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אל ציבור הסטודנטים!
אנו מביאים בחוברת זו הסבר פרטי תהליך ההרשמה לעריכת תכנית הלימודים
באוניברסיטה.
אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את הנאמר להלן ולנהוג לפי הכללים שנקבעו.
לידיעתך ,הרישום לקורסים מתבצע באמצעות מערכת רישום אינטרנטית לקורסים
 “פריא”ל” שמטרתה לאפשר לסטודנטים להירשם לקורסים ללא צורך בהגעה פיזיתלקמפוס.
פרטים והסברים על המערכת ותהליך הרישום מפורטים בחוברת זו תחת הנושא תהליך
ההרשמה לעריכת תכנית הלימודים .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה
שכתובתו.www.biu.ac.il:
מומלץ לבקר באתר לפני עריכת תוכנית הלימודים.
ההרשמה כוללת כמה פעולות .חוברת זו באה להבהיר את סדר הפעולות.
אם הנך סטודנט ותיק ,עליך לוודא כי קיימת את התחייבויותיך הכספיות לשנת הלימודים
הקודמת ,אחרת לא תוכל להירשם .בנוסף על כך מועמד חדש או סטודנט ותיק חייב
בתשלום המקדמה ע”מ לבצע רישום לקורסים.
סטודנט נכבד ,חובה עליך להתעדכן בפרסומים המופיעים
באתר האוניברסיטה בכתובת.www.biu.ac.il :
ובהודעות האישיות אותן שולחת אליך האוניברסיטה
עפ”י כתובת הדוא”ל האישית אשר מסרת בעת הרשמתך.

בברכת שנת לימודים פוריה
אסתר גולדברג

ע /בכירה לסמנכ”ל לענייני סטודנטים
ורמ”ד תוכניות לימודים ומעקב
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קבלת קהל במינהל הסטודנטים ובמזכירות האקדמית
מנהל הסטודנטים
מורשת
מדור שמ״ע
ישראל
(מודיעין)
502/19
המשרד לקבלת משפטים

ליד בנין
שטרן 605

כניסה

תלמידים
מדור תוכניות
לימודים
מדור סטטוס

306

קומת קרקע

יהדות

402

007

יהדות

404

משרד הרשם

יהדות

403

ארכיב

מתחת
למדרשה
יהדות

מול בנין
יהדות 403
502/1

קומת כניסה
חדר 11
קומה א’
חדר 107
5318482
כניסה
קרקע

403

קומת כניסה 5318524

תואר שלישי

יהדות

מדור בחינות
ביה״ס ללימודים מתקדמים:
יהדות
תואר שני

בית סגל  409ב׳

5317000
*9392

א׳ -ה׳08:30 -18:00 :

*9392
א׳ ,ג׳11:30 -14:00 :
ב׳ ,ה׳08:30 -10:30 :
יום ד׳ :אין קבלת קהל

5318573

5318556

א׳ ,ב׳ ,ג׳ ,ה׳9:00-13:00 :
יום ד׳ :אין קבלת קהל

מזכירות אקדמית
ועדת מלגות

משפטים

כניסה

304

5318501

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

מדור שכר -לימוד
מדור שכר
לימוד

יהדות

קומת כניסה 5318083
חדר 10

404

א׳ ,ג׳10:00 -14:00 :
ב׳ ,ה׳08:30 :

בתקופת הבחינות
חצי שעה לפני הבחינה

מדור תקבולים  -קופה
מדור תקבולים

יהדות

קומת כניסה
חדר 009

402

א׳-ד׳08:30 -12:30 :

שלבי ההרשמה
שלב א’ – תשלום התשלום הראשון
שלב ב’ – עריכת תכנית הלימודים

שלב א׳ -תשלום התשלום הראשון
עליך לשלם את התשלום הראשון בסך  ₪ 3,385לתלמידי תואר ראשון ו ₪ 3,450 -לכל שאר
התארים .התשלום הינו ע”ח שכר לימוד.
לתלמידי תואר ראשון :תשלום שכ”ל לאוניברסיטה לשנה”ל תשע”ד יופחת ב₪ 2,857 -
לעומת שכ”ל שהיה נהוג בשנה”ל תשס”א (לא צמוד)*.
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המועד לתשלום ראשון:
יום ראשון י”א תשרי תשע”ד  15.9.13או שבועיים לפני עריכת תכנית הלימודים,
לפי המוקדם מבניהם .את התשלום אפשר לשלם בכל סניפי “בנק מזרחי
טפחות” ,זאת על מנת להבטיח שתשלומי הסטודנטים יזוכו בערך יום התשלום.
* ההפחתה בשכ”ל כפופה להחלטת הממשלה ויישומה ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנה”ל .2013
ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן הפחתה זו כתנאי לביצועה .לפיכך היה ולא תקבל
האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה ,ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא
שכר -הלימוד האמור לעיל.

תעריפי שכר -הלימוד ותשלומים נלווים
1 .1שכר לימוד בסיסי לתכנית מלאה לישראלים – .*₪ 13,619
2 .2שכר לימוד בסיסי לתוכנית מלאה לתלמידי תואר ראשון ישראלים.*₪ 10,078 -
3 .3תשלומים נלווים ( -דמי רווחה ושירותים ודמי אבטחה)
א .דמי רווחה ושירותים  323 -ש”ח*.
סל השירותים הנלווים כולל בתוכו את השירותים הבאים :תחנות מידע ,בנק מבחנים,
נבחרות ספורט ,חוגים מוזלים ,סיוע למילואימניקים ,הנחה במגרשי החניה באוניברסיטה,
שירותי פקסימיליה ,פעילויות תרבות ,הנחות במופעים ,סרטים וכיוצ”ב ,חוברות בחינה
בצירוף פתרונות ,כרטיסי צילום מוזלים ,הנחה בשבתות קמפוס ,הנחות והטבות במוסדות
שמחוץ לאוניברסיטה ,שיעורי תגבור מוזלים במגוון קורסים ,פרסום מודעות חינם באתר
האינטרנט של האגודה ,ייצוג בועדת משמעת ,שכירת ספרי לימוד בעלות סמלית ,טיפול
בפניות אקדמיות של סטודנטים ,סריקת מחברות ,השתתפות בתחרויות דיבייט ,יציאה
למשלחות בפולין ,שירותי ייעוץ עו”ד ,מתן מענה אקדמי בפניות ציבור ,סבסוד כרטיסי
הכניסה ליום הסטודנט ,שירות הסעה פנימי בתוך האוניברסיטה“ -שאטל” ,ערבי מחלקה,
ייעוץ פסיכולוגי מסובסד ,שירותי עזרה ראשונה ,רשת אלחוטית חינם ועוד.
אם אינך מעוניין בשרותי הרווחה עליך להודיע בכתב למדור שכר לימוד עד יום פתיחת
שנה”ל תשע”ד.
.4
.5

.6

.7

ב .דמי אבטחה ( * ₪ 428 -אינם ניתנים לביטול)
4חיוב לשעה בקורסים הניתנים במכללות ,עפ”י תעריף שיקבע במשרדי המכללות.
5סטודנטים אזרחי חו”ל או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת
הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי,
ממשלתי ,ציבורי או אחר ישלמו שכ”ל הגבוה ב 25% -משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.
6על הסטודנט ששכר הלימוד ממומן במלואו או בחלקו על ידי הגורמים כמפורט לעיל
בסעיף  5להודיע לאוניברסיטה בכתב עם תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מסוף
סמסטר א’ .אי דיווח על מימון כאמור לעיל יהווה עבירת משמעת לכל דבר ועניין.
7תשלום מראש של שכר הלימוד – סטודנט לתואר ראשון ,שני ו  /או תעודת הוראה
המעונין לשלם מראש את כל שכר הלימוד יוכל לפנות למדור שכר לימוד לקבלת שובר
תשלום ולשלם עד  15.9.13ויהיה זכאי להנחה בשיעור  ,2.5%בתנאי שיערוך תוכנית
מלאה ויחויב ב 100% -שכ”ל.

*על בסיס מדד אפריל 2013
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חישוב שכר הלימוד
תואר ראשון:
שכ”ל יחושב לפי מספר שעות הלימוד שרשום הסטודנט כל שנה כפול מחיר לשעה .מחיר
שעת לימוד יקבע לפי תעריף שכ”ל במשך שלוש שנים מלאות ( )300%חלקי שעות הלימוד
הנדרשות לתוכנית הלימודים התקנית* אותה הוא לומד .מחיר שעת הלימוד אינו אחיד לכל
הסטודנטים אלא תלוי בהיקף שעות הלימוד הנדרשות מכל סטודנט במסלול הלימודים אותו
בחר .סטודנט הלומד בשנה יותר משליש השעות הדרושות להשגת התואר ,ישלם שכ”ל
מעבר ל  100%באותה שנה .חישוב שכ”ל לתלמידי משפטים יחושב לפי בסיס של 350%
שכ”ל לתואר ושכ”ל לתלמידי הנדסה ואופטומטריה יחושב לפי בסיס  400%שכ”ל לתואר.
שעות שייקח הסטודנט מעבר לתוכנית התקנית* יחויב בשכ”ל בנפרד לפי חישוב של:
 300%שכ”ל
___________
 64ש”ש

= מחיר ל 1 -ש”ש

סטודנט הלומד מעבר ל 3 -שנים (כולל הפסקת לימודים) ישלם תוספת תקורה של 10%
משכר הלימוד השנתי המלא.

