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 ז' אב, תש"פ
 

 המדור לזרועות הביטחון –פ"אלשנה"ל תש מחלקתיות הנחיות 

 שנה א' -מחזור ב' תוכנית מגן לתלמידי 

ללימודי תואר ראשון בתוכנית מגן, במדור  תשפ"א אנו מקדמים אתכם בברכה על הרשמתכם לשנת הלימודים 

 לזרועות הביטחון.

 תוכנית "מגן" הינה תוכנית מובנית וסגורה. 

דרך המידע האישי  באופן עצמאי, על כל סטודנט חלה חובה לבצע את הרישום לקורסים מובניתכנית ועל אף שהת

 בר(.-)מערכת אינ

 

 בר:-המובנית במערכת האינלהלן מספר נקודות חשובות לקראת הרישום לתוכנית 

 בשלב זה הרישום הינו עבור סמסטר ב' בלבד, רישום לסמסטרים הבאים יתבצע בהמשך . .1

(, ניתן לשלם באינטרנט באמצעות המידע  ₪ 3,441) רק לאחר תשלום המקדמההרישום למערכת יתבצע  .2

 האישי לסטודנט באתר האוניברסיטה. 

 : (חובות התואראשכולות לימוד )בר קיימת חלוקה של -במערכת האינ .3

  הבעה. 5  אנגלית. 4 . יהדות 3  )מובנה( בחירה -. מגן שנה א'2חובה  –מגן שנה א  . 1

 . האשכולות יופיעו בסרגל הכלים הימני במסך הרישום

 נט על פי רמתו., כל סטוד4-5. סעיפים 1-3הערה: בסיום הרישום עליכם להיות רשומים לסעיפים 

הרישום לתוכנית  המובנית נקרא "רישום לסל". הסל מורכב מקורסים שנבחרו ונבנו  – סל –מערכת מובנית  .4

 עבורכם מראש, על פי  הלו"ז והשעות שיוצגו בפניכם.

 .ויהדותמובנים  בחירהלל קורסי סמסטר ב' , קורסי חובה, על כן, הרישום לסל יכלול את הרישום שלכם לכ

 כולל את לימודי אנגלית והבעה.  אינוהסל 

 –לסטודנטים המחויבים בלימודי אנגלית   .5

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

 סמך בחינה פסיכומטרית, אמי"ר או אמיר"ם. -אשר נקבעה על

ללמוד את הקורס בשנה א' , יצטרך לבצע תחילה  , חייב "בסיסי"מועמד שנדרש בקורס  אנגלית ברמת 

 רישום לקורס זה ולאחר מכן למערכת המובנית.

קורסים ל , רישוםאינם נדרשים ברישום לקורס אנגלית בשלב זה  מתקדמים א' או ב'מועמדים בעלי רמת 

 .בבשנה"ל תשפ" םאלו יתקיי

   -הבעה עברית  .6

 76בידיהם ציון )פטור בהבעה ניתן לסטודנטים אשר  על כל סטודנט להגיע לרמת פטור בהבעה עברית.

  (.+30או סטודנטים בוגרי מכינה  ומעלה בבגרות בהבעה

 ישנן שתי אפשרויות: 

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

ניתן להיבחן בבחינה זו פעם ב להירשם לקורס. , חיי66פעמים בשנה. סטודנט שלא עובר את הבחינה בציון 

 אחת במהלך התואר.

 הקורס מועבר דרך האינטרנט ואינו כרוך בתשלום.  -קורס הבעה מתוקשב ב.  

 בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בקיץ לא יתקיים קורס זה. -בכל שנה יתקיימו שני קורסים בהבעה       
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באוניברסיטת בר אילן כל סטודנט נדרש ללמוד חמישה קורסים מתחומים של תנ"ך, תלמוד ,  -יהדות .7

 ישראל.  ותולדותפילוסופיה 

 קורסי יהדות הם חלק מתוכנית הלימודים ויחלו בשנה"ל תשפ"א.

 

 .inbarהיות והמערכת מובנית, לא תראו שיבוץ של הקורסים לפי ימים ושעות ב –הערה 

 של מגן.כנית יעלה בקרוב לאתר המדור לזרועות הביטחון תחת לשונית ותה לשלוח הזמנים 

 

 

  –סמך לימודים קודמים -פטורים מקורסים על .8

יעביר גיליון ציונים  –במקרה שבו סטודנט למד קורסים בעבר ומעוניין לקבל הכרה בגינם )פטור מקורסים( 

למדור. גיליון הציונים צריך להיות חתום ע"י המוסד בו למדתם. לאחר שהבקשה תועבר לגורם המוסמך 

 באוניברסיטה, וועדת הסטטוס, תתקבל תשובת הכרה/אי הכרה בקורסים.

