
 לתוכניות מיוחדותהמדור  –הנחיות מחלקתיות 

 

. הסטודנטים לומדים במהלך השנה קורסים אשר הוסגור תמובנת תוכני ההינ  "חכ"ם" תתוכני :כללי

הינו קל ופשוט, ואינו  זו תכן הרישום לקורסים בתוכני-נקבעו עבורם וללא אפשרות לשינוי או בחירה. על

 יכים לתוכנית הרלוונטית.מצריך חיפוש אחר הקורסים השונים השי

 

 :חכ"םתוכנית הסטודנטים של להלן תהליך הרישום לקורסים עבור 

 

 )בהמשך( , הבעה)בקיץ( בסיסי– קורסי חובה, אנגלית : חובות שנה א'

  ב'* ומתקדמים  מתקדמים א'– אנגליתקורסי חשבונאות,  קורסי חובה,: ג' – חובות שנה ב'

  ונים סמינרי שני **,  

 : שנת השלמה לקראת מבחני המועצהנה ד'חובות ש

 

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

 האנגלית והבעה.

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

 יכם לפעול לפי הפירוט הבא. אנא תשומת ליבכם להליך המפורט.מנת להירשם למערכת המובנית על-על

 

נבנתה מראש והוזנה כתוכנית כוללת בתוך  (חכ"םתוכנית )מערכת השעות של כל  – מערכת מובנית .1

 .  ב'יועץ וירטואלי'מערכת 'עינבר' לאחר כניסת הסטודנט למערכת 'עינבר', עליו לבחור  

ירטואלי' יפתח לכם חלון של 'הצהרה והתחייבות 'עליכם לאחר שלחצתם 'יועץ ו-הצהרה והתחיבות .2

רק לאחר שתחתמו על ההצהרה המערכת תאפשר לכם להמשיך בתהליך רישום –לחתום על ההצהרה 

 לקורסים.

  ב.א רב  תחומי Xשנה ) לרישום  המתאים לכם   הסליפתח לכם  שחתמתם על ההצהרה לאחר  .3

 .אישורלחץ  – (חכ"ם)תוכנית 

 .סמינריונים/הבעה /לאנגליתלסל התוכנית המיועד לך עליך להירשם 'במידת הצורך' לאחר רישומך  .4

 לבדוק כי הרישום בוצע בהצלחה. 'למערכת שעות'לאחר השיבוץ יש לחזור לתפריט הראשי להיכנס  .5

 לסטודנטים המחויבים בלימודי אנגלית  -לימודי אנגלית לפטור .6

 ית במהלך לימודיו. כל סטודנט ישתבץ על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגל - כללי 

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

 . 'עינבר'רמה זו מעודכנת במערכת  

(, הסטודנט יידרש להוסיף למערכת את חכ"םלאחר הרישום למערכת המובנית ) .א

 הקורס הרלוונטי עבורו באנגלית. 

 הוראות: .ב

 ר ליועץ וירטואלי  <<בחירה מרשימה' לחזועליך  .ג

 

 -) מצד ימין( ועליך לבחור באשכול המתאים'  ב'אשכול לימודי'לאחר מיכן  יש לבחור  ה .7

 .אנגלית כשפה זרה Xשנה  

 בלבד!! המתאים לתוכנית שלך כעת עליך לבחור בקורס  .8

 ם(??, )הרישום יפתח לקראת אמצע שנת הלימודי-904-41 –) שנתי( בסיסי– שנה א'

 רישום בניפרד! )שנת הלימודים תשע"ט(-) סמסטר קיץמתקדמים א'-'בשנה 

 )שנת לימודים תש"פ( –ב') סמסטר ב'(  מתקדמים-ג'שנה 



 אם אינך מצליח להירשם לקורס באנגלית, הסיבה היא ככל הנראה שהקורס מלא ועליך

  לפנות לצוות המדור

 

 כללי -הבעה עברית  .9

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

לפני ההרשמה לקורס הבעה, יש לעבור בחינת  ומעלה בבגרות בהבעה(. 76בידיהם ציון  

, חייב 66פטור בהבעה, המתקיימת מספר פעמים בשנה. מי שלא עובר את הבחינה בציון  

אנו ממליצים לא  להירשם לקורס. הקורס מועבר דרך האינטרנט ואינו כרוך בתשלום. 

