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לתואר ראשון במסלול רב   כניות לימודיםוטת בר אילן מספר תכניות מובנות מקיים באוניברסיוהמדור לת

תחומי במדעי החברה. מטרת הלימודים במסלולים אלה הינה הענקת השכלה אקדמית רחבה בתחומי 
 ידע מגוונים במדעי החברה.

 
כנית הלימודים מתמקדת ולתואר רב תחומי במדעי החברה. ת כנית לימודיםוהינה ת כנית 'ינשופים'ות

ובמקביל,  להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה כניתו.  מטרת התניהול ומשאבי אנושבתחומי 
כנית 'ינשופים' הוא ום בחברה. מועד תחילת הלימודים בתידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיי

 יה.ייום הלימודים הינו בסוף סמסטר קיץ של שנה"ל השנשל שנת הלימודים. ס בסמסטר א'
 
כנית הלימודים מתמקדת ום לתואר רב תחומי במדעי החברה. תכנית לימודיוהינה ת כנית 'יהלום'ות

להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים  כניתו. מטרת התכלכלה, מנהל עסקים ומשאבי אנוש בתחומי
כנית ומועד תחילת הלימודים בת נת תהליכים מרכזיים בחברה.ובמקביל, ידע יישומי וכלים להב אלה

 של שנת הלימודים. סיום הלימודים הינו בסוף סמסטר א' של שנה"ל השלישית. בסמסטר ב''יהלום' הוא 
 

כנית הלימודים מתמקדת בתחומי ום לתואר רב תחומי במדעי החברה. תכנית לימודיוהינה ת תוכנית 'חץ'
 להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה כניתומטרת הת. וציולוגיהמדעי המדינה וסניהול, 

כנית 'חץ' הוא ום בחברה. מועד תחילת הלימודים בתובמקביל, ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיי
 של שנת הלימודים. סיום הלימודים הינו בסוף סמסטר א' של שנה"ל השלישית. בסמסטר ב'

 
. הקורסים מתפרסים על פני יומיים בשבוע בשעות אחה"צ ובימי שישי, נדריותשנתיים קל משך הלימודים

לאורך שישה סמסטרים רצופים )כולל קיץ(. תכנית הלימודים בתואר רב תחומי מאפשרת התאמה לשעות 
 .לאוכלוסייה עובדתהלימודים 

 
 

 כאשר על תעודת הבוגר ירשם: , תואר ראשון  קנותהלימודים מכל תכניות 
 ב תחומי במדעי החברה "."ב.א. ר
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 nissimnu@bezeqint.net כניות ייעודיותוראש המערך לת ניסים לאוןפרופ'  

 
 Sarit.Ben-moshe@biu.ac.il כניות ייעודיותוראש מינהל המערך לת משה-גב' שרית בן 

 
 Michal.Shamsian@biu.ac.il ובנות ולימודי תעודהכניות מוראש מדור ת מיכל שמסיאןגב'  

 
 Malam.Ba@biu.ac.il כניות 'חץ'/'יהלום'/'ינשופים'ומרכזת ת גב' נעמה קאופמן 

 
 Malam.Ba@biu.ac.il כניות 'חץ'/'יהלום'/'ינשופים'ומרכזת ת זינו-גב' נירית בן 

 
כניות ומרכז רישום ת מר אלעזר דוד 

 Malam.Rishum@biu.ac.il 'חץ'/'יהלום'/'ינשופים'

 
 הדס ארזיגב'  

 
 מרכזת רישום תוכניות

 'חכ"ם'/ 'רום'
 

malam.info@biu.ac.il 

 
 Malam.prog@biu.ac.il '/'רום'חכ"ם'ת וניכומרכזת ת גב' חן בראון 

 
 Malam.prog@biu.ac.il '/'רום'חכ"ם'כנית ותמרכז  מר שרגא לפידס 

 Shraga.Lapides@biu.ac.il מרכז לימודי תעודה  

mailto:Malam.Ba@biu.ac.il
mailto:Naama.Kaufman@biu.ac.il
mailto:Malam.Rishum@biu.ac.il
mailto:Malam.prog@biu.ac.il
mailto:Malam.prog@biu.ac.il
mailto:Shraga.Lapides@biu.ac.il
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 כבודל

