
 המדור לזרועות הביטחון   – הנחיות מחלקתיות  לשנה"ל תשפ"ג  

 בר - אינ שלב אחר שלב במערכת ה   – הוראות רישום לשנה א'  

הרשמתכם לשנת הלימודים תשפ"ג ללימודי תואר ראשון במדור לזרועות הביטחון    אנו מקדמים אתכם בברכה על

 בתוכניות "מורשה", "ניצבים" ו"משאבי אנוש". 

 תוכניות "מורשה", "ניצבים" ו"משאבי אנוש" הינן תוכניות מובנות וסגורות.  

דרך אתר המידע    עצמאיבאופן  , על כל סטודנט חלה חובה לבצע את הרישום לקורסים  מובנותעל אף שהתכניות  

 .(בר-מערכת אינהאישי )

 

 בר:- להלן מספר נקודות חשובות לקראת הרישום לתוכנית המובנית במערכת האינ 

יתבצע בהמשך ברישום   .1 זה הרישום הינו עבור סמסטרים א'+ב' בלבד, רישום לסמסטר הקיץ  בשלב 

 נפרד. 

   . ₪ 3,503בסך   לאחר תשלום המקדמה וכן    קבלה רשמית לתוארהרישום למערכת יתבצע לאחר  .2

לשלם   יש  המקדמה  באמצעות  את  האישיאתר  באינטרנט  אינ)  המידע  מצב   (בר-מערכת  בקטגוריית 

סטודנטים המעוניינים לשלם באמצעות הפיקדון הצבאי נדרשים לפנות  חשבון< תשלום חוב< תשפ"ג. 

 ולקבל הנחיות לתשלום.  טופס פניה מקווןלמדור שכר לימוד באמצעות 

   –  (סל ) מערכת מובנית   .3

"משאבי  "ניצבים"/  )"מורשה"/  תוכנית  כל  של  הסל  לסל".  "רישום  נקרא  המובנית  לתוכנית  הרישום 

)קורסי    . בכל סל יופיעו כל קורסי הלימוד כיחידה אחתומובנית  כתוכנית כוללת  ןוהוזורכב  האנוש"(  

 חובה, בחירה ויהדות(. 

 כולל את לימודי אנגלית והבעה.   אינוהסל 

   –   סטודנטים המחויבים בלימודי אנגלית  .4

לרמתו,   על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית במהלך לימודיו. כל סטודנט ישתבץ לקורס המתאים

  אמיר"ם. רמה זו מעודכנת במערכת בחינת  אמי"ר או  בחינת  סמך בחינה פסיכומטרית,  -אשר נקבעה על

 המידע האישי בקטגוריית מידע למומעד< נתוני מועמד< רמת אנגלית. 

חייב ללמוד את הקורס בשנה א', ולכן יצטרך לבצע    בסיסי סטודנט שנדרש בקורס אנגלית ברמת   ❖

 ולאחר מכן למערכת המובנית.תחילה רישום לקורס זה  

אינו מחוייב ברישום לקורס אנגלית בשלב זה. מי   מתקדמים ב'או  מתקדמים א'סטודנט בעל רמת  ❖

 שירצה להרשם לרמות אלה כבר בשנה א' יעשה זאת לאחר הרישום למערכת המובנית.

    - הבעה עברית   .5

   .ארעד לסוף לימודיו לתו על כל סטודנט להגיע לרמת פטור בהבעה עברית

ומעלה בבגרות בהבעה או סטודנטים בוגרי   76פטור אוטומטי בהבעה ניתן לסטודנטים אשר בידיהם ציון  

 . לתקנון היחידה להבעהזאת בהתאם +,  30מכינה  

 ישנן שתי אפשרויות לקבלת פטור במהלך הלימודים: 

 .  5318228-03בטל'   המחלקה להבעההרישום מתבצע דרך   –בחינת פטור בהבעה  . א

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

 במהלך התואר. פעם אחתניתן להיבחן בבחינה זו  

 ועבר דרך האינטרנט. הקורס מ  -קורס הבעה מתוקשב   . ב 

 בסמסטר ב'. בקיץ לא יתקיים קורס זה. או בסמסטר א'  -בכל שנה יתקיימו שני קורסים בהבעה
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 לא ניתן יהיה לקבל אישור זכאות לתואר ללא הגעה לרמת פטור בהבעה! 

   - יהדות קורסי   .6

תלמוד, פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן כל סטודנט נדרש ללמוד חמישה קורסים מתחומים של תנ"ך,  

ותולדות ישראל. קורסי יהדות הם חלק מתוכנית הלימודים וישולבו כחלק מסל הקורסים המובנה בכל 

 סמסטר. 