לימודים חלקיים:
מכסת השעות המינימלית שסטודנט חייב ללמוד כל שנה במהלך לימודיו לתואר ראשון ,לא
תפחת מחצי תוכנית לימודים שנתית במחלקות שבהן הוא מתמחה.
הוראה זו לא תחול כאשר מכסת השעות שנותרה לסטודנט להשלמת לימודיו לתואר הינה
פחות מחצי תוכנית שנתית.
סטודנט הלומד פחות מחצי תוכנית שנתית תקנית* ,ישלם תוספת תקורה של  10%משכר
הלימוד השנתי המלא.
ראה הסבר בתקנות שכ”ל עמ’ .8

תואר שני:
חישוב המחיר לשעת לימוד בתואר שני יעשה לפי תעריף שכ”ל במשך שנתיים מלאות ()200%
חלקי שעות הלימוד הנדרשות לתוכנית לימודיו התקנית* אותה הוא לומד ולא פחות מ50% -
שכ”ל (משכ”ל השנתי המלא) בשנה.
סטודנט הלומד מעבר ל 4 -שנים (כולל שנים שהיה בהם בהפסקת לימודים) ישלם תוספת
תקורה של  10%משכר הלימוד השנתי המלא.
ראה תקנות שכ”ל עמ’ .9
* תוכנית תקנית :תואר ראשון -מסלול מורחב או ראשי  +משני או שלושה משניים,
דו-ראשי מובנה ודו-ראשי לא מובנה .תואר שני -מסלול אחד.
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סדרי תשלומים
חיוב שכר הלימוד יעשה אוטומטית על ידי המחשב לאחר ההרשמה על פי התעריף שיקבע.
מומלץ ,כי תשלומי שכר הלימוד יבוצעו בכל סניפי “בנק מזרחי טפחות” .חותמת הבנק של
אחה”צ יחשב ששולם למחרת.
תשלום שיבוצע בבנק אחר ,יזוכה חשבון הסטודנט רק ביום בו יועבר הכסף מהבנק המקבל
לחשבון האוניברסיטה ב”בנק המזרחי טפחות”.
לבעלי חשבון ב”בנק מזרחי טפחות” ובנק “הפועלים” ניתן לשלם את שובר התשלום באמצעות
אתר האינטרנט של הבנק.
לידיעתך! ניתן לשלם את שכ”ל ע”י הרשאה לחיוב ח-ן הבנק .החיוב יעשה עפ”י התאריכים
והתשלומים שנשלחים בשוברי התשלום כפי המפורט במועדי התשלום בהמשך (לא כולל
תשלום ראשון) .טופס הרשאה ניתן לקבל במשרדי שכר לימוד .כמו כן ניתן להורידו באתר
מדור שכ”ל .הטופס תקף לתשלומים בכל שנות הלימוד באוניברסיטה (למעט תשלום ראשון
בכל שנה) .אם הינך מעוניין בהסדר זה עליך למלא את הטופס ולהחתים את הבנק ולשלוח
למשרדי שכ”ל.
כל שינוי בהוראות הקשורות בשכר הלימוד לגבי סטודנט מסוים ו  /או ויתור על חוב ,יהיה
תקף רק על סמך הודעה בכתב מטעם האוניברסיטה אשר עליה יהיו חתומים ראש מדור שכר
לימוד או ראש מדור תוכניות לימודים ומעקב.

מועדי התשלומים
תשלום שני – עד  - 15.11.13תשלום זה משלים ל –  40%משכ”ל השנתי.
תשלום שלישי – עד  – 15.12.13תשלום זה יכלול גם תשלומים עבור  4חודשי שכירות
במעונות ,קורסי חוץ והשלמת התשלומים הנלווים .כמו כן ,שובר התשלום ישמש ככרטיס
הנבחן לבחינות לסמסטר א’.
תשלום זה משלים ל –  55%משכ”ל השנתי.
תשלום רביעי – עד  – 14.2.14תשלום זה יכלול גם תשלומים עבור  3חודשי שכירות נוספים
במעונות וקורסי חוץ .תשלום זה משלים ל –  70%משכ”ל השנתי.
תשלום חמישי – עד  – 14.3.14תשלום זה משלים ל –  85%משכ”ל השנתי.
תשלום שישי – עד  – 15.4.14תשלום זה סופי גם עבור שכירות במעונות.
•תלמידים המחויבים עד  50%שכ"ל ,ישלמו בשלושה תשלומים (ראשון ,שלישי ושישי).
•תלמידים בתוכניות מיוחדות ישלמו לאחר המקדמה שמונה תשלומים החל מ15.11.13-
ועד .15.6.14
לתשומת לב :שוברי התשלום כוללים סכומים קודמים שלא שולמו עד לתאריך הפקת השובר.
שוברי התשלום נשלחים בדואר כשבוע לפני מועד התשלום.
סטודנט אשר לא יקבל במועד שובר תשלום ,יפנה למדור שכ”ל לצורך בירור .אי קבלת השובר
איננה משחררת את התלמיד מתשלום שכר הלימוד במועדים שיפורסמו.
כל התשלומים הנלווים ,תשלומים למכינות וקורסי -חוץ ,הנם חלק בלתי נפרד משכ"ל ויש
להקפיד על תשלומם במועד.
התחייבויות חלקיות ,פטור חלקי או מלגה ,אשר אינם מממנים את מלוא שכר הלימוד ,יכסו את
התשלומים האחרונים ועל התלמידים לשלם יתרת חלקם בתשלומים הראשונים.
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הצמדת חובות
תלמידים אשר לא ישלמו במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחויבו בהפרשי הצמדה
למדד בתוספת דמי הפיגורים בסך  0.25%לכל שבוע פיגור.
חישובי דמי הפיגורים יעשו החל מה 15 -לחודש בו חל מועד התשלום הנקוב לעיל.
בהפרשי הצמדה יחויבו גם כל אותם סטודנטים אשר חויבו בשכר לימוד בתוך שנת הלימודים
מכל סיבה שהיא.
חיוב דמי פיגורים יעשה לאחר משלוח כל שוברי התשלום.

פטור משכר לימוד לעובדי האוניברסיטה ובני משפחותיהם
על עובדי האוניברסיטה ובני משפחותיהם הפטורים משכר הלימוד (לא כולל תוכניות מיוחדות)
להמציא אישור על היקף משרתם למדור שכר לימוד (בנין ס”ל  404חדר .)10
את האישורים ניתן לקבל במקומות הבאים:
עובדים מהסגל האקדמי :יחידת כח -אדם לסגל אקדמי ,בניין  409קומה א’.
עובדים מהסגל המנהלי :משאבי אנוש ,בנין יהדות  402קומה א’.
בכל מקרה על העובדים ובני משפחותיהם לשלם דמי שירותים ורווחה .הפטור משכר הלימוד
הבסיסי הניתן לעובדים ובני משפחותיהם ייזקף כהכנסה נוספת של העובד וינוכה ממנה מס
הכנסה כחוק .תשלום ראשון לעובדי אוניברסיטה נקבע ל – .₪ 751

מלגות והלוואות
סטודנט שאינו יכול לשאת בהוצאות הכרוכות בלימוד באוניברסיטה ,רשאי לפנות לוועדת
המלגות של האוניברסיטה בבקשה להענקת מלגה (גם מועמדים בכל התארים ,אשר טרם
נתקבלו לאוניברסיטה ,יכולים להגיש בקשה) .המלגות הן בדרך כלל עד מחצית שכ”ל ,פרט
למספר מצומצם של מלגות מעבר לסכום זה .הוועדה תבדוק כל בקשה תוך התחשבות
בהישגים הלימודיים של הסטודנט ובמצבו הכלכלי לפי מפתח עדיפויות.
על מגישי הבקשות הנ”ל לשלם שכ”ל עפ”י השוברים הנשלחים אליהם.
בלשכת דיקן הסטודנטים אפשר לקבל הלוואות בתנאים נוחים במיוחד.
מועד אחרון להגשת הבקשות לתלמידי תואר ראשון :יום רביעי כ"ד מנחם אב תשע"ג .31.7.13
טפסים נמכרים בחנות “אקדמון” שבקמפוס .ניתן גם להוריד באתר האינטרנט של ועדת
מלגות .http;//www.biu.ac.il/milgot
תארים מתקדמים
החל מחודש ספטמבר עד .15.11.13
על -מנת לעזור לנו לתת שירות ,להלן הדרכים שבהן ניתן להיעזר וליצור עמנו קשר בטלפון –
 ,03-5318501בפקס ,03-7384002 :דוא”לMILGOT. OFFICE@MAIL. BIU. AC. IL :
כל פניה תיענה בתוך  24שעות.
ניתן גם להוריד טפסים באתר האינטרנט של ועדת המלגות:
האתר של “בר-אילן” – http;//www.biu.ac.il/milgot
המלגות מוענקות על סמך ממוצע בתואר הראשון או שני ,התקדמות בהצעת המחקר
ובמקרים מסוימים מתוך התחשבות במצב הכלכלי.
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קרן הלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
אנו מסבים תשומת-לב הסטודנטים לאפשרות קבלת מענקים והלוואות באמצעות הקרן
הנ”ל .טופס בקשה המפרט גם את התנאים לקבלת המענק/ההלוואה אפשר להשיג בחנות
הספרים של האוניברסיטה“ ,אקדמון” ,בבניין אגודת -הסטודנטים שבקמפוס ,בתחילת שנה”ל.
שים לב!
כל מלגה מותנית בלימודים סדירים עד סוף שנת הלימודים .סטודנט שמפסיק לימודים או
עובר לתוכנית חלקית  -מלגתו תבוטל .כתובת האתרhttp;//www.biu.ac.il/milgot :

דמי ביטוח לאומי
.1
.2
.3
.4
.5

1כתלמיד בשנת הלימודים תשע”ג הנך חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות
בשיעור המינימלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה.
2דמי הביטוח ייגבו ממך באמצעות פנקס תשלומים שישלח אליך בדואר ,על-ידי המוסד
לביטוח לאומי.
3התשלום יעשה ארבע פעמים בשנה ,בכל מועד בעבור שלושת החודשים שקדמו לו:
.15.10.2014 ,15.07.2014 ,15.04.2014 ,15.01.2014
4תלמיד שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות
בהם חויב על-פי פנקס התשלומים ,בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי
ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
5לשם קבלת הפטור יחזיר התלמיד למוסד לביטוח לאומי את האישור הכלול בפנקס
כשהוא ממולא וחתום ע”י מעסיקו.