 בתכניות הרב תחומיות הסטודנטים 

 שלום רב,

 

 תש"פשנה"ל  סטודנטיםהלים והוראות לנ

 

כניות 'ינשופים'/ והחברה )ת ב.א רב תחומי במדעי -לתואר הראשון כםלימודילקראת 

 והוראות מחייבים לסטודנטים.  נהלים , מצ"בתש"פבשנה"ל  'יהלום'('חץ'/

 : ולפעול בהתאם חובה על כל סטודנט לקרוא בעיון את הנהלים וההוראות

 

 

 

 דרך אתר המדור:  עדכונים שוטפים

               .esigProg.biu.ac.ilDwwwאתר אינטרנטי בכתובת:  יש , מובנותכניות ומדור לתל .1

( בובתפריט הראשי 'סטודנטים'<< 'המדור לתכניות מובנות' לשונית .)  מידעכל הנמצא 

  .כם בכל מהלך שנת הלימודיםאשר יקל עליהרלוונטי עבורכם ו

 יש להתעדכן באתר בכל הנושאים הבאים: .2

 :סטודנטים לתואר ראשון יפורסם בלשונית

כנית. יש לבחור בלוח זה את והמעודכן עבור כל התכאן יפורסם הלו"ז   – לוח זמנים לפי תוכניות

כמו כן, בלחיצה על " צפייה ברשימת  הרלוונטית תחת כותרת " לוח זמנים". שם התכנית

הקורסים" ,המופיע בראש הטבלה, תוכלו לראות את רשימת הקורסים הנלמדים )ניתן גם 

 . )להדפיס

)ניתן גם  י תכניות וסמסטרים מידע מפורט למיקום כיתות לפ - ש"פמיקום כיתות שנה"ל ת

 . )להדפיס

אור הקורסים, רשימת המטלות, הדרישות האקדמיות ורשימה ית - סילבוסים -מידע לסטודנט

 ביבליוגרפית.

ניתן למצוא בלוח זה את המיילים והטלפונים של הסגל המינהלי  - סגל אקדמי ומינהליבלשונית 

 .והאקדמי

שיקלו  עמוד בו מופיעים הקישורים למדורים השונים באוניברסיטה, - קישורים מהיריםבלשונית 

 .עליכם בקבלת מידע והתמצאות

 

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

 ר. תציג לפניכם את כל ההודעות שעלו לאת

http://desigprog.biu.ac.il/hetz
http://michlalot.biu.ac.il/program_timetable
http://michlalot.biu.ac.il/node/260
http://michlalot.biu.ac.il/courses
http://michlalot.biu.ac.il/node/230
http://michlalot.biu.ac.il/node/242
http://michlalot.biu.ac.il/allnews
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 רישום לקורסים:
 ידי מדור תל"מ -במועדים אשר יתפרסמו על )  INBAR) מערכת האינברדרך הרישום לקורסים  .1

שובר המקדמה תבצע רק לאחר תשלום הראשי בצד שמאל( אשר י בעמודנבר )יויופיעו במערכת הא

   .שקלים 3,431סך  -על תש"פלשנה"ל 

 הרישום לקורסי קיץ יתבצע רק לאחר תשלום שובר 'מקדמה לסמסטר קיץ'. .2

 MOODLE-לקורסים בפועל, יופיעו הקורסים במערכת ה ורישום שובר המקדמהלאחר תשלום  .3

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

כי קיימת התאמה בין הקורסים  , בכל תחילת סמסטר,לוודא באופן אישי! -חובה על כל סטודנט .4

  יהם נרשם לבין אלו שנקלטו במערכת האישית שלו.אל

 (. MOODLEכנית יש אתר מלווה קורס )ולכל קורס בת .5

דנטים יוכלו להירשם /לבטל לאחר תחילת הסמסטר נפתחת 'תקופת השינויים'. בתקופה זו סטו .6

ביטול או שינוי קורסים ייעשה על קורסים. מועדי 'תקופת השינויים' מפורסמים במערכת האינבר. 

