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 נרשם/ת נכבד/ת 
 

 .פ"אבקיץ תש גוון קורסים שיתקיימו מ  בחוברת זו תמצא/י
 

 8.8.2021, פ"אתש, אבב  'ליום ראשון,    -  סמסטר קיץ מועד פתיחת
 5.9.2021, פ"אשת אלולב , כ"חראשוןיום   -     סמסטר קיץ מועד סיום

 
 ה, נא עיין בפרטים שליד כל קורס.קיימים קורסים שמועד פתיחתם שונ* 

 

ץ  קי רסי  לקו עד הרשמה   מו

    19.7.21  תשפ"א      י' אב,     ,שנייום 
    20.7.21  אב, תשפ"א  א"י   שלישי,יום 
      21.7.21  תשפ"א  אב,  ב"י רביעי,  יום 
      22.7.21  תשפ"א  אב,  י"ג חמישי,  יום 

 
 :מיועד להרישום לקורסי קיץ 

 פ"א בשנה"ל תש סטודנטים הרשומים לתואר  •

 ( שמיעה חופשית רתבמסג רישום) פ"אסטודנטים שאינם רשומים לתואר בשנה"ל תש *

 

 *תעריפי קורסי קיץ

 
 -פ"אודנטים הרשומים לתואר בשנה"ל תשסט *
 

 שש בקיץ  1-עלות ל
 
 ₪   765  תואר ראשון * 
 ₪  135+תקן   ה אתואר שני ותעודת הור* 
 ₪  765  + השלמות לתואר שלישי תואר שלישי* 

 ₪   700   * השלמות תואר שני 
 ₪   1060  שני/שלישי /שפה זרה לתואר ראשון –אנגלית * 

 
 )מסגרת שמיעה חופשית(  פ"אשסטודנטים שאינם רשומים לתואר בשנה"ל ת  *

 ש"ש בקיץ  1-שח ל 1120 -שמיעה חופשית
 בקיץ ש"ש  1-שח ל 1150   -ניאנגלית תואר ש שמיעה חופשית

 
 -אנגלית כשפה זרה בשמיעה חופשית בקיץ לקורסעלות  *

   -תואר ראשון
 ש"ח  4300 -טרום בסיסי* 
 ₪  4100 -בסיסי* 
 ש"ח  2300 -קדמים אמת* 
 ש"ח  2300 -מתקדמים ב* 

 2020* צמוד למדד יולי 
 
 

 . לקורסיםלנרשמים המבטלים רישומם   אינו מוחזרקורסי הקיץ  עבור שכר הלימוד 
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 ם:שידג
 קורס שלא יתקיים בשל החלטת האוניברסיטה, הכסף עבורו יוחזר במלואו. * 
   מגובה   0.9%  ספת דמי טיפול בסךהתשלום עבור קורסי הקיץ מבוצע בכרטיס אשראי )בתו * 

 התשלום( 
 . 2020שכר הלימוד צמוד למדד יולי * 
  ם נלווים תשלומי  בתוספת , יחויבלסמסטר קיץ בלבד סטודנט הרשום בשנת הלימודים תשפ"א* 

 .באתר ותקורה בהתאם לנקבע בתקנון שכ"ל
 

ך ההרשמה  י  תהל

 
 . באמצעות חלונות זמן ביועץ הוירטואלילקורסי הקיץ מתבצע רישום ה
 

 : א"פסטודנטים הרשומים לתואר בשנה"ל תש .1

 .  מעבר לתשלום באשראי---- םרישום לקורסי----אלי ירטוו ץ יוע •

החשבון שלכם ויהיה עליכם לעבור לשלב התשלום עבור  לאחר הרישום לקורסים, יתעדכן מצב 

 קורסי הקיץ.  

 שעות מהרישום תגרום לביטול הרישום לקורסים.  4אי הסדרת התשלום עד 

מודים, תשלומים אלו יתווספו  שנת הליעבור  םהנדרשי  סטודנטים אשר לא סיימו לשלם את התשלומים* 

 ם התשלום של קורסי הקיץ. לסכו

 : רישום לקורסים במסגרת שמיעה חופשית - פ"אומים לתואר בשנה"ל תשסטודנטים שאינם רש .2
 

 -שלב א'
נו ממליצים לפתוח משתמש חדש מספר ימים לפני ימי  )א ש חדשמתת משתיחלפ  לקישוריש להיכנס  *

 דכנים כבר בזמן הרישום(. הרישום על מנת שהפרטים יהיו מעו

₪, יתקבל אישור לדואר האלקטרוני על קליטת   20לאחר הרישום וביצוע תשלום דמי פניה בסך  *

 .  הפנייה

 .'לשלב ב לעבור היתן יהישעות מפתיחת המשתמש החדש נ  48-24רק לאחר   -שימו לב
 

 -שלב ב'

 , לאפס סיסמא ולהיכנס לאינבר.  למידע אישי לסטודנטיש להיכנס  *

 :בתאריכי הרישום בלבד

 ללחוץ על לשונית "יועץ וירטואלי" בתפריט מימין. יש  בתפריט הראשי באינבר,  *

 .  שתוצג םהלימודייש לחתום על הצהרת  *

 :  לקורסים להמשך רישום *

על כפתור "שיבוץ מרשימה" שם  לקורסי קיץ באנגלית, יש ללחוץ על אשכול 'אנגלית', ללחוץ  .1

 יופיעו קורסי הקיץ באנגלית. 

