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 לסטודנטים  הנחיות
   החברה מדעי תחומי-רב 

 ב"תשפ ל"שנה נהלים חוברת
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  ראשון   לתואר  לימודים  כניותות   מספר  מקיים  אילן-בר  טתבאוניברסי  מובנות  כניותולת  המדור

 . החברה במדעי תחומי-רב במסלול

 

  לימודי: הכוללת החברה במדעי תחומי-רב ראשון לתואר לימודים  תוכנית היא ם"חכ תוכנית

 בסיס לתלמידים  להקנות היא התוכנית מטרת. אילן בבר עסקים ומנהל כלכלה לימודי, בונאותחש
  הפרקטי הצד לבין הלימודים של התיאורטי הצד בין ההקשר את וליצור אלה בתחומים אקדמי

 חשבונאות לימודי לכלכלה במחלקה ללמוד יוכלו הסטודנטים, התואר ללימודי במקביל. שלהם

  מיועדת זו תוכנית. בישראל חשבון רואי מועצת של ההסמכה למבחני  לגשת בכדי השלמה לצורך

 . העתיד של המובילים החשבון ורואי, המנהלים, הכלכלנים להיות השואפים לאנשים

 

  הלימודים תוכנית. החברה במדעי תחומי-רב ראשון לתואר לימודים תוכנית היא ינשופים תוכנית

 בסיס לתלמידים להקנות היא התוכנית מטרת. אנוש משאבי לימודיבו ניהול בתחומי מתמקדת

 . בחברה מרכזיים תהליכים להבנת וכלים יישומי ידע להקנות ,ובמקביל אלה בתחומים אקדמי

 

 הלימודים   תוכנית.  החברה  במדעי  תחומי-רב  ראשון  תוארל  םלימודי  תוכנית  יאה  יהלום  תוכנית

  היא   התוכנית  מטרת.  אנוש  משאבי  ניהול  ילימודבו  כלכלה  לימודיב,  עסקים  מנהל  בתחומי  מתמקדת

 להבנת  וכלים  יישומי  ידע  להקנות,  ובמקביל  אלה  בתחומים  אקדמי  בסיס  לתלמידים  להקנות

 . בחברה מרכזיים תהליכים

 

  הלימודים   תוכנית.  החברה  במדעי   תחומי-רב   ראשון  לתואר  לימודים  תוכנית  היא  חץ  תוכנית

 תלמידים ל  להקנות  היא   התוכנית  מטרת.  וציולוגיהסבו  המדינה  מדעיב,  ניהול  בתחומי  מתמקדת

 .  בחברה מרכזיים תהליכים להבנת וכלים יישומי ידע להקנות, ובמקביל אלה בתחומים אקדמי בסיס

 

 הנלמדת  מקרקעין  ושמאות  ניהול,  ן"הנדל  לתחום   המכשירה  לימודים  תוכנית  היא  רום  תוכנית

 של   רחב  במגוון  מקיף  ידע  להקנות  תוכניתה  מטרת.  החברה  מדעי  תחומי-רב  ראשון  תואר   במסגרת
 את   מבפנים  ולהכיר  להשתלב  והכלים  הידע  את  לסטודנטים  שיעניקו  ומעשיים  תיאורטיים  תחומים

 . המקרקעין ושמאות ן"הנדל ענף

 . תחומים במגוון מתקדמים לתארים בלימודיהם להמשיך לבוגריו מאפשר זה תחומי-רב תואר

 

  במדעי   תחומי-רב"  :רשםיי  הבוגר  תעודת  על  כאשר,  ראשון  תואר  מקנות  הלימודים  כניות ות  כל

 ".החברה

 

 

 

 

 
 ומוצלחת  פורה לימודים שנת ברכתב

 



 

 

 

 

מובנות  לתוכניות המדור צוות

 

 
 nissimnu@bezeqint.net ייעודיות  כניותולת המערך ראש אוןיל סיםנ' פרופ

 