 ידי פנייה של הסטודנט לצוות המדור בכתב באמצעות המייל.

 malam.ba@biu.ac.ilמדור בדוא"ל: להתאמה יש לפנות  -במקרה של אי .7

 קורסים לאחר 'תקופת השינויים'.או ביטול  לב! לא תתאפשר הרשמה שימו .8

 

 קורסי אנגלית: 
כניות המיוחדות, אלא מהווים תוספת אינם כלולים במערכת השעות של הת הקורסים באנגלית .1

 על כן, יש להירשם לקורס אנגלית בהתאם לרמתך הנוכחית. למערכת.

 סטר הראשון לתואר )קורס 'בסיסי'(האנגלית נלמדים החל מהסמקורסי  .2

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

 ) במידה ואינו נלמד בקיץ או אינו קורס חוזר( .הקורס ברמת "מתקדמים ב"

ליחידה לאנגלית עליהם לפנות  לימודי אנגלית ממוסד אקדמי אחר, דםסטודנטים אשר יש בי .4

 אינםאם הקורסים מוכרים )שימו לב, כי קורסי האנגלית באוני' הפתוחה ולבדוק  כשפה זרה

 מוכרים(.

 מתכנית הלימודים.  מהווים חלקולימודי האנגלית הם חובה  שים לב! .5

: לתקנון המלא עבור פטורים מלימודי אנגלית יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה בכתובת .6

http://efl.biu.ac.il/ 

דואר אלקטרוני:   03-5318237*/  9392טל:  004, חדר 1004בניין היחידה לאנגלית כשפה זרה:  .7

efl.unit@biu.ac.il  

 :פטור בהבעה עברית
 כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית.  .1

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
http://efl.biu.ac.il/
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יחידות( ומעלה בהבעה  2) 76רית אם קיבל ציון בגרות טודנט יהיה פטור מהבעה בעבס .2

 76  סטודנטים בעלי ציון  /+30במכינת  66בציון  / בתעודת בגרות ישראלית רגילה עברית

  .במגזר הערבי יחידות( של בתי הספר 5בבחינת בגרות )בהבעה עברית,  ומעלה

 .רית, ויתאם מבחן מיוחדתלמיד שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, יפנה ליחידה להבעה עב .3

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

 . 66ולעבור בציון  יצטרך לגשת לבחינה בהבעה

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

 .(הקורס אינו כרוך בתשלום)

ומועדי הבחינות יתפרסמו על  מתקיימות בקמפוס מספר פעמים בשנה בחינות בהבעה בעבריתה .6

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

להעביר גיליון המכינה ליחידיה להבעה עברית על מנת  באופן עצמאינדרשים  + :30בוגרי מכינת  .7

 בעה עברית' במסגרת המכינה.לקבל פטור, עבור לימודיהם בקורס 'ה

 habaa.unit@biu.ac.il .www, דואר אלקטרוני: 03-5318228, טל': 1, חדר 410בניין  .8

 

 פטור מקורסי יהדות: 
יסוד ביהדות אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים -פטורים מלימודי סטודנטים לא יהודים .1

ניתן לקחת גם מלימודי המחלקות, או . )קורסים אלו למדור סטטוסש"ש. יש לפנות  10בהיקף של 

 מהפקולטה שבה לומדים(.

רשאים להגיש  סטודנטים אשר למדו בישיבות ההסדר, בישיבות גבוהות, במדרשות או במכללות .2

 .(ליחידת הסטטוסבקשות לפטור חלקי או מלא מלימודי יסוד. )את הבקשה יש להפנות 

 

נטיים )גיליון ציונים, ווטטוס עם האישורים הרליש למלא טופס פנייה ולשלוח למדור ס הנחיות הגשה:

יש להדגיש כי אך ורק  , אישור מדרשה או אישור ישיבה מקורי(.בלבד 2010-2008בשנים  1אישור בה"ד 

 -לימודי ישיבה בפועל יוכרו לצורך קבלת פטור מלימודי יסוד ביהדות. במקרה של לימודים בישיבת הסדר

 ציאה לשירות פעיל והחזרה לישיבה.יש לצרף אישור הכולל את זמני הי

 

 קורסים מתוקשבים:
 

 להלן הסבר לגבי הקורסים המתוקשבים ואופן הלימוד בהם.