 יב להגיע לשיעורים כרגיל.אישור רשמי על פטור, הסטודנט מחותקבל כל עוד לא ה

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

 .בלבדישלח מייל למדור ע"מ למחוק את הקורס מתכנית לימודיו בתקופת הרישום 

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

 

 

 הסברים מפורטים לביצוע רישום קל ומהיר יופיעובעמוד הבא 

 

 

 בהצלחה!           
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 הנחיות רישום 

יש  -)לקבלת סיסמה 'בר-אינ-מידע אישי לסטודנט' -ים""קישורים מהיר -עליכם להיכנס לאתר בר אילן .1

 ללחוץ על "שכחתי סיסמה"(

 . זהו אזור הרישום לקורסים.'עוץ וירטואלי'יבתפריט מצד ימין יופיע לכם  .2

 בצד שמאל של העמוד יופיעו לכם הזמנים בהם תוכלו לבצע רישום .3

 

בתחתית הטופס שקראתם ואתם מאשרים, לאחר מכן  לסמן, עליכם לקרוא וכתב הסכמהמיד יופיע לכם  .4

 .'אישור'ללחוץ 
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 ולות הלימודים הרלוונטיים לתכנית.ירטואלי, בתפריט הימני, יופיעו אשכובאזור הייעוץ הו .5

 רישום לקורסים: .6

 רישום לתוכנית המובנית ואנגלית .א

 מחלקתיות.הבהנחיות  5נא לקרוא בעיון סעיף  !
 

 :"בסיסי"(רמת בשנה א' בלימודי קורס אנגלית ) החייביםרישום לסטודנטים 

 

 רב תחומי" -: " אנגלית בחרו באשכולבתפריט הימני  .א

 'שיבוץ מרשימה'בשורה העליונה במסך יש ללחוץ על  .ב

 

 

ללחוץ על תיפתח לכם רשימת קורסים באנגלית, עליכם לבחור את הקורס המיועד לתוכנית מגן בלבד.  .ג

 .עיפרון

 מרצה: גב' רות אלנבוגן  41-904-77קוד קורס: 
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 .'סגור חלון'ואז  'אישור שיבוץ לקורס'לאחר שבחרתם את הקורס יש ללחוץ  .ד

 .'אישור'ואז  'שיבוץ', יש ללחוץ עם השלמת רישומכם לקורס אנגלית יופיע הסל עם קורסי התואר

 

 

 

 

 )רמת "מתקדמים א/ב" או פטור( רישום לסטודנטים שאינם חייבים בשנה א' בקורס אנגלית

 

מיד עם כניסתכם לייעוץ הווירטואלי  יופיע חלון לרישום לקורסים, זהו הסל שהכנו עבורכם עם כל קורסי 

 החובה והבחירה שעליכם לקחת בסמסטר ב'. 

 .'אישור'ואז  'שיבוץ'יש ללחוץ 
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 -רישום לקורס הבעה .ב

  .כעת להירשם לקורס המתוקשב ניםבחובת הבעה ומעוניי יםשנדרש יםסטודנט 

 'הבעה עברית'יש לבחור בסרגל הימני אשכול  .1

 'שיבוץ מרשימה'בשורה העליונה במסך יש ללחוץ על  .2

 

 

 

 

המיועד לסטודנטים אשר לומדים  תיפתח לכם רשימת קורסים בהבעה, עליכם לבחור את הקורס .3

 .06-010-86 בזרועות הביטחון, מספר קורס:

 

 

 חלון. 'סגור'לקורס ואז  'שיבוץ'לאחר שבחרתם את הקורס יש ללחוץ אישור  .4
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 מערכת השעות .7

 

 ישיר באופן להיכנס או 'ראשי לתפריט חזרה' על ללחוץ יש העליון בסרגל(,  1-6לאחר ביצוע הרישום )סעיפים 

 .לסטודנט אישי למידע

 : שלהן הקורסים שימתר מול הצלבה לבצע – הרלוונטי הסמסטר את לסמן>  רשימה>  שעות מערכת על ללחוץ

 

 סמסטר ב':

 הערות נקז מספר קורס מרצה קורס חטיבה סוג הקורס

 חובה

ניהול מצבי 
 חירום

מבוא לניהול מצבי חירום 
 מר גילי שנהר ואסון

93-601-70 
1 

  

 -מבוא לפסיכולוגיה חברתית 
 חלק א'

 93-256-70 ד"ר אמיר זילבר 
1 

 ממשיך בסמסטר קיץ  

מדעי 
 המדינה

 93-603-70 מר אייל פינקו מבוא לסייבר
1 

  

 93-146-70 ד"ר עדי בינס מבוא למדעי המדינה חלק א
1 

 ממשיך בסמסטר קיץ

 מתוקשב מלא 2 93-011-70 ד"ר זהורית דדון גולן סטטיסטיקה א' מתדולוגית

 בחירה

ניהול מצבי 
 חירום

 מבוא לכלכלה  
 פרופ' יוסי מעלם

93-486-70 
2 

  

 משלימה
לתקשורת המונים חלק מבוא 

 א'
 93-144-70 ד"ר גלעד גרינוולד 

1 
 ממשיך בסמסטר קיץ

 יהדות חובה
מבחר סוגיות בנושאים 

 אקטואליים
 02-093-70 ד"ר אלי גורפינקל

2 
 מתוקשב מלא

 ממשיך בקיץ 3 41-604-50 גב' שוש הלרשטיין בסיסי אנגלית אנגלית

 *התוכנית כפופה לשינויים

 

 

 

 ! ב  ה  צ  ל  ח  ה
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