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 הנחיות כניסה למערכות האוניברסיטה

 
 

 : אינברמערכת 
עות, לוח בחינות, רשימת  מערכת המאפשרת גישה למידע אישי לסטודנט וביצוע פעולות שונות כגון מערכת ש

ציונים, רישום לשיפור ציון, מצב חשבון שכ"ל, הנפקת אישור לימודים, העלאת תמונת פספורט, פרטים  
 אישיים, עידכון כתובת דוא"ל, ועוד. 

 .לחצ/י כאן –לכניסה למערכת אינבר 
לאיפוס סיסמה למערכות   כניסה, יש צורך ליצור סיסמה ראשונית בקישור ת/מבצע הנך אם זו הפעם הראשונה ש

 =&IDM  :https://sspr.biu.ac.il/sspr/public/ActivateUser?pwmLocaleמנוהלות  
 . לאחר מכן, תקבע סיסמה קבועה

 https://stuad.biu.ac.il/node/4011 :הנחיות לאיפוס / קביעת סיסמה
 
 
 
 

 :(moodleמערכת המודל )
 אילן. -מערכת הלמידה המתוקשבת של אוניברסיטת בר – ( Moodleאתר המודל )ב הקורסים במכינה יהיו מלווים

האוניברסיטה, ולאפשר השתתפות פעילה בקורסים, להלן  על מנת לוודא שמתאפשרת לכם גישה למערכות 
 הנחיות: 

  MOODLE  -יש לבצע כניסה למערכת ה .1
שימו לב,    -דל זהים לשם המשתמש והסיסמה במערכת אינבר שם המשתמש והסיסמה למו  .2

 .  איפוס סיסמה באחת המערכות משנה את הסיסמה גם במערכת השנייה
  ספרות( 9) ת"ז מלא : מספר שם משתמש

  .לאינבר: זו שקבעתם בכניסה הראשונית   סיסמת כניסה
תלמידים שאינם מצליחים לבצע כניסה מלאה או חלקית, מתבקשים לשלוח בהקדם פניה  .3

  /https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm : ופס הבאלמוקד שמ"ע בט
)לכל מערכת יש להגיש   אינבר.  -מודל ו/או אינטרנט  -אינטרנט  האופציהיש לבחור בטופס הפנייה את 

  בקשה נפרדת(, על מנת שיועבר לטיפול ופתיחת ההרשאות עבורכם.
 בקישור זה  – MOODLE לאתר המרכז ללמידה מתוקשבת  הנחיות כניסה ראשונית  .4
לכנס פתיחת שנה וללימודים מקוונים  לתלמידים שאין חשבון זום מומלץ לפתוח, על מנת להיערך מראש  .5

 )הנחיות לפתיחת חשבון זום ניתן למצוא בגוגל(. במידת הצורך 
   התחברות למפגש זוםמצ"ב קישור לסרטון הדרכת  .6

  
לידיעתכם, תלמידים שטרם הסדירו את תשלום המקדמה, לא יופיעו להם קורסים במערכת האינבר ובמערכת  

 המודל. 
  

 
  

 
 בברכה,

 הקדם אקדמית צוות המכינה
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