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ברוח ערכי  ,שנים אחדות לאחר קום המדינה, החלה יוזמה לייסוד מוסד להשכלה גבוהה בישראל

היסוד ביהדות. הרוח החיה מאחורי היוזמה לכונן אוניברסיטה ישראלית, שתצמיח שכבת משכילים 

מייסדה ונשיאה הראשון של בעלי ידע נרחב במורשת היהדות, הייתה פרופ' פנחס חורגין ז"ל, 

ראה בעיני רוחו, אוניברסיטה שלימודי היהדות יקבעו את צביונה העיקרי, אילן. הוא -טת בראוניברסי

ובה בעת תפתח השכלה אקדמית אשר תענה גם על דרישות החיים של המדינה ושל התפוצה 

ממנהיגיה הבכירים של הציונות  –אילן )ברלין( -היהודית. שם המוסד נושא את שמו של הרב מאיר בר

 .הבית הלאומי הדתית בשנות

אילן. שנתיים לאחר מכן, -( הונחה אבן הפינה לאוניברסיטת בר26.7.1953אב תשי"ג )-בי"ד במנחם

אילן. סמל -(, נערך טקס הפתיחה של אוניברסיטת בר1955באוגוסט  7אב תשט"ו )-ביום י"ט מנחם

השילוב בין אובייקטים המייצגים את  –האוניברסיטה נקבע כשילוב בין ספר תורה למיקרוסקופ 

 התורני למדעי.

מיום כינונה, שאפה האוניברסיטה לקדם את המדע ואת המחקר בכל שטחי התרבות היהודית 

ובמקצועות היהדות, ולהעמיד מלומדים, חוקרים ואנשי תרבות יודעי תורה וחדורי רוח יהדות 

 המקורית ואהבת הבריות.

בישראל. קמפוס האוניברסיטה ממוקם אילן נמנית עם האוניברסיטאות הגדולות -אוניברסיטת בר

בליבו של גוש דן, ומדי יום פוקדים אותו אלפי סטודנטים מכל רחבי הארץ ומכל הדתות והעדות; חברי 

אילן מתקיימים כיום במסגרת פקולטות, -הלימודים באוניברסיטת ברל. ”סגל ומבקרים מישראל ומחו

תרבותי -לה יוצרים יחד פסיפס אנושי רבכל אמחלקות, מכונים ולימודי חוץ לתעודה.  ,ספר-בתי

המשקף את פני החברה הישראלית. בתכני הלימוד שלה, בערכים שהיא מקנה לתלמידיה ובאווירה 

 הכללית הׁשֹורה בה מעודדת האוניברסיטה את ערכי הסובלנות, חופש המחשבה וההידברות

כל הבא בשעריה לנהוג אין האוניברסיטה מתערבת באמונתו ובדעותיו של אדם, אך היא מצפה מ

כבוד במוסד ובזולת. כבר נאמר: מבחינת "תלמידי חכמים ניכרים בין הבריות בהילוכם, בדיבורם 

ולבושם בחוצות" )ספרי, ברכה לג, ב(, כלל הסטודנטים  והסטודנטיות מתבקשים להופיע בקמפוס 

ך בעל הבית עשה" בלבוש מכבד, ההולם את כוונת מייסדי האוניברסיטה, בחינת "כל מה שיאמר ל

המכבד את הבריות" )אבות ד,  -)פסחים פו(, וכדי שלא לפגוע ברגשות חברים, שהרי "איזהו מכובד? 

א(. תלמידי האוניברסיטה ינהגו בצורה שתכבד את מנהגי האוניברסיטה, וימלאו אחר ההסדרים 

 המקובלים הנובעים מאופייה המיוחד.

 

 אודות אוניברסיטת בר אילן .1
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לת בתוכה חברי סגל אקדמי, סטודנטים ועובדים, שכולם אילן כול-הקהילה של אוניברסיטת בר

מחויבים לשאוף למצוינות אקדמית הנעשית בדרך ראויה והולמת. במסכת אבות )ג, יז( נאמר "אם אין 

המחויבות ליושר, הגינות, מוסריות ויושרה ברוח מורשת ישראל וחזון מייסדי  –דרך ארץ אין תורה" 

 בחייה של קהילת האוניברסיטה.האוניברסיטה מהווה מרכיב מרכזי 

אילן אסורה בתכלית כל התנהגות שיש בה חוסר יושר אקדמי, -על הסטודנטים באוניברסיטת בר

חוסר אמינות או פגיעה בזכויות האינטלקטואליות של כל חבר אחר בקהילה האקדמית 

 האוניברסיטאית.

וברים על כללי ההתנהגות כל האמור בתוקף, ללא שום קשר לנסיבות ולמניעים של הסטודנט. הע

 הללו יועמדו לדין משמעתי בפני ועדת המשמעת לסטודנטים.

 

 

 

 אילן מתקיימים בפקולטות ובמחלקות הבאות:-ההוראה והמחקר באוניברסיטת בר

 הפקולטה למדעי היהדות .א

אילן, הגדולה מסוגה בעולם האקדמי, עוסקת במחקר -הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר

 .של נושאים שונים מתחום מדעי היהדות ובהוראה

 28-מרכזים ומכוני מחקר ו 21מחלקות אקדמיות,  יש בה כמאה וחמישים אנשי סגל, עשר

 קתדרות,

 .נוסף על כך, לומדים בה סטודנטים מכל הפקולטות במסגרת המרכז ללימודי יסוד ביהדות

, וכן במעבדת מולטימדיה פקולטטיבית ובספריות מחלקתיות-הפקולטה מצוידת בספרייה מרכזית

 .ובכיתת מחשבים מרכזית. היא מוציאה לאור כעשרה כתבי עת ובהם כתב עת אלקטרוני מרכזית

  

 .באתרמידע מלא ומפורט אודות הפקולטה למדעי היהדות ניתן למצוא 

 

 

 

 התנהגות אקדמית של סטודנטים באוניברסיטת בר אילן .2

 באוניברסיטת בר אילן ביחידות אקדמיות .3

https://jewish-faculty.biu.ac.il/
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 הפקולטה למדעי הרוח .ב

אילן היא מהוותיקות בארץ. היא משלבת בין מסורת -ח באוניברסיטת ברהפקולטה למדעי הרו

מחקר של מדעי הרוח )חקר שפות, תרבויות המערב והמזרח, לשון, פילוסופיה, היסטוריה, 

 digitalלימודים קלאסיים, ספרות( לבין חדשנות בהוראה, תרגום ולימודי מידע דיגיטליים )

humanities.) 

כניות הלימוד והמחקר החדשניות שהיא מציעה: תראפיה במוסיקה, ייחודה של הפקולטה בתו

תרגום מסייע במוסדות ציבוריים, כתיבה יצירתית בעברית ובאנגלית, דרמה ותיאטרון, מדעי 

 הרוח הדיגיטאליים, טכנולוגיות בלימודי מידע, הוראת אנגלית כשפה זרה באמצעות תרגום ועוד. 

עוסקים בחשיבה ביקורתית בכל אחד מתחומי הדעת אילן אנו -בפקולטה למדעי הרוח בבר

הנלמדים בפקולטה, לצד הקפדה על מגוון אנושי וחברתי: המרצים והסטודנטים שלנו באים מכל 

 קצוות הקשת החברתית ומייצגים את שיטות המחקר השונות.

הפקולטה קולטת סטודנטים ומרצים מהארץ ומחו"ל. לפקולטה קשרים ענפים עם מוסדות מחקר 

 חו"ל ואפשרות ללימודים בערבית, בצרפתית ובאנגלית.ב

בפקולטה אנו מחויבים לא רק למצוינות אקדמית, אלא גם למעורבות חברתית: מידי שנה משלבת 

הפקולטה קורסים למעורבות אקדמית בקהילה לטובת החברה ולרווחתה. במחלקה למוזיקה, 

לים שלובים" עבור צעירים בעלי צרכים למשל, פועל מרכז למוזיקה ולקהילה, מתקיימת תוכנית "כ

 מיוחדים, ומתקיימת תחרות למקהלות מעורבות השרות בעברית ובערבית

בפקולטה למדעי הרוח אנו ערבים זה לזה: הקשר בין הסטודנטים למרצים הוא אישי וחם, 

ותוכניות הלימודים ערוכות לקלוט סטודנטים ששפת אימם אינה עברית. כמו כן קיימת התחשבות 

 מרבית בסטודנטים עובדים ותוכניות הלימודים מותאמות גם להם. 

 .הפקולטה למדעי הרוחמידע נוסף ומופרט באתר 

  

https://humanities.biu.ac.il/
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 הפקולטה למדעי החברה .ג

הפקולטה למדעי החברה מאגדת בתוכה שתים עשרה יחידות אקדמיות, מהן שמונה מחלקות: 

וסביבה, ניהול, החוג משולב למדעי החברה, כלכלה, מדעי המדינה, סוציולוגיה גיאוגרפיה 

ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, וארבעה בתי ספר: תקשורת, חינוך, מנהל עסקים 

 .ועבודה סוציאלית

ביה"ס לחינוך ,המחלקה למדעי  -מדובר ביחידות אקדמיות בסדר גודל בינוני ומעלה; אחדות מהן 

אילן -גדולות מאוד. זוהי הפקולטה הגדולה ביותר באוניברסיטת בר -מדינה ,ניהול ומנהל עסקים ה

 בפרט ובמדינת ישראל בכלל. 

קתדרות, שלוש ספריות, מעבדות מחשבים ויחידה לטלוויזיה  12מכוני מחקר ו  32לפקולטה יש 

 ומדיה חדשנית.

 .באתרמצוא מידע מלא ומפורט אודות הפקולטה למדעי החברה ניתן ל

 

 הפקולטה למשפטים .ד

, ניצבת בחזית המחקר המשפטי 1969-אילן, שנוסדה ב-פקולטה למשפטים באוניברסיטת בר

במחויבות  בישראל ובעולם. בנוסף לחתירה למצוינות במחקר ובהוראה, הפקולטה מתאפיינת גם

ישראליים. חברי הסגל בפקולטה ניצבים בחזית המחקר בארץ ובעולם. עמוקה לחברה ולמשפט ה

מאמריהם מתפרסמים בכתבי העת המובילים בעולם והם מוזמנים באופן תדיר להרצות וללמד 

באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר. לפקולטה ולחבריה קשרים בינלאומיים ענפים, בנוסף לפקולטה 

בפקולטה פועל פורום למשפט גלובאלי, שמאגד את פעילות  יש הסכמי חילופים עם מוסדות בחו"ל.

