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ז' אב ,תש"פ

הוראות רישום לשנה ב' תוכנית מגן מחזור א'
סטודנטים יקרים
אתם נמצאים לקראת רישום לקורסים לשנה"ל תשפ"א ,השנה השנייה שלכם לתואר.
כידוע תוכנית מגן הינה תוכנית מובנית וסגורה.
על אף שהתוכנית מובנית  ,על כל סטודנט חלה חובה לבצע את הרישום לקורסים באופן עצמאי דרך המידע
האישי (מערכת אינ-בר).
להלן מספר נקודות חשובות לקראת הרישום לתוכנית המובנית במערכת האינ-בר:
 .1בשלב זה הרישום הינו עבור סמסטרים א' +ב' בלבד בשנה"ל תשפ"א.
 .2הרישום למערכת יתבצע רק לאחר תשלום המקדמה ( ,) ₪ 3,441ניתן לשלם באינטרנט באמצעות
המידע האישי לסטודנט באתר האוניברסיטה.
 .3במערכת האינ-בר קיימת חלוקה של אשכולות לימוד (חובות התואר) :
א .מגן שנה א' -חובה ב .מגן שנה א' -בחירה (מובנה) ג .סמינריון סייבר ד .יהדות ה .אנגלית
ו .הבעה
האשכולות יופיעו בסרגל הכלים הימני במסך הרישום.
**בסיום הרישום עליכם להיות רשומים לסעיפים א-ד .סעיפים ה-ו ,כל סטודנט על פי רמתו.
**יופיעו לכם עוד אשכולות של שנה א' עליכם להתעלם מהם בשלב הרישום.
 .4מערכת מובנית – סל – הרישום לתוכנית המובנית נקרא "רישום לסל" .הסל מורכב מקורסים
שנבחרו ונבנו עבורכם מראש ,על פי לוח הזמנים שיוצג בפניכם.
על כן ,הרישום לסל יכלול את הרישום שלכם לכלל קורסי סמסטרים א' +ב' -קורסי חובה ,קורסי בחירה
מובנים ויהדות.
הסל אינו כולל את לימודי אנגלית והבעה.
.5

סטודנטים המחויבים בלימודי אנגלית –
על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית במהלך לימודיו .כל סטודנט ישתבץ לקורס המתאים לרמתו,
אשר נקבעה על-סמך בחינה פסיכומטרית ,אמי"ר או אמיר"ם או לאחר מעבר בהצלחה לרמה הבאה
באנגלית.
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רמת מתקדמים א'-
ברמה זו נכללים הסטודנטים שסיימו בהצלחה קורס 'בסיסי' או שהגיעו לרמת מתקדמים א' על
סמך פסיכומטרי/אמי"ר/אמירם.
בשלב זה נרשמים רק לקורס מתקדמים א' המתקיים בסמסטר א',
הרישום לרמה הבאה ,מתקדמים ב' ,יתבצע לאחר מעבר בהצלחה את הבחינה בסוף סמסטר א'.
רמת מתקדמים ב'-
לקורס זה יירשמו סטודנטים שרמתם הראשונית היא מתקדמים ב' .הקורס יתקיים בסמסטר ב'.

 .6הבעה עברית -
סטודנט שלא השלים את חובת הבעה ,מתבקש להירשם לקורס המתוקשב בסמסטר א' או ב'.
אלא אם בכוונתו לעבור את בחינת הפטור המתקיימת דרך היחידה להבעה  ,לבירור תאריכים ורישום
ניתן לפנות בטלפון 03-5318228 :
 .7יהדות-
כידוע ,קורסי יהדות הם חלק מתוכנית הלימודים והרישום אליהם מתבצע יחד עם סל קורסי התואר.
 .8פטורים מקורסים על-סמך לימודים קודמים –
סטודנטים שקיבלו פטורים מקורסים הנלמדים בשנת הלימודים תשפ"א ,יירשמו לסל הכולל את כל
קורסי שנה ב' ומיד לאחר ביצוע הרישום יש לשלוח מייל למדור עם בקשה למחוק את הקורסים בגינם
קיבלתם פטור.
**סטודנט ש למד קורסים בעבר ומעוניין לקבל הכרה בגינם (פטור מקורסים) – יש לפנות לעדי כהן
בהקדם .adi.cohen@biu.ac.il

שלבי הרישום לקורסים:
.1
.2
.3
.4

רישום לקורס אנגלית -בהתאם לרמה
רישום לסל עם קורסי התואר ,חובה  ,בחירה ויהדות -המתקיימים בסמסטרים א+ב בלבד.
רישום לסמינריון בנושא סייבר
רישום לקורס הבעה -לסטודנטים החייבים בהבעה

אופן ביצוע הרישום:
 .1עליכם להיכנס למערכת  inbarבקישורhttps://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx :
 .2עם כניסתכם למערכת יש ללחוץ בסרגל הימני על " -ייעוץ וירטואלי".
 .3יש לקרוא ולחתום על 'כתב הסכמה'.
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 .4סביבת הרישום:

The Department for Security Forces

אשכולות לימוד

 .5רישום לקורס אנגלית –
א .סטודנטים החייבים בקורס אנגלית -תחילה ייפתח לכם אשכול לימודי אנגלית ,תראו שהאשכול מסומן
בצבע .יש ללחוץ על 'שיבוץ מרשימה'.
ב .תופיע רשימת קורסים  ,עליכם לבחור בעיפרון את הקורס של תוכנית מגן בלבד ( מופיע בהערה).
קורסי אנגלית בשנה זו מתקיימים בימי שני בין השעות  .16:00-20:00מיד לאחר הרישום לקורס
אנגלית ייפתח עבורכם סל לרישום לקורסי התואר.