מתקנות שכר הלימוד
1 .1גובה שכר הלימוד הבסיסי בשיעור  100%נקבע על-ידי ועדת מלץ.
2 .2בחישוב שכר הלימוד תחשב שעה שנתית של תרגיל ו  /או של מעבדה כשעה מלאה.
3 .3בחישוב שכר הלימוד חלק משעה שנתית תחשב כשעה מלאה.
תואר ראשון
4 .4כל תלמיד ישלם לא פחות מ 300% -שכר לימוד עבור לימודיו לתואר ראשון.
תלמיד הלומד בפקולטה למשפטים ,ישלם לא פחות מ 350% -שכר לימוד עבור לימודיו
לתואר הראשון.
תלמיד הלומד בפקולטה להנדסה או במחלקה לאופטומטריה ,ישלם לא פחות מ400% -
שכר לימוד עבור לימודיו לתואר ראשון.
5 .5סטודנט שלומד פחות מצירוף תקני מקובל של מקצועות (מורחב או ראשי  +משני או
שלושה משניים ,דו-ראשי מובנה ודו-ראשי לא מובנה) החישוב באותה שנה יעשה לפי
בסיס של  64ש"ש לתואר ( 1/64מחיר קבוע לכל שעה מתוך  300%שכ"ל).
6 .6כאשר סטודנט לומד יותר מצירוף תקני מקובל של מקצועות ,החישוב יעשה לפי 4.7%
מחיר קבוע לכל שעת לימוד מתוך  100%שכ”ל שנקבע לאותה שנה.
7 .7סטודנט הלומד פחות מחצי תוכנית (שעות לחיוב שכ”ל) לא ישלם תוספת תקורה של 10%
שכ”ל נוספים אם הוא לומד שעות המשלימות את היקף תוכניתו ל 50% -שכ”ל והנובעות
מהקורסים הבאים :הבעה עברית ואנגלית למתקדמים  2או מחצית ממתקדמים .1
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8 .8כאשר סטודנט לומד קורסים מעבר לחובות הלימודים שלו במקצועות ההתמחות ישלם
לפי מחיר קבוע לשעה עודפת ( 1/64מתוך  300%שכ”ל).
9 .9תלמיד הלומד לימודים כלליים בלבד חישוב שכ”ל עבורו יהיה לפי  1/64לכל שעת לימוד
מתוך  300%שכ”ל.
1010סטודנט הלומד תואר ראשון פחות מ 18 -ש”ש לא זכאי לתעריף נמוך.
1111קורסים שסטודנט ייקח במסגרת דרישת קדם כדי לסיים את הדרישות במחלקה שלו,
לא יוכלו לשמש כקורסים עודפים לצורך קבלת גמול השתלמות.
1212קורסים שילמדו במכללות בר -אילן יזוכו באחוזים לפי תחשיב של מקצועות ההתמחות
שלהם כפי שהיו אמורים להיות מחויבים אם היו לומדים בקמפוס.
1313סטודנט לתואר ראשון המושך לימודיו מעבר לשלוש שנים (כולל שנים בהם הפסיק
לימודיו) ישלם תקורה בגובה  10%משכ”ל שנתי מלא בנוסף לשכ”ל הרגיל.
1414השנים התקניות של הסטודנט יספרו החל מהשנה הראשונה שלו לתואר ,גם אם מחליף
במהלך לימודיו את מקצוע ההתמחות והתקורה תיחשב בהתאם לכך.
1515סטודנט במסלול לימודים משולב משפטים -מנהל עסקים יחויב במשך  5שנים הראשונות
ללימודיו מינימום  550%שכ”ל ,מי שיגרור לימודים מעבר לשנים אלו ישלם מינימום 580%
שכ”ל.
1616תלמיד אשר אינו רשום לקורסים ונבחן  /או הגיש עבודות באותה שנה ,יחויב ב 10% -של
שכ”ל הבסיסי המלא וכן בתשלומים הנלווים עבור כל תואר בנפרד.
תעודת הוראה
1717תלמיד לתעודת הוראה בלבד (שלא רשום למסלול נוסף) ישלם לפי תחשיב של סה”כ
 100%שכ”ל במשך השנתיים הראשונות ללימודיו .התחשיב יעשה לפי חלקיות לימודיו
ולא פחות מ 25% -שכ”ל .מעבר לשנתיים אלו ישלם עבור חלקיות לימודיו  10% +תקורה
(משכר לימוד השנתי המלא).
1818תלמיד המשלב תעודת הוראה  +תואר אחר ישלם תוספת של  10%שכר לימוד החל
משנת לימודיו השניה בה למד רק תעודת הוראה (ללא תואר אחר).
1919תלמיד המשלב את לימודי תעודת הוראה עם לימודי התואר הראשון ,ישלם לא פחות
מ 400% -שכר לימוד עבור לימודיו.
2020תשלומי שכר הלימוד ששולמו עבור קורסים טרום -אקדמיים (מכינות וקורסי חוץ) או
קורסים בעיתונאות ותקשורת ,הם בנוסף לשכר הלימוד הרגיל בו חויב התלמיד בהתאם
לתקנות שכר הלימוד .תשלומים אלו לא יכללו בחישוב מינימום שכר הלימוד המצטבר.
2121תלמיד אשר אינו רשום לקורסים ונבחנן ו  /או הגיש עבודות באותה שנה יחויב ב10% -
של שכ”ל הבסיסי המלא וכן בתשלומים הנלווים ,עבור כל תואר בנפרד.
2222תלמיד שהתקבל לתעודת הוראה וחויב בקורסי השלמה יחויב עבורם בתעריף של 4.7%
לשעה (מתוך  100%שכ”ל) בנוסף ל 100% -שכ”ל עבור התעודה.
תואר שני
תלמיד הלומד לתואר שני ,ישלם לא פחות מ 200% -שכר לימוד עבור לימודיו ,תלמידים
הלומדים תואר שני במגמות :חינוך ייעוץ או חינוך מיוחד בנושאי "לקויות למידה" או "אוטיזם"
ישלמו לא פחות מ 250% -עבור לימודיהם .שכר לימוד ששולם עבור לימודי השלמה ו  /או
לימודים במסגרת תואר אחר לא ייכלל בחישוב תשלום המינימום של שכר הלימוד.
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 .23א .כל אחת מ 2 -השנים הראשונות ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו ,ולא פחות מ-
		  50%שכ”ל.
ב .מהשנה השלישית ואילך ישלם:
 .1אם צבר  - 200%ישלם לפי חלקיות לימודיו  10% +תקורה .אם נשאר תיזה ו  /או
בחינת גמר ישלם  10%שכ”ל בלבד  +תשלומים נלווים מלאים.
 .2אם טרם צבר  200%שכ”ל ישלם לפי חלקיות לימודיו אך לא פחות מ 50% -שכ”ל
 +תשלומים נלווים מלאים.
ג .אם סטודנט סיים חובות שמיעה בתום  4שנות לימוד ונותרה לו בחינת גמר ו  /או
הגשת תיזה ו/או מועדים מיוחדים ו/או הגשת עבודות באיחור ישלם  10%שכ”ל
בלבד  +תשלומים נלווים מלאים.
ד .תלמיד שלא סיים את חובות השמיעה בתום  4שנות לימוד רצופות ,ישלם שכ"ל
יחסי בהתאם לשעות שירשם בתוספת תקורה בשיעור  10%שכ"ל  +תשלומים
נלווים מלאים.
ה .סטודנט חייב לשלם  200%שכ”ל לתואר שני אלא אם כן קיבל פטור בגין לימודים
באותו תואר נלמד.
ו .שכ”ל לימוד יחושב כל שנה עפ”י השעות במסלולו של התלמיד .אם יקבל פטורים
מהועדה לתואר שני המזכים בפטור כספי ,הפטור משכ”ל יזוכה בסוף לימודיו.
ז .המחיר לשעה עודפת לתלמידי תואר שני יהיה לפי תחשיב של  1/30לשעה מתוך
 200%שכ”ל.
2424בוגר אשר סיים לימודיו לתואר השני מסלול ב’ ועובר ללמוד במסלול א’ ,יהיה עליו לשלם
 100%שכ”ל נוספים (בנוסף ל 200% -שכ”ל ששילם עבור לימודיו במסלול ב’).
2525בוגר מסלול ב’ מאוניברסיטה אחרת שהתקבל בבר -אילן לתואר שני מסלול א’ יחויב
במינימום של  100%לתואר שני.
2626תלמיד שסיים לימודי תעודה בעיתונאות ותקשורת וממשיך לתואר שני ישלם מינימום
שכ”ל לתואר שני בגובה של  100%שכ”ל (לא כולל לימודי השלמה) .על סטודנט כזה
לסיים לימודיו תוך שנת לימודים אחת.
סטודנט שמושך לימודיו מעבר לשנת לימודים אחת ישלם בנוסף לשכ”ל הרגיל תקורה
בגובה  10%משכ”ל השנתי המלא.
2727תלמיד אשר סיים לימודיו לתואר שני ומבקש ללמוד תואר שני נוסף במקצוע אחר ,יחויב
לפי היקף לימודיו ,יחסית להיקף הלימודים הנדרש מתלמיד לתואר שני רגיל לתואר,
ולא פחות מ 100% -מינימום שכ”ל לתואר נוסף.
2828תלמיד תואר שני בתרפיה מוסיקלית אשר סיים לימודיו בתעודה בתרפיה במוסיקה
משנת  1994ואילך וחייב עד  7ש”ש לתואר שני ,יחויב  100%מינימום שכ”ל עבור התואר
השני.
2929בוגר תעודה בעריכה לשונית שימשיך לימודיו לתואר שני בלשון עברית יחויב לפי בסיס
של שעת תקן רגילה (ולא פחות מ 50% -שכ”ל בשנה) .תלמיד שבתום לימודיו לא יצבור
מינימום של  200%שכ”ל יזוכה בערך של מחיר שעת תקן רגילה בתואר שני על כל שעה
פטור שיקבל ע”י הועדה לתואר שני ע”ס לימודיו בתעודה.
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3030סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים .למעט אם התואר
השני בתעודת הוראה.
3131מידע אודות החזר שכר-לימוד לתלמידים שסיימו תואר ראשון ושני בפרק זמן קצוב ניתן
למצוא בחוברת פרטי מידע של ביה”ס ללימודים מתקדמים או באתר האוניברסיטה
בכתובת www.biu.ac.il
השלמות לתואר שני
3232א 0.תלמיד שהתקבל לתואר שני עם קורסי השלמה ישלם לפי המסלול של תואר שני,
ולשעות של ההשלמה ישלם  4.7%לשעה (מתוך  100%שכ”ל).
בתעריף זה יחויבו הסטודנטים בכל הקורסים שיאופיינו כקורסי השלמה.
במצבים שהקורסים לא יאופיינו ,יחויבו הסטודנטים בתחילה לפי שעות רגילות של
תואר שני ובגמר מכסת שעות הלימוד התקניות של לימודי התואר השני יחושב שכר
הלימוד עבור שעות ההשלמה לפי  4.7%לכל  1ש”ש.
שעות עודפות מעבר לכך יחויבו לפי  6.7%לכל  1ש”ש.
בכל מקרה לא יחושב לסטודנט תעריף של  4.7%מעבר למכסת שעות ההשלמה
שנקבע ע”י הועדה לתואר שני.
ב .תלמיד תואר שני שיחויב בלימודי השלמה מעל  8ש”ש תיווסף לו שנה נוספת לשנים
		 התקניות לצורך חישוב התקורה בלבד.
ג .תשלומי שכר לימוד ששולמו בשנת ההשלמה עבור קורסים אקדמיים לתואר שני,
		 לא יצטברו בחישוב מינימום שכר הלימוד לתואר שני.
תואר שלישי
3333תלמיד לתואר שלישי ישלם לא פחות מ 200% -שכ”ל עבור לימודיו.
3434תלמיד לתואר שלישי שלא נרשם ללימודים (פרט לתלמיד שקיבל אישור הוועדה לתואר
שלישי לחופשה מלימודים) ומבקש להמשיך בלימודיו ,יחויב בתשלום מיוחד בגובה של
*  ₪ 2,700וזאת בנוסף לשכ”ל הרגיל שיחויב ע”פ התקנון ,בשנה שבה מבקש ללמוד.
3535סטודנט לתואר שלישי (משולב) יחויב ב 25% -שכ”ל מידי שנה במשך  4שנים (מעבר
ל 200% -לתואר השני) מי שיסיים בתוך  4שנים יקבל החזר שכ”ל של התואר השלישי.
כאשר תלמיד במסלול המשולב יגרור לימודיו לשנה חמישית ויותר לא יהיה זכאי להחזר
ויהיה עליו להשלים שכ”ל כדין תלמיד רגיל לתואר שלישי ( 200%שכ”ל).
סטודנט שלא יסיים את התואר השני בשנתיים לא יהיה זכאי להקלה של המסלול
המשולב.
3636תלמיד לתואר שלישי אשר לומד קורסים במחלקה נוספת מעבר למחלקה בה מתמחה,
ויבקש לקבל תואר נוסף במחלקה זו ,יידרש לשלם מינימום שכ”ל לתואר זה עפ”י
התקנון.
* על בסיס מדד יולי .2013
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תוכניות מיוחדות
3737תלמיד שלמד לימודי דיפלומה ותעודות למיניהם בבר-אילן והמשיך לקראת תואר
נוסף וקיבל פטור בגין קורסים שלמד בלימודיו הקודמים ,יטופל בפטור ממינימום שכ”ל
כתלמיד רגיל ויוכל לקבל פטור לאחר סיום לימודיו על פי התקנון.
3838תלמיד הלומד לקראת תעודה בלבד ,ישלם לא פחות מ 100% -שכר לימוד עבור לימודיו.
3939תלמיד הלומד באותה שנת לימוד לקראת תארים שונים ,יחושב שכר הלימוד שעליו
לשלם על ידי צירוף תעריפי שכר לימוד (כפי שנקבע לכל תואר בנפרד).
4040תלמיד הלומד תעודה בעיתונאות ותקשורת ישלם מינימום  200%שכ”ל עבור לימודיו.
4141תלמיד בתוכניות לימודים מיוחדות (כגון :השלמה בחשבונאות ,עיתונאות ותקשורת,
מכון לשלטון מקומי ,דיפלומה בשרותי בריאות ,לימודי שפות וקורסי חוץ) ישלם שכר
לימוד מיוחד ,כפי שיקבע על ידי מוסדות האוניברסיטה.
4242לא יוכל תלמיד לקבל תואר  /תעודה או אישור כלשהו מאוניברסיטת בר-אילן ללא
תשלום כל שכר הלימוד שהוא חייב בכל תואר בנפרד.
4343האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה שכ”ל בהתאם להחלטות המועצה
להשכלה גבוהה ו  /או מוסדות האוניברסיטה.
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תקנות חיובי שכר לימוד לתלמידי תואר שלישי ותעודה
(למעט ת .הוראה)
שכ״ל
 100%שכ״ל בסיסי
וכן מלוא התשלומים
הנלווים.
 75%שכ״ל בסיסי
וכן מלוא התשלומים
הנלווים.
 50%שכ״ל בסיסי
וכן מלוא התשלומים
הנלווים.