 נטרנט( ימהו קורס מתוקשב )=קורס הנלמד באמצעות הא
 

 רשת האינטרנט . ב נלמד באופן מקווןקורס מתוקשב 

 נו כמו כל קורס אקדמי אחר באוניברסיטה.יקורס מתוקשב ה

ת בקורס מתוקשב מתבצעת מכל עמדת מחשב )בבית, במקום העבודה, בקמפוס האוניברסיטה ההשתתפו

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

יופיעו חומרי הלימוד של הקורס, קבוצות )ניתן ללמוד בכל שעה משעות היממה(. באתר  הקורס המתוקשב 
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דיון ומטלות וכן הודעות המרצה. בדומה לכל קורס אקדמי אחר יהיה לך מרצה שלעתים תפגוש אותו/ה 

ללימוד משותף ולדיונים  –פנים אל פנים ולעתים באמצעות האינטרנט. גם עמיתך לקורס יהיו נגישים 

 בנושאי הקורס.

 

 

 

 

 

 

 moodle -וקשבתכניסה לאתר הלמידה המת

 http://lemida.biu.ac.ilכתובת האתר ללמידה מתוקשבת הוא: 

" בו תוכלו למצוא הדרכה מפורטת כיצד להשתמש הוראות כניסהבכניסתכם לאתר זה תראו כפתור בשם "

 במערכת למידה זו.

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

 : מספר תעודת הזהות ללא ספרת ביקורת אחרונה.שם משתמש

 :          מורכבת מ: אות ראשונה של שם פרטי, אות ראשונה של שם משפחה וארבעסיסמה

 )באותיות קטנות באנגלית( .קוד האישיהספרות של ה                        

 1234וגמא שמי דנה קרן, וסיסמתי האישית לד                        

  dk1234סיסמתי תהיה :             

 .אם למדתם בעבר קורס מתוקשב שם המשתמש לא השתנה 

 

 עליכם לוודא שכתובת המייל שלכם מעודכנת במערכת.: MAIL-Eכתובת 

 

 פניות

ים( יש מתאימ )שם משתמש וסיסמה אינם  MOODLE בבעיות כניסה למערכתבמידה ונתקלתם   .1

 .מש"ולפנות למדור 

  03-5317000*, 9392: טלפונים              

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

  להעלות  )לדוגמה: אי יכולת להוריד או  בעת שימוש במערכתבמידה ונתקלתם בבעיות טכניות  .2

 , לענות על בוחן וכו'( אנא פנו למרכז ללמידה  מתוקשבת. קבצים

 Learn@mail.biu.ac.il-Bar.Eכתובת דוא"ל:               

לטיפול בבעיות בענייני רישום לקורסים )לדוגמה: אתר הקורס אינו אינו מופיע ברשימת הקורסים  .3

 ללימודי יסוד ביהדות: ביה"ס(, בחינות וכו' אנא פנו לMoodleבמערכת 

 03-5318671/361טלפון:               

 yesod@biu.ac.ilכתובת דוא"ל:               

 

 במהלך שנה"ל בה הסטודנט רשום לקורסההשתתפות בפורום הדיונים 

 חלק מהציון הסופי!וה חובות הקורס ומהו לסיוםתנאי הכרחי ו הינ

 רות  לגשת לבחינה בסוף הקורס!אי מילוי החובות תמנע  אפש

 

http://lemida.biu.ac.il/
mailto:Biu.9392@mail.biu.ac.il
mailto:Bar.E-Learn@mail.biu.ac.il
mailto:yesod@biu.ac.il
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 :חובת נוכחות
פגישות שבועיות  2 עלהנוכחות בכל השיעורים היא חובה. סטודנט הנעדר מ פי נהלי האוניברסיטה -על

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

 למרצה.למסור אישורים מתאימים לעדכן ומילואים, מחלה וכיו"ב, על הסטודנט 

 