ופורום למשפט, טכנולוגיה וביג דאטא. פקולטה למשפטים  הפקולטה בתחום המשפט הבינלאומי 

 .במחויבות עמוקה לחברה ולמשפט הישראליים אילן מתאפיינת גם-בבר

משפטי ללא תשלום  קתדרות ותשע קליניקות המאפשרות סיוע לפקולטה יש שני מכוני מחקר, שש

 לקהל הרחב במגוון תחומים.

 .הפקולטה באתרמידע מלא ומפורט אודות הפקולטה למשפטים ניתן למצוא 

 

 

 

https://social-sciences.biu.ac.il/
https://law.biu.ac.il/
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 הפקולטה למדעי החיים .ה

אילן, חותרת להעניק ידע -הפקולטה למדעי החיים על שם מינה ואבררד גודמן באוניברסיטת בר

י וחינוך מדעי, המבוססים על המחקר המודרני. החינוך המדעי שאנו שואפים אליו רגיש ביולוג

לצרכי הציבור, ולמימד החברתי, הכלכלי והסביבתי של המחקר הביולוגי, והוא מלווה גם בהיבט 

יהודי, הלכתי ומוסרי. מלבד העברה של ידע, אנו שואפים לעורר את סקרנותם של התלמידים 

האינטלקטואלית והתרבותית, מתוך יושרה וענווה. אנו מנסים לקדם את  ולטפח את צמיחתם

היכולת הטכנית של הסטודנטים בעבודת המעבדה ובמחקר השדה, את כושר הניתוח הביקורתי 

 .של מידע מדעי, את המיומנות לפתרון בעיות, ואת המודעות לשימור הסביבה

 הפקולטה. באתרמצוא מידע מלא ומפורט אודות הפקולטה למדעי החיים ניתן ל

 

 הפקולטה למדעים מדויקים .ו

אילן, הזוכה -הינה אחת הפקולטות הדינמיות ביותר באוניברסיטת בר הפקולטה למדעים מדויקים

להכרה בינלאומית בעיקר בשל השגייה במחקרים טהורים ומעשיים, ובשל רמת ההוראה הגבוהה 

סטודנטים  2000ארבעת מחלקות הפקולטה )כימיה, מדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה(. מעל ב

לומדים בה, במסלולים לתארי בוגר, מוסמך וד"ר. בנוסף הפקולטה מקיימת קהילה גדולה ותוססת 

דוקטורנטים וחוקרים בכירים, מכל העולם )ארה"ב, סין, אירופה, הודו קוריאה -של עשרות פוסט

 .רבים במחקרים ופרויקטים פורצי דרך, במגוון מחלקות הפקולטה ומכוני המחקר בהועוד(, המעו

 ש קתדראות, ושלוש ספריות.לפקולטה שבעה מכוני מחקר ש

 .באתרמידע מלא ומפורט אודות הפקולטה למדעים מדויקים ניתן למצוא 

 

 הפקולטה להנדסה .ז

ל והנדסת מחשבים הינם חוד החנית של הלימודים האקדמיים הטכנולוגיים. לימודי הנדסת חשמ

אילן, מכשירה מהנדסים ומדענים בעלי ידע רחב ועדכני בכל -הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר

התארים, על מנת שישתלבו בהצלחה בתעשיות הטכנולוגיות המתקדמות בתחומים מגוונים 

את הסטודנטים לעולם המחר, ומקנים להם כרטיס כניסה  ובאקדמיה. הלימודים בפקולטה מכינים

 .למקומות העבודה הטובים ביותר, בדרגות השכר הגבוהות במשק

 

 

 

https://life-sciences.biu.ac.il/
https://esc.biu.ac.il/
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אילן נמצאת בחזית המדע, במחקר וביישום טכנולוגיות -הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר

ברסיטאות עילית, והיא מתעדכנת ללא הרף בחידושים האחרונים. חברי הסגל הם בוגרי אוני

 .יוקרתיות בארץ ובעולם, בעלי מוניטין, ובהם חוקרים בעלי שם עולמי שזכו בפרסים בינלאומיים

 .הסגל צעיר, מיומן ודינמי ועוסק במחקר ובפיתוח אתגר עתידי

הלימודים בפקולטה מתקיימים בקומפלקס חדש ומפואר, המאובזר בציוד חדיש בטכנולוגיות 

-נטים עומדות מעבדות מצוידות להפליא, בהן המעבדה לביוהמתקדמות ביותר. לרשות הסטוד

והמעבדה   ,VLSI Design Labהנדסה, סופר רזולוציה ודימות, מעבדת הרובוטיקה, מעבדת

היחידה מסוגה בישראל ומהבודדות בעולם. הספרייה האלקטרונית בפקולטה  -לעיבוד דיבור

 .בעולם מעודכנת במיטב הספרים, הפרסומים וכתבי העת היוקרתיים

בנוסף ללימודים המאתגרים הסטודנטים נהנים מהווי קמפוס ומחיי חברה תוססים. זוכים גם ליחס 

 .אישי ולאוזן קשבת מסגל הפקולטה

 .באתרמידע מלא ומפורט אודות הפקולטה להנדסה ניתן למצוא 

 

 הפקולטה לרפואה .ח

אילן היא להכשיר רופאים, המשלבים הבנה וידע -פואה באוניברסיטת ברמטרת הפקולטה לר

במדע הבסיסי ובתחום הרפואה הקלינית. רופאים אשר רוכשים את הכישורים הדרושים 

רפואה, בשילוב עם מחויבות לקהילה בכלל, -להתפתחותם כקלינאים וכחוקרים בתחומי הביו

אילן, מהווה חלק אינטגרלי -וניברסיטת ברולתושבי צפון הארץ בפרט. הפקולטה לרפואה של א

מחיי הקהילה בגליל, מעורבת בחינוך מדעי לנוער, ועוסקת באופן פעיל ברפואה מונעת, בקידום 

 .הבריאות ובאיכות הסביבה במרחבי הגליל

 הפקולטה. באתרמידע מלא ומפורט אודות הפקולטה לרפואה ניתן למצוא 

  

https://engineering.biu.ac.il/
https://medicine.biu.ac.il/
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 היחידה ללימודים בין תחומיים .ט

אילן הציבה עצמה בחזית המהפכה, ופתחה יחידה שמכנסת תחתיה שש תכניות, -אוניברסיטת בר

תחומיות, המציעות -תחומי. תכניות אלו נבדלות מתכניות רב-שתחום הידע המובהק שלהן הוא בין

נחשף לתחומי ידע מתוחמים. לעומת תכנית הבנויה על בסיס דיסציפלינות קיימות, והלומד בהן 

תחומיים מציעה תכניות בין תחומיות, שבהן הידע עצמו נבנה על בסיס -זאת, היחידה ללימודים בין

 חדירה הדדית של תחומי ידע דיסציפלינריים.

 תחומיות:-תחומיים תכניות לימוד בין-ברוח זו עיצבה ועדת הסנט ללימודים בין

 לתארים מתקדמים -תהתכנית ללימודי פרשנות ותרבו

 לתארים מתקדמים -התכנית ללימודי מגדר

 לתארים מתקדמים -התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה

 לתארים מתקדמים -התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 לתואר ראשון, לתואר שני ולתארים מתקדמים -התכנית למדעי המוח

 לתארים מתקדמים -התכנית לחקר המוח

 

 הפקולטה. באתרט אודות היחידה ללימודים בין תחומיים ניתן למצוא מידע מלא ומפור

 

 המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים .י

הוא קהילה מדעית שוקקת,  (BINA) אילן-המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר

נים יידועי שם, הכולל מספר רב של חברי סגל עולים וישראלים הגדלה משנה לשנה, עם צוות מדע

גדל הדור הבא של מדעני הננו בישראל, תוך שיתוף פעולה עם מומחים מהאקדמיה  BINA-חוזרים. ב

והתעשייה, העוסקים בפיתוח גישות מבוססות ננוטכנולוגיה לתחומי האנרגיה, המגנטיות, האופטיקה, 

 .הקלינטק והביורפואה רובוטיקה,הפוטוניקה, ננו חומרים, ננו 

 .באתר המכוןמידע מלא ומפורט אודות המכון לננוטכנולוגיה וחומרים מתקדמים ניתן למצוא 

  

https://interdis.biu.ac.il/
https://nano.biu.ac.il/
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 ( במערך לתכניות ייעודיות )מל"יתכניות לימודים  .1

אילן מפעיל ארבעה מדורים, המקיימים מגוון של תכניות -יברסיטת ברהמערך לתוכניות ייעודיות באונ

 לימודים ומכינות עבור קהלי יעד שונים: 

 

  ב.א. רב תחומי במדעי החברה במגוון רחב של  מקיים תכניות לימודים -המדור לתוכניות מובנות

וכיו"ב. תכניות אלה תחומים, כגון משאבי אנוש, כלכלה, ניהול, מדעי המדינה, סוציולוגיה ארגונית 

 מובנות בשנתיים קלנדריות ומאפשרות שילוב של לימודים ועבודה. 

 מקיים תכניות ב.א. רב תחומי מובנות כגון קרימינולוגיה, -המדור לתוכניות לזרועות הביטחון

לאנשי זרועות הביטחון, וכן לקהל  -משאבי אנוש, מדעי המדינה וטיפול וניהול במצבי חירום ואסון 

 .הרחב

  מגוון של מסלולי לימוד המיועדים למועמדים המבקשים לשפר את סיכויי  –מכינות קדם אקדמיות

 קבלתם לאוניברסיטה.

  לימודי תואר ראשון המיועדים למגזר החרדי.  –קמפוס חרדי 

 .לימודי תעודה שאינם אקדמיים במגוון תחומי דעת וידע 

 

 .באתר מל"יהלימוד שמציע נמצא מידע מלא אודות המערך לתכניות ייעודיות, ותכניות 

 המכינות הקדם אקדמיות .א

המכינה מיועדת למועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר, ומבקשים לשפר את סיכויי 

 קבלתם.

 תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות לצורך קבלה לתואר ראשון.