   – סמך לימודים קודמים  - פטורים מקורסים על  .7

)פטור מקורסים(   בגינם  ומעוניין לקבל הכרה  קורסים בעבר  יש להגיש    –במקרה שבו סטודנט למד 

בקשה למדור סטטוס להכרה בלימודים קודמים. יש לצרף לבקשה גליון ציונים רשמי, החתום ע"י המוסד 

למדתם.   באמצעותבו  מגישים  הבקשה  האישי את  המידע  לפניות   -  אתר  להיכנס  יש  הימני  בסרגל 

 .פטור והכרה מלימודים קודמים הגשת בקשה< מנהליות<

המייל   באמצעות  אופק  קיינר  אל  לפנות  יש  סטטוס  מוועדת  רשמית  תשובה  קבלת  לאחר 

keynar.ofek@biu.ac.il .לצורך הסבר משמעות הפטורים ומחיקת הקורסים ממערכת השעות 

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

מוועדת :  הערה  פטור  שקיבל  סטודנט  הלימודים.  שנת  תחילת  לפני  להגיש  יש  לפטור  הבקשה  את 

 . בלבדהסטטוס, ישלח מייל לקיינר על מנת למחוק את הקורס מתוכנית לימודיו בתקופת הרישום  

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

נחה אותו בדבר נ  ואנו+ מתבקש להעביר למדור את תעודת סיום המכינה  30סטודנט בוגר מכינת   ❖

 זכאי.הוא  הם אליהפטורים 

   https://mzb.biu.ac.il/node/118מפורטות בהרחבה ההנחיות:  בו קישור לעמוד הפטורים 

 

 בעמוד הבא יופיעו הסברים מפורטים עם צילומי מסך המבהירים כיצד לבצע רישום קל ומהיר לקורסים.

 בהצלחה!

  צוות המדור
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 להלן תהליך הרישום לקורסים עבור תלמידי שנה א': 

   https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx:  בקישור (אינברהמידע האישי )להיכנס למערכת  כםעלי .1

 ספרות 9: מספר זהות מלא בעל שם משתמש. 

 נקבעת על ידך. בעת כניסה ראשונית יש ללחוץ על "שכחתי סיסמה". סיסמה : 

 הרישום לקורסים.. זהו אזור 'יעוץ וירטואלי'בתפריט מצד ימין יופיע לכם  .2

 

בחלון מצד שמאל של העמוד יופיעו לכם הזמנים בהם תוכלו לבצע את הרישום תחת הכותרת   .3

 ".חלונות זמן לשנת תשפ"ג –"יעוץ וירטואלי 

לידיעתכם, ללא תשלום  כמו כן, בשדה זה יעודכן האם הסדרתם את תשלום המקדמה או שעדין לא.

 לקורסים.המקדמה לא תוכלו להרשם  
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  ולסמןאותו בעיון   עליכם לקרוא .כתב הסכמהיופיע לכם  הכניסה ליועץ הוירטואלי מיד לאחר .4

 בתחתית הטופס שקראתם ואתם מאשרים, לאחר מכן ללחוץ 'אישור'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סטודנטים ברמת אנגלית "בסיסי" הנחיות לרישום ל

 7לסעיף  או ברמת פטור < יש לעבור    א', מתקדמים ב'  סטודנטים ברמת מתקדמים

 

על כפתור "שיבוץ   ןליכם ללחוץ על אשכול "אנגלית כשפה זרה" ולאחר מכבתפריט הימני ע .5

 .מרשימה"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   .כעת עליכם להשתבץ באחד מבין הקורסים הבאים באמצעות לחיצה על כפתור העיפרון 5.1

 . להשתבץ לקורס של המדור לזרועות הביטחון בלבדשימו לב כי עליכם 

 .שם המרצה וכן ימי ושעות הקורס מפורטים בצד שמאל של הטבלה

 

חלון של "אישור שיבוץ הקורס". יהיה עליכם ללחוץ על  םלאחר בחירת הקורס יופיע לכ 5.2

 "אישור".

הרישום, עליכם ללחוץ על האייקון   לאחר במידה והנכם מעוניינים בהחלפת קבוצה באנגלית  5.3

 המופיע על גבי מסך מערכת שעות עם שיבוץ הקורס.