 .6רישום לסל –
בעת כניסתכם למערכת הייעוץ הווירטואלי ייפתח לכם חלון עם סל הרישום לקורסים' .בחירת סל
לשיבוץ'
במידה והתבקשתם להירשם תחילה ללימודי אנגלית ,לאחר ביצוע רישום לקורס אנגלית הסל יופיע לכם
באופן אוטומטי או שיהיה עליכם ללחוץ בסרגל העליון על סלים לשיבוץ ולבחור את הסל המופיע לכם.
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יש ללחוץ על שיבוץ ואח"כ  .O.Kלאחר מכן תתקבל הערה :שיבוץ לרשימת קבוצות קורס בוצע בהצלחה.
 .7רישום לסמינריון בנושא סייבר-
בסרגל הימני עליכם ללחוץ על אשכול "תוכנית מגן סמינריון סייבר" ,לאחר בחירת האכול יש ללחוץ
בסרגל העליון על 'שיבוץ מרשימה'.
שם יופיעו לכם שלושה סמינריונים בנושא הסייבר ,כל סטודנט נרשם לסמינריון אחד בנושא הסייבר.
עליכם לבחור סמינריון שברצונכם להירשם אליו .שימו לב כי ייתכן ותהיה מגבלת קיבולת ולכן תצטרכו
לבחור סמינריון אחר.
** יופיע לכם באשכולות הלימוד סמינריון בניהול וטיפול במצבי חירום -התעלמו מאשכול זה ,אתם
תרשמו אליו בקיץ תשפ"א.

 .8רישום לקורס הבעה-
יש ללחוץ על 'אשכול עברית /אולפן' ואז בסרגל העליון 'שיבוץ מרשימה'.
ייפתח חלון ובו כל הקורסים בהבעה המתקיימים במהלך השנה בקמפוס.
עליכם לבחור באחד הקורסים עם הערה "לזרועות הביטחון בלבד")06-010-85/6 ( -
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אם אינכם מצליחים להירשם לקוס בהבעה ,הסיבה היא ככל הנראה שהקורס מלא ועליכם לבחור
בקבוצה אחרת של זרועות הביטחון.

הערה – היות והמערכת מובנית ,לא תראו שיבוץ של הקורסים לפי ימים ושעות ב.inbar
לוח הזמנים של התוכנית יעלה בקרוב לאתר המדור לזרועות הביטחון תחת לשונית של מגן.
 .9בדיקת תקינות רישום לקורסים:
בסרגל העליון יש ללחוץ על 'חזרה לתפריט ראשי' או להיכנס באופן ישיר למידע אישי לסטודנט.
ללחוץ על מערכת שעות > רשימה > לסמן את הסמסטר הרלוונטי – לבצע הצלבה מול רשימת
הקורסים שלהן:
רשימת קורסים תשפ"א | מגן א'
סמסטר א'
חטיבה

סוג הקורס

ניהול מצבי חירום
חובה

בחירה מובנה
יהדות

קורס
היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ ,חירום
ואסון
טרור וגרילה

מספר קורס

מרצה

נקז

עו"ד אייל ברגר

93-620-70

ד"ר איתמר ריקובר
ד"ר יחיאל שבי

93-125-70
93-619-70

1
1

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-70

1

93-610-70
93-604-70

1
2

02-0471-70

2

סייבר

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

משלימה

הדרכה ביבליוגרפית

ניהול מצבי חירום

אסונות טבע

פרופ' ישי ויינשטיין

סייבר

מבוא למזרח תיכון

ד"ר מנחם מרחבי

יהדות

מראש השנה ועד פורים

ד"ר בעז שפיגל

1

סמסטר ב'
חטיבה

סוג הקורס
סייבר

חובה

משלימה

סמינריון

סייבר

בחירה מובנה

מצבי חירום
משלימה

יהדות

יהדות

מספר קורס

נקז

93-608-70

מרצה

קורס

1
2

סמינריון ט.נ

ט.נ

93-614-70

2

רגולציה וסייבר

ד"ר דנית ליבוביץ

93-615-70

2

ניהול משברים בארגונים  -איומי סייבר
דעיכה ומשבר בארגונים

ד"ר אלי יצחק

93-616-70

2

ד"ר גרשון גילת

93-617-70

1

סוגיות בחקר החברה בישראל

ד"ר גיא שני
ד"ר מיכל סלצקי

93-245-70
93-435-70

1
1

אגדה -מבוא ומבחר טקסטים

ד"ר עמיחי כהן

02-371-70

2

סייבר ומודיעין
שיטות מחקר

ניהול קשרי עובדים

מר אייל פינקו
ד"ר אופיר נדב

93-003-70

*התוכנית כפופה לשינויים
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