 
 Sarit.Ben-moshe@biu.ac.il ייעודיות כניותולת המערך מנהל ראש משה -בן שרית' גב

 

 
 Moran.levi@biu.ac.il תעודה  ולימודי מובנות כניותות מדור ראש ויל מורן' גב

    

 

 
 Malam.Ba@biu.ac.il ינשופים ,  יהלום, חץ כניותות מרכזת קאופמן  נעמה'  גב

 

 
 Malam.Ba@biu.ac.il ינשופים ,  יהלום, חץ כניותות מרכזת טובל  חן'  גב

 
 Malam.prog@biu.ac.il רום , ם"חכ תוכניות מרכזת בראון חן'  גב

 
 Malam.prog@biu.ac.il רום , ם"חכ תותוכני מרכז לפידס  שרגא מר

 malam.teuda@biu.ac.il תעודה  מודילי מרכז  

    

 

 
 Malam.Rishum@biu.ac.il ינשופים ,  יהלום, חץ  תוכניות למועמדים  ייעוץ דוד  אלעזר מר

 

 
 malam.info@biu.ac.il רום , ם"חכ  תוכניות למועמדים  ייעוץ ארזי  הדס' גב
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mailto:Malam.prog@biu.ac.il
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  מחייבים   ונהלים  הוראות  ב"מצ,  (ם"חכ  תוכנית)  החברה  במדעי  תחומי-רב  א.ב  הראשון  לתואר  כםלימודי  לקראת

 . לסטודנטים

   :בהתאם ולפעול ההוראות אתו  הנהלים את בעיון לקרוא סטודנט כל על חובה

 

  DesigProg.biu.ac.il  המדור אתר  דרך שוטפים  עדכונים 

 

  במהלך יעיל לשימוש ולהוביל  החיוני המידע את להנגיש ומטרתו, הסטודנטים לרשות עומד המדור אתר

 . בתואר לימודיכם

 

 . לימודים  הפסקת של במקרה לימוד בשכר חיוב - ל"שכ  תקנון .1

  לפי   מובנות  לתוכניות  המדור  של  ראשון  לתואר  ם ילסטודנט  החיובים  פירוט  –  לתואר  עלויות  הערכת .2

 . לימודים תוכנית

 . בר-אינה מערכת דרך לקורסים רישום הוראות  – לקורסים רישום הנחיות .3

 .מקוונת נהלים חוברת – ידיעון .4

  תציג "  ההודעות  כל"  על  לחיצה.  נגללות  תועהוד מופיעות(  הבית  בעמוד  וגם)  הלוח  של  ימין  בצד :הודעות

 . לאתר שעלו ההודעות כל את לפניכם

 לקורסים  רישום 
 

.  מ"תל  מדור  ידי  -על  יתפרסמו ש  במועדיםו  )  INBAR)  בר-אינה  מערכתב  נעשה  לקורסים  הרישום .1

 תשלום   ביצוע  לאחר  רק  תבצעי  הרישום  .(שמאל  בצד,  הראשי  מודעב)  בר-אינה   במערכת  יופיעו  המועדים

   .שקלים 3,431 סך  על המקדמה שובר

 MOODLE-ה   במערכת  הקורסים   יופיעו,  בפועל  לקורסים  רישוםהו  המקדמה  שובר  תשלום  לאחר .2

 (. לסטודנט אישי מידע) IN-BAR -ה ובמערכת

  הקורסים   בין  התאמה   קיימת  כי   ,סטרמס  תחילת  בכל,  לוודא  -  אישי  באופן  סטודנט  כל  על  חובה .3

   .שלו  האישית במערכת שנקלטו אלו לבין נרשם יהםאל

 (.  MOODLE) קורס מלווה אתר  יש כניתובת קורס לכל .4

 או   קורסיםל  להירשם  יוכלו  דנטיםסטו  זו  בתקופה.  "השינויים  תקופת"  נפתחת  הסמסטר  תחילת  לאחר .5