 עבודת הסמינריון:
 . . אין עבודה בצמדים או יותרבאופן עצמאיכל סטודנט יגיש עבודת סמינריון  .1

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

 . חובהנוכחות הסטודנטים במפגשי הסמינריון היא  .3

 הסטודנט יעמוד בפני וועדת משמעת.  -בכל מקרה של קנייה או העתקת עבודה  .4

 

 

 תקופת בחינות: 
נים בימים קבועים ואחר מנת לקיים את המבח -רב המאמצים עליעושה את מ מובנותכניות והמדור לת

 במהלך תקופת הלימודים.ובשבוע ק מהמבחנים יתקיימו בימים שונים ייתכן וחל הצהריים/ ערב. 

ו שינויים לגבי הזמנים של הבחינות )ייתכנ במערכת האינבר )מידע אישי לסטודנט( יש תמיד להתעדכן 

 לקראת תקופת המבחנים(.

 מנים שהיחידה לאנגלית כשפה זרה תקבע ) שעות הבוקר(.*בחינות האנגלית מתקיימות בהתאם ללוח הז

 

 הלי בחינות:ונ

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

סטודנט יכול להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצות אליהן הוא רשום  : זכאות להיכנס לבחינות .2

חובה על הסטודנט לוודא לפני תקופת הבחינות שהינו רשום כנדרש לכל . בר-במערכת אינ

 לצוות המדור.ובכל מקרה של בעיה ברישום עליו לפנות  הקורסים ולקבוצות הקורסים

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

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

כולל, או לא נבחן במועד א', מופיע אוטומטית ברשימת  70סטודנט שנכשל או קיבל ציון סופי עד  .1

הנבחנים ואינו צריך להירשם. באם אין עדיין ציון סופי, הרישום מתבצע ע"פ ציון הבחינה. 

ישמר. כמו כן,  ברישום אוטומטי אין חובה לגשת לבחינה ובמידה והסטודנט לא ניגש, ציון מועד א'

 .לא מוטלת חובה כספית במקרה זה

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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ומעלה )ואם אין ציון סופי, אז על פי ציון הבחינה(, על הסטודנט  71במידה והציון הסופי הוא  .2

 .ימים לפני הבחינה ועד שבוע לפני 17-להירשם לבחינה החל מ

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

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

 502במידה ומועד הרישום עבר, יהיה עליך להירשם בקבלת קהל בלבד, במדור הבחינות )אזור  .4

שקלים  80הבחינה. רישום באיחור מצריך התחייבות של  (, ביום הבחינה עד חצי שעה לפני1מבנה 

 .בר-באינ תשלום שניתן להימנע ממנו באם נרשמים בזמן -בשכר לימוד 

 40ת לאחר רישום לשיפור ציון, לא ניתן לבטלו. אי הגעה לאחר הרישום מחייב -יש לשים לב  .5

 .שקלים בשכר לימוד

הציון האחרון הוא הקובע. קבלת שאלון לידי הסטודנט משמעותה  -על פי נהלי האוניברסיטה  .6

 .בחינה שהתקיימה. אם סטודנט החליט שלא להיבחן מכל סיבה שהיא, ציונו יהיה נכשל

 לא ניתן להירשם למועד ב' לבחינה לאחר שהחלה .7

 

 הלי הבחינות מופיע באתר הרשמי של 'מדור בחינות' .שים לב! התקנון המלא והמעודכן של נו

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

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

 

 

 :ריקת מחברות וערעוריםס

מקבלת ציון ולכן יש לעשות בירורים רק לאחר זמן זה, במייל בלבד.  ימים 3עד מחברות בחינה נסרקות 

 (.תחת סריקת מחברות בעמוד הראשי בר-אינניתן לצפות במחברות באמצעות )

. סטודנטים המשלמים דמי רווחה פטורים מתשלום. סטודנט שלא משלם ריקאיות אינן נסרקותבחינות אמ

 למבחן. ₪ 5דמי רווחה, ישלם 

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

בבחינה אמריקאית, הסטודנט רשאי לבקש בדיקה של השאלון והתשובון על פי חוק זכויות  .2

 בבחינות אמריקאיות יעשו גם כן מול המרצה.סטודנט. ערעורים 

ציון שתוקן, בין אם הועלה או הורד, יהווה ציון סופי חדש לסטודנט. בנסיבות מיוחדות כאשר  .3

אחר  מרצה מסרב לבדוק ערעור של סטודנט, רשאי ראש המחלקה להעביר את הערעור למרצה 

הציון ומזין אותם במהירות  מדור בחינות מקבל רק את טפסי תיקוןבתיאום עם מרצה הקורס. 

