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 https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx בקישור: inbarלהיכנס למערכת  כ�עלי .1
באמצעות התפריט הימני להירש� לתכנית המובנית (מורשה / ניצבי�/ משא")  עליכ� .2

 יעו� וירטואליבלחיצה על 
 לחתו� על ההצהרה עליכ� –מיד לאחר מכ�, תעלה ההצהרה  .3
 בחירת סל לשיבו�מיד לאחר מכ� יעלה חלו� של  .4

 2או מורשה שנה א 1מורשה שנה א דוגמא,מתו� שתי האופציות, ל 1יש לבחור סל  4.1
 OKעל כפתור יש ללחו! על שיבו! ואח"כ  4.2

 
  

, מלבד קורסי ללא קורסי� וללא ימי� ושעותייפתח חלו� של מערכת שעות כעת, 
  האנגלית.

 
לחצו על: "רשימת  –א� הנכ� מעונייני� לצפות בקורסי� שנרשמת� אליה�  4.3

 קבוצות קורס ללא מועדי�"
לסל, המכיל בתוכו  �לב, כי שאר האשכולות יהיו ריקי�, היות ונרשמת מושי – הערה

  .מלבד אנגלית והבעהבה�,  י�מחויב �את כל הקורסי� שאת



 

  

   
 – רישו� לקורסי אנגלית .5

 לראות שהוא מסומ� בכתו�  – אשכול אנגליתבלבחור בתפריט הימני  עליכ� 5.1
  שיבו� מרשימה.וללחו!  על הכפתור העליו� 

ייפתח חלו ובו כל הקורסי� באנגלית, ברמה הרלוונטית ל�, המתקיימי� במהל�  5.2
 השנה בקמפוס.

 
 ."לזרועות הביטחו� בלבד" ע� ההערהלבחור באחד הקורסי�  עליכ� 5.3
להירש� לקורס באנגלית, הסיבה היא ככל הנראה שהקורס  מצליחי� אינכ�א�  5.4

 לבחור בקבוצה אחרת השייכת ל"זרועות הביטחו�". עליכ�מלא ו
ללחו! על  עליכ�בהחלפת קבוצה באנגלית בעת הרישו�,  ני�מעוניי הנכ�במידה ו 5.5

 המופיע על גבי מס� מערכת שעות ע� שיבו! הקורס. abהאייקו� 
  



 –רישו� להבעה  .6
  .אשכול הבעהבלבחור בתפריט הימני  עליכ�כעת,   6.1

שיבו� ללחו! על  עליכ�את רשימת קורסי ההבעה,  י�רוא אינכ�במידה ו
  .מרשימה

 ייפתח חלו ובו כל הקורסי� בהבעה המתקיימי� במהל� השנה בקמפוס. 6.2
מדובר על  – "לזרועות הביטחו� בלבד" ע� ההערה לבחור באחד הקורסי� עליכ� 6.3

 86'010'06או  85'010'06הקורסי� הבאי�: 

 
להירש� לקורס בהבעה, הסיבה היא ככל הנראה שהקורס  מצליחי� אינכ�א�  6.4

 לבחור בקבוצה אחרת השייכת ל"זרועות הביטחו�". עליכ�מלא ו
לראות ב"רשימת קבוצות קורס  ותוכל –לב, כי את הרישו� לקורס הבעה  מושי 6.5

 ללא מועדי�".
י� של תכנית את החלו� הבא, הכולל את כל הקורס ורישו� תראבסיו� ה .7

 הבעה עברית. מורשה/ניצבי�/משא" וכ את הקורס ב
 השעות.: את הקורס באנגלית תראו בנפרד, בחלו מערכת הערה

    
 סטודנט שהתקבל ללימודי� כלליי�, יצור קשר ע� צוות המדור לצור� רישומו. .8

  
 לקורסי�!ביצעת� בהצלחה את הרישו� 

 

 

 



  