 25%שכ״ל בסיסי
וכן מלוא התשלומים
הנלווים.
 10%שכ״ל בסיסי
וכן מלוא התשלומים
הנלווים לאחר
תשלום מינימום
שכ״ל

תלמידי תעודה ואחרים
לתואר שלישי
*מהשנה החמישית הלומדים מ* -תלמידי תעודה הלומדים מ-
 13.1ש״ש
 18.1ש״ש ומעלה
*תרגום וחקר התרגום
*תלמידי השלמה לתואר
(מתורגמנות) בשנתיים ראשונות.
השלישי מ 18.1 -ש״ש ומעלה
*מהשנה החמישית הלומדים מ* -תלמידי תעודה הלומדים מ-
 13.1ועד  18ש״ש אחרי ששילמו
 13.1ש״ש ועד  18ש״ש.
מינימום שכ״ל מצטבר.
*תלמידי השלמה לתואר
השלישי מ 13.1 -ועד  18ש״ש
*תלמידי תעודה הלומדים עד 13
*ארבע שנים ראשונות.
ש״ש.
*תלמידי תואר שלישי מהשנה
החמישית הלומדים מ 6.1 -ועד *תלמידי תעודה הלומדים מ-
 6.1ועד  13ש״ש לאחר ששילמו
 13ש”ש.
*תלמידי השלמה לתואר שלישי מינימום שכ״ל מצטבר.
מ 6.1 -ש”ש עד  13ש”ש.
*מהשנה החמישית מ 2.1 -ועד *תלמידי תעודה הלומדים עד
 6ש״ש לאחר ששילמו מינימום
 6ש״ש.
שכ״ל מצטבר.
*תלמידי השלמה לתואר
השלישי מ 0.1 -ש״ש עד  6ש״ש.
*מהשנה החמישית ומעלה אשר *תלמידי תעודה אשר סיימו
חובות השמיעה וחייבים עבודות,
סיימו חובות השמיעה וחייבים
להגיש עבודות ,בחינות או דרישה בחינות או דרישה כלשהי לקבלת
התעודה.
כלשהי עד  2ש״ש.
*תלמידי השלמה לקראת התואר *פוסט  /בתר דוקטורנטים.
השלישי אשר סיימו חובות
השמיעה וחייבים עבודות ,בחינה
או דרישה כלשהי.

