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30/6/2020: עדכון. ת  

 
 57053, מסלול ו, מחזור ל"מגזר ציבורילהמומלצת תוכנית המנהלים 

 ב' תשפ"א-סמסטרים א' ו –שנה ב' ל הנחיות רישום
 

 
 .יעוץ וירטואליוללחוץ על לשונית  >למערכת המידע האישי אינבריש להיכנס  .1
 .בתחתית החלון הקופץ הערה/ההסכמהכתב יש לאשר את  .2

 
ביה"ס למינהל עסקים (מנע"ס מנהלים  –: שנה ב' אשכול התחתוןיש להיכנס ל, בטור הימני של אשכול לימודי, הבאבמסך  .3

 שנה ב') ולסמן "שיבוץ מרשימה". ומחזור ל"-ציבורי
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י לחיצה על "מהקורסים ע לכל אחדיש להירשם ב' לשנה"ל תשפ"א. -בפניכם רשימת הקורסים של סמטרים א' ותיפתח  .4
 + אנגלית עסקית למנהלים (מבחן פטור). קורסים בסך הכל 7-יש לבצע רישום ל. אייקון העיפרון מימין לשם הקורס

 
 

**איך ניתן לוודא שהרישום נקלט? יש להיכנס במסך למעלה ל"רשימת קבוצות קורס ללא מועדים". זו הרשימה שצריכה 
 להופיע:

 
 : במסך זה לא יופיע התרגול של עקרונות המימון בנפרד, כי הוא חלק מהקורס.הערה
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 -אנגלית עסקית למנהלים
 נדרש להגיע עד סיום לימודיו לפטור מאנגלית לתואר שני. ינהלי האוניברסיטה, כל סטודנט לתואר שנ עפ"י

ן ייחודי המתקיים במסגרת . מבחן זה הינו מבח(אנגלית עסקית למנהלים) יתקיים מבחן פטור באנגלית סמסטר ב'במהלך 
 ית לתואר שני.התוכנית, והוא מיועד למי שלא עומד בקריטריונים לקבלת פטור מאנגל

 .לתואר שני אנגליתחובת מי שיעבור את הבחינה, יקבל פטור מ
 מי שלא יעבור את הבחינה, יידרש לבצע מבחן מיון וללמוד קורס/י אנגלית עפ"י דרישת היחידה לאנגלית כשפה זרה.

 
 /1905https://efl.biu.ac.il/nodeבשלב ראשון, עליכם להיכנס לתקנון הפטורים של היחידה לאנגלית בלינק הזה: 

 ולבדוק אם הנכם זכאים לפטור.
ולבקש את אישורם לפטור מאנגלית לתואר  efl.unit@biu.ac.ilעליכם לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה במייל  –אם כן 

 emba.gov@biu.ac.ilשני. לאחר קבלת האישור, יש להעבירו לידיעת מזכירות התוכנית למייל 
ית כדי שלא נחייבך להיבחן במבחן הפטור הפנימי של התוכנית ובמידת הצורך לבצע מחיקת הרישום ל"אנגלית עסק

 למנהלים".
תידרש להיבחן במבחן הפטור  –אם אינך עומד בקריטריונים ו/או קיבלת תשובה שלילית מהיחידה לאנגלית כשפה זרה 

 במסגרת התוכנית. אין צורך לפנות ליחידה לאנגלית בעניין מבחן הפטור הפנימי של התוכנית.
 

 efl.unit@biu.ac.il 03-5318237  פרטי התקשרות על מזכירות היחידה לאנגלית כשפה זרה:
 

 של המחלקה ללימודי יסוד של האוניברסיטה נדרשים בלימוד קורסי יהדות סטודנטים לתואר שני בבר אילן - קורסי יהדות .5
 .לתואר שני המחלקה ללימודי יסודם ופטורים של נהלי' ר. עד סוף שנה ב' ללימודיםויש להשלימם  ש"ש 4בהיקף 

ש"ש בשנה"ל תש"ף (מושגי יסוד ביהדות  2חשוב לציין שחלק גדול מהסטודנטים למד כבר קורס יהדות בהיקף 
 ד"ר יונתן פיינטוך)./02-998-26

היקף השעות החסר לו. כמו כן, באחריות הסטודנט להירשם לקורס/י באחריות כל אחד מהסטודנטים לבדוק מהו 
 ."זוכהכל הקודם "בשיטת ו היהדות של האוניברסיטה

 :הערות
 – אליהם אופן הרישוםלקורסים ובהתייחס להאוניברסיטה תפתח קורסי יהדות גם בסמסטר קיץ תשפ"א. לגבי פרטים  *

 .2021ת חודש מאי קראמול מזכירות המחלקה ליהדות ניתן להתעדכן ל
 *לסילבוסים של הקורסים, יש להיכנס לקטלוג הקורסים בלינק הבא:

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx 
 *בעת הרישום אנא שימו לב להיקף הקורס אליו אתם נרשמים.

 :יש לפנות למחלקה לימודי יסוד ביהדותקורסי היהדות לבירורים בנושא  *
Studies@biu.ac.il-Basic.Jewish 

03-5318361 
03-5318671 

 
 האוניברסיטה מציעה קורסי יהדות פרונטליים וקורסי יהדות מתוקשבים.

 יהדות יש להיכנס לאשכול לימודי: כדי להירשם לקורס/י
 מתייחס לקורסי יהדות פרונטליים. –[לימודי יסוד]  תארים מתקדמי –אשכול רב שנתי לימודי יסוד  -האשכול הראשון 

מתייחס לקורסי יהדות  –[לימודי יסוד מתוקשבים]  תארים מתקדמי –אשכול רב שנתי לימודי יסוד   -האשכול השני 
 מתוקשבים.
 לאשכול הרלוונטי מבחינתכם>לשיבוץ מרשימה יש להיכנס
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 .קורסשם הע"י לחיצה על אייקון העיפרון מימן ללקורס הרצוי הקורסים. יש להירשם תופיע רשימת לאחר מכן 

 
 

 לבדוק אילו קורסים מתקיימים במועד ספציפי.ניתן  –בהתייחס לקורסים פרונטליים 
יש ללחוץ על האשכול הרלוונטי (הראשון) ולראות את הלו"ז משמאל לתפריט. כדי לראות אילו קורסים מתקיימים במועד 

 ספציפי, יש להיכנס לעיפרון ביום ובטווח השעות הרצוי.
 

 :הערות
 *הרישום לסמסטר קיץ תשפ"א יתבצע לקראת סיום סמסטר ב'.

 קיץ. *הרישום לסמסטר א' תשפ"ב יתבצע במהלך סמסטר
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