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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 

 

 



 המדור לזרועות הביטחון –חלשנה"ל תשע"הנחיות מחלקתיות 

 לתלמידי שנה א'

 

על אף שהתכניות הינן תוכניות מובנות וסגורות.  ו"משאבי אנוש" "מורשה" ,"ניצבים"תוכניות  :כללי

 מובנות, על כל סטודנט חלה חובה לבצע את הרישום לקורסים.

 

 ':להלן תהליך הרישום לקורסים עבור תלמידי שנה א

 

 קורסי חובה, אנגלית, הבעה – חובות שנה א'

 

עליכם לקרוא את ההנחיות ולחתום על ההצהרה שמופיעה , inbarראשית, כאשר הינכם נכנסים למערכת 

 בתפריט הימני. לאחר שחתמתם על ההצהרה , תוכלו להתחיל ברישום.

התירגולים, מלבד קורסי עליכם להירשם למערכת המובנית המכילה בתוכה את כל קורסי החובה, כולל 

 האנגלית והבעה.

 כן, בעת הרישום עליכם להירשם קודם כל למערכת המובנית ולאחר מכן בנפרד לאנגלית ולהבעה.-על 

 

 מס' הבהרות:

( נבנתה /משאבי אנושמערכת השעות של כל תוכנית )מורשה /ניצבים – סל – מערכת מובנית .1

 . יחידה אחת –כסל  ,inbarכתוכנית כוללת בתוך מערכת מראש והוזנה 

 בכל סל יופיעו כל קורסי הלימוד כיחידה אחת.

 

לדוגמא: "ניצבים מחולקת לשתי קבוצות,   תוכנית  כל – (1/2חלוקת התוכניות לשתי קבוצות )

 . 2שנה א'  ט"ו/ ניצבים  1שנה א'  ט"ו

 לידיעתכם, אין הבדל בין שתי הקבוצות, זוהי חלוקה שרירותית. 

ת מתלווים למספר הרצאות, כגון: תיאוריוה בתירגוליםרק היא אך ולקבוצות החלוקה משמעות 

 .)לשנה א'(  בקרימינולוגיה, ממשל ופוליטיקה, כתיבה מדעית / הדרכה ביבליוגרפית 

 הערות: 

 הינה חלוקה שרירותית וכל סטודנט יוכל לבחור בין שתי הקבוצות, במידה  1/2-החלוקה ל

 ויישאר מקום. 

 כסה באחת הקבוצות אפשר יהיה להירשם לקבוצה בה נשאר מקום.לאחר מילוי המ 

  ,(, ילמדו ביחד2-ו 1כל הסטודנטים השייכים לתוכנית )כולל את שתי הקבוצות בכל מקרה 

פי הקבוצה אליה -במהלך כל תקופת הלימודים. רק בתרגילים תחולק הכיתה לשתיים, על

 נרשמתם. 

 

להירשם לאשכולות אנגלית והבעה המופיעים מצד לאחר שההרשמה לסל בוצעה בהצלחה, עליכם  -

 ימין.

את רשימת הקורסים שנרשמתם אליהם בסל של התכנית שלכם, תוכלו לראות תחת הלשונית  -

 העליונה "רשימת קבוצות קורס ללא מועדים".

 

 

 



, מלבד קורסי inbarבשעות הקורסים לפי ימים ו מובנית, לא תראו שיבוץ של והמערכתהיות  –הערה 

 גלית.האנ

  לוח הזמנים לכל תכנית, מופיע באתר המדור תחת לשונית של כל תכנית.

 

 

 – לסטודנטים המחויבים בלימודי אנגליתלימודי אנגלית לפטור  .2

 אנגלית במהלך לימודיו. כל סטודנט ישתבץ בעל כל סטודנט להגיע לרמת פטור 

 "ר או אמיר"ם. סמך בחינה פסיכומטרית, אמי-נקבעה עלר שאלקורס המתאים לרמתו,  

 . inbarמעודכנת במערכת  רמה זו 

 
(, הסטודנט יידרש להוסיף /משאבי אנושאחר הרישום למערכת המובנית )מורשה/ניצביםל

 למערכת את הקורס הרלוונטי עבורו באנגלית. 

 

 

   -הבעה עברית  .3

פטור בהבעה ניתן לסטודנטים אשר ) על כל סטודנט להגיע לרמת פטור בהבעה עברית. 

  .(ומעלה בבגרות בהבעה 76ידיהם ציון ב 

 ישנן שתי אפשרויות: 

. הבחינה 03-5318228הרישום מתבצע דרך המחלקה להבעה בטל'   –בחינת פטור בהבעה  3.1

 להירשם לקורס. , חייב 66עובר את הבחינה בציון  שלאפעמים בשנה. סטודנט  'מתקיימת מס

 נטרנט ואינו כרוך בתשלום. דרך האי הקורס מועבר -קורס הבעה מתוקשב  3.2

 בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בקיץ לא יתקיים קורס זה. -בכל שנה יתקיימו שני קורסים בהבעה       

 

  –סמך לימודים קודמים -על םפטורים מקורסי .4

יעביר  – ומעוניין לקבל הכרה בגינם )פטור מקורסים(בעבר קורסים למד טודנט במקרה שבו ס

ויקבל ך באוניברסיטה, וועדת הסטטוס, המוסמ םאחר שבקשתו תועבר לגורלגליון ציונים למדור. 

 הכרה בקורס שלמד.אישור על  

 כל עוד לא התקבל אישור רשמי על פטור, הסטודנט מחוייב להגיע לשיעורים כרגיל.

: את הבקשה לפטור יש להגיש לפני תחילת שנה"ל למדור. סטודנט שקיבל פטור מועדת הערה

 .בלבדיל למדור ע"מ למחוק את הקורס מתכנית לימודיו בתקופת הרישום הסטטוס, ישלח מי

 אין אפשרות למחוק את הקורס בסוף סמסטר או בסוף שנה"ל לאחר שכבר נלמד.

 

 

 

 בהצלחה!


