
 ובנותמלתוכניות ור מדה –לקתיותמחיות חהנ
 

ים אשר נקבעו סהשנה קור ךהלמים במדנטים לודטוסה .ורהסגובנית ומכ"ם הינה תוכנית חתוכנית  :כללי

יפוש ח ךרימצואינו  ,ים בתוכנית זו הינו קל ופשוטסהרישום לקור ן,על כ .ירהחנוי או בללא אפשרות לשי

 .יתים השונים השייכים לתוכנסר הקורחא

 

 :יםסהרישום לקור ךתהלי ןלהל

 

 (רי פטורסומחל תוקשבמ סקור)הבעה עברית   ,יסיסב– ליתגאנ ,ובהחי סקור  :'ובות שנה אח

 שבונאותחי סקור ',ים בדמתקמ '+ים אדמתקמ -ליתגאנ ,ובהחי סקור :'ובות שנה בח

  שבונאותחי סקור ,ינריוניםסמשני  ,ובהחי סקור :ג'ובות שנה ח

 לקה לכלכלהמחעות המצבא הצועמני החבמה לקראת משנת השל :'דובות שנה ח

 

 :פורטמה ךלהלי ךת ליבמאנא תשו .ל לפי הפירוט הבאלפעו ךובנית עלימערכת המנת להירשם למ-על

 

  .biu.ac.il/Live/Login.aspxhttps://inbar :בכתובת האינטרנט inbar  -ערכת המל סלהיכנ ךעלי .1

  "יעוץ וירטואלי"וץ על חלל ךעלי ןכמר חלא

 

 
 

 

 

יש  '.ייבותחהרה והתצה'של  ןלוח חיפת 'יועץ וירטואלי' -ה על הציחלר חלא- ייבותחהרה והתצה .2

 ךתהלי ךשמערכת את המהרה תאפשר הצה על ההמתיחר חרק לא -הרה צתום על ההחל

 .הרישום

ם כל דם קוצמו עצישב ,לית גופיע להם אשכול של אנמנטים שדטוס – ליתגי אנסרישום לקור .3

 .ובנית מערכת המהרישום ל חיפת ןכמר חורק לאלית גאנ סלקור

 וץ על הכפתור חולל ,ירוקב מןומסשהוא  אדוול ,ליתגני באשכול אנמור בתפריט היחלב יש

  ."המרשימשיבוץ " ןהעליו

 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx


 

 

 :ךה הרלוונטית למרב ,ליתגים באנסובו כל הקור ןלוח חייפת

 

 

 ןכמר חה להשתבץ ולאצאליה תר סת הקורצלקבו ן,וץ על העיפרוחיש לל OK 

 

  ."דבלב 'שנה א רום /כ"םח תוכניי תדימלתל דיועמ" ה סורק לקור ךלהירשם א ךשים לב! עלי     

 

ל ש ןלוחויעלה  ה"חלצע בהצ"הרישום בוכי טה מל ןימי מצדהוב צבע צבעה דתעלה הו ןכמר חלא דימ

ערכת השעות מ זו) תחה אדיחכי של התוכנית  דומי הליסכל קור תמרשישהינו  -"ל לשיבוץס"ירת חב

 .(של כל תוכנית

 
 



 .ברישום ךשימנת להמעל  OKץ על חנל

 

 "שיבוץ"וץ על כפתור חיש ללים וסת הקורמכעת תעלה רשי  .4

 'כ"ם שנה אח"תוכנית  :הגמודל .ותיצהאופ שתי ךתומ חדל אסור חור יש לבחלים יש לבסה ויש שני דימב*

 " 2ובהח 'כ"ם שנה בח" או "תוכנית 1ובהח

ות צלוקה בקבוח ,עותהמשמלוקה שרירותית אשר חובר במד ,יותצשתי האופ ןל בידהב ןאי ך,יעתדלי

 טיקה סטטיסי סול בקורגתר ן:וגולים כגהתר

 
 

 

 :"שיבוץ"וץ חיש לל ןכמר חלא

 

 .OKוץ ח" יש לל?לסב סות קורצשיבוץ לכל הקבוע צ"לב :תישאלואז             

 

 ."החלצבה עצבו סות קורצלקבו ץהשיבו" :תקבל אישור כי ןכמר חלא דימ            

 



 :פטור בהבעה עברית סרישום לקור .5

בוע צהאשכול יהיה ) "[הבעה עברית] ןאולפ /עברית.ה 'שנה א"על אשכול הנקרא  דומלע ךעלי

  ."המרשימשיבוץ "וץ על חולל (בירוק

 
 

 :הבא ןלוחה ךבפני חייפת

 

בע צבהערה ב מןומסו 06-010-20פרו מסש דכ"ם ורום בלבחלתוכניות  דיועמה סור בקורחלב ךעלי

 .OKואז  ן(ימי )מצד ןהעיפרוץ על חל  ."דבלב ורום כ"םחת וכניוי תדימלתל דיועמ"ום דא

 .ה"חלצע בהצום בו"הרישטה כי מל ןימי מצדהוב צבע צעה בדתעלה הו ןכמר חלא דימ

 

 סוהיכנ ("הראשי דףל זרהחעלה "מל ןימי )מצדזור לתפריט הראשי ח :הרישוםוע צבייקת דב .6

