug3.technion.ac.il/rishum -לינק לבדיקת שעות הלימוד וימי הלימוד 
  דרכו ניתן לראות כיצד את/ה מסדר/ת את המערכת שלך
 סטודנטים באפיק צבירה אינם צריכים להירשם לקבוצות

 

 תעשיה וניהול / כימיה  

  + 125001 094101+  094347+  094345לקורסים של תעשיה ווניהול למקצועות 
  אין צורך לשלוח בקשה רישום לפקולטה )ישנו אישור גורף( .

 

  נסגר – 134058 1הרישום לקורס ביולוגיה  

 

 לחצו כאן לדף מידע לסטודנטים חדשים בפקולטה - סטודנטים לפקולטה להנדסת אזרחית וסביבתית 

 נהלי ספריה 

לספרייה האלקטרונית )ללא צורך בתשלום  סטודנט/ית בעל/ת דוא"ל טכניוני מקבל/ת גישה ישירה
 במידה ומעוניינים לשאול ספרים בפורמט נייר יש לשלם פיקדון. פיקדון(.

 
בגזברות המדור ₪  400פריטים בו זמנית מכל ספריות הטכניון לאחר הפקדת דמי פיקדון בסך  5ניתן לשאול עד 

  tzvira@trdf.technion.ac.il -חוץ. נא לשלוח מייל בקשה ל ללימודי
הטופס המתקבל במעמד התשלום מהווה אסמכתא לרישום בספרייה ויש להעבירו למחלקת השאלה בספרייה 

 רטי ההתקשרות הבאים:)אפשר סרוק במייל( ולצרף את פ cir@technion.ac.ilלמייל: המרכזית 
 שם פרטי

 שם משפחה

https://grades.cs.technion.ac.il/
https://cont-edu.technion.ac.il/wp-content/uploads/2020/10/Students-CS.pdf
https://cont-edu.technion.ac.il/wp-content/uploads/2020/10/Students-CS.pdf
https://ug3.technion.ac.il/rishum/search
https://cont-edu.technion.ac.il/wp-content/uploads/2020/10/Students-cee.pdf
https://cont-edu.technion.ac.il/wp-content/uploads/2020/10/Students-cee.pdf
mailto:.tzvira@trdf.technion.ac.il


 מס. ת.ז. 
 כתובת

 מס. טלפון נייד
 דוא"ל

 ** כרטיס הקורא בתוקף לשנה מיום פתיחתו.
 
 
 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת וטובה,

 היחידה ללימודי המשך -הטכניון 
 

 

 

 

 

 


