
 המדור לזרועות הביטחון –תשפ"אלשנה"ל הנחיות מחלקתיות 

 לתלמידי שנה א'

 

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

דרך המידע  באופן עצמאי , על כל סטודנט חלה חובה לבצע את הרישום לקורסיםמובנותעל אף שהתכניות 

 .בר(-האישי )מערכת אינ

 

 להלן תהליך הרישום לקורסים עבור תלמידי שנה א':

 

 .קורסי חובה, אנגלית, הבעה – חובות שנה א'

 

עליכם לקרוא את ההנחיות ולחתום על ההצהרה שמופיעה , inbarראשית, כאשר הינכם נכנסים למערכת 

 בתפריט הימני. לאחר שחתמתם על ההצהרה , תוכלו להתחיל ברישום.

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

 האנגלית והבעה.

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

 

 מס' הבהרות:

נתה ( נבמשאבי אנוש/מערכת השעות של כל תוכנית )מורשה /ניצבים – סל – מערכת מובנית .1

 . יחידה אחת –כסל  ,inbarכתוכנית כוללת בתוך מערכת מראש והוזנה 

 בכל סל יופיעו כל קורסי הלימוד כיחידה אחת.

 

לדוגמא: "ניצבים מחולקת לשתי קבוצות,   תוכנית  כל – (1/2חלוקת התוכניות לשתי קבוצות )

 . 2שנה א' י"ט / ניצבים  1שנה א'  טי"

 הקבוצות, זוהי חלוקה שרירותית. לידיעתכם, אין הבדל בין שתי 

ת מתלווים למספר הרצאות, כגון: תיאוריוה בתירגוליםרק היא אך והחלוקה לקבוצות משמעות 

 .)לשנה א'(  בקרימינולוגיה, ממשל ופוליטיקה, כתיבה מדעית / הדרכה ביבליוגרפית 

 הערות: 

 תי הקבוצות, במידה הינה חלוקה שרירותית וכל סטודנט יוכל לבחור בין ש 1/2-החלוקה ל

 ויישאר מקום. 

 .לאחר מילוי המכסה באחת הקבוצות אפשר יהיה להירשם לקבוצה בה נשאר מקום 

  ,(, ילמדו ביחד2-ו 1כל הסטודנטים השייכים לתוכנית )כולל את שתי הקבוצות בכל מקרה 

פי הקבוצה אליה -במהלך כל תקופת הלימודים. רק בתרגילים תחולק הכיתה לשתיים, על

 שמתם. נר

  לאחר שההרשמה לסל בוצעה בהצלחה, עליכם להירשם לאשכולות אנגלית והבעה המופיעים

 מצד ימין.

 שנרשמתם אליהם בסל של התכנית שלכם, תוכלו לראות תחת  את רשימת הקורסים

 הלשונית העליונה "רשימת קבוצות קורס ללא מועדים".

  מחלקתיות לשנה א'הנחיות  –צילומי מסך של אופן הרישום ניתן לראות במסמך המצורף 

 

, מלבד קורסי inbarבשעות הקורסים לפי ימים ו מובנית, לא תראו שיבוץ של והמערכתהיות  –הערה 

 האנגלית.

  תחת לשונית של כל תכנית. יעלה בקרוב לאתר המדור לזרועות הביטחון לוח הזמנים לכל תכנית

 



 – לסטודנטים המחויבים בלימודי אנגליתלימודי אנגלית לפטור  .2

 אנגלית במהלך לימודיו. כל סטודנט ישתבץ בעל כל סטודנט להגיע לרמת פטור 

 סמך בחינה פסיכומטרית, אמי"ר או אמיר"ם. -נקבעה עלר שאלקורס המתאים לרמתו,  

 . inbarמעודכנת במערכת  רמה זו 

 
(, הסטודנט יידרש להוסיף משאבי אנוש/אחר הרישום למערכת המובנית )מורשה/ניצביםל

 למערכת את הקורס הרלוונטי עבורו באנגלית. 

  מחויב להירשם לקורס אנגלית החל משנה א'. –סטודנט שנמצא ברמת בסיסי 

  'רשאי לדחות את לימודי האנגלית לשנה ב'. –סטודנט שנמצא ברמת מתקדמים א 

יוכל להירשם כעת לקורס מתקדמים א' בלבד. ט שמעוניין להירשם בשנה א', סטודנ

לבצע רישום לרמת  יהיה ניתן ובה תחל תקופת רישום נוספתבסיום סמסטר א' 

 מתקדמים ב'.

 

   -הבעה עברית  .3

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

  .(בבגרות בהבעה ומעלה 76בידיהם ציון  

 ישנן שתי אפשרויות: 

. הבחינה 03-5318228הרישום מתבצע דרך המחלקה להבעה בטל'   –בחינת פטור בהבעה  3.1

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

 שלום. דרך האינטרנט ואינו כרוך בת הקורס מועבר -קורס הבעה מתוקשב  3.2

 בסמסטר א' ובסמסטר ב'. בקיץ לא יתקיים קורס זה. -בכל שנה יתקיימו שני קורסים בהבעה       

 

  –סמך לימודים קודמים -על םפטורים מקורסי .4

יעביר  – ומעוניין לקבל הכרה בגינם )פטור מקורסים(בעבר קורסים למד טודנט במקרה שבו ס

חתום ע"י המוסד בו להיות  גיליון הציונים צריך .בקשה למדור סטטוס בצירוף גליון ציונים

( באמצעות הפניות in-barהמידע האישי )מערכת  את הבקשה יש להגיש דרך אתר למדתם.

הכרה/אי הכרה בקורסים, יהיה עליכם על וועדת הסטטוס, קבלת התשובה מלאחר המנהליות. 

  keynar.ofek@biu.ac.ilבמייל קיינר אופק הלימודים אל ע"מ למחוק את הקורס מתכנית לפנות 

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

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

 .בלבדהסטטוס, ישלח מייל למדור ע"מ למחוק את הקורס מתכנית לימודיו בתקופת הרישום 

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

 

 

 בהצלחה!
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