ן מסלולי לימוד, כגון מכינות ייעודיות במדעי החברה, מדעי הטבע ומדעים המכינה מקיימת מגוו

יח"ל, מכינת מעבר באנגלית, קורס  5יח"ל ופיזיקה  4/5מדויקים, מכינות קיץ מרוכזות במתמטיקה 

 .המכינות הקדם אקדמיות+ ועוד. מידע נוסף נמצא באתר 30הכנה לאמיר"ם, תוכנית לבני 

  

 ייעודיות )מלי( .תכניות לימודים במערך לתכניות .4

https://mali.biu.ac.il/
https://mechina-kda.biu.ac.il/
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 ראשון לתואר והדרישות הלימודים תכנית .2

 ניתן. לימוד ומסלולי ידע תחומי של רחב במגוון ראשון לתואר לימודים מציעה אילן-בר אוניברסיטת

 ולאנשי+ 30 לבני, עובדים לאנשים מיוחדות תכניות מוצעות כן כמו. שונות במחלקות לימודים לשלב

 האקדמית דרככם את ולהתחיל אילנים-לבר להצטרף אתכם מזמינים חנואנ. הביטחון כוחות

 .מגון אנושי ופסיפס תוסס קמפוס הווי לצד אקדמית מצוינות שמטפחת ,באוניברסיטה

 האוניברסיטה.  באתר ראשון לתואר וההרשמה הקבלה הליך אודות תמפורט מידע חוברתל

 

 יהדותבמדעי הדי יסוד לימו .א

אילן, ומחויבותה לקידום המורשת הדתית -בהתאם למגמות היסוד של אוניברסיטת בר

והתרבותית של עם ישראל, על תלמידי האוניברסיטה בכל התארים ללמוד קורסי העשרה 

בלימודי יסוד ביהדות, במקצועות תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל, ותולדות עם ישראל. הדרישות 

ת בלימודי היסוד במסגרת הלימוד לכלל התארים נמצאות באתר בית הספר ללימודי האקדמיו

 יסוד. 

 הספר בית באתר נמצאות התארים כללל הלימוד במסגרת היסוד בלימודי הדרישות, לידיעתך

 .יסוד ללימודי

נדרשים הסטודנטים על ידי המרצים לרכוש חוברות לימוד  ,י היסודבמסגרת הקורסים שבלימוד

 לצורך הקורס ולעמוד במטלות ביבליוגרפיות נבחרות.

 

 שמיותהמחלקה ללשון העברית וללשונות   .ב

מטרת הקורס  . שעות שבועיות( 4הוא קורס סמסטריאלי ) אקדמית כתיבה – הבעה .1

אקדמית לסטודנטים שעברית היא שפתם -ות כישורי כתיבה עיוניתהיא להקנ

 הראשונה.

 טעות בשל פטור הודעת לתלמיד נמסרה שבהם במקרים גם מחייב היחידה תקנון .2

 . מנהלית

  המעוניינים. בשנה פעמים מספר פטור מבחני מקיימת אקדמית להבעה היחידה .3

 שוברי לקבל יוכלו ושם, הבחינה מועד לפני חודש היחידה במזכירות יירשמו להיבחן

 שליד המודעות לוח על מתפרסמות הבחינות תוצאות. לבחינה הכנה וחומר תשלום

 .בטלפון יימסרו ולא", לסטודנט אישי מידע"ב או היחידה מזכירות

 

https://www1.biu.ac.il/BA
https://stuad.biu.ac.il/node/83
https://stuad.biu.ac.il/node/83
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 .בלבד אחת פעם הפטור למבחן לגשת ניתן 4

 .אקדמית להבעה ביחידה יטופלו חריגים מקרים

 :ורסהק מן פטורים

 רגילה ישראלית בגרות בתעודת עברית בהבעה ומעלה 76 ציון בעלי סטודנטים 

 (.יחידות 2)

 של( יחידות 5) בגרות בבחינת עברית בהבעה ומעלה 76 ציון בעלי סטודנטים 

 .הדרוזי ובמגזר ערביה במגזר הספר בתי

 ישראלית באוניברסיטה מדעית כתיבה או עברית הבעה שלמדו סטודנטים 

 .ומעלה 60 ציון וקיבלו שנה במשך שבועיות שעתיים של בהיקף

 אילן-בר באוניברסיטת אקדמית-הקדם במכינה עברית הבעה שלמדו סטודנטים ,

 .ומעלה 66 ציון והשיגו שנה במשך שבועיות שעתיים של בהיקף

 אחרות באוניברסיטאות אקדמיות-קדם במכינות עברית הבעה שלמדו סטודנטים ,

 .ומעלה 76 ציון והשיגו שנה במשך ותשבועי שעתיים של בהיקף

 אוניברסיטת מטעם עברית בהבעה הפטור בבחינת בהצלחה שעמדו סטודנטים 

 (.66 עובר ציון) אילן-בר

 י"ע המוכרות ישראלית מכללה או אוניברסיטה מכל ראשון תואר בעלי סטודנטים 

 .אילן-בר אוניברסיטת

5. 

 

 

 :עברית בלשון המתמחים תלמידים

השתתף בבחינת הפטור וילמדו בקורס הבעה וסגנון המיועד לא יורשו ל

 .(75אחד )ציון עובר בקורס זה הוא להם, במשך סמסטר 

 למידי חו"ל:ת 6

 באולפן לקורסים ממוינים אילן-בר לאוניברסיטת המתקבלים ל"מחו הסטודנטים כל 

 תוצאות לפי או(, הפסיכומטרית בבחינה לעולים עברית ידע) ל"יע מבחן תוצאות לפי

 .היחידה של המיון מבחני

 הלימודים תכניות לעריכת ההרשמה בימי לקבל ניתן הבחינה תוצאות על מידע

 .הסטודנטים בדקנאט

 .שנים שלוש למשך תקפות המיון מבחן תוצאות

 .ואולפן אקדמית להבעה היחידה מטעם פטור בקבלת מותנית לתואר הזכאות 

 .באוניברסיטה ללימודים שונההרא בשנה העברית בלימודי להתחיל יש 
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 קורסים טרום אקדמיים באנגלית שפה זרה .א

באנגלית. תלמידים שלא התקבלו ללימודים משום שלא  בסיססף הקבלה לאוניברסיטה הוא רמת 

לימוד בקורסים  י"ע או ,רמה לשיפור מבחןיוכלו לשפר את רמתם ע"י  ,הגיעו לרמה הנדרשת

 לימוד בקורסים טרום אקדמיים כרוך בתשלום מיוחד. טרום אקדמיים 

 .זרה כשפה לאנגלית היחידה באתר למצוא ניתן והקורסים הבחינות אודות מפורט מידע

 

 לימודי אנגלית כשפה זרה  .ב

זרה מקיימת קורסי חובה ללימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים היחידה לאנגלית כשפה 

 הלומדים באוניברסיטה. 

 דרישות האוניברסיטה מתלמידים החייבים באנגלית כשפה זרה:

לפחות בפסיכומטרי המהווה רמת בסיסי )דהיינו  85סף הקבלה לאוניברסיטה הוא ציון של  .1

, חוץ מתלמידים בהעדפה מתקנת תלמידים ברמת טרום בסיסי יידחו מקבלה לאוניברסיטה

 ותלמידי מכללות(.

התלמיד חייב לסיים לימודי אנגלית עד סוף שנה ב' ללימודיו. תלמיד שלא סיים את חובותיו  .2

 מערכותחסם בירשם ללימודי אנגלית בשנה ב' ללימודיו אחרת ייבאנגלית בשנה א' חייב לה

 מחשב.ה

לא יאושר לו המשך  ,עד תחילת שנה ג' בכל מקרה, תלמיד שלא סיים את חובותיו באנגלית .3

 לימודים, והוא יהיה רשאי ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.

תלמידים ברמת בסיסי ומטה חייבים להירשם ללימודי אנגלית בשנה א' ללימודיהם, אחרת  .4

 מחשב.ה מערכותייחסמו ב

 

 כשפה לאנגלית היחידהלמצוא באתר  ניתןלימודי אנגלית כשפה זרה  אודותמלא ומפורט  מידע

  .זרה

 

  

 

 

 

 

 

 

https://efl.biu.ac.il/node/2026
https://efl.biu.ac.il/node/2026
https://efl.biu.ac.il/node/2026
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 בית המדרש –המכון הגבוה לתורה   .ג

 לימודים בבית המדרש

 בית המדרש הוא בית לכל תלמיד באוניברסיטה, אשר מעוניין בלימוד תורה, וככזה הוא מציע

לימוד תורה מעמיק במגוון ייחודיות. בית המדרש היא בסביבתו האקדמית ובשיח הרצוף 

והמתמשך, שבין בית המדרש בו עוסקים בתורה המסורה לנו דור אחר דור, ובין האקדמיה על 

כל חלקיה. שילוב זה, על כל מורכבותו הרבה, הוא חלק מחיי לומדי בית המדרש, וממילא גם 

לימודים המוצעת. כחלק ממחויבות לסביבתו, מציע בית המדרש תכניות מהווה חלק מתכנית ה

לימוד גם לסטודנטים שאינם בעלי רקע דתי, לאנשי הסגל האקדמי והמנהלי, ולתושבים הגרים 

של בית המדרש היא לטפח, לעודד ולהוביל את תלמידיו  בסביבת האוניברסיטה. השאיפה

די מפתח מנהיגותיים, כמודל של אנשי תורה לעמדות השפעה ומנהיגות בקהילותיהם ובתפקי

מגוונות ומלגות תואמות,  תכניות לימוד ערניים וקשובים למציאות החיים. בית המדרש מציע

אילן בכלל ובלימודי מדעים -ודנטים ללמוד באוניברסיטת ברבכדי למשוך ציבור איכותי של סט

 .בפרט

 תכניות הלימוד

השיעורים בבית המדרש מתקיימים במהלך היום במקביל לשעות הלימוד באוניברסיטה, וזאת 

 .על מנת לאפשר גיוון וגמישות מקסימלית

לרבנות( או  בנושא גמרא / הלכה בעיון )לקראת סמיכה -ניתן לבחור להשתבץ ליחידת לימוד

 .)דק' )שעתיים אקדמיות 90שיעורים בנושאים שונים, כאשר כל יחידת לימוד כזאת תיארך 

כאשר יהיה ניתן להירשם ליחידת סדר שתתחיל  -כמו כן, ניתן להשתבץ ליחידת סדר עצמאית

דק' ברצף לכל  60, ובלבד שהלימוד במסגרת זו יארך 20:00-08:00כל רבע שעה בין השעות 

 .הפחות

ניתן להתייעץ אישית עם נציגי בית המדרש, וגם לפנות לרב ד"ר יהודה אלטשולר, ראש המכון 

בית  באתרמידע מלא ומפורט אודות פעילויות המכון הגבוה לתורה ניתן למצוא  .הגבוה לתורה

 המדרש.