בכל ברור בנושא שכ״ל יש לפנות למדור שכ״ל בלבד .בבנין יהדות  404קומת כניסה חדר 10
בשעות הקבלה או באמצעות דוא״ל לכתובתSlimud.office@mail.biu.ac.il :

הוראות להרשמה לשנה האקדמית ,תשע״ד 2013-2014

ו 12
13

זיכוי ממינימום שכר הלימוד
תלמיד לתואר ראשון שקיבל פטור מלימודים ע”ס קורסים במוסדות אחרים להשכלה גבוהה*
יקבל פטור מלא באחוזי שכ”ל עפ”י מקצועות ההתמחות שלו.
תלמיד שיקבל פטור מלימודים ע”ס קורסי קיץ בבר-אילן (למעט אנגלית שפה זרה) יקבל זיכוי
בהיקף של כ 4.7% -לכל  1ש”ש.
פטורים מקורסים שסטודנט יקבל ע”ס לימודים במוסדות אחרים יזוכו מתשלום מינימום
שכ”ל כדלקמן:
1 .1בהיקף לימודים עד  8.9שעות שנתיות לא יקבלו כל זיכוי.
2 .2בהיקף לימודים של  9-14.9שעות שנתיות יקבל התלמיד זיכוי של  25%משכר הלימוד
השנתי המלא.
3 .3בהיקף לימודים של  15-20.9שעות שנתיות יקבל התלמיד זיכוי של  50%משכ”ל השנתי
המלא.
4 .4בהיקף לימודים של  21-26.9שעות שנתיות יקבל התלמיד זיכוי של  75%משכר הלימוד
השנתי המלא.
5 .5בהיקף לימודים של  27שעות שנתיות ומעלה יקבל התלמיד זיכוי של  100%משכר
הלימוד השנתי המלא.
6 .6תלמידי ישיבת הסדר  /מכון הגבוה לתורה שזכאים ל 14 -ש”ש פטור יקבלו זיכוי של 50%
משכ”ל השנתי המלא.
7 .7קורסים שסטודנט יקבל עליהם פטור בגין לימודיו בקורסי צבירה לתיכוניסטים ושרות
לאומי יזוכו רק בכסף ששילמו תמורת הקורסים צמוד למדד.
הזיכוי ניתן רק במקרים שהתלמיד שילם במשך שנות לימודיו את כל הנדרש על פי תקנות
שכר הלימוד ושכר הלימוד המצטבר לא הגיע לכדי מכסת מינימום שכר הלימוד.
המדרשה
קורסי המדרשה יחויבו ב 1.75% -שכ”ל לכל  1ש”ש (עד  28ש”ש) ,אחוזים אלו יחושבו לצורך
המינימום המצטבר לתואר.
סדנא דתיים-חילוניים ,מעורבות חברתית
פטור על סמך סדנא לדתיים חילוניים ו /או על סמך פעילות במסגרת מעורבות חברתית אינו
נחשב לצורך צבירת אחוזי שכ”ל למינימום המצטבר לתואר.
תלמידים לתואר שני
תלמיד שלמד במוסדות אחרים וקיבל פטור משעות לימוד באישור הוועדה לתואר שני יזוכה
בשכ”ל בתום לימודיו ובלבד שהפטור ניתן בגין לימודים באותו תואר נלמד.
תלמיד שיקבל פטור מלימודים ע”ס קורסי קיץ בבר-אילן (למעט אנגלית שפה זרה) יקבל זיכוי
בהיקף של כ 4.7% -לכל  1ש”ש.
סטודנט שקיבל פטורים אקדמיים שלא מקנים פטור כספי מהמינימום הנדרש
לתואר יוכל ללמוד תמורתם קורסים אחרים מעבר לתוכנית הלימודים שמחויב בה.
הפטור ממינימום שכ”ל ייבדק עם הגשת בקשה לסיום לימודים ,אותה יש להגיש באמצעות
אתר האוניברסיטה‘ -מידע אישי לסטודנט’.
* (מוסד להשכלה גבוהה יחשב עפ”י רשימת המוסדות המוכרים ע”י המועצה להשכלה גבוהה ,וכן האוניברסיטאות מחו”ל).
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גובה שכר לימוד לתלמידי המכללות האקדמיות
 .אתלמידי המכללות האקדמיות הלומדים במכללות בלבד ,ישלמו ישירות למכללות.
 .בתלמיד המשלב לימודים בקמפוס ברמת-גן ובמכללות השונות ישלם עפ”י מספר השעות
שלומד בכל מקום.
 .גכאשר תלמיד מכללה עובר ללמוד בקמפוס ,עליו לשלם מינימום שכר לימוד לתואר כפי
שנקבע בתקנות .תלמיד כנ”ל יזוכה באחוזים לפי תחשיב של מקצועות ההתמחות שלו
כפי שהיה אמור להיות מחויב אם היה לומד בקמפוס.

שלב ב׳ -עריכת תוכנית הלימודים ,מערכת השעות
מערכת השעות לשנה”ל תשע”ד ובה פרוט הקורסים מפורסמת באתר האינטרנט של
אוניברסיטת בר-אילן ( www.biu.ac.ilניתן להיכנס אליה גם דרך קישורים מהירים).
האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית ,המגמות והקורסים בהתאם ללוח
הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים .עם זאת ,שומרת לעצמה האוניברסיטה בהתאם לשיקול
דעתה את הזכות לבטל קורסים לשנות שיבוץ המרצים בקורסים ,להכניס שינויים בלוח זמני
הקורסים ,להעריך את שנת הלימודים ,לשנות את מועד הסמסטרים והחופשות ,או להכניס כל
שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים ובזמני קבלת קהל במשרדי האוניברסיטה בהתאם
לצרכים האקדמיים או מסיבות שאינן תלויות בה.

עריכת טיוטת תוכנית הלימודים
מערכת שעות הלימוד תאפשר לך לתכנן בביתך בקווים כלליים את תכנית לימודיך לשנה”ל
הבאה .רצוי כי תיעזר בטיוטה של טופס הרישום לקורסים המצויה במרכז החוברת כדי להקל
עליך בעת ההרשמה לתוכנית הלימודים.

מועדי הרשמה לעריכת תוכנית לימודים לשנה”ל תשע”ד בקמפוס רמת-גן:
יום חמישי
יום ראשון
יום שני
יום שלישי

תואר ראשון ותעודת הוראה  -שנה א’ (חדשים בתשע”ד)
תואר שני שנה ב’ ומעלה (בתשע”ד):
י״א מנחם אב תשע״ג  		 18/07/2013רישום אינטרנטי
י״ד מנחם אב תשע״ג  		 21/07/2013רישום אינטרנטי
ט״ו מנחם אב תשע״ג  		 22/07/2013רישום אינטרנטי
ט״ז מנחם אב תשע״ג  		 23/07/2013רישום אינטרנטי

יום רביעי

יום רישום נוסף לתלמידי תואר שני שנה ב’ ומעלה בלבד (בתשע”ד):
 		 21/08/2013רישום אינטרנטי
אלול תשע״ג
ט״ו

תואר ראשון שנה ג׳ ומעלה
תואר שני ,תעודה בעריכה והשלמה בחשבונאות – שנה א׳ (חדשים בתשע״ד)
תעודה במוסיקה אלקטרו-אקוסטית  -כל השנים:
 		 22/08/2013רישום אינטרנטי
אלול תשע״ג
יום חמישי ט״ז
 		 25/08/2013רישום אינטרנטי
אלול תשע״ג
י״ט
יום ראשון
 		 26/08/2013רישום אינטרנטי
אלול תשע״ג
כ׳
יום שני
 		 28/08/2013רישום אינטרנטי
אלול תשע״ג
כ״ב
יום רביעי
 		 29/08/2013רישום אינטרנטי
אלול תשע״ג
יום חמישי כ״ג
 		 01/09/2013רישום אינטרנטי
אלול תשע״ג
כ״ו
יום ראשון
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תואר ראשון ,תעודת הוראה והשלמה בחשבונאות  -שנה ב’ (בתשע”ד)
שלטון מקומי  -כל השנים:
רישום אינטרנטי
		
ה׳ תשרי תשע״ד 09/09/2013
יום שני
רישום אינטרנטי
		
תשרי תשע״ד 10/09/2013
יום שלישי ו׳
רישום אינטרנטי
		
תשרי תשע״ד 11/09/2013
ז׳
יום רביעי
רישום אינטרנטי
		
י״א תשרי תשע״ד 15/09/2013
יום ראשון
תואר שלישי ,השלמות לתואר שלישי ותעודה בהכשרת מנהלים – כל השנים
לימודי חוץ בחשבונאות – כל השנים
תעודה בחישוביות ביו-רפואית ולתלמידי רפואה  -שנה א’ (חדשים בתשע”ד)
רישום אינטרנטי/אדמיניסטרטור
כ״ו תשרי תשע״ד 30/09/2013
יום שני
רישום אינטרנטי/אדמיניסטרטור
יום שלישי כ״ז תשרי תשע״ד 01/10/2013
רישום אינטרנטי/אדמיניסטרטור
כ״ח תשרי תשע״ד 02/10/2013
יום רביעי
יום שני
יום שלישי
יום רביעי

ג׳
ד׳
ה׳

ימי רישום למאחרים:
		
מרחשון תשע״ד 07/10/2013
		
מרחשון תשע״ד 08/10/2013
		
מרחשון תשע״ד 09/10/2013

רישום אינטרנטי
רישום אינטרנטי
רישום אינטרנטי

יום ראשון ללימודים בשנה”ל תשע”ד :יום ראשון ט’ במרחשון תשע”ד .13/10/2013
לידיעתך!
רישום התלמידים לעריכת תוכניות הלימודים יתקיים
אך ורק על פי הסדר שנקבע לעיל.
אין כל אפשרות להקדים את מועד הרישום.
כדי למנוע ממך ומאתנו ויכוחים מיותרים הנך מתבקש להירשם אך ורק במועד חלון הזמן
שנקבע לך.
סטודנטים לתואר השני במסלול א’ (עם תיזה) שסיימו את חובות השמיעה ונותרה להם הגשת
התיזה חייבים ברישום לשנה”ל תשע”ד.
עליהם לשלם את שובר המקדמה לחתום על ההתחייבות באתר פריא”ל ולשלוח מייל למחלקה
ובו בקשה לרשום אותם לעבודת התיזה.
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תהליך ההרשמה לעריכת תוכנית לימודים
 .אהרשמה באמצעות רישום אינטרנטי" -פריא"ל" (פרויקט רישום אינטרנטי לקורסים).
 .בהרשמה באמצעות רישום אדמיניסטרטור (יועץ מחלקתי)  -מיועד לחלק ממסלולי התואר
השלישי והשלמות לתואר שלישי שאינם נרשמים ברישום אינטרנטי.
 .גהרשמה באמצעות רישום אדמיניסטרטור (יועץ מחלקתי) לתלמידי שאר התארים שאינם
נרשמים ברישום האינטרנטי.
לפני ההרשמה לקורסים כל סטודנט יקבל בדואר הודעה על דרך הרשמתו.

