
 עדכון סילבוס במערכת מקוונת

 כניסה לאתר

 . יש להיכנס לאתר עדכון הסילבוסים בקישור הבא: 1

bin/teachers_syl/teachers_syl.cgi-https://www4.huji.ac.il/cgi 

 

יש להקליד מספר תעודת זהות )כולל אפסים בתחילת המספר   -." ת.ז. בשורה הראשונה "2

 .ולא כולל ספרת ביקורת(

. אם השכר(מופיע בתלוש ) האוניברסיטאי להקליד את הקוד האישי. בשורה השנייה יש 3

לכל )מקבל תלוש מהאוניברסיטה, ניתן לברר את הקוד האישי דרך הרשות למחשוב  אינך

 ות/מן החוץ, מורים ות/בשנתון יש קוד אישי, כולל מורים ות/שמשובצים ות/המורים

אם שכחת קוד אישי, יש  .הדסה וכו'( ות/מחו"ל, עובדי ות/אורחים ות/מרצים, ות/חדשים

 025883450לפנות לתמיכה ושירות לקוחות של הרשות למחשוב: 

 במסגרת האדומה. Captchaעל המסך הקטן של מבחן המופיע  קוד אימות. יש להזין 4

 "שלח. ללחוץ על "5

 הודעות שגיאה אפשריות בשלב זה: 3

 קוד אימות לא הוזן נכון או לא הוזן בכלל. -"מלל לא הוזן נכון. "1

 מספר ת"ז או הסיסמא לא הוזנו נכון. -" זהות או/ו סיסמא שגויה. " 2

הודעה זאת  -"  - No Courses Found for This Userאין קורסים השנה . " 3

 תתקבל במקרים הבאים: 

 באוניברסיטה בשנת הלימודים הנוכחית ת/המורה לא מלמד 

 לקורס בשנתון צ/הבאוניברסיטה, אבל לא שוב ת/המורה מלמד 

 לקורס עם מספר זהות לא נכון, אך שובצ/ה באוניברסיטה ת/המורה מלמד 

 בקורס שמתחיל בסמסטר א', אבל בזמן הכניסה למערכת ת/המורה מלמד ,

ר א' כבר ננעלו ולא ניתן לעדכנם, הסילבוסים של הקורסים שמתחילים בסמסט

שבועיים לאחר פתיחת סמסטר א'. אותו דבר נכון לגבי הקורסים שמתחילים כ

 בסמסטר ב' עם ההתאמות הנדרשות.

https://www4.huji.ac.il/cgi-bin/teachers_syl/teachers_syl.cgi


ויש  במערכת הלא נכונה ת/נמצא ת/יאה אחרת, סימן שהמשתמשגאם התקבלה הודעת ש

 . בקישור הנכוןלבדוק שנכנסת 

בשנת הלימודים  ת/. אחרי הכניסה למערכת, תופיע רשימה של קורסים בהם המורה מלמד6

 הנוכחית:

 

. על מנת לעדכן את הסילבוס לאחד מן הקורסים שברשימה, יש ללחוץ על מספר או שם 7

 הקורס הרצוי.של 

 . לאחר בחירת הקורס, יפתח הטופס המקוון של הסילבוס של קורס זה:8
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 . יש לקרוא בעיון את ההערות המופיעות בראש הדף.9

 . מומלץ מאוד להיעזר בדפי הסבר למילוי הסילבוס ובתבנית המצורפת.10

 יש לשים לב לכך ש:

 ובאנגלית )התלמידים כנים של כל אחד מסעיפי הסילבוס זהים בעברית הת

סילבוס באנגלית בנפרד ויכולים לבחור באיזה מן הרואים את הסילבוס בעברית ו

את הסילבוס  י/לכתוב "ראה לאהסילבוסים הם מעדיפים להשתמש. נא 

 ., אלא לתרגם את הסעיפיםבאנגלית"

 ניתן להסתפק בסילבוס ומוגדר כך בשנתון במידה והקורס נלמד באנגלית ,

 בלבד.באנגלית 

העתיק את כל סעיפיו לטופס , יש לWORD. לאחר כתיבת הסילבוס ושמירתו בקובץ 11

המקוון. או להזין את כל הנתונים ישירות לקובץ המקוון ולהקפיד על שמירת הנתונים ככל 

 החובה המסומנים בכוכבית. שדות לפחות את כל יש למלא  .שנדרש

עדכן בשנתון   /Final Copy, יש ללחוץ על   . לאחר השלמת כל סעיפי החובה של הסילבוס12

 המופיע בתחתית הדף.



 

 . אם כל הנתונים נקלטו, תתקבל ההודעה הבאה:13

 

 במידה ואחד )או יותר( מסעיפי החובה לא מולאו, תתקבל ההודעה הבאה:

 

 והשדות החסרים יסומנו במסגרת אדומה:

 



בשנתון האוניברסיטה:  ו. לאחר עדכון הסילבוס, אפשר יהיה לראות14

http://shnaton.huji.ac.il/  

. במקרה זה, העדכון שבוצע אפשרות לשמור את הנתונים בטיוטהכמו כן, קיימת . 15

כל שדות  למלא את תדרשויוצג בשנתון. ע"מ לשמור את הסילבוס בטיוטה, לא לא בסילבוס 

 עה הבאה:דהחובה. לאחר שמירת הסילבוס כטיוטה, תתקבל ההו

 

ללא כל . כאשר מדובר בקורס שהתקיים בשנה הקודמת ומתקיים השנה במתכונת זהה, 16

עדכון הסילבוס )או בעצם בעדכון התאריך על גבי ב, עדיין יש צורך שינוי בסילבוס הקורס

   את הטופס המקוון וללחוץ עלהסילבוס בשנתון(. במקרה כזה, יש לפתוח 

Final Copy/עדכן את התאריך על גבי הסילבוס.תפעולה זאת   עדכן בשנתון 

http://shnaton.huji.ac.il/