 .03-5318479או בטלפון 

  

http://www.mgl.org.il/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/
http://www.mgl.org.il/
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 המדרשה .ד

לכלל הסטודנטיות  המדרשה מציעה תכניות רבות  ומגוונות בכל תחומי לימודי הקודש,

באוניברסיטה, מן הארץ ומחוץ לארץ, בוגרות בתי ספר תיכוניים דתיים וכללים, אולפנות 

ומדרשות. המדרשה מציעה שילוב ייחודי בין רכישת השכלה אקדמית, ולימוד תורני נרחב 

 ומעמיק, המעניק ללומדות חוויה רוחנית עמוקה ובלתי נשכחת.

 .המדרשה באתר למצוא ניתן המדרשה פעילויות אודות ומפורט מלא מידע

 במייל.. ניתן לפנות 03-5318270לפרטים נוספים: 

 

 ושלישי שני תואר מתקדמים ללימודים הספר בית .3

ביה"ס ללימודים מתקדמים מטפל בכל תלמידי התואר השני והשלישי באוניברסיטה. בראש בית 

 הספר עומד דקן בית הספר, פרופ' אריאל בנדור.

 )מוסמך - (MAהתואר האקדמי השני  .א

 המדור לתואר שני–ית הספר ללימודים מתקדמים ב שם המדור 

 גב' רינת דנינו שם ראש המדור

כתובת למשלוח 

 דואר

המדור לתואר -אילן, בית הספר ללימודים מתקדמים –אוניברסיטת בר 

  52900שני רמת גן 

 , קומת כניסה403יהדות, בניין  מיקום בקמפוס

 03-5318524, 03-5318572 טלפון

  03-7384005פקס 

  14:00-11:30א, ג בשעות  שעות קבלה 

 10:30-8:30ב, ה בשעות 

 ביום רביעי ושישי אין קבלת קהל 

תיאור המדור 

 ותפקידיו

 .רישום וקבלה לתואר השני לכל הפקולטות באוניברסיטה 

 :טיפול בתלמידי התואר השני במהלך הלימודים 

נאים מעקב אחר מילוי התנאים האקדמיים ובקשות להארכה במילוי הת

)סיום קורסי השלמה, הגשת הצעות מחקר, שינוי מעמד, שינוי מסלול/ 

 מגמה וכד'(.

בקשות לבחינות מיוחדות, פניות להפסקת לימודים/ חופשה מלימודים, 

בקשות לחידוש לימודים, בקשות לפטור והמרה של קורסים: קורסי 

 השלמה, קורסי התמחות, יהדות ושפה וזרה.

  school.biu.ac.il-http://graduateטרנט: אתר האינ פרטים נוספים

 לפנייה למדור לתואר שני

 
 
 
 
 

https://midrasha.biu.ac.il/
mailto:biu.midrasha@gmail.com
http://graduate-school.biu.ac.il/
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=44
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=44
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 (DhP.התואר האקדמי השלישי ) .ב
 

 שם המדור המדור לתואר שלישי  -ים מתקדמיםבית הספר ללימוד

 שם ראש מדור גב' עידית ברק

המדור לתואר שלישי אוניברסיטת   -בית הספר ללימודים מתקדמים
 52900אילן, רמת גן -בר

 כתובת למשלוח דואר

 מיקום בקמפוס , קומת כניסה403 יהדות, בניין

03-5318556 ,03-5318458    
 03-7384003פקס  

 טלפון

  14:00-11:30א, ג בשעות 
 10:30-8:30ב, ה בשעות 

 ביום רביעי ושישי אין קבלת קהל

 שעות קבלה

רישום וקבלה לתואר שלישי לכל המחלקות המקיימות לימודי תואר 
 שלישי באוניברסיטה.

 טיפול בתלמידי התואר השלישי החל מרגע הגשת המועמדות.
כלליות ובבקשות ליווי במהלך הלימודים הכולל טיפול בבקשות 

סטטוס עד סיום עבודת הדוקטור וזכאות לקבלת תואר "דוקטור 
 לפילוסופיה".

 תיאור המדור ותפקידיו

 school.biu.ac.il-http://graduate  אתר האינטרנט
  פנייה למדור תואר שלישי

 פרטים נוספים

 
 

 האקדמית המזכירות .4

 האקדמי המזכיר דרומר-לוי רחל ר"ד

 הלשכה מרכזת גנון-ברוק ליאת' גב

 דואר למשלוח כתובת 5290002 גן רמת, אילן-בר אוניברסיטת, האקדמית המזכירות

 בקמפוס מיקום 011 חדר 402 מנהלה

academic.secretariat@biu.ac.il אלקטרוני דואר 

https://www1.biu.ac.il/academic_secretariat הבית אתר 

 והיחידות האקדמי המזכיר באמצעות, האקדמית המזכירות

 המדיניות בביצוע לרקטור המסייע גוף היא, לו הכפופות

 .האקדמית

 תפקיד

 האקדמית במזכירות 

 :יחידות שתי פועלות

 לתכניות הקשור כל וביניהם ,שונים בנושאים ג"המל עם קשר

, ההעשרה לימודי -ג"המל של מיוחדות בתכניות טיפול. לימודים

. של האוניברסיטה האקדמי השנה לוח הכנת. בקהילה אקדמיה

 משמעת ועדת. הסנט בפרוטוקול וטיפול ,סנט תקנוני עדכון

 עולים במדענים טיפול .ad-hoc וועדות. לסטודנטים ריםוערעו

. ואישורים תעודות, ציונים דוחות של לאנגלית תרגום. וחוזרים

 .דוקטורנטים פוסט מעקב

 המזכיר לשכת. 1

 האקדמי

 בסמכות, התארים לכל למלגות בבקשות טיפול

 ועדת, וןראש לתואר מלגות ועדות) הסנט ועדות

 (שלישי לתואר מלגות ועדת, שני לתואר מלגות

 ראש

 :המדור

 אורלי ר"ד

 פרל

 מלגות מדור. 2

http://graduate-school.biu.ac.il/
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=45
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=45
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 מדור מלגות .5

 ראש וועדת מלגות ופרסים

 ראש מדור מלגות

 פרופ' אריה רייך

 ד"ר אורלי פרל

 5290002 גן-רמת, אילן-בר אוניברסיטת, מלגות מדור כתובת

 7, חדר 304שלייפר  בנין

 03 - 5318501/8732 טלפון

 03 - 7384002 פקס

 Milgot.office@biu.ac.il אלקטרוני דואר

 11.30 – 14.00–' ג', א קבלה שעות

 קהל קבלת אין –' ד ביום   8.30 – 10.30–' ה', ב

מדור מלגות מעניק מלגות לכל התארים לסיוע בתשלום שכ"ל   הפעילות

 הקריטריונים המופיעים באתר.פי -על

ובאתר  304לוח מודעות דיגיטלי בבניין  נוסף מידע

http://www.biu.ac.il/milgot  

 

  ראשון תואר תלמידי

 ראש וועדת מלגות ופרסים לתואר ראשון הוא דקן הסטודנטים.

המלגה ייקבע  גים בלימודים. גובהעל פי מצב כלכלי והיש מוענקות מלגות

 תוך התחשבות בממוצע הציונים. במשפחה לנפש ההכנסה פי על

 .וטפסי בקשה למלגהקריטריונים 

   שני תואר תלמידי

 בלבד, בשנה תזה עם במסלול הלומדים מלגות מוענקות לסטודנטים 

גבוהים, אשר הגישו הצעת  ציונים בעלי לסטודנטים מוענקות לגותמ . ללימודיהם ב' או א'

 .מחקר )שנה ב'( , תוך התחשבות במצב הכלכלי 

 .וטפסי בקשה למלגהקריטריונים 

 שלישי  תואר תלמידי

אשר הגישו הצעת מחקר )משנה ב'   מלגות מוענקות לסטודנטים שנה א' עד ד', בעלי ממוצע גבוה,

 ומעלה(.

 . וטפסי בקשה למלגהקריטריונים 

 יולי-מאי תואר ראשון :     :הגשה מועד

 אוקטובר. –תארים מתקדמים: ספטמבר                       

 סמכים נלווים במייל בלבד.בצירוף מ טופס בקשה יש להגיש כל בשנה מחדש

 

http://www.biu.ac.il/milgot
http://www.biu.ac.il/milgot
http://www.biu.ac.il/milgot.
http://www1.biu.ac.il/scholarships/MA
http://www1.biu.ac.il/scholarships/PHD
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 סטודנטים מנהל .6

מנהל הסטודנטים הוא מערך של יחידות מנהליות, ומטרתו לספק לסטודנט את הסיוע המנהלי 

 הנדרש במהלך פעילותו האקדמית באוניברסיטה. 

 מנהל הסטודנטים מאגד את המדורים הבאים:

חינות, משרד הרשם המדור לקבלת תלמידים, מדור סטטוס, מדור מערכת שעות, מדור ב

 והארכיב.

באתר למידע מלא ומפורט אודות מנהל הסטודנטים, המחלקות ודרכי יצירת קשר ניתן למצוא 

 מנהל

 הסטודנטים.

 

 מרכז שירות וגיוס .7

לימודים אילן מאמינה כי חווית השירות לסטודנט היא נדבך משמעותי בחוויית ה-אוניברסיטת בר

 האקדמיים בקמפוס.

   בכל הנושאים המנהליים.  מרכז שירות וגיוס מעניק שירות למתעניינים מועמדים וסטודנטים 

  השירות לסטודנטים ולמתעניינים ניתן במספר ערוצים: 

  9392 -כוכבית ייעודית למוקד הטלפוני* 

  דיגיטלי : שירות 

  צ'אטonline שירות גם דרך המייל.  באתר האוניברסיטה דרכו ניתן לקבל 

 מסנג'ר בעמוד הפייסבוק של האוניברסיטה 

 באמצעות טופס מקוון באתר האוניברסיטה  צור קשר 

 

  :שירות פרונטלי במרכז השירות והגיוס 

  .מוקד שירות העוסק בשירות לסטודנט 

 העוסק בליווי מתעניינים בלימודים אקדמיים, מרגע ההתעניינות ועד  מוקד גיוס

 ודנטים פעילים באוניברסיטה.הפיכתם לסט

  שירות פרונטלי הממוקם במרכז הקמפוס ומעניק שירות לסטודנטים ומתעניינים 

  מרכז השירות מעסיק עשרות סטודנטים הלומדים באוניברסיטה ומשלבים עבודה

 ולימודים. 