 כל שאלה בנושא ערעורים, יש להפנות למרצה או למזכירות המחלקה.האפשרית. 

 

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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 :מדור סטטוס -הכרה בלימודים קודמים
 על מנת לנסותסטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים מוכרים, יוכלו להגיש בקשה מיוחדת למדור סטטוס, 

 יהיו זכאים לפטור. ולא שנים חלה התיישנות 7-תר מעל לימודים שנלמדו לפני יו . לקבל פטורו

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

 

מנת  -על ב' נירית בן זינואו לג ידי מדור סטטוס יש לפנות לגב' נעמה קאופמן -לאחר קבלת פטור על* 

 malam.ba@biu.ac.ilלהסדיר את תכנית הלימודים בהתאם לפטורים: 

 

 

 

 ל:מדור שכ" -תשלומי שכר לימוד

קורסים הנלמדים הקיץ הינם בתעריף שונה מה ( כאשר קורסי300%)  שכר לימוד אוניברסיטאי .1
 שכר לימוד מפורסמת באתר המדור. הערכת עלויות. בסמ' א' /סמס' ב'

 סמס' קיץ יגבה באופן נפרד מתשלומי השנה. וזאת בהתאם לכמות השעות הנלמדת בסמסטר זה.  .2

התשלום עבור סמסטר קיץ, יבוצע ע"י מקדמה ולאחר מכן, פריסה של שני תשלומים במהלך  .3
 חודשים יולי אוגוסט.

 ל המבוקשת.ר בהתאם לתכנית הנלמדת בשנה"לתקנון שכ"ל המלא יש לפנות לאתר המדו .4

 בכל נושא שכר לימוד יש לפנות למדור שכ"ל: 

  slimud.office@biu.ac.il, דואר אלקטרוני:  5318083-03*/ 9392, טל':10, חדר 404בניין 

 

 

 :תשלומים נלווים
ו שירותי רווחה, שירותי אקדמיה ופעילויות ואירועים במסגרת כולל בתוכ דמי רווחה ושירותים: .1

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

, באמצעות הצהרת הסטודנט )ניתן למצוא באתר "מדור שכר תש"פיום פתיחת שנת הלימודים 

ויתור על דמי רווחה ושירותים  -הצהרת הסטודנטלימוד אוניברסיטת בר אילן" << טפסים << 

 נלווים(. 

 . דמי אבטחה .2

 

 

 :(מדור תל"מ )תכניות לימודים ומעקב
הפסקת לימודים, כרטיס סטודנט ואישור לימודים, אישור על יש לפנות למדור תל"מ בנושאים הבאים: 

  שנות לימוד, עדכון פרטים אישיים ופטור ממינימום שכר לימוד.

  tlm.office@biu.ac.il, דואר אלקטרוני:  7384012-03*/  9392, טל': 1, חדר 401בניין 

mailto:biu.9392@mail.biu.ac.il
mailto:malam.ba@biu.ac.il
mailto:slimud.office@biu.ac.il
mailto:tlm.office@biu.ac.il
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 מדור מעורבות חברתית וליקויי למידה: )התאמות/אבחונים(
סטודנטים המבקשים הקלות/ התאמות במבחנים או מעוניינים בסיוע באבחונים או בהכרה באבחונים 

 : "מעורבות חברתית"מים יש לפנות למדור קוד

    :03-5318491 טלפון

  03-5354846   :פקס

  Meoravut.Unit@mail.biu.ac.il :דוא"ל

 

 

 

  *:9392 מוקד שירות וגיוס -מש"ומוקד 

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

המינהליים הנוגעים לסטודנט: קבלת תלמידים, תל"מ )תוכניות לימודים ומעקב(, סטטוס, בחינות, רשם, 