 

 . בחירת סל לשיבוץ חלון של   הרישום לקורס האנגלית יקפוץמיד לאחר  .6

או   10' קבוצה שנה א  משאבי אנוש –ה  דוגממתוך שתי האופציות, ל את אחד הסליםיש לבחור  6.1

 .  02' קבוצה שנה אמשאבי אנוש 

 . זוהי חלוקה שרירותיתלידיעתכם, אין הבדל בין שתי הקבוצות,  

משמעות החלוקה לקבוצות היא אך ורק בתירגולים המתלווים למספר הרצאות, כגון: תיאוריות  

 .תהדרכה ביבליוגרפי  /כתיבה מדעית  /  ממשל ופוליטיקה /  בקרימינולוגיה



יופיעו רשימת הקורסים בסל. אם ליד אחד  בעת לחיצה על הסל  ,אחד הסליםיש ללחוץ על  6.2

הקורסים בסל יש איקס אדום משמעות הדבר היא כי אין מקום בקבוצה בסל זה ועליכם 

 לאחר בחירת הסל יש ללחוץ על כפתור ה"שיבוץ". להחליף סל.

 ". יהיה עליכם ללחוץ על "אישור".הסלחלון של "אישור שיבוץ  םיופיע לכ הסללאחר בחירת  6.3

 

 

 פטור(או  ב/קורס אנגלית )רמת מתקדמים אשאינם חייבים בשנה א' ב סטודנטיםהנחיות לרישום ל

 . בחירת סל לשיבוץחלון של   יקפוץ אישור כתב ההסכמה מיד לאחר  .7

או   01שנה א' קבוצה   משאבי אנוש –ה  יש לבחור את אחד הסלים מתוך שתי האופציות, לדוגמ 7.1

 .  02שנה א' קבוצה משאבי אנוש 

 . זוהי חלוקה שרירותיתלידיעתכם, אין הבדל בין שתי הקבוצות,  

משמעות החלוקה לקבוצות היא אך ורק בתירגולים המתלווים למספר הרצאות, כגון: תיאוריות  

 .תהדרכה ביבליוגרפי  /כתיבה מדעית  /  ממשל ופוליטיקה /  בקרימינולוגיה



 

בעת לחיצה על הסל יופיעו רשימת הקורסים בסל. אם ליד אחד   ,יש ללחוץ על אחד הסלים 7.2

הקורסים בסל יש איקס אדום משמעות הדבר היא כי אין מקום בקבוצה בסל זה ועליכם 

 לאחר בחירת הסל יש ללחוץ על כפתור ה"שיבוץ". להחליף סל.

 "אישור".". יהיה עליכם ללחוץ על  הסלחלון של "אישור שיבוץ  םיופיע לכ הסללאחר בחירת  7.3

 

 רישום לקורס הבעה 

 : נדרשים בחובת הבעה ומעוניינים כעת להירשם לקורס המתוקשבההנחיות לסטודנטים  .8

ה.עברית/אולפן )הבעה עברית( ולאחר מכן על כפתור ליכם לבחור בתפריט הימני באשכול ע 8.1

 "שיבוץ מרשימה" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המתקיימים במהלך השנה בקמפוס.כעת ייפתח חלון ובו כל הקורסים בהבעה  8.2

  –  זרועות הביטחון בלבד"מיועד לתלמידי המדור ל " עליכם לבחור באחד הקורסים עם ההערה  8.3

)נדרש לגלול לתחתית הרשימה כדי  06-010-86או  06-010-85מדובר על הקורסים הבאים:  

 לראות את הקורסים(.

 

 

לרשימה יש וי ירוק המראה כי יש   משמאלודאו אם אינכם מצליחים להירשם לקורס בהבעה,   8.4

הקורס מלא ועליכם לבחור בקבוצה אחרת השייכת מקום בקורס. איקס אדום מראה כי 

 ל"זרועות הביטחון". 

חלון של "אישור שיבוץ הקורס".  םיופיע לכלאחר שבחרתם את הקורס באמצעות העיפרון,   8.5

 . ", ולאחר מכן על "סגורללחוץ על "אישור" יהיה עליכם

 

 

 ביצעתם בהצלחה את הרישום לקורסים! 

 

 צפייה ברשימת הקורסים 

של הבית הכחול מצד שמאל כדי לחזור בסרגל העליון ללחוץ על הציור לאחר סיום הרישום לקורסים עליכם 

 למסך הראשי של המידע האישי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שעות לסטודנט< רשימה< כל הסמסטרים. כעת עליכם להכנס למערכת  

 כעת תוכלו לצפות ברשימת הקורסים אליהם נרשמתם.

 

 

במטריצה במערכת השעות באתר   היות והמערכת מובנית, לא תראו שיבוץ של הקורסים לפי ימים  –הערה  

תחת   לאתר המדור לזרועות הביטחון לוח הזמנים לכל תכנית יעלה בקרוב  , מלבד קורסי האנגלית.בר-האינ

 לשונית של כל תכנית. 

 

 בהצלחה!
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