 

 .ולשלוח קו"חאנו מזמינים אותך להצטרף לנבחרת מנצחת 

https://stuad.biu.ac.il/
https://stuad.biu.ac.il/
https://stuad.biu.ac.il/
https://stuad.biu.ac.il/
https://stuad.biu.ac.il/
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/
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 מר אביטל חרוב מנהל מרכז שירות וגיוס 

  5290002אילן רמת גן -, אוניברסיטת ברמרכז שירות וגיוס  כתובת למשלוח דואר

 502/19 מיקום בקמפוס

 * 9392,  03-5317000 טלפון

   /https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm פנייה דרך טופס מקוון

   /https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm רוצה לעבוד אצלנו ? שלח לנו קו"ח 

 09:00-17:00ה -ימים א שעות מענה במוקד הטלפוני

 09:00-17:00ה -ים אימ שעות מענה בצ'אט באתר 

 09:00-17:00ה -ימים א שעות מענה במסנג'ר 

 בטווח יום עסקים משליחת הפניה. 09:00-17:00ה -ימים א טווח מענה בצור קשר באתר 

 9:00-17:00ה -ימים א שעות מענה במרכז הפרונטלי 

  08:30-12:00 –ימי ו 

  

 

 .אוניברסיטהה באתר צא מידע מלא ומפורט אודות ריכוז שירותים לסטודנט נמ

, הוראות להרשמה בחוברתתכנית הלימודים של הסטודנטים תיערך על פי ההוראות המפורטות 

 ומופיעה באתר האוניברסיטה. ,המתפרסמת לקראת ימי ההרשמה לעריכת תכנית הלימודים

 .קישור לחוברתלהלן 

 

 האוניברסיטה מבקר .8

 מבקר האוניברסיטה

בהתאם לדין, לאוניברסיטה יש מבקר פנימי שתפקידו לבדוק, בין היתר, אם פעולותיה ופעולות נושאי 

מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המשרה וממלאי התפקידים בה תקינות, 

המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן. תפקידו של המבקר גם 

 לבדוק תלונות, בכפוף לדין ולתכנית הביקורת שנקבעה לו על ידי מוסדות העמותה המוסמכים.

 עיים מקובלים.המבקר עורך את הביקורת על פי תקנים מקצו

 )משפטן( רו"ח, מבקר הפנים של האוניברסיטה: עופר אלקלעי

 מונרוב ייעוץ עסקי, בקרה וניהול סיכונים.-משרד המבקר: רו"ח אלקלעי

 , 5252270, רמת גן 4, קומה 6פרטי ההתקשרות עם המבקר: רחוב החילזון 

  7513588-03 קס:פ 6125612-03 : טלפון משרד ראשי

 info@almo.co.il דוא"ל

 לבירורים ניתן לפנות לגב' עדיה עציוני, ראש לשכת מבקר הפנים ומתאמת הביקורת. 

 03-5318502 ( טלפון:402בניין מנהלה )

 

https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/
https://www1.biu.ac.il/students_facilities
http://stuad.biu.ac.il/node/3486
https://stuad.biu.ac.il/node/3486
tel:036125612
tel:037513588
mailto:info@almo.co.il
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  הסטודנטים דקן לשכת .9

ולחזק את הקשר בין  ,הינה לפעול לרווחת הסטודנטים בקמפוס הסטודנטים דקן לשכתה של ייעוד

 ציבור הסטודנטים לבין גורמים שונים )אקדמיים ומנהליים( באוניברסיטה.

 לתת הנועדים שירותים מגוון הדיקן לשכת מספקת, במסגרתה המאוגדים השונים המדורים באמצעות

 . וחברתיות כלכליות, אישיות לבעיות מענה

 דקאן הסטונדטים. באתר הסטודנטים דקן לשכת אודות מלא מידע

של הסטודנט העולה מבחינה חברתית,  well being-מדור לעולים ורווחה דואג למדור עולים ורווחה 

כלכלית, אקדמית ואישי. בנוסף המדור אחראי להוצאת מכתבי הארכת זמן לעולים ומסייע לסטודנט 

 ה בקשר עם מנהל הסטודנטים של משרד לעלייה וקליטה ומלגות לעולים.העול

 Olim.wellbeing@biu.ac.il, 3585-364-077 -המדור לעולים ורווחה

דיאלוג מעמיק ומפרה באווירה של סובלנות.  תכנית ייחודית המאפשרת -לימוד והידברות   תכנית

סטודנטים חווים תהליך משמעותי של סוגיות זהות אישית וזהויות שונות ומתנגשות במדינה ה

 )התכנית מעניקה פטור מקורס יסוד ביהדות או מקורס כללי(. 

 . dialogue.program@biu.ac.il, 5318978-03טל' 

 

 

 

 אריה רייך' פרופ דיקן הסטודנטים

 בטיט אילנית' גב הסטודנטים דיקן מינהל ראש

 52900 גן-רמת, אילן-בר אוניברסיטת הסטודנטים דיקן דואר למשלוח כתובת

 509 בניין בקמפוס מיקום

   03-5318274/5 טלפון

 077-3642554 פקס

 לשכת הדיקן  - Dean.Students@biu.ac.il אלקטרוני דואר

Students.Services@biu.ac.il – ילות סטודנטיםנציב קב 

olim.wellbeing@biu.ac.il  - מדור עולים ורווחה 

https://www.biu.ac.il/Dean/index.shtml
mailto:Olim.wellbeing@biu.ac.il
file://///127.0.0.1/c$/$Lotus/Notes/AppData/Roaming/Microsoft/Word/dialogue.program@biu.ac.il
mailto:Dean.Students@biu.ac.il
mailto:Dean.Students@biu.ac.il
mailto:Students.Services@biu.ac.il
mailto:Students.Services@biu.ac.il
mailto:olim.wellbeing@biu.ac.il
mailto:olim.wellbeing@biu.ac.il
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מהווה רשות מקצועית מוסמכת לעזרה לציבור בכלל מרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח קריירה 

ולסטודנטים בפרט. הפסיכולוגים במרכז עוזרים הן בהכוון לימודי והן בייעוץ לגבי המעבר לעולם 

 ים )זוגיות, משפחה וחברה(. בעלות מסובסדת.העבודה תוך שמירת איזון עם מעגלי החיים האחר

 , יש לתאם מראש שעות ייעוץ ומבחנים.5317024-03, או בטל' yeutz.ac@biu.ac.ilליצירת קשר 

מטפל בקבילות הסטודנטים, ביישום כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב המדור לשירותי סטודנט 

מילואים והתאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או  שירות

אומנה(, ואחראי על הפעילות הפוליטית והציבורית בקמפוס. במדור ניתנות מלגות והלוואות 

 לסטודנטים.

 .iu.ac.ilStudents.Services@b, 5318652-03טל' 

המדור אחראי על קבלה, הקצאת מקום ושיבוץ במעונות בכפר הסטודנטים. ודואג  -מעונות ודיור 

 לפעילות חברתית ותרבותית ולרווחת הסטודנטים השוהים במעונות.

 Meonot.office@biu.ac.il, 5318392-03טל' 

פועלת למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום הפערים בחברה הישראלית,  תכנית אייסף

 חברתית. -באמצעות הגברת הנגישות להשכלה גבוהה ופיתוח מנהיגות אקדמית

 .03-5354583טל' 

ושכונות מטפלת באוכלוסיות הבאות: סטודנטים תושבי הפריפריה היחידה למעורבות חברתית 

לקויי ראיה, לקויי שמיעה, נכים, לקויי בריאות וסטודנטים  -מצוקה, סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים 

בעלי קשיים על רקע רגשי, עולים חדשים, סטודנטים יוצאי אתיופיה, יעוץ וסיוע לימודי לסטודנטים 

עורבות חברתית מהמגזר הערבי, מרכז למידה נגיש לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים, פרויקט מ

 בקהילה .

 - 11:30ג' -, קבלת קהל בימים א', ו407, בניין מס'  Meoravut.Unit@biu.ac.il, 5318491-03טל' 

 .היחידה למעורבות חברתית. לפרטים נוספים: 10:30 - 8:30ה' -, בימים ב' ו14:00

, פאב debateכגון מודל או"ם, מועדון  פרויקטים סטודנטיאליים בשיתוף אגודת הסטודנטים

 חברתי, שבתות קמפוס וכו'.

 

 

 

  

mailto:yeutz.ac@biu.ac.il
mailto:Students.Services@biu.ac.il
mailto:Meonot.office@biu.ac.il
http://www.isef.org/
http://www.isef.org/
mailto:Meoravut.Unit@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/Dean/meoravut/index.html
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 חשובים נהליםתקנונים ו .10

 הסטודנטים מנהל -תקנון סטטוס .א

 לתואר הסטודנט של האקדמי מעמדו לקביעת המוסמך הגוף היא הסטטוס ועדת

 ועדת. האדמיניסטרטיבי הגוף שהוא ,הסטטוס מדור פועל ,הוועדה לצד. הראשון

 סנט ידי על נבחרים מנציגים מורכבת הסטטוס ועדת. המדור פעולות את מנחה הסטטוס

 .מנהלית מבחינה הסטודנטים למינהל כפוף המדור. האוניברסיטה

 . ראשון לתואר הסטטוס נהלי מדור לתקנוןקישור 

מנהל  באתרמידע בנושא ניתן לקבל  .מנהל הסטודנטים תכניות סיוע והנגשהב

 הסטודנטים.

 לעמוד במילואים המשרתים לסטודנטים שנים זה מסייעת אילן-בר אוניברסיטת

 והערכה הוקרה מתוך. באוניברסיטה סטודנטים מהיותם הנובעות האקדמיות בדרישות

 .אלה לסטודנטים מקיף סיוע של מיוחד מערך הקימה אוניברסיטהה, אלה לסטודנטים

 הלי הבחינות ועריכתןנ .ב

 ועד ,המבחנים לוח בניית משלב החל ,הבחינות מערך וארגון בתכנון עוסק בחינות מדור

 .הבחינה בעת נאותה התנהגות וכללי הבחינות טוהר על שמירה תוך, ניםהציו פרסום

 בחינות מדור באתר נמצא הבחינות מדור ועבודת הבחינות נהלי אודות מפורט מידע

 .בו לעיין סטודנט כל על חובה. באתר מפורסם  הבחינות נוהל

 ציונים

בלבד. מידע נוסף מופיע בתקנון הבחינות. מדור  בר-במערכת אינ ציונים מתפרסמים

בירורים  –שימו לב   יותר.בחינות מחויב להזין ציונים מרגע הגעתם, בזמן הקצר ב

)מופיע לפנות באמצעות טופס פניה למדור בחינות חריגים בלבד בנושא ציונים יש 

 באתר מדור בחינות(.