מרשימה"    לשאר קורסי הקיץ, יש ללחוץ על אשכול 'לימודים כלליים', ללחוץ על כפתור "שיבוץ .2

שם יופיעו יתר קורסי הקיץ. 

https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/main
https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=242
https://inbar.biu.ac.il/live/Login.aspx
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יש ללחוץ על העיפרון, לאשר בחירה והקורס ישתבץ )הקורס יופיע בכפתור "רשימה    לקורס לרישום *

 ים"(.  ללא מועד

 לאחר הרישום תעלה הודעת חיוב, ויהיה עליכם לעבור לשלב התשלום עבור קורסי הקיץ.   *

 שעות מהרישום תגרום לביטול הרישום לקורסים.  4אי הסדרת התשלום עד 

 . ם המבטלים רישומם לקורסיםר לנרשמינו מוחזיץ איקה קורסי  שכר הלימוד עבור

 . על אופן הרישום לקורסי הקיץ סרטון הדרכהלשירותכם, רצ"ב 

   במצטבר.סה"כ  ש"ס 26-במסגרת שמיעה חופשית, לא ניתן ללמוד יותר מ *
 בלבד.  ש"ס 4-ל שאי להירשםר שני רשל תוא לקורסים שומע חופשי הנרשם   
 

 :מגבלות על רישום לקורסים 

 . תקנון האוניברסיטהפים במועדם )יום ושעה(. חפיפה זו אסורה על פי אין להירשם לקורסים חופ  *

 קורס. אי עמידה בתנאי קדם ו/או בדרישות מקדימות ל *

 
כנס לוודא כי הקורסים הרשומים ב"מערכת מידע אישי לסטודנט"  יל הסטודנט להשלום, עחר התאל

 ק את מצב ההרשמה. סמסטר קיץ( משקפים במדוי -רשימה  -כת שעות )מער
 

 .לקורסים רישומם המבטלים לנרשמים מוחזר אינו הקיץ  קורסי עבור הלימוד שכר

 
מת בזה. עם זאת שומרת לעצמה  המתפרס  כונתםתמעל פי    האוניברסיטה תשתדל לקיים את הקורסים

הקורסים או לבטל קורסים אם לא יהיה מספר  האוניברסיטה את הזכות להכניס שינויים בלוח זמני  
 סביר של מועמדים או מכל סיבה טכנית אחרת.

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7sAnEWAoZyI
https://www1.biu.ac.il/takanonim_nehalim
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 לכלכלה המחלקה  

 
 
 

ים ימ נ' זיכוי  המרצה  הנושא  קורס מס' ה 
 ושעות 

 חדר

66-102-11   
66-102-12 

 מקרו   –מבוא לכלכלה 
 מקרו   –לכלכלה מבוא 

 תרגיל( )הרצאה + 
      5.10.21-22.8.21: מועד הקורס

 הג,א,ב, נק"ז  2 מעלם  י.  פרופ'
11-15 

 

 נלמד בזום 

      

66-201-11 
66-201-12 

 א' ו כלכלה מקר
 א'  מקרו כלכלה 

 ה + תרגיל( )הרצא
            14.9.21-12.8.21מועד הקורס: 

 הג,א,ב, נק"ז  1.5 י. מעלם   פרופ'
8-11  

 נלמד בזום 

      

66-202-11 
66-202-12 

 ו כלכלה ב' מקר
 ה ב' מקרו כלכל

 יל( + תרג)הרצאה 
            10.10.21-26.8.21מועד הקורס: 

 הג,א,ב, ז נק" 1.5 צ. איצקוביץ  ד"ר
12-15  

 ל אשרמ. י
 4חדר  504 

      
66-213-11 
66-213-12 

 א'תורת המחירים 
 א'תורת המחירים 

 + תרגיל( )הרצאה 
        14.9.21-12.8.21רס: מועד הקו 

 הג,ב,א, נק"ז  2 ד"ר ר. פרץ 
15-19 

    
     

 מ. ישראל 
 4חדר  504 

      
66-214-11 
66-214-12 

 ם ב'תורת המחירי
 ת המחירים ב'תור

 רגיל( + תה )הרצא
        10.10.21-26.8.21רס: עד הקוומ 

 הג,ב,א, נק"ז  2 פרופ' י. מילכטייך 
15-19 

    
     

 מ. ישראל 
 3חדר  504 

      
66-281-11 

 
 חשבונאות ביניים א'

 ( )הרצאה
        6.10.21-11.8.21רס: מועד הקו 

 רו"ח י. שהרבני 
 

 מתוקשב  נק"ז  2
     

- 

      
 ים א'חשבונאות ביני 66-281-12

 גיל(תר)
        6.10.21-11.8.21רס: מועד הקו 

  17-20 ד נק"ז  2 ר ח. בטש מ
     8-13ו 

     

 נלמד בזום 

      
 
 
 

 

 


