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 גמכינה ייעודית תשפ" –מערכת שעות 

 
 .אינבר  –ניתן לצפות במערכת השעות של המכינה וכיתות הלימוד במערכת המידע האישי 

 .23/10/22- הלימודים במכינה יחלו ב

 שבוע השני ללימודים. שיעורי התגבור במתמטיקה, פיזיקה, כימיה ואנגלית יחלו ב

 בפיזיקה למסלול מדויקים יחלו בסוף סמסטר א'.המעבדות 

 
לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים בשיבוצי הכיתות בשבועיים הראשונים ללימודים, ולכן מומלץ להתעדכן מידי יום 

 בשיבוצי הקורסים.
 

 לא הוזנה מערכת שעות.  –₪  1,600לתלמידים שטרם שילמו את דמי המקדמה בסך  
 להסדיר את תשלום המקדמה, בהתאם להנחיות המפורטות מטה. לצורך הזנת המערכת יש 

 

 תוכנית הלימודים במכינה הינה קבועה, ולא ניתן לעשות בה שינויים או לעבור מקבוצה לקבוצה! 
 

מועמדים אשר צריכים לעבור מבחן כניסה למכינה )פסיכומטרי / מימ"ד / יע"ל / התאמה   - מועמדים על תנאי 
 תשלום המקדמה טרם נשלח להם.   –במתמטיקה( 

 בהצלחה.הדרישה לתשלום תישלח רק לאחר מעבר הבחינה 
 
 

 :הנחיות לצפייה במערכת השעות
 . בקישור זה –במערכת ה"אינבר" של אוניברסיטת בר אילן  צפייה במערכת השעות מתבצעת

ספרות(, ללחוץ על "שכחתי סיסמה" ולבחור סיסמה   9]אם זוהי כניסתך הראשונה למערכת, יש להכניס מספר ת"ז )
 להנחיות באתר[.  בהתאם

" מערכת שעות, או דרך קיצור דרך " "סטודנט  -מערכת שעות  << "  "לימודים"<<  יש להיכנס במערכת לתפריט ימני  
 שמופיע בעמוד הראשי . 

 ייפתח עמוד חדש עם פרטי הקורסים ומערכת השעות של התלמיד/ה )ניתן לבחור רשימה או מטריצה(. 
 
 

 :הנחיות להסדרת דמי המקדמה
 . בקישור זה – תבצע במערכת ה"אינבר" של אוניברסיטת בר אילן תשלום המקדמה מ

ספרות(, ללחוץ על "שכחתי סיסמה" ולבחור סיסמה   9ה למערכת, יש להכניס מספר ת"ז )]אם זוהי כניסתך הראשונ 
 בהתאם להנחיות באתר[. 

 .  תשלום חוב"" << "מצב חשבון מתומצת<< "מצב חשבון" יש להיכנס במערכת ל" 
 )כולל מע"מ(.  0.9%לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי טיפול בגובה  

תשלומים(, בהתאם לתנאים הרלוונטיים של חברת    18עד    3- בקרדיט בלבד )החל מחלוקה לתשלומים אפשרית  
 האשראי. 

 
 בקישור זה.אם ברצונך לשלם מהפיקדון, יש לפעול בהתאם להנחיות המפורטות 

 
 

 , ת הצלחהבברכ
 הקדם אקדמית צוות המכינה
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