 

 

 

https://stuad.biu.ac.il/mador/status
https://www.biu.ac.il/Dean/valtam.html
https://stuad.biu.ac.il/mador/behinot
https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/takbchinot.pdf
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 הגשת עבודות בקורסים ועבודות סמינריוניות לתואר הראשון ובדיקתן .ג

די עבודת בית, עבודת גמר בקורס, עבודה סמינריונית או דוח מעבדה/ניסוי המוגשת על י

, סטודנטיםקבוצת הסטודנט , חייבת להיות פרי עבודתו העצמית של אותו סטודנט

 . המרצהבהתאם להוראות 

 לא תוגש אותה עבודה לשני קורסים באוניברסיטה. 

 להשאיר בידיו עותק/צילום של העבודה. הסטודנטעל 

גשת על כל עבודת בית, עבודת גמר בקורס, עבודה סמינריונית או דוח מעבדה/ניסוי המו

, סטודנטיםקבוצת הסטודנט , חייבת להיות פרי עבודתו העצמית של אותו סטודנטידי 

 . המרצהבהתאם להוראות 

 לא תוגש אותה עבודה לשני קורסים באוניברסיטה. 

 להשאיר בידיו עותק/צילום של העבודה הסטודנטעל 

חובה על כל . בקורסים ועבודות סמינריוניות לתואר הראשון ובדיקתן ותנוהל הגשת עבוד

 .לעיין בו סטודנט

 

 טוהר הבחינות .ד

. התקין וניהולה הבחינה להפעלת האוניברסיטה מטעם האחראים הם בכיתה המשגיחים

 צורך ללא מקום להעבירו, הסטודנט ברשותש חומראת ה לבדוק המשגיח בסמכות

 להישמע והמרצים הסטודנטים על. המדור הנחיות פי על חינותהב את ולתפעל בנימוקים

 .להוראותיהם

 .בו לעיין סטודנט כל על חובה המשמעת וועדת תקנון

 

 נוכחות בשיעורים .ה

פגישות שבועיות בסמסטר, ללא  2-הנוכחות בכל השיעורים היא חובה. סטודנט הנעדר מ

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

, על הסטודנט למסור אישורים מתאימים למזכירות המחלקה, מיד מילואים, מחלה וכיו"ב

 עם שובו ללימודים. 

לסטודנטים עקב טיפולי זכויות אקדמיות  כגון והתאמות הקלות אודות מפורט עדמי

נמצא  פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומנה

  .בקישור

 

 תקנון ועדת משמעת לסטודנטים .ו

תקנות וועדת המשמעת וועדת משמעת לסטודנטים מתקיימת במזכירות האקדמית, על פי 

 .לסטודנטים

 

https://stuad.biu.ac.il/node/494.
https://acad-sec.biu.ac.il/sites/acad-sec/files/shared/Takanonim/Takanonim%20Senat/TakMishmaatStudentim.10.12.2013.pdf
https://www1.biu.ac.il/File/2018/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20141018.pdf
https://www1.biu.ac.il/File/2018/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20141018.pdf
https://www1.biu.ac.il/File/2018/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20141018.pdf
https://acad-sec.biu.ac.il/sites/acad-sec/files/shared/Takanonim/Takanonim%20Senat/TakMishmaatStudentim.10.12.2013.pdf
https://acad-sec.biu.ac.il/sites/acad-sec/files/shared/Takanonim/Takanonim%20Senat/TakMishmaatStudentim.10.12.2013.pdf
https://acad-sec.biu.ac.il/sites/acad-sec/files/shared/Takanonim/Takanonim%20Senat/TakMishmaatStudentim.10.12.2013.pdf
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 הרחקת סטודנט .ז

 מטעמי ,זכותה של האוניברסיטה להפסיק את לימודיו של סטודנט מטעמים אקדמיים

 בהתאם ,אחרים מטעמים או, האוניברסיטה לתלמידי המשמעת תקנון  פי על משמעת

 .האוניברסיטה של המוסמכות הרשויות י"ע לפעם מפעם שייקבעו לנהלים או םלכללי

 הגבלת העישון .ח

הגבלת העישון חלה על כל באי האוניברסיטה ללא יוצא מהכלל לרבות, סטודנטים, עובדי 

 האוניברסיטה ואורחיה. 

, דרח, אולם, כיתה ,חל איסור לעשן בכל מבנה או מתקן בתחומי האוניברסיטה )כגון: בניין

 מטבחון, שירותים, מרכול ,מזנון, מסעדה, מסדרון, מעלית, מעבדה, ספרייה, משרד

 העישון ושבהן, האוניברסיטה י"ע כך לשם שנקבעו" העישון פינות"ב למעט(, וכדומה

 .מותר

 חובת השמירה בקמפוס .ט

בהתאם להחלטת הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד, ומפעלי הסיוע 

, ולהסכם בין 1996דות להשכלה גבוהה )וועדת מלץ( מחודש ספטמבר לסטודנטים במוס

אילן לבין הנהלת האוניברסיטה, יחויב הסטודנט -אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר

 בדמי אבטחת הקמפוס כפי שמתפרסם בראשית שנת הלימודים.

 דין תשלום זה  כדין תשלום שכ"ל לכל דבר ועניין.

 זכאות לתואר .י

 .מאשר את סיום לימודיו של הסטודנטמשרד הרשם 

סטודנט בשנת הלימודים האחרונה, אשר מילא את כל הדרישות האקדמיות לתואר, הגיש 

חייב להגיש  וכל ציוניו מוזנים במערכת, את כל העבודות, עמד בהצלחה בכל הבחינות

 .בר-מערכת אינ בקשה לסיום לימודים דרך למשרד הרשם

בדרישות הלימודיות של המחלקות בהן  חובה על כל סטודנט לעיין באופן יסודי ומדוקדק

צע את , על פי שנת החוקה הרלוונטית לו )השנה בה התקבל( ולבדוק שאכן ביהוא לומד

 .כל הנדרש ממנו לקבלת התואר

כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים לשנת תש"פ, יש להגיש את הבקשות לסיום לימודים 

ימי  20 עד-. משך הטיפול בבקשות לסיום תואר 29.03.2020ד' ניסן תש"פ  עד לתאריך

יולי משך הטיפול עשוי להתארך מעבר -עבודה מיום הגעתן למשרד הרשם )בחודשים מרץ

 זמן זה(.ל

 .אישורי זכאות לתואר לא יישלחו לסטודנטים שיש להם חוב כספי

 .באתר משרד הרשםמידע מלא ומפורט על סיום תואר וזכאות לדיפלומה ניתן למצוא 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://stuad.biu.ac.il/node/3948
https://stuad.biu.ac.il/node/3948
https://stuad.biu.ac.il/node/3948
https://stuad.biu.ac.il/misrad-rasham
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 סיום תואר לשנת תש"פ יעודכן בהמשך  מידע על טקסי

 פניות למשרד הרשם:

 או באמצעות מוקד השירות והגיוס. בר-האינ* כל הפניות יוגשו דרך מערכת 

קופות עומס משך הטיפול עשוי * זמן הטיפול בפניות הוא כמפורט בכל אישור. בת

 להתארך.

 .בר-מערכת אינב* תעריפי האישורים מוצגים 

 לימוד, תשלומים נלוויםשכר  .יא

 ל"שכ ותקנות נלווים תשלומים הלימוד-שכר תעריפי

 .האוניברסיטה באתר מופיעים

 .ותשלומים הרשמה  הוראות

 הודעה על הפסקת לימודים .יב

אם מסיבה כלשהי החלטתם להפסיק את הלימודים באוניברסיטה, חובה עליכם להודיע 

 מהדרכים שלהלן:  באחתעל הפסקת הלימודים 

 הפסקת  -הגשת בקשה-פניות מנהליות -יבר מידע איש-באמצעות מערכת אינ

 לימודים

 אילן -שיישלח למדור תל"מ )תכניות לימודים ומעקב( אוניברסיטת בר במכתב רשום

 ,5290002גן -רמת

 בטופס פניה למדור תלמ  

 1חדר  404סר אישית למדור תל"מ בבניין במכתב שיימ . 

כל הודעה אחרת לא תתקבל. לידיעתכם, החיוב בשכר לימוד יחושב בהתאם לתאריך 

 ההודעה. 

 .הפסקת לימודיםמידע מפורט אודות 

 

 

 

 

 

http://www.biubogrim.org.il/?CategoryID=308&ArticleID=2001
http://www.biubogrim.org.il/?CategoryID=308&ArticleID=2001
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://www1.biu.ac.il/tuition23
https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/horaotharshama19.pdf
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
https://stuad.biu.ac.il/node/70
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 והמידע הספריות מערך .11

אילן כולל את הספרייה המרכזית ע"ש וורצוויילר, -בר מערך הספריות והמידע באוניברסיטת

ספריות פקולטטיביות, ספריות מחלקתיות וספריות מכוני מחקר. אוספי הספרייה משקפים 

את הנושאים הנלמדים והנחקרים באוניברסיטה, וכוללים אוסף עשיר במיוחד בתחום 

הקטלוג המאוחד של  היהדות. כל הסטודנטים רשאים להשתמש בשירותי כל ספריות המערך.

עת וחומר אורקולי ודיגיטלי, המצוי -מערך הספריות נקרא "ברקט" והוא כולל: ספרים, כתבי

אוניברסיטאית -בכל ספריות המערך. קטלוג "ברקט" הוא חלק מהמערכת הארצית הבין

"עלמא", וניתן לבצע דרכו חיפושים באוספי כל הספריות, המכונים והמאגרים הקשורים 

 ברשת זו.

 

 שירותי הספרייה המרכזית:

 השאלה

אילן: סטודנטים לכל התארים, אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, -אנשי קהיליית אוניברסיטת בר

סטודנטים בתוכניות מיוחדות וגמלאי האוניברסיטה, זכאים לקבל שירותי השאלה. ההשאלה 

ברובו מתבצעת באמצעות תעודת סטודנט או כרטיס עובד. אוסף הספרים להשאלה נמצא 

במדף הפתוח, והספרים מושאלים למשך שבועיים. בתום שבועיים מתבצעת הארכה 

אוטומטית לתקופה של שבועיים נוספים, וזאת בתנאי שהספר לא הוזמן על ידי קורא אחר. 