א .הרשמה באמצעות רישום אינטרנטי-פריא”ל
מערכת הרישום האינטרנטי “פריא”ל” תאפשר לסטודנטים להירשם לקורסים לשנה”ל
תשע”ד דרך מערכת האינטרנט.
להלן מידע על המערכת ותהליך הרישום:
כניסה למערכת הרישום האינטרנטי:
הכניסה לאתר הרישום תהיה דרך אתר אוניברסיטת בר אילן שכתובתו ,www.biu.ac.il
דרך תפריט “קישורים מהירים” בלחיצה על כפתור פריא”ל .המערכת תאפשר רישום לכל
רכיבי התואר .מומלץ להירשם לקורסים על פי הסדר הבא :ראשי/מורחב ,משני ,תעודת
הוראה ,אנגלית ,הבעה אקדמית ואולפן ,לימודי יסוד ביהדות ,קורסים כלליים.
הרישום באתר האינטרנט:
אוכלוסיית הסטודנטים שמיועדת להירשם דרך המערכת האינטרנטית – פריא”ל – תקבל
לביתה הודעה אישית על חלון הזמן שיפתח לה לצורך הרישום .הסטודנטים ידרשו להיכנס
לאתר הרישום פריא”ל בכתובת  http//priel.biu.ac.ilבאמצעות הקלדה של תעודת זהות
וקוד אישי אשר רשום על גבי שובר התשלום הראשון.
ניתן למצוא באתר זה את מועד חלון הזמן האישי :מועד הרישום הינו חלון זמן של ארבע שעות
בתאריך שנקבע ובו יוכל הסטודנט להיכנס למערכת ע”מ לבצע רישום לקורסים.
חלון זמן לרישום:
האוניברסיטה קובעת את התאריכים שבהם ירשמו תלמידים בהתאם לשנת התחלת
לימודיהם .לכל סטודנט יקבע חלון זמן אישי בהגרלה אקראית לחלוטין .ההרשמה עצמה
מתבצעת בשיטת כל הקודם זוכה כל עוד יש מקומות פנויים בקורס.
המערכת האינטרנטית “פריא”ל” – לא תפעל בשבת.
כניסה למערכת לאחר חלון הזמן הראשוני:
לאחר ביצוע הרישום בחלון הזמן שנקבע ,תינתן לכל סטודנט אפשרות להיכנס למערכת בכל
ערב ולילה במשך שלושה ימים מתחילת חלון הזמן שלו בין השעות  18:00עד  3:00לפנות
בוקר (ביום השלישי רק עד  )24:00ולבצע רישום ושינויים בקורסים .לאחר פרק זמן זה תנעל
מערכת הרישום בפני הסטודנט עד לתקופת השינויים לאחר תחילת שנת הלימודים.
הוראות להרשמה לשנה האקדמית ,תשע״ד 2013-2014
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הכרת המערכת ותרגול הרישום:
yyמערכת הרישום האינטרנטית לסטודנטים תיפתח לצורך תרגול והיכרות עם המערכת
בתאריכים :כ”ג בתמוז תשע”ג  1.7.13עד ז’ מנחם אב תשע”ג  14.7.13אנו ממליצים לכל
סטודנט להיכנס לאתר הרישום בתקופת התרגול ולבצע תרגול של רישום לקורסים.
yyבכל תקלה ובעיה ניתן יהיה לפנות למוקד הטלפוני של מדור שמ”ע 03-5317000 / *9392
שלוחה .6
yyלידיעתכם ,בתקופה זו המערכת תעבוד לצורך תרגול בלבד .הרישום יראה אמיתי לחלוטין,
אך בתום תקופת התרגול אנו נמחק את כל הרישומים שנעשו לקראת תשע”ד לצורך
התרגול .מערכת התרגול תהיה פתוחה בימים א’-ד’ משעה  11:00עד  03:00לפנות בוקר.
ביום ה’ המערכת תפתח לתרגול בשעה  11:00בבוקר ותפעל ברציפות עד יום ו’ בשעה
 .16:00במוצ”ש מערכת התרגול תפתח בשעה  21:00עד  03:00לפנות בוקר.
yyסטודנט שנה א’ בשנה”ל תשע”ד ,מתבקש לבדוק בזמן התרגול ,כי המסלולים (המחלקות)
אליהם הוא יכול להירשם הם המסלולים (המחלקות) אותם הוא מבקש ללמוד .אם
הסטודנט מעוניין בשינוי העדיפות שנבחרה לו לעדיפות אחרת אליה הוא התקבל ,עליו
לכתוב זאת בדוא”ל.
תלמיד תואר ראשון –למשרד לקבלת תלמידים לכתובת.bakabala.office@mail.biu.ac.il :
תלמיד תואר שני  -לוועדה לתואר שני לכתובתma.office@mail.biu.ac.il :
בכל פנייה יש לציין מס’ ת.ז והעדיפות הרצויה.
מה נדרש לצורך התחברות לאתר הרישום:
yyלצורך רישום לקורסים דרך מערכת פריא”ל יש צורך בחיבור לאינטרנט עם דפדפן
אקספלורר ( )explorerאו דפדפן מוזילה (.)fire fox
yyניתן להיכנס למערכת גם ממחשבים בחו”ל שאין להם מקלדת בעברית ובלבד שבמחשב
זה ניתן לראות מסרי אינטרנט בעברית.
yyסטודנטים שאין להם אפשרות להתחבר לאינטרנט מהבית יוכלו להירשם בחלון הזמן
שלהם במעבדות מחשבים באוניברסיטה (שיש להם חיבור לאינטרנט) וכן בבניין אגודת
הסטודנטים.
רישום לאנגלית:
כל סטודנט שנה א’ ומעלה שטרם סיים חובותיו באנגלית חייב להירשם לקורס אנגלית
בהתאם לרמה שאליה הגיע.
מגבלות על רישום לקורסים:
לא ניתן יהיה להירשם לקורסים במקרים הבאים:
yyחובות שכר לימוד קודמים ו /או אי תשלום שובר התשלום הראשון .סטודנט או מועמד חדש
שערך תוכנית לימודים מבלי ששילם המקדמה ע”ח שכר הלימוד ,רשאית האוניברסיטה
לבטל הרשמתו לקורס/ים וללימודים בכלל.
yyחפיפת מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים במערכת השעות האישית (חפיפה זו אסורה
ע”פ תקנון האוניברסיטה).
yyאי עמידה בתנאי קדם ו /או בדרישות מקדימות לקורס.
yyשיבוץ מעל מכסת נקודות הזכות הנדרשות על פי תכנית הלימודים.
לתשומת לבך ,בכל מקרה של דחיית בקשה לרישום לקורס – תפרט המערכת את הסיבה
לדחייה על המסך.
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ביטול רישום לקורס:
yyכאשר סטודנט יבטל את רישומו לקורס (ימחק עצמו מהקורס) – יהיו לו  10דקות להתחרט
ולהירשם מחדש לקורס (כלומר מקומו בקורס ישמר למשך  10דקות) .אם בתום  10דקות
הסטודנט לא ירשם שוב לקורס – המקום שלו ישוחרר.
yyהאחריות להרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה על הסטודנט ,כל שינוי
שהסטודנט יבצע במערכת יחייב אותו בהתאמה ע”פ תקנון שכר לימוד לשנה”ל תשע”ד.
yyסטודנט אשר יכנס לשעורים ללא רישום יחשב כמי שלא למד את הקורס ולא יהיה רשאי
לגשת לבחינה ,לא יתאפשר רישום רטרואקטיבי.
ייעוץ במחלקות:
yyסטודנט שהרשמתו לקורסים מתבצעת באמצעות מערכת פריא”ל ,לא יוכל לבוא ליועץ
המחלקתי כתחליף לרישום באינטרנט .בזמן הרישום יהיה במחלקות האקדמיות צוות
יועצים שתפקידם לסייע בפתרון בעיות* אותן לא ניתן לפתור דרך המערכת האינטרנטית
של פריא”ל.
yyאם סטודנט לומד במסלול לימודים נוסף שאינו מופיע במערכת פריא”ל עליו להירשם
למסלול זה בלבד דרך המזכירות הרלוונטית .לדוגמא :סטודנטים הלומדים במסלול
ישיר לתואר שני ירשמו דרך האתר לחובותיהם לתואר הראשון וייפנו בדוא”ל למזכירות
המחלקה בה הם לומדים תואר שני על מנת להשלים את המערכת שלהם.
yyאם ישנם קורסים שאינם מופיעים במערכת השעות של הסטודנט וברצונו להירשם אליהם
בנוסף מעבר לתוכנית הלימודים שלו ,עליו לפנות ליועץ במחלקה המתאימה באמצעות
פניה למזכירות דרך מערכת פריא”ל.
לקראת הרישום:
yyמומלץ להכין מראש רשימה של כל הקורסים הרצויים כולל מספרי קבוצות (מספר קורס
מכיל  7ספרות ומופיע בידיעון לדוגמא )03-020-01 :כדאי להכין מראש גם רשימות של
קורסים חלופיים למקרה שהקורסים בעדיפות הראשונה יהיו כבר מלאים בעת ביצוע
הרישום.
yyלידיעתך ,באתר הרישום קיים סרטון הדרכה על תהליך הרישום לקורסים ,מומלץ להיעזר
לצורך הבנת התהליך.
yyניתן יהיה לבדוק מראש מהן הדרישות הלימודיות בכל מסלול לימודים באוניברסיטה דרך
קישורית “תכנון המערכת האידיאלית” מדף הבית של אתר הרישום  -פריא”ל.
הכרה בלימודים קודמים:
סטודנט שיש לו אישורים על לימודים קודמים שיכולים לזכות אותו בפטור מקורסים בלימודיו
בבר אילן ,מתבקש לפנות מיידית :תלמיד תואר ראשון למדור סטטוס ותלמיד תואר שני
לוועדה לתואר שני על מנת להסדיר את הכרת האוניברסיטה בלימודים אלה .מי שלא יעשה
זאת ,יתקל בקשיים בזמן ההרשמה בפריא”ל מאחר והמערכת לא תוכל להכיר אוטומטית
בלימודיו הקודמים.
* בזמן תרגול הניסיון וכן בתקופת הרישום עצמו יפעל מוקד תמיכה שייתן מענה לכל הבעיות הטכניות בטל’ /03-5317000