 על  ייעשה  קורסים  שינוי  או  ביטול.  בר-אינה  במערכת  מפורסמים  "השינויים  תקופת"  מועדי.  קורסים  לבטל

 .ל"דואה באמצעות המדור לצוות הסטודנט של פנייה ידי

http://michlalot.biu.ac.il/allnews
http://michlalot.biu.ac.il/allnews
http://michlalot.biu.ac.il/allnews
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 (. 16 בעמוד פרטים) התוכניות רכזילמ לפנות יש  ,התאמה אי של במקרה .6

 . "השינויים  תקופת" לאחר קורסים ביטול או רישום תאפשרי לא! לב שימו .7

 

 אנגלית  קורסי
 

 .למערכת  תוספת  מהווים  אלא,  המיוחדות  כניותוהת  של  השעות  במערכת  כלולים  םנאי  באנגלית  הקורסים .1

 . הנוכחית לרמתך בהתאם אנגלית לקורס להירשם יש, כן על

 . ("בסיסי" קורס) לתואר הראשון סטרמהסמ  החל נלמדים האנגלית קורסי .2

  הקורס   למעט,  ןושרא  לתואר  הלימוד  בשכר  נכלל  אינו  אשר,  נוסף  בתשלום  חייבים  באנגלית  הקורסים  כל .3

 . (חוזר קורס  אינו אם או בקיץ נלמד לא  אם) "'ב מתקדמים" ברמת

  זרה   כשפה  לאנגלית  ליחידה  לפנות  עליהם,  אחר  אקדמי  ממוסד  אנגלית  לימודי  דםבי  יש  אשר  סטודנטים .4

 (. מוכרים אינם הפתוחה מהאוניברסיטה האנגלית קורסי כי, לב שימו) מוכרים הקורסים אם ולבדוק

 . הלימודים כניתומת חלק מהוויםו חובה הם האנגלית מודייל !לב שים .5

 חדר,  1004  בניין:  זרה  כשפה   לאנגלית  יחידהל  לפנות  יש  אנגלית  מלימודי  פטורים  עבור  המלא   לתקנון .6

 . efl.unit@biu.ac.il: אלקטרוני דואר  5318237-03*/  9392: טל 004

 עברית  העב המ פטור
 

 . התואר במהלך עברית בהבעה פטור לרמת להגיע חייב סטודנט כל .1

  בתעודת עברית בהבעה ומעלה( יחידות 2) 76 בגרות ציון קיבל אם בעברית מהבעה פטור יהיה סטודנט .2

 למגזר ל"יע בבחינת ומעלה 85  ציון בעלי סטודנטים  /+30 במכינת 66 בציון / רגילה  ישראלית בגרות

 .הערבי

 .מיוחד  מבחן ויתאם, עברית להבעה ליחידה יפנה, ישראלית אינה שלו  הבגרות שתעודת נטדוסט .3

  יצטרך,  בעברית  הבגרות ציון  סמך-על  בעברית  מהבעה  פטור  שאינו  סטודנט:  עברית  מהבעה  פטור  מבחן .4

 .  66 בציון ולעבור בהבעה  לבחינה לגשת

  ש "ש  2  של  בהיקף  עבריתב  בעהבה  סרקו  ללמוד  חייב,  הפטור  בבחינת  שנכשל  מי:  עברית  הבעה  קורס .5

 (.בתשלום כרוך אינו הקורס)

  ידי   על  יתפרסמו  הבחינות  ומועדי  בשנה  פעמים  מספר  בקמפוס  מתקיימות  בעברית  בהבעה  הבחינות .6

 .בלבד אחת פעם זה למבחן לגשת ניתן. עברית להבעה היחידה

mailto:efl.unit@biu.ac.il
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  להבעה   הליחיד  המכינה  ציוני  ןוגילי  את   להעביר  עצמאי  באופן  נדרשים  :(+30  מכינת+ )30  תוכנית   בוגרי .7