 תקופת ההארכה האוטומטית תלויה בסטטוס הקורא. 

ושאל, על . אם אבד ספר מהאחריות על החזרת הספרים במועד מוטלת על הקוראים

 הקורא להודיע מיד לספרני ההשאלה לבירור המשך טיפול. 

 השאלה מוגבלת

ספרים מאוסף "השאלה מוגבלת", המופיעים ברשימות קריאת החובה לקורסים, מושאלים 

לזמן קצר בלבד, בין שעתיים לשבוע ימים. אין אפשרות להארכת השאלה של ספר שהושאל 

 ללילה אחד.

, 19:00-08:00ה' בין השעות -: ימים א'מוגבלת מדור השאלה והשאלהשעות הפעילות של 

  03-5318167טלפון 

 

 

 

https://lib.biu.ac.il/node/1068#%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%AA
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 ספרייתית )הב"ס(-השאלה בין

גל האקדמי והמנהלי, רשאים להזמין ספרים ומאמרים סטודנטים לכל התארים, וכן אנשי הס

 ספרייתית. -אילן באמצעות מדור השאלה בין-שאינם נמצאים באוספי ספריות אוניברסיטת בר

אלקטרוני באתר ניתן למלא טופס להזמנת פריטים בספרייה בשעות הקבלה או למלא טופס 

 .הספרייה

סטודנטים לתואר שני או לתואר שלישי וסגל אקדמי יכולים לקבל אישור ערבות, המקנה זכות 

לקבלת שירותי השאלה בספריות אוניברסיטאיות אחרות בארץ, למעוניינים נא לפנות למדור 

 הב"ס.

, דוא"ל: 03-5318496, טלפון: 15:00-09:00שעות ה' בין ה-שעות הפעילות: ימים א'

intlib@biu.ac.il 

 המדף הפתוח

עת בדפוס ואוסף היידיש -, ואוסף כתבי-2אוסף הספרים להשאלה נמצא במדף הפתוח, קומה 

-. ניתן להסתייע בעובדי המדף לצורך איתור ספרים. שעות הפעילות: ימים א-1נמצא בקומה 

                               . 18:45-08:00ה' בין השעות 

 הדרכה ויעץ

ספרני ההדרכה והיעץ מקיימים הדרכות פרטניות והדרכות קבוצתיות בשימוש במשאבי מערך 

 הספריות:

 הדרכה בשימוש בסיסי בקטלוג, וגישה מרחוק למשאבים האלקטרוניים. .1

 הדרכה מתקדמת בעקרונות החיפוש המתקדם, והיכרות עם מפתחות למאמרים. .2

 כה בשימוש במאגרי מידע אלקטרוניים )ספרים וכתבי עת אלקטרוניים(.הדר .3

הדרכה המותאמת לצורכי הקורסים הנלמדים בקמפוס, והניתנת בתיאום מראש עם  .4

 המרצים.

 לניהול מידע ביבליוגרפי.  (Mendeley)הדרכה על תוכנת מנדליי  .5

 

 כמו כן ניתנים השירותים הבאים:

 . NanoRepפון או בצ'אט וגם יעץ מרחוק באמצעות הדוא"ל, הטל .1

 יעץ אישי לאיתור חומר לשם כתיבת עבודה, בתיאום מראש. .2

לומדות לשימוש במשאבי הספרייה הוכנו על ידי ספרני מדור ההדרכה והייעץ. ניתן  .3

 לגשת ללומדות דרך דף הבית של מערך הספריות.

דוא"ל:  ,03-5317955. טלפון: 19:00-09:00ה' בין השעות -שעות הפעילות: ימים א'

Hadracha.Centralib@biu.ac.il 

 

http://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/request_services_from_another_university.pdf
http://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/request_services_from_another_university.pdf
http://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/request_services_from_another_university.pdf
mailto:Hadracha.Centralib@biu.ac.il
mailto:Hadracha.Centralib@biu.ac.il
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 משאבים אלקטרוניים

 אילן מורשים בלבד-למשתמשי ברגישה למשאבים האלקטרוניים של מערך הספריות ניתנת 

 .Single Sign-Onידי הזדהות באמצעות -ומתבצעת על

 יה בלבדאוספים לשימוש הקהל בספרי

 עת בדפוס;-כתבי -

 אילן;-עבודות גמר לתואר שני שנכתבו באוניברסיטת בר -

 מיקרופילם של העיתונות היומית בארץ; -

 יד.-ספרים נדירים וכתבי -

 מסירת עבודת תזה ודיסרטציה

חובה על כל סטודנט לתואר שני או שלישי, אשר התזה לתואר שני או הדיסרטציה שלו 

עותק דיגיטלי של העבודה בספרייה המרכזית. יש לצרף אושרה, להפקיד עותק מודפס ו

אישור מהמנחה, שהעבודה ראויה להגשה, וכתובה על פי ההוראות של בית הספר ללימודים 

 מתקדמים. הוראות אלו מופיעות באתר של בית הספר ללימודים מתקדמים.

להפקיד את עבודת הגמר בספרייה המרכזית חובה לקבוע תור מראש באתר מערך כדי 

קבל אישור (.  לאחר קביעת התור יש לוודא שהתhttp://lib.biu.ac.il/node/1356הספריות )

 בדוא"ל חוזר על מועד התור. נא להקפיד להגיע בזמן. 

 באתר מערך הספריותמידע נוסף 

 הקמפוס רב .12

לשכת רב הקמפוס קיימת באוניברסיטה מעל ארבעים שנה, ואחראית על נושאים שונים הקשורים 

זו מתקיימת פעילות תורנית חברתית רחבה, המיועדת  לתחום הדתי רוחני באוניברסיטה. במסגרת

 לסטודנטים, לעובדים ולציבור הרחב. 

שבתות וחגים, שיעורי תורה, קבלת שבת על הדשא בימי חמישי, רישום לנישואין באוניברסיטה, 

 דף שבועי בפרשת השבוע, אחריות על בתי הכנסת והתפילות ועוד.

 :ליצירת קשר

 509בניין  -לשכת רב הקמפוס 

 077-3643553, פקס: 03-5318372  טל':

 8:30-16:00ה בין -שעות פתיחה: א

 campusrabbi.office@biu.ac.ilמייל: 

 .אתר לשכת הרב

 אילן-ברסיטת ברחפשו אותנו בפייסבוק: לשכת הרב אוני

 054-6603434ניתן ליצור קשר ישירות עם הרב שלמה שפר, רב הקמפוס בטל': 

 

file:///P:/data/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/notesFCBCEE/על
file:///P:/data/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/notesFCBCEE/על
https://lib.biu.ac.il/
mailto:campusrabbi.office@biu.ac.il
http://www1.biu.ac.il/Rav_Hacampus
http://www1.biu.ac.il/Rav_Hacampus
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 לסטודנט הפסיכולוגי הייעוץ שירותי .13

תקופת שהות הסטודנטים באוניברסיטה משמעותית בעיצוב אישיותם ודרכם בחיים. אנו מודעים 

יתוק מהבית, היכרויות הנ עם התרחבות שטחי העצמאות, תלמידיםלהתמודדויות העומדות בפני 

 בלימודים. םחדשות וקשיי

מקצועי, שיוכל לסייע  להם  פסיכולוגיםצוות  התלמידים מעמידים לרשות שירותי הייעוץ לסטודנט

מהם חוששים בתקופת הלימודים שלהתמודד עם מכלול רחב של לבטים וקשיים, שבהם נתקלים או 

 באוניברסיטה.

, משפחתיים, אישיים קשיים, בחינות לפני ולחרדה למתח הנוגעים בנושאים גם ייעוץ מעניק השירות

 זכאי באוניברסיטה הרשום תלמיד כל. וקבוצתיות פרטניות מסגרות במספר וזאת ,ועוד אישיים ובין

 .חלקי בתשלום השתתפות תמורת, זה לשירות

 דוגמת, שונים יםלתשומת לבכם!  במשך השנה אנו מקיימים בשירותי הייעוץ סדנאות בנושא

 לסייע לכם אם נתקלתם בקושי בתחום זה.  יותחרדת בחינות, העשוו חברתית חרדה

 .השירות באתר או בקמפוס המתפרסמות המודעות אחר לעקוב נא לפרטים

 

 .מובטחת מוחלטת מקצועית סודיות

 .הייעוץ בשירותיבאופן אישי בשעות הקבלה  ניתן לפנות לשירותי הייעוץ

 .03-5318450 :למספר טלפונית גם לפנות אפשר

 (407) רקמן ורות פינקל מריה ש"ע בבניין הקרקע בקומת ממוקם השירות

 

 הסטודנטים אגודת .14

, כאשר רווחת הסטודנטיאלית החוויה את המרכיבים רבדים במגוון פועלתאגודת הסטודנטים 

 ואכיפת שיפור, והכלכליים החברתיים כיםמדת תמיד לנגד עיניה בדאגה לצרהסטודנטים עו

 עידוד, מוגבלויות לבעלי דאגה, עשיר ותרבותי חברתי הוי יצירת, האקדמיות הזכויות

 .סטודנטיאליות ויוזמות חברתית מעורבות

 

 

 

https://www.biu.ac.il/community/counselling/
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 :האגודה שירותי ןיב

 ופנאי ללימוד רווחה חדרי ,רווחה דמי המשלמים אגודה לחברי מוזלת חניה: ורווחה מנהל

, בקמפוס המחיה יוקר להורדת פעילות, הקמפוס בכל שאטלים, קפה פינות, הקמפוס ברחבי

 בקמפוס עסקים עם פעולה שיתופי, האוניברסיטה בסביבת הציבורית התחבורה קידום

 .השנה כל לאורך המתפתחים רבים פרויקטים ועוד הסטודנטים לרווחת ובסביבה

 השכרת, השונות בפקולטות מקומיות צותמול הפקולטות , ליווי והקמת מועוצג יי: אקדמיה

 ייצוג, אקדמיות בפניות ועזרה מילואים בחיילי טיפול, ממוחשב בחינות בנק, לימוד ספרי

 '.ועוד אטרקטיביים במחירים הדפסות, משמעת בוועדת משפטי

, טקסים, טודנטהס יום, מופעים מגוון ומפיקה מציעה הסטודנטים אגודת: אירועים

 '.ועוד טיולים, קמפוס שבתות, חוגים, השתלמויות

 מעורבות, משפטיים נושאים במגוון וסיוע ייעוץ, עלייה קליטת, מלגותמעורבות חברתית: 