 *9392שלוחה .6
בעניינים אקדמיים ,הסברים על מדיניות מחלקה ,תנאי קדם וכו’ יש לפנות למחלקות דרך אתר פריאל באמצעות לחצן
פניה למזכירות המופיע בתפריט הרישום בצד ימין.
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סיום ההרשמה
לאחר כשבוע מתום חלון הזמן של הסטודנט בפריא”ל על הסטודנט להיכנס למערכת ה”מידע
האישי לסטודנט” באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת:
 https://dory.os.biu.ac.il/AISולוודא כי הקורסים הרשומים ב”מערכת מידע אישי
לסטודנט” משקפים במדויק את מצב ההרשמה בפריא”ל.
אם חל שיבוש כלשהוא אנא פנה למדור תל”מ.
אם לא נקבל הערותיך תוך  10ימים מסיום פעולותיך בפריא”ל,
משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת “מידע אישי לסטודנט”
משקף בצורה נכונה ומדוייקת את הרשמתך לכל דבר ועניין,
כולל לנושא גובה שכ”ל המחושב לפי מספר הקורסים אליהם נרשמת.
הבהרה:
לידיעתך ,בכל מקרה של סתירה בין הדרישות הלימודיות לקבלת התואר המופיעות באתר פריא”ל
ובין פרסום אחר של האוניברסיטה ,הכללים הקובעים הם הכללים המופיעים באתר פריא”ל.
בכל שאר הפרסומים האחרים הנוגעים לחיובי שכ”ל הפסקת לימודים וכו’ הנוסח הקובע הוא
הנוסח המופיע בחוברת “הוראות להרשמה”.

ב .הרשמה באמצעות רישום אדמיניסטרטור (יועץ מחלקתי) לחלק ממסלולי
התואר השלישי והשלמות לתואר שלישי שאינם נרשמים ברישום אינטרנטי
וכן תלמידי רפואה שנה ב' ומעלה.
לצורך הרישום לשנה”ל תשע”ד עליך לפעול עפ”י ההנחיות כדלקמן:
1 .1יש לשלם את שובר התשלום המצ”ב עפ”י התאריך הנקוב .שובר זה מהווה מקדמה ע”ח
שכ”ל לשנה”ל הקרובה.
2 .2מועדי ההרשמה לקורסים יתקיימו בתאריכים הבאים:
30.9.13
כ”ו תשרי תשע”ד
יום ב’
1.10.13
כ”ז תשרי תשע”ד
יום ג’
2.10.13
כ”ח תשרי תשע”ד
יום ד’
3 .3לבחירתך באחד מהתאריכים הנ”ל יהיה עליך להיכנס למערכת פריא”ל בכתובת:
 http://priel.biu.ac.ilבאמצעות מס’ תעודת הזהות שלך וקוד הגישה שלך למערכות
האוניברסיטה הרשום ע”ג השובר המצורף .בתפריט הרישום לקורסים עליך ללחוץ על
“הצהרה והתחייבות” ולחתום על תקנון האוניברסיטה עפ”י ההנחיות.
4 .4לאחר שחתמת על ההצהרה עליך ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל .יש
לשלוח דוא”ל לכתובת המחלקתית  -בתפריט מצד ימין בפריא”ל יש ללחוץ על “פנייה
למזכירות” ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה .יש לשלוח פנייה מפורטת
וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם ,כולל בקשה לקורס
בשפה זרה שנייה ,במחלקות בהן נדרשת חובה זו (עפ”י המפורט בעמ’  80בחוברת פרטי
מידע של ביה”ס ללימודים מתקדמים).
5 .5לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות ,כמפורט
להלן:
yyבוגר ומוסמך אוני’ בר-אילן – פטור מלימודי יסוד ביהדות.
yyבוגר ומוסמך ממוסד אקדמי אחר – חייב בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  4ש”ש.
yyמי שלמד רק אחד מהתארים באוני’ בר-אילן חייב בקורס אחד בהיקף של  2ש”ש.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס ,לכתובת
הדוא”ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדותBasic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il :
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6 .6אם עליך להשלים קורס אנגלית ,יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים
מלאים לכתובת הדוא”ל של היחידה לאנגלית כשפה זרהefl.unit@mail.biu.ac.il :
7 .7תלמידים פטורים תואר ראשון אשר טרם השלים את חובותיו בהבעה עברית ו/או
בקורסים כלליים ,יפנה בדוא”ל ישירות למחלקות הרלוונטיות (באמצעות לחצן” פניה
למזכירות”) לצורך הרישום לקורסים.
8 .8שפה זרה מודרנית שניה -נדרשת במחלקות אחדות ,פרטים בחוברת פרטי מידע של
ביה”ס ללימודים מתקדמים עמ’ .80
9 .9סיום הרשמה  -לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות ,חובה עליך להיכנס למערכת המידע
האישי הנמצאת באתר האוניברסיטה בכתובת דלעיל  >--קישורים מהירים  >--מידע
אישי לסטודנט ולבדוק האם תוכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה.
בכל בעיה ברישום הנ”ל אנא דווח מיידית למדור תל”מ באחת מהדרכים הבאות:
לפקס שמספרו  03-7384012או בדוא”ל לכתובתtlm.office@mail.biu.ac.il :
אם לא נקבל הערותיך תוך  10ימים מתום תקופת הרישום שלך,
משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת “מידע אישי לסטודנט”
משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין.

ג .הרשמה באמצעות רישום אדמיניסטרטור (יועץ מחלקתי) לתלמידי שאר
התארים שאינם נרשמים ברישום האינטרנטי.
לצורך הרישום לשנה”ל תשע”ד עליך לפעול עפ”י ההנחיות כדלקמן:
 .1יש לשלם את שובר התשלום המצ”ב עפ”י התאריך הנקוב .שובר זה מהווה מקדמה ע”ח
שכ”ל לשנה”ל הקרובה.
 .2מועדי ההרשמה לקורסים יתקיימו בימי הרישום המופיעים בעמודים  15-16לפי התואר
והשנה המתאימים.
 .3ביום הרישום עליך להיכנס למערכת פריא”ל בכתובתhttp://priel.biu.ac.il :
באמצעות מס’ תעודת הזהות שלך וקוד הגישה שלך למערכות האוניברסיטה הרשום
ע”ג השובר המצורף .בתפריט הרישום לקורסים עליך ללחוץ על “הצהרה והתחייבות”
ולחתום על תקנון האוניברסיטה עפ”י ההנחיות.
 .4לאחר שחתמת על ההצהרה עליך ליצור קשר עם המחלקה לצורך הרישום בפועל .יש
לשלוח דוא”ל לכתובת המחלקתית  -בתפריט מצד ימין בפריא”ל יש ללחוץ על “פנייה
למזכירות” ולבחור את המזכירות הרצויה מתוך הרשימה .יש לשלוח פנייה מפורטת
וברורה לרישום בציון מספרי הקורסים שברצונך להירשם אליהם.
 .5לאחר הרישום במחלקת ההתמחות שלך עליך להירשם לקורסי יסוד ביהדות.
יש לשלוח בקשה לרישום לקורס יסוד ביהדות בציון פרטים מלאים ומספר הקורס ,לכתובת
הדוא”ל של המרכז ללימודי יסוד ביהדותBasic.Jewish-Studies@mail.biu.ac.il :
 .6אם עליך להשלים קורס אנגלית ,יש לשלוח בקשה לרישום לקורס אנגלית בציון פרטים
מלאים לכתובת הדוא”ל של היחידה לאנגלית כשפה זרהefl.unit@mail.biu.ac.il :
 .7תלמיד תואר ראשון אשר טרם השלים את חובותיו בהבעה עברית ו/או בקורסים כלליים,
יפנה בדוא”ל ישירות למחלקות הרלוונטיות (באמצעות לחצן “פנייה למזכירות”) לצורך
הרישום לקורסים.
 .8סיום הרשמה  -לאחר כשבוע מפנייתך למחלקות ,חובה עליך להיכנס למערכת המידע
האישי הנמצאת באתר האוניברסיטה בכתובת דלעיל  >--קישורים מהירים  >--מידע
אישי לסטודנט ולבדוק האם תוכנית הלימודים שלך מעודכנת כהלכה.
הוראות להרשמה לשנה האקדמית ,תשע״ד 2013-2014
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בכל בעיה ברישום הנ”ל אנא דווח מיידית למדור תל”מ באחת מהדרכים הבאות:
לפקס שמספרו  03-7384012או בדוא”ל לכתובת.tlm.office@mail.biu.ac.il :
אם לא נקבל הערותיך תוך  10ימים מתום תקופת הרישום שלך,
משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת “מידע אישי לסטודנט”
משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין.
רישום מאוחר לקורסים לאחר המועד הרשמי לא יאושרו.
במקרים מיוחדים ראש מדור תוכניות לימודים ומעקב בלבד
יהיה מוסמך לאשר רישום מאוחר בתוספת תשלום מיוחד של ₪ 200