 .המכינה  במסגרתש "עברית הבעה" בקורס לימודיהם בגין פטור לקבל מנת על עברית

 ,  1 חדר, 410 בניין: עברית הבעהל ליחידה  לפנות יש עברית הבעה לימודיב המלא לתקנון .8

 .  habaa.unit@mail.biu.ac.il:אלקטרוני דואר, 5318228-03': טל

 יהדות  מקורסי פטור
 

  של בהיקף כלליים בלימודים זאת במקום חייבים אך ביהדות יסוד  מלימודי פטורים יהודים לא סטודנטים .1

 לקחת גם ניתן אלו  קורסים) אלו לימודים על פטור לקבל בכדי סטטוס  למדור לפנות יש ,ש"ש 10

 . (םלומדי שבה  מהפקולטה או מהמחלקות

  בקשות להגיש רשאים במכללות או במדרשות, גבוהות בישיבות, הסדרה בישיבות למדוש  סטודנטים .2

 (. סטטוס למדור להפנות יש הבקשה את) יסוד מלימודי מלא או חלקי לפטור

 

  אישור, ציונים   גיליון) הרלוונטיים האישורים םע סטטוס מדור באתרו פנייה טופס למלא יש :הגשה הנחיות

  מלימודי פטור קבלת לצורך יוכרו בפועל ישיבה לימודי ורק אך כי להדגיש יש (.מקורי ישיבה אישור או מדרשה

 אתו פעילה לשירות היציאה זמני את הכולל אישור לצרף  יש ,הסדר בישיבת לימודים של במקרה. תביהדו יסוד

 . לישיבה החזרה

 קודמים  בלימודים  הכרה<< פטור בקשת<< בקשה  הגשת<<  מנהליות פניות : האישי המידע דרך בקשה להגיש ניתן

 

 מתוקשבים  קורסים 
 

 .  האינטרנט רשתב מקוון באופן נלמד מתוקשב קורס

 .באוניברסיטה אחר  אקדמי קורס כל כמו הוא מתוקשב קורס

'( וכד  האוניברסיטה  בקמפוס,  העבודה  וםקמב,  בבית)  מחשב  עמדת  מכל  מתבצעת   מתוקשב  בקורס   ההשתתפות

 בכל  מודלל  ניתן)  בזמן  או(  מקום  מכל  ללמוד   ניתן)  במקום  תלויים  אינם   וההוראה  הלימוד.  לאינטרנט  נגישות  שלה

 תופענה   וכן  ומטלות  דיון   קבוצות,  הקורס  של  הלימוד   חומרי  יופיעו  המתוקשב  הקורס  באתר(.  היממה  משעות  שעה

  תיםיולע   פנים  אל  פנים  אותו  תפגוש  תיםישלע  מרצה  לך  יהיה  אחר  אקדמי  קורס  לכל  בדומה.  המרצהמ  הודעות

 .הקורס בנושאי ולדיונים משותף ללימוד נגישים יהיו לקורס עמיתך גם. האינטרנט באמצעות

 

 
 לקורס  רשום הסטודנט בה ל"שנה במהלך הדיונים  בפורום ההשתתפות

 , הסופי  מהציון חלק ומהווה הקורס חובות לסיום הכרחי  תנאי יאה

 ! הקורס בסוף לבחינה לגשת  אפשרות  מנעית החובות מילוי אי

 

mailto:habaa.unit@mail.biu.ac.il
https://stuad.biu.ac.il/mador/status
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 Moodle  -המתוקשבת הלמידה לאתר כניסה

 . http://lemida.biu.ac.il: יאה מתוקשבת ללמידה האתר כתובת

  להשתמש   כיצד  מפורטת  הדרכה  למצוא  תוכלו  ובהן"  כניסה  הוראות"  בשם  כפתור  תראו  לאתר  בכניסתכם

 .זו למידה במערכת

 (.המסך של הימני בצידו) וסיסמה  משתמש שם להקליד עליכם לקורסים להיכנס מנת על

 .אחרונה ביקורת ספרת ללא הזהות תעודת מספר: משתמש  שם

 וארבע משפחה שם של ראשונה אות, פרטי שם של ראשונה אות:  מ מורכבת:          סיסמה

 .(באנגלית קטנות באותיות) האישי הקוד של הספרות                        

 . 1234 האישית וסיסמתי קרן דנה שמי דוגמהל                        

 . dk1234 :תהיה סיסמתי            

 . השתנה  לא המשתמש שם ,מתוקשב קורס בעבר למדתם אם •

 .במערכת מעודכנת  שלכם המייל שכתובת לוודא עליכם :MAIL-E כתובת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פניות

http://lemida.biu.ac.il/
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 לפנות יש( מתאימים   אינם וסיסמה משתמש שם) MOODLE למערכת כניסה בבעיות נתקלתם אם  .1

 *.9392 בטלפון(  ו"מש) וגיוס שירות למוקד

   .Biu.9392@mail.biu.ac.il:  ל"דוא כתובת              

 לענות, להורידם  או קבצים להעלות יכולת אי: לדוגמה) במערכת שימוש בעת טכניות בבעיות נתקלתם אם .2

 . Learn@mail.biu.ac.il-Bar.E: ל"דוא כתובת ,מתוקשבת ללמידה למרכז פנו אנא'( וכו בוחן על

          

 נוכחות  חובת
 

  שבועיות   פגישות  2  עלמ  עדרשיי  סטודנט.  חובה  היא  השיעורים  בכל  הנוכחות  האוניברסיטה  הליונ  פי  על

  של   מסיבות   עדרותהי  של   במקרה.  הקורס  מן  להרחיקו  רשאי  המרצה  יהיה,  מוצדקים  נימוקים  ללא  ,בסמסטר

 .למרצה מתאימים אישורים למסורו לעדכן הסטודנט על,  ב"וכיו מחלה של, מילואים

 . malam.prog@biu.ac.il: זינו  בן נירית' גב, המדור של ד"וחל מילואים רכזת

 

 סמינריון  עבודת

 

 (.בכלכלה סמינריונים  למעט) עצמאי באופן סמינריון עבודת יגיש סטודנט כל .1

 . הקורס תחילת מיום סמסטרים שני סוף  עד תוגש וןהסמינרי עבודת .2

 .  חובה היא הסמינריון במפגשי הסטודנטים נוכחות .3

 .  משמעת ועדת בפני יעמוד הסטודנט -התקהע או עבודה תקניי של מקרה בכל .4

 

 בחינות  תקופת
 

 . הלימודים תקופת במהלךו  בשבוע שונים בימים יתקיימו מהמבחנים חלקש ייתכן

 לקראת  שינויים  ייתכנו)  בחינות  זמני   לגבי  (  לסטודנט  אישי  מידע)  בר-אינה  מערכת  דרך  עותקביב  להתעדכן  יש

 (. המבחנים תקופת

 שעותב,  הבחינות)  קובעת  זרה  כשפה  לאנגלית   שהיחידה  הזמנים  ללוח  בהתאם   מתקיימות  האנגלית   בחינות*

 (. הבוקר

 בחינות  נהלי

 .ל"שנה באותה הנלמד  בקורס בחינה מועדי לשני לגשת זכאי סטודנט כל .1

mailto:Biu.9392@mail.biu.ac.il
mailto:Bar.E-Learn@mail.biu.ac.il
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  במערכת רשום הוא אליהןש ובקבוצות בקורס ורק אך להיבחן יכול סטודנט  : לבחינות להיכנס זכאות .2

 קבוצות כלול הקורסים  לכל  כנדרש רשום ואשה הבחינות תקופת לפני לוודא הסטודנט  על חובה. בר-אינ

 . המדור לצוות לפנות עליו ברישום בעיה של מקרה בכלו הקורסים

 :נלמד הקורס בה ל"בשנה' ב במועד ציון שיפור .3

 : הבאים לכללים בהתאם בכך  המעוניינים הסטודנטים לכל ניתנת ציון לשיפור הזכות

 ימתברש אוטומטית  מופיע', א במועד נבחן לאש  או, כולל 70 עד סופי ציון  קיבלש או שנכשל סטודנט .1

 ברישום. הבחינה ציון פי לע מתבצע הרישום, סופי ציון עדיין אין אם. להירשם צריך ואינו יםהנבחנ

 חובה מוטלת לא, כן כמו. שמריי' א מועד ציון, ניגש לא הסטודנט אם ,לבחינה לגשת חובה אין אוטומטי

 .זה במקרה כספית

  לבחינה להירשם הסטודנט על(, חינההב ציון פי על אז סופי ציון אין ואם) ומעלה 71 הוא הסופי הציון אם .2

 .לפני שבוע ועד הבחינה לפני ימים 17-מ החל

 עמודה תחת, הראשי שבמסך "הבחינות לוח" בכפתור, בר-אינ מערכת דרך מתבצע ציון לשיפור הרישום .3

 .מעלה שצוינו הכללים בהינתן רק יופיע הכפתור. "למועד רישום"

(, 1 מבנה 502 אזור) הבחינות במדור, בלבד קהל  בקבלת להירשם הסטודנט  על, עבר הרישום מועד אם .4

  ,ימודלה בשכר שקלים 80 של התחייבות מצריך באיחור רישום. הבחינה לפני שעה  חצי עדו הבחינה ביום

 .בר-אינה במערכת בזמן נרשמים אם ממנו להימנע שניתן תשלום

  בשכר שקלים 40 מחייבת הרישום לאחר הגעה אי , ציון לשיפור רישום לבטל ניתן לא - לב לשים יש .5

 .לימודה

, חינההב שאלון את וקיבל לבחינה שניגש סטודנט  .הקובע  הוא האחרון הציון ,האוניברסיטה הליונ פי על .6

  יהיה ציונו, שהיא סיבה מכל להיבחן שלא החליטו לבחינה שהגיע סטודנט. ציונו את שייקבע המועד זה

 .נכשל

 .החלה כבר שהבחינה לאחר'  ב למועד להירשם ניתן לא .7

 ."בחינות מדור" של  הרשמי באתר יעמופ הבחינות  הליונ של והמעודכן המלא התקנון! לב םשי

 . stuad.biu.ac.il/mador/behinot : הבחינות פתתקו לפני בנהלים להתעדכן יש 

 exam.office@mail.biu.ac.il: אלקטרוני דואר,  5318573-03*/  9392': טל, 1 מבנה, 502 אזור

 וערעורים  מחברות  סריקת

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
mailto:exam.office@mail.biu.ac.il
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 לצפות ניתן) בלבד במיילו, זה  זמן לאחר רק ררלב ניתן  ולכן ציוןה מקבלת ימים 3 עד  נסרקות בחינה מחברות

 (. הראשי בעמוד ,"בחינה מחברות"  תחת בר-אינה מערכת באמצעות במחברות

                                                                                                         . נסרקות אינן אמריקאיות בחינות

 ₪   5 ישלם, רווחה דמי משלם  שלא סטודנט. מחברת סריקתל מתשלום פטורים רווחה דמי המשלמים סטודנטים

 .בחינה סריקתל

 . הציון קבלת מתאריך שבועות 3 עד ציון על לערער רשאי סטודנט .1

.  סטודנט זכויות חוק פי על התשובון שלו השאלון  של בדיקה  לבקש רשאי הסטודנט, אמריקאית בבחינה .2