תואר שני, תואר שלישי, מכללות, מכינה קדם אקדמית, דיקאן הסטודנטים, תואר ראשון, שכ"ל, מלגות, 

כולל שני חלקים: מוקד מידע טלפוני מרכז  ודנט, ברוקדייל. המדוראגודת הסטודנטים, שירותי יעוץ לסט

 . מידע פרונטאלי

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

 

 

 

  :פניות למדור
 :  ות המדור . אנו מבקשים וממליצים לפנות באמצעות הדואר האלקטרונילצו ניתן לפנותבכל נושא אחר 

Malam.ba@biu.ac.il 

 

 

  (:SMSקבלת עדכונים במסרון )

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

 במערכת.המוזן 

על כל שינוי במספר   *9392דנט( או דרך מוקד שמ"ע בטל' דרך מערכת האינבר )מידע אישי לסטויש לעדכן 

 שברשותכם.  הנייד טלפון

 

 

 

mailto:%20Meoravut.Unit@mail.biu.ac.il
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 :כיתוב בתעודת הבוגר
 , כאשר על תעודת הבוגר חברהמדעי הבהלימודים מקנים תואר ראשון רב תחומי  .1

 .'ב.א רב תחומי במדעי החברה'ירשם :      

 חטיבות הלימוד של  יפורטוסמך בו לתעודת הבוגר 'ב.א רב תחומי במדעי החברה' יצורף מ .2

 כנית. ואותה ת            

 

 :סיום תואר
על מנת לסיים את התואר יש להגיש בקשת לזכאות דרך האינבר )אינבר<< פניות מנהליות<< בקשת 

 אישור לסיום תואר( 

 

 משרד הרשם : כל בקשות לזכאות לתואר באחריות 

  Rasham.Office@biu.ac.il, דואר אלקטרוני:  4447384-03* / 9392, טל': 1, קומה 403בניין 

 

 

 

 :ב.א רב תחומי במדעי החברה -היקף נקודות זכות לתואר ראשון
 64 ללמוד קורסים בהיקף של כל סטודנט חייבמנת להיות זכאי לתואר ראשון במדעי החברה,  -על .1

 ש"ש )נקודות זכות(.

 , במשך שנתיים קלנדריותב.א רב תחומי במדעי החברהלתואר ראשון,  טודנט הלומדס .2

 ש"ש בלבד.  60ללמוד ויידרש  .ש"ש 4 זכאים לפטור אקדמי בהיקף שלסמסטרים רצופים(  6) 

לא יהיה זכאי ( רצופיםסמסטרים  6שים לב! סטודנט אשר ילמד מעבר לשנתיים הקלנדריות ) .3

 ש"ש.  64ללמוד ויהיה חייב  ש"ש. 4לפטור האקדמי בהיקף של 

 

 

 

  ת:לתכניו קהל יעד

הצהריים וביום שישי. על כן, הלימודים  -בשבוע אחר ומייםתכניות הלימודים מתקיימות במתכונת של י

במסגרת תכניות אלו מאפשרות לאוכלוסייה רחבה ומגוונת, אשר נמנע ממנה ללמוד במסלול הלימודים 

 הרגיל בפקולטות השונות.

+/ אנשים 30התכניות נבנו עבור אוכלוסייה ספציפית כגון: אנשי צבא/ אנשים בגילאי אין לב!  שים 

 לכולם!  יכולות להתאיםכניות והתהעובדים במשרה מלאה. 
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 שעות מענה טלפוני וקבלת קהל במדור:
 

 

 

 בניין חדר קבלת קהל ימים

 403 206  15:00עד  13:30 שני , שלישי ורביעי

 403 206 10:30עד  08:00 ייום שיש

 

 טלפון מענה טלפוני ימים

 03-7384747 12:00עד  09:30 שני , שלישי ורביעי

 

 דוא"ל

Malam.ba@biu.ac.il 

 

 

 

 

 

 

 ,בהצלחה

 כניות מובנותוצוות המדור לת

 כניות ייעודיותוהמערך לת