מדור שמ”ע -מדור שירות ומידע לסטודנט*9392 -
המדור כולל מוקד טלפוני מרכז מידע מורחב פרונטלי.
הנכם מוזמנים לפנות אל המדור בכל הנושאים המנהליים הקשורים ללימודיכם ושהייתכם
בקמפוס :קבלת תלמידים ,תוכניות לימודים ומעקב ,רשם ,סטטוס ,ארכיב ,בחינות ,דיקן
סטודנטים ,אגודת סטודנטים וכו’.
כמו כן ,ישמש המדור מוקד תמיכה טכנית לרישום האינטרנטי – פריא”ל.
מיקום המרכז :אזור מורשת ישראל ( 502/19ליד בנין שטרן .)605
שעות פעילות :ימים א -ה בשעות 18:00 -8:30
טלפון ,*9392 ,03-5317000 :פקס ,03-7384444 :דוא”ל.biu.9392@mail.biu.ac.il :

כרטיס סטודנט  +אישורי לימודים
לאחר קליטת תוכנית הלימודים במחשב יישלחו אליך בסמוך לפתיחת שנה”ל  3אישורי
סטודנט המיועדים לשימושים שונים ,ובנוסף:
1 .1לתלמידים בשנה ראשונה לתואר יישלח כרטיס סטודנט*.
2 .2לתלמידים ותיקים תישלח מדבקת תיקוף אותה יש להדביק על כרטיס הסטודנט
להארכת תוקפו.
תעודת סטודנט של אוניברסיטת בר-אילן היא גם תעודת קורא בספריית האוניברסיטה וניתן
להציגה כאישור לגורמים שונים.
* כדי לקבל כרטיס סטודנט (לסטודנטים בשנה ראשונה לתואר בלבד) עליכם להעלות תמונה
דיגיטלית בקישור http://priel.biu.ac.il/accepted :יש להיכנס למערכת באמצעות
מספר תעודת הזהות שלך והסיסמה אותה קיבלת מאוניברסיטת בר-אילן אשר מופיע
בהודעת הקבלה או בהודעה על אישור קבלת המסמכים שנשלחה אליך.
סטודנט שלא יעביר את תמונתו עד מועד הרשמתו לקורסים יקבל כרטיס ללא תמונה אשר
יהיה תקף בצמוד לתעודה מזהה.
כרטיס הסטודנט הוא רב שנתי ,הנך מתבקש להקפיד על שמירתו .כרטיס נוסף לא יישלח עד
תום לימודיך .בקשה לכרטיס נוסף תהיה כרוכה בתשלום.
במקרה של אובדן כרטיס הסטודנט ניתן להזמין כרטיס חדש בתשלום דרך אתר הזמנת
אישורים ,או דרך מוקד שמ”ע .*9392
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הנחיות כלליות לעריכת תוכנית הלימודים
הארכת לימודים
תלמידים אשר תאושר להם הארכת תקופת לימודיהם אזי ההוראה הקובעת “כי יחולו עליהם
התקנות כפי שפורסמו בשנת לימודיהם הראשונה במחלקה” ,לא תהא תקיפה לגביהם
וההחלטה אילו תקנות יחולו על לימודיהם ואלו הוראות מעבר ו /או התאמות יושתו עליהם
תהיה מסורה לאוניברסיטה ,לשיקול דעתה ולהחלטתה.

חידוש לימודים
סטודנט במעמד של הפסקת לימודים שנרשם לקורסי קיץ ,ייחשב כסטודנט המחדש את
לימודיו ויחולו עליו הדרישות האקדמיות כפי שנקבעו לשנה”ל הנוכחית.
סטודנט במעמד של הפסקת לימודים המבקש להיבחן במועד מיוחד ו/או להגיש עבודה
באיחור ,מחוייב בחידוש לימודים .יש להפנות למדור הסטטוס פניה +שובר תשלום.
בעת עריכת תוכניתך ,זכור:
 .אעליך לתכנן את לימודיך ולהירשם לקורסים לכל שנת הלימודים האקדמית (שני
הסימסטרים).
 .בעליך לדאוג למילוי הדרישות בלימודי החובה ולא לדחות את לימודי החובה לשנה הבאה.
 .גאין התלמיד רשאי להשתתף בלימודי יסוד ביהדות יותר מ 6 -שעות שבועיות בשנת
לימודים אחת.
 .דהזכאות להיבחן ולקבל ציון בקורס מותנית ברישום לקורס.
 .התלמידי שנה א’ חייבים למלא את הדרישות בלימודי החובה (אנגלית ,הבעה אקדמית
ואולפן וחלק מלימודי יסוד) בשנת לימודיהם הראשונה.
 .ותלמידי שנה א’ חייבים לגשת לבחינה במושגי יסוד ביהדות במהלך שנת לימודיהם הראשונה.
 .זהנוכחות בכל השיעורים הינה חובה .סטודנט/ית הנעדר/ת יותר מ 2 -פגישות שבועיות
בסימסטר ללא נימוקים מוצדקים ,רשאי המרצה להרחיקו/ה מן הקורס .במקרה
של היעדרות מסיבות מילואים ,מחלה ,לידה וכיו”ב על הסטודנט/ית למסור אישורים
מתאימים למזכירות המחלקה מיד עם שובו ללימודים.

רישום לקורסים חופפים
אם סטודנט נרשם לשני קורסים המתקיימים במלואם או בחלקם באותן שעות יבוטלו קורסים
אלה מתוכנית הלימודים שלו ותישלל ממנו האפשרות להירשם לקורסים אחרים במקומם.

השתתפות בקורסים הניתנים במכללות האוניברסיטה
סטודנט הלומד ברמת גן (בלבד) רשאי ללמוד בקורסים הניתנים במכללות האוניברסיטה
(אשקלון ,צפת ,כנרת בעמק הירדן וגליל מערבי) .הרישום לקורסים הללו ייעשה במכללות
בימי ההרשמה שלהם .במקרים כאלה תשלום שכ”ל ישולם למכללה עפ”י התקנות שלהם.

קורסים לאנגלית כשפה זרה
היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה והכנה לפטור מלימודי אנגלית כשפה זרה
לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה .סטודנט שלא סיים את חובותיו בלימודי אנגלית כשפה
זרה לפני תחילת השנה השלישית ללימודיו יורשה להירשם וללמוד אך ורק קורסי אנגלית
כשפה זרה עד שיסיים את חובותיו בהם.
הוראות להרשמה לשנה האקדמית ,תשע״ד 2013-2014
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אופן הרישום האינטרנטי לקורסי אנגלית
בהגיעך לשלב שיבוץ קורסי אנגלית כשפה זרה עליך לבחור בתפריט חפש קורס ואחר כך
תוכנית רצויה .שורה זו מגדירה את רמת האנגלית שלך .אם אינך רואה את רמת האנגלית
שלך או שהרמה שלך אינה מעודכנת ,הקש/י רענון אשכולות.
הקש על הצגת קורסים ואז תוצג לך רשימת הקורסים ברמתך בשנה”ל תשע”ד .בצע הרשמה
לקורס המתאים לך (וודא שאין לך חפיפה .שים לב ,רוב הקורסים מתקיימים כמה פעמים בשבוע).
לאחר שקיבלת אישור על רישומך לקורס היכנס להצג מערכת שעות .שם תוכל לצפות
במערכת השעות שלך לשני הסמסטרים ,ולוודא כי הקורס שנרשמת אליו מופיע במערכת
שלך בימים ובשעות אליהם התכוונת.
לתשומת לבך ,אם רמתך לא תואמת לרמה המופיעה במחשב פעל לפי הכללים הבאים:
yyאם רמתך שונה בשל קורס שסיימת במוסד מוכר אחר ,העבר אל היחידה לאנגלית
שפה זרה ,אוניברסיטת בר-אילן ,את האישור על הקורס אותו למדת באמצעות פקס
מס’  03-7384103או בשעות הקבלה .אנו נעדכן את רמתך כדי שתוכל להירשם לקורס
באופן עצמאי באמצעות האינטרנט למחרת העדכון.
yyאם רמתך השתנתה בשל ציון פסיכומטרי /אמי”ר שלא עודכן במחשב בזמן ,העבר את
האישור הרלוונטי אל היחידה לאנגלית שפה זרה ,אוניברסיטת בר אילן ,באמצעות פקס
מס’  03-7384103או בשעות הקבלה.
yyאת האישורים צריך להעביר ליחידה לאנגלית לא יאוחר מסוף חודש יוני.
yyאם אתה עתיד לסיים קורס קיץ באוניברסיטת בר אילן או באוניברסיטה אחרת במועד
מאוחר לרישום לקורסים ,עליך להמתין לקבלת ציון קורס הקיץ ,להציג אישור מתאים
ליחידה לאנגלית כשפה זרה לשם עדכון הרמה ורק אז תוכל להירשם לקורס אנגלית.
סדנאות תמיכה ללימוד אנגלית לליקויי למידה בדרגה גבוהה  -בשיתוף עם מרכז חדד
סטודנטים בעלי ליקויי למידה בדרגה גבוהה שאובחנו ותועדו מקצועית במהלך שנות
לימודיהם יכולים להפנות למרכז חדד את האבחון המקצועי ,בתנאי