 . המרצה מול כן גם יעשו אמריקאיות בבחינות ערעורים

 להפנות יש, ערעורים בנושא שאלה כל. לסטודנט חדש  סופי ציון יהווה, הורד או  הועלה אם בין, שתוקן  ציון .3

 . המדור למזכירות לפנות ניתן, מענה יתקבל לא אם .למרצה

 

 

 סטטוס  מדור -קודמים  ים בלימוד הכרה

 

  פנייה טופס דרך או האינבר דרך קוונתמ בקשה להגיש יוכלו, מוכרים  אקדמיים במוסדות שלמדו סטודנטים

  ולא ישנותהתי חלה שנים 7-מ  יותר לפני שנלמדו לימודים על. פטור לקבל מנת על, סטטוס מדור באתר המופיע

          .לפטור זכאות תהיה

 קודמים  בלימודים הכרה<< פטור  בקשת<<בקשה  הגשת<< מנהליות פניות : האישי המידע דרך בקשה להגיש ניתן 

                      

 . biu.9392@mail.biu.ac.il:אלקטרוני דואר  5317000-03*/  9392: טל 11 חדר, 404 בניין :סטטוס מדור

 

 

 

 

  כניתות  את סדירלה מנת  על התוכניות  למרכזות לפנות יש  סטטוס מדור ידי על ורפט קבלת אחרל
 malam.ba@biu.ac.il.: לפטורים בהתאם הלימודים

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://stuad.biu.ac.il/mador/status
mailto:biu.9392@mail.biu.ac.il
mailto:malam.ba@biu.ac.il
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 ל"שכ מדור -לימוד שכר תשלומי

 .המדור באתר מפורסמת לימוד שכר עלויות  הערכת .1

 סך .המבוקשת ל"בשנה הנלמדת תוכניתל בהתאם המדור לאתר לפנות יש  המלא ל"שכ לתקנון .2

 .  ש"ש 64 על עומד לתואר לזכאות הנדרשות( ש"ש) השנתיות שעותה

 . טופס פנייה מקווןיצירת קשר עם מחלקת שכר לימוד 

 .לחץ כאןאתר מדור שכר לימוד 

 נלווים  תשלומים 
 

 אגודת  מסגרתב  ואירועים  פעילויות  ,אקדמיה  שירותי,  רווחה  תישירו  בתוכו  כולל  :ושירותים  רווחה   דמי .1

  פתיחת   יום   עד  לימוד  שכר  למדור  בכתב   להודיע  עליך  הרווחה  בשירותי  מעוניין  אינך  אם.  הסטודנטים

"  אילן   בר  טתאוניברסי  לימוד  שכר   מדור"  באתר  למצוא  ניתן)  הסטודנט  הצהרת  באמצעות  הלימודים  שנת

 (.  נלווים ושירותים רווחה  דמי על ויתור -הסטודנט הצהרת<<  טפסים<< 

 .  אבטחה דמי .2

 ( ומעקב לימודים  תוכניות)  מ"תל מדור

 

 פרטים  עדכון,  לימוד שנות על אישור, לימודים ואישור סטודנט כרטיס :הבאים בנושאיםלמדור תל"מ  לפנות יש

  .לימודים סקתהפו לימוד שכר ממינימום פטור ,אישיים

 . טופס פנייה מקוון יצירת קשר עם מדור תל"מ 

 .לחץ כאןאתר מדור תל"מ 

 לסטודנטים   והנגשה תמיכה מדור

 

  יש  קודמים  באבחונים  בהכרה  או אבחונים ב  בסיוע  מעונייניםה  או  במבחנים  התאמות/הקלות  המבקשים  סטודנטים

 :לסטודנטים נגשהוה תמיכה למדור לפנות

 negishut.student@biu.ac.il  :ל"דוא  :03-5318491, טלפון

 * 9392 וגיוס שירות מוקד

 

 הנושאים  בכל  סטודנטים  של  בפניות   טיפול  המרכז  מוקד  הסטודנט  לנוחיות   מעמידה  אילן-בר  אוניברסיטת

, ל"שכ,  רשם,  בחינות,  טוססט(,  ומעקב  לימודים   תוכניות)  מ"תל,  תלמידים  קבלת:  לסטודנט  הנוגעים  המנהליים

https://app.glassix.com/Clients/widget-in-iframe.html?apiKey=1000e73c-4751-4008-8adc-8d0b8cdb2e39&snippetId=EpAoHqHfOYTS3gEImWNV
https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/main
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?ID=86
https://stuad.biu.ac.il/mador/talam
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 אגודת,  הסטודנטים  ןדיק,  אקדמית  קדם  מכינה,  מכללות,  שלישי  תואר,  שני  תואר,  ראשון  תואר,  מלגות

 . פרונטאלי מידע מרכזו טלפוני מידע מוקד: חלקים שני כולל המדור. ברוקדיילו לסטודנט עוץיי  שירותי, הסטודנטים

 biu.9392@biu.ac.il . :אלקטרוני דואר 5317000-03*/ 9392: 'טל 19 חדר(, 605 בניין מאחורי) 502 אזור

 למדור  פניות
 

 מופרט כ)  האלקטרוני  הדואר  באמצעות  לפנות  וממליצים  מבקשים  אנו.  המדור  ותלצו  לפנות  ניתן  אחר  נושא  בכל

 (. 16 בעמוד

 (SMS) במסרון עדכונים  קבלת

 

 המוזן  הטלפון  מספר  לפי   הנייד  לטלפון(  sms)  טקסט  בהודעת  עדכון  לסטודנט  יישלח,  דחוף  וןעדכ  של  במקרה

  כל  על  *9392'  בטל  הסטודנטים  מוקד  דרך  או(  לסטודנט  אישי   מידע)  בר-אינה  מערכת  דרך  לעדכן  יש  .במערכת

 . שברשותכם הנייד  טלפוןה במספר שינוי

 

 הבוגר  בתעודת כיתוב
 

  יפורטו   בו  מסמך  יצורף   זו  לתעודה  ."החברה  מדעי  תחומי-רב"  ייכתב  ( B.A)  ןראשו  לתואר  הבוגר  בתעודת

 . כניתותה של הלימוד חטיבות

 תואר  סיום 
 

  בקשת <<  נהליותמ  פניות<<  בר-אינ)  בר-אינה  מערכת  דרך  לזכאות  הבקש   להגיש  יש  התואר  את  לסיים  מנת  על

 : הרשם משרד באחריות הן לתואר לזכאות בקשותה כל(. תואר לסיום שוראי

   Rasham.Office@biu.ac.il.: אלקטרוני דואר,  7384444-03* / 9392': טל, 1 קומה, 403 בניין

 

 החברה   מדעי תחומי-רב  ראשון לתואר ש"ש היקף 

 

 עות ש  64  של  היקףב  קורסים  ללמוד  סטודנט  כל  חייב,  החברה  במדעי  ראשון  לתואר   יזכא  להיות  מנת  על .1

 (.להלן ש"ש) שנתיות

 .ש" ש 35 – בחשבונאות עודפים קורסים .2

 .בחשבונאות תעודה וגם ראשון לתואר ש"ש  99 כ"סה

mailto:biu.9392@biu.ac.il
mailto:Rasham.Office@biu.ac.il
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 במדור  קהל וקבלת טלפוני מענה שעות

 

 :ם"חכ תוכנית

 בניין חדר קהל קבלת ימים 

 403 201  12:00 עד 09:00 חמישי  -  ראשון

 

 ל"דוא טלפון טלפוני  מענה ימים 

 Malam.prog@biu.ac.il 03-7384747 12:00 עד 09:30 חמישי  -  ראשון

 

 

 

 

 

 

 

 ,בהצלחה

 מובנות כניותולת המדור  צוות

 ייעודיות כניותולת המערך