 נבחרות, ל"ובחו בארץ ופרויקטים משלחות, המעונות בדיירי טיפול, בקהילה חברתית

 '.ועוד ספורט וטורנירי

  לתחומים הקשור בכל הארצית הסטודנטים מהתאחדות כחלק גם פועלת הסטודנטים אגודת

 בפנסיה הטבות, סטודנטים של משפטיות זכויות, לימוד שכר כגון סטודנטיאליים כלל

 .ועוד צרכנות מועדוני, לסטודנטים

 מידע מפורט על פעילות  האגודה ושירותיה ניתן לקבל בדרכים הבאות:

 פקס 03-5343666טלפון  09:00-17:00ה -ים א(: ימ107בית הסטודנט ) -משרדי האגודה

03-5353022 

 .הסטודנטים אגודת אתר

 pniyot@bis.org.il: האגודה של הציבור לפניות ל"דוא שליחת

 אילן-בר הסטודנטים אגודת -בפייסבוק גם אותנו חפשו

 

 שירותי תקשוב להוראה ולמחקר .15

קשוב לסטודנטים לצרכי הוראה ומחקר, מקיפים מגוון רחב של תחומים, וכוללים שרותי הת

שרותי אינטרנט ודואר אלקטרוני, עיבודים נומריים כבדים, תשתיות לגישה למאגרי ידע 

מופיע מידע  אילן-ת ברשל אוניברסיט באתר המידעספרייתים, ללמידה מתוקשבת ועוד. 

 נרחב על האוניברסיטה ושרותיה.

 

http://www.bis.org.il/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.biu.ac.il%2FICT&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601364882&sdata=fjioccmUaKm7Nc05nHlAsJ%2BezpUthN%2BC%2FAPtHI3uqXM%3D&reserved=0
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 השימוש בשרותי התקשוב של האוניברסיטה נהלי .א

שירותי התקשוב הניתנים לסטודנטים כפופים למספר נהלים המפורטים להלן. חשוב 

להקפיד על מילויים של נהלים אלה ולפעול בהתאם. במקרה של ספק באם פעולה כלשהי 

 הסטודנט לפנות למרצה בקורס בטרם ינקוט בפעולה זו. מותרת או אסורה, על

קוד המשתמש והסיסמה שהוענקו לסטודנט הם אישיים וחסויים, ואין להעבירם  .1

גורם אחר כלשהו! כל סטודנט יהיה אחראי כלפי האוניברסיטה לכל  לשימושו של

בין היתר, אחריות  -של קוד המשתמש שניתן לו  הפעילות שתתבצע במסגרתו 

 תחת אותו קוד משתמש. לכל עבודה שתורץ ולכל קובץ שיאוחסן ישירה

כדי להגן על המערכת מפני שימוש בלתי חוקי מתבקש הסטודנט לשנות לעיתים  .2

כיצד לעשות זאת. סיסמתו. המרצה או המתרגל בקורס יסביר לסטודנט  קרובות את

ה המערכת עצמה תכפה על הסטודנט שינוי סיסמה אחת לשלוש בחלק מהמערכות,

חשש כי נעשה שימוש לרעה בקוד המשתמש, על   חודשים. בכל מקרה בו קיים

 הסטודנט לפנות ליועץ המחשוב המחלקתי/פקולטי. 

אין להשתמש במחשבי האוניברסיטה לצורך הפעלת משחקים מכל סוג שהוא ובוודאי  .3

שאין להפעיל " משחקים בקבוצה" תוך תפיסת עמדות המחשב ע"י קבוצת 

 סטודנטים.

אין להשתמש או לעיין בחומר של משתמשים אחרים, ללא רשותם המפורשת.   .4

, והיא כוללת חומר של המילהבמובן הרחב ביותר  לחומר  הנחייה זו מתייחסת

אחסון כלשהו, ו/או תדפיסי מחשב וחומר המאוחסן באופן דיגיטלי על גבי אמצעי 

ון כלשהו. הנחיה אמצעי אחס  כתוב )פלטים(, וכן חומר המאוחסן במחשב על גבי

תקפה גם אם בעליו של החומר לא נקט באמצעים מיוחדים כדי לשמור על  זו

 .חסיונו

משתמשים אחרים, כגון משלוח  אין להפעיל כל אמצעי שיש בו פגיעה בפעילות של  .5

כניות העלולות לפגוע אלקטרוני בכמויות גדולות למשתמשים רבים, אחזקת ת דואר

 רים וכו'. משתמשים אח במהלך עבודת

ה, ו/או הפרת זכויות אין לפרסם ברשת האינטרנט מידע שיש בו פגיעה באוניברסיט .6

החזיק או לפרסם לפרסם מידע שיש בו תועלת מסחרית למשתמש. אין ל יוצרים. אין

 פגיעה מבחינה דתית, פוליטית, גזענית, או אחרת.  חומר שיש בו משום

( לצרכי Torrent)כדוגמת פרוטוקולי  P2Pחל איסור חמור להשתמש בפרוטוקולים  .7

 ועוד(.  TVיוצרים )סרטים, תכניות  הורדת חומר המוגן בזכויות

 באתר האוניברסיטה. מדיניות האוניברסיטה בנושאי תקשוב מתפרסמת

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.biu.ac.il%2FFile%2FpolicyH.pdf&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601364882&sdata=zM3hUCxa1fEGTVUY9Pe8VorLbPf6BpISpdJJYXIZDyk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.biu.ac.il%2FFile%2FpolicyH.pdf&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601364882&sdata=zM3hUCxa1fEGTVUY9Pe8VorLbPf6BpISpdJJYXIZDyk%3D&reserved=0
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 שירותים באינטרנט .א

  ותי מידע לסטודנטשיר* 

 כולל את האפשרויות הבאות:   

חיפוש קורסים עפ"י קריטריונים מגוונים. לכל קורס יוצג מידע מלא, כולל  - קטלוג הקורסים -

באתר כדי לתכנן לעצמו מערכת שעות סילבוס ותאריכי בחינות. הסטודנט יוכל להיעזר 

 אישית.

מציג למועמד ולסטודנט מידע אישי על נתוני הקבלה, קורסים,   - מידע אישי לסטודנט -

 בחינות, ציונים ועוד. השימוש במידע דורש הזדהות עפ"י מספר זהות וסיסמה.

 .סיכויי קבלה למועמדיםת בדיק -

 האוניברסיטה מאפשרת למועמדים חדשים להגיש את מועמדותם דרך האינטרנט.  -

 האוניברסיטה מאפשרת לסטודנטים להירשם לקורסים דרך האינטרנט -

 .ירותי הלמידה המתוקשבתש -

 

  שירותי מידע למרצה* 

מציג למרצה את מערכת השעות שלו, ימי השבתון שלו, קרנות קקמ"ב,   - מידע אישי למרצה

עפ"י מספר זהות לוח בחינות, בדיקת מבחנים מקוונת ועוד. השימוש במידע דורש הזדהות 

 וסיסמה.

 נדרשת הזדהות וסיסמה. או יצירת בחינות אמריקאיות  מערכת להגשת בחינות פתוחות

האוניברסיטה נותנת שירותי מידע לסטודנטים ולמרצים על קורסים ציונים ובחינות גם 

 ניתנת להורדה בחנויות האפליקציותהיקציית בר אילן של חברת מוביטי אפלבאמצעות 

 Microsoft Office 365זכאות למערכת  .ב

 תיבת דוא"ל בעלת קיבולת גדולה. -

 ואחרים דרך דפדפן מכל מקום בעולם. Officeשימוש ביישומי  -

 .Officeזכאות להתקנה בבית )מחשבים, טלפונים ניידים, טאבלטים( של יישומי  .ג

 רבים נמצאים באתר האינטרנט של האוניברסיטה. טפסים מנהליים

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoham.biu.ac.il%2FBiuCoursesViewer%2FMainPage.aspx&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601374835&sdata=tj1jq%2FS0s4bfYmXVVIfYcgP6%2FU18RGVmvf03x4hJTmQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoham.biu.ac.il%2FBiuCoursesViewer%2FMainPage.aspx&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601374835&sdata=tj1jq%2FS0s4bfYmXVVIfYcgP6%2FU18RGVmvf03x4hJTmQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finbar.biu.ac.il%2FLive%2FLogin.aspx&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601374835&sdata=cPQ%2FISR5Q8m%2BBrEwO5tPdLDOSvSOng2bwZt5sBfN3vw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finbar.biu.ac.il%2FLive%2FLogin.aspx&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601374835&sdata=cPQ%2FISR5Q8m%2BBrEwO5tPdLDOSvSOng2bwZt5sBfN3vw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoham.biu.ac.il%2Fkabala%2F&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601384790&sdata=%2FqQJnUzl0nl07tLrVEV6A8T6Bdnw028%2FxH11NhvLBB0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flemida.biu.ac.il%2F&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601384790&sdata=YZktJluqrhDjIO5I4Q8TYdNS3qo9IyqWey8J6OwqrJM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finbar.biu.ac.il%2FLive%2FLogin.aspx&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601384790&sdata=vRG6WUDEQknbayrEzfDM4wZR8uDZn6%2FLQX%2BQbaxoqyg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finbar.biu.ac.il%2FLive%2FLogin.aspx&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601384790&sdata=vRG6WUDEQknbayrEzfDM4wZR8uDZn6%2FLQX%2BQbaxoqyg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaagar.biu.ac.il%2FExams%2FDefault.aspx&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601394746&sdata=vXfQmcQchaLxuoEiT%2BDqK6I%2Bvn9osQfUJjNBThZ3DMA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaagar.biu.ac.il%2FExams%2FDefault.aspx&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601394746&sdata=vXfQmcQchaLxuoEiT%2BDqK6I%2Bvn9osQfUJjNBThZ3DMA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstuad.biu.ac.il%2Fforms&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601394746&sdata=f10BeIAZ%2BYxXpndR3yXTIVutUQXwJoRKdGSqZodECQQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fstuad.biu.ac.il%2Fforms&data=02%7C01%7CLiat.Daniel%40biu.ac.il%7Ccea9797624964b4eaa0d08d8020a5073%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637261590601394746&sdata=f10BeIAZ%2BYxXpndR3yXTIVutUQXwJoRKdGSqZodECQQ%3D&reserved=0