 ,יםסת הקורמתופיע רשי ןכא <<הצטרימה או מרשי ןור ביחלב ןנית<< 'נטדטוס -ערכת שעותמל'

טרים סמסני הוק רישום לשדיש לב ןטרים ולכסמסולק לפי מחים יהיה ספירוט הקור)ת מאליהם נרש

  ד(.בנפר

 !דבלב ג'י שנה דימלתל  – ינריוניםסמרישום ל .7
 -כ"םחתוכנית ]י מוחת -א רב.ב ג'שנה  באשכולור חלב <<זור ליועץ וירטואלי חיש ל .א

 (בוע בירוקציש לשים לב שהאשכול ) ןימי מצד [ינריוניםסמ

 ן(נים העליוחצל הלגרסא במצנ) המרשימשיבוץ וץ על חואז לל

 (.שבונאותחב חדבכלכלה וא חדא) המהרשימינריונים סמהמ חדבאור חלב יש .ב

 .החלצע בהצבו ןערכת השעות כי הרישום אכמוק בדזור לתפריט הראשי ונבחנ .ג

 

 



 

 

 

 

 

 

 יות כלליותחהנ

 

 לית גי אנדומויבים בלימחנטים הדטוסל -לית לפטורגי אנדומלי .8

             לקה מחיות החבהתאם להנ יודומלי ךהלמלית בגת פטור באנמיע לרגנט להדטוסעל כל  - כללי

ינה חב              סמך-אשר נקבעה על ,תומתאים לרמה סלקור נט ישתבץ דטוסכל  .לית שפה זרהגלאנ

  .יר"םמי"ר או אמא ,טריתמיכוספ

  .'אינבר'הערכת מכנת בדעומה זו מר             

  904-41 ס:פר קורמס (שנתי) יסיסב -'אשנה 

 914-41 ס:פר קורמס '(טר א)סמס 'אים דמתקמ -'בשנה 

 922-41 ס:פר קורמס '(טר ב)סמס 'ים בדמתקמ                         

 

 כללי -הבעה עברית  .9

 76 ןיוצ  בעלינטים דטוסל ןפטור בהבעה נית) .ת פטור בהבעה עבריתמיע לרגנט להדטוסעל כל 

ת מתקיימה ,ינת פטור בהבעהחלעבור ב ןנית ,הבעה סה לקורמההרש טרם (.רות בהבעהגעלה בבמו

 ס.ייב להירשם לקורח ,66 -מ ךומנ ןיוצינה וקיבל חשת לבגליט לחאשר ה נטדטוס .ים בשנהמפר פעמס

שו גלפני שתי סים לא להירשם לקורצליממאנו  .בתשלום ךהאינטרנט ואינו כרו ךרדועבר מ סהקור

 .יכולים לעשות זאת ס,רשם לקורינה ולהיחעוניינים בכל זאת לוותר על הבמה .ינת הפטור בהבעהחלב

 .06-010-20-סהקור דקו- דבלב 'טר בסמסב -בהבעה חדא סקור בכל שנה יתקיים

 

 :ותדי יהסקורמנטים הפטורים דטוסות לדי יהסיקת קורמח .10

נט דטוס .טימאוטו ןע באופצתבמל והרישום אליהם סה ךות נכללים בתודי יהסיש לשים לב שקור

וק את מחנת למייל על מתבקש לפנות אלינו במ ,ים שלודומוכנית הליתמ סרוע את הקורגה לצאשר רו

ר חשנה"ל לא ףוסטר או בסמס ףוסב סוק את הקורמחאפשרות ל ןאי ד.בתקופת הרישום בלב סהקור

 .ת בו כללחם אם לא נכג מדשכבר נל

 

 ים דמים קודומלי סמך-על ובהחי סקורמפטורים   .11

      ור ממדר שיקבל אישור חלא ס,טטוסור מדה לביר בקשים יעדמים קודומבקש הכרה בלימנט הדטוס  

 ס.אותו קור דילה "פטור" לימה ןויצים אלו תדומהכרה בלי ןיגב (פטור) סטטוס

ת דוועמנט שקיבל פטור דטוס ס.טטוסור מדילת שנה"ל לחיש לפני תגאת הבקשה לפטור יש לה :הערה

יו בתקופת הרישום דומתכנית לימ סוק את הקורמחל מייל להנהלת התוכנית ע"מ חישל ס,טטוסה

 מד.ר שכבר נלחשנה"ל לא ףוסטר או בסמס ףוסב סוק את הקורמחאפשרות ל ןאי .דבלב

 

  יםדמים קודומלי סמך-על ירהחבי סקורמפטורים   .12



    ייל מב יעדהותבקשים למ ,יםדמים קודומלי סמך-על ירהחי בסקורמנטים הזכאים לפטורים דטוס

י התוכנית יבטלו את גיצייל זה נמ סמךעל  .ירה הינם פטוריםחי בסו קוראילמויק מדי ומרש ןבאופ

ר חנט לעקוב אדטוסריותו של כל חעל  א !דהרישום בלבים בתקופת דומערכת הליממים ס/הקור

 ףוסב סוק את הקורמחאפשרות ל ןאי .ע האישידימה ךרד ,יםדומערכת הלימעו בצהשינויים שיבו

 מד.נל ר שכברחשנה"ל לא ףוסטר או בסמס

 

 

 

 ה!חלצבה

 