להירשם לקורס לפני שתיגשו לבחינת הפטור בהבעה. המעוניינים בכל זאת לוותר על  

 הבחינה ולהירשם לקורס, יכולים לעשות זאת. 

הקורס מיועד לסטודנטים שלהם זו      בסמסטר א' בלבד.  -בכל שנה יתקיים קורס אחד בהבעה       

 יהיה בהמשך – ??-06-010-קוד הקורס- בלבד! השנה האחרונה לתואר

 :הנחיות לרישום לקורס הבעה

(, הסטודנט יידרש להוסיף למערכת את חכ"םלאחר הרישום למערכת המובנית ) .א

 . בהבעההקורס הרלוונטי עבורו 

 הוראות: .ב

 לחזור ליועץ וירטואלי  <<בחירה מרשימה' עליך  .ג

 -ר באשכול המתאים) מצד ימין( ועליך לבחו'  ב'אשכול לימודי'לאחר מיכן  יש לבחור 

   לימודי הבעה  עיברית  

 כעת עליך לבחור בקורס המתאים לתוכנית שלך בלבד!!!

 יהיה בהמשך –?? -06-010

 

  ! לתלמידי שנה ג' בלבד  – רישום לסמינריונים .10

הסטודנט יידרש להוסיף למערכת  (,חכ"ם)לאחר הרישום למערכת המובנית  .א

 סמינריונים. 

 בתוארסמינריונים  שניללמוד  ניות מיוחדות במדור לתוכעל כל סטודנט  .ב

 )רישום בנפרד(  . בחשבונאותסמינריון ו   , בכללכלה סמינריון –" חכ"ם" 

נט יידרש להוסיף למערכת (, הסטודחכ"םלאחר הרישום למערכת המובנית ) הוראות: .ג

 את הסמינריון

ן( ועליך לבחור ) מצד ימי'  ב'אשכול לימודי'לחזור ליועץ וירטואלי  << לבחור עליך  .ד

 סמינריונים-תוכנית חכ"ם  ג'שנה  -באשכול המתאים

 ) נמצא בסרגל הלחצנים העליון(שיבוץ מרשימהלאחר מיכן  ללחוץ על                              

השייכים לתוכנית הרלוונטית,  הסמינריוניםייפתח חלון ובו כל לאחר מיכן  .ה

 המתקיימים במהלך השנה.

 :ריון המיועד עליך לבחור בסמינ .ו

 בחטיבת חשבונאות אחדוסמינריון  בחטיבת  כלכלה אחדסמינריון 

אם אינך מצליח להירשם לסמינריון כלשהו, הסיבה היא ככל הנראה שהקורס מלא ועליך 

 לבחור בקבוצה אחרת השייכת לתכנית בה אתה לומד.

 

 

 

 



  –סמך לימודים קודמים -פטורים מקורסי חובה על .11

ם לכל הקורסים בשנה הראשונה כמקשה אחת. כל הקורסים הנלמדים בשנת כידוע, הנכם נרשמי

סמך קורסים שלמדו -לסטודנטים עלאין כמעט פטורים הלימודים הראשונה הינם חובה, לכן, 

למד בעבר קורס שנראה לו שהוא חופף ים. בכל זאת, אם סטודנט בעבר ושבגינם יקבלו פטור

לאחר שבקשתו תועבר לגורמים  –הראשונה שנה קיים במסגרת התוכנית במהלך הלקורס המת

הכרה בקורס שלמד, תצוין המילה "פטור" ליד אותו כים באוניברסיטה ויקבל אישור על  המוסמ

 קורס.

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

ס מתכנית לימודיו בתקופת הסטטוס, ישלח מייל להנהלת התוכנית ע"מ למחוק את הקור

 .בלבדהרישום 

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

 

 –סמך לימודים קודמים -פטורים מקורסי בחירה על .12

 כמקשה אחת.  והבחירה כידוע, הנכם נרשמים לכל קורסי החובה 

ימודים קודמים, מתבקשים סמך ל-על מקורסי בחירהלכן, סטודנטים הזכאים לפטורים  

 במייל באופן רשמי ומדויק מאילו קורסי בחירה הינם פטורים. על סמך מייל זה נציגי  הודיעל 

על  אחריותו של כל  התוכנית יבטלו את הקורס/ים ממערכת הלימודים בתקופת הרישום בלבד!.

 סטודנט לעקוב אחר השינויים שיבוצעו במערכת הלימודים, דרך המידע האישי.

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

 

 

 בהצלחה!

 


