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באמצעות התפריט הימני להירשם לתכנית המובנית )מורשה / ניצבים/ משא"ן(  עליכם .2

 יעוץ וירטואליבלחיצה על 

 לחתום על ההצהרה עליכם –מיד לאחר מכן, תעלה ההצהרה  .3

 בחירת סל לשיבוץמיד לאחר מכן יעלה חלון של  .4

 2או מורשה שנה א 1מורשה שנה א דוגמא,מתוך שתי האופציות, ל 1יש לבחור סל  4.1

 OKעל כפתור יש ללחוץ על שיבוץ ואח"כ  4.2

 

 

, מלבד קורסי ללא קורסים וללא ימים ושעותייפתח חלון של מערכת שעות כעת, 

 האנגלית.

 

לחצו על: "רשימת  –אם הנכם מעוניינים לצפות בקורסים שנרשמתם אליהם  4.3

 קבוצות קורס ללא מועדים"

לסל, המכיל בתוכו  םלב, כי שאר האשכולות יהיו ריקים, היות ונרשמת מושי – הערה

 .מלבד אנגלית והבעהבהם,  יםמחויב םאת כל הקורסים שאת



 

 

  

 – רישום לקורסי אנגלית .5

 לראות שהוא מסומן בכתום  – אשכול אנגליתבלבחור בתפריט הימני  עליכם 5.1

 שיבוץ מרשימה.וללחוץ  על הכפתור העליון 

ייפתח חלון ובו כל הקורסים באנגלית, ברמה הרלוונטית לך, המתקיימים במהלך  5.2

 השנה בקמפוס.

 

 ."לזרועות הביטחון בלבד" עם ההערהלבחור באחד הקורסים  עליכם 5.3

להירשם לקורס באנגלית, הסיבה היא ככל הנראה שהקורס  מצליחים אינכםאם  5.4

 לבחור בקבוצה אחרת השייכת ל"זרועות הביטחון". עליכםמלא ו

ללחוץ על  עליכםבהחלפת קבוצה באנגלית בעת הרישום,  ניםמעוניי הנכםבמידה ו 5.5

 המופיע על גבי מסך מערכת שעות עם שיבוץ הקורס. abהאייקון 

 



 –רישום להבעה  .6

 .אשכול הבעהבלבחור בתפריט הימני  עליכםכעת,   6.1

שיבוץ ללחוץ על  עליכםאת רשימת קורסי ההבעה,  יםרוא אינכםבמידה ו

 .מרשימה

 ייפתח חלון ובו כל הקורסים בהבעה המתקיימים במהלך השנה בקמפוס. 6.2

מדובר על  – "לזרועות הביטחון בלבד" עם ההערה לבחור באחד הקורסים עליכם 6.3

 06-010-86או  06-010-85הקורסים הבאים: 

 

להירשם לקורס בהבעה, הסיבה היא ככל הנראה שהקורס  מצליחים אינכםאם  6.4

 לבחור בקבוצה אחרת השייכת ל"זרועות הביטחון". עליכםמלא ו

לראות ב"רשימת קבוצות קורס  ותוכל –לב, כי את הרישום לקורס הבעה  מושי 6.5

 ללא מועדים".

ים של תכנית את החלון הבא, הכולל את כל הקורס ורישום תראבסיום ה .7

 הבעה עברית. מורשה/ניצבים/משא"ן וכן את הקורס ב

 השעות.: את הקורס באנגלית תראו בנפרד, בחלון מערכת הערה

  

 סטודנט שהתקבל ללימודים כלליים, יצור קשר עם צוות המדור לצורך רישומו. .8

 

 לקורסים!ביצעתם בהצלחה את הרישום 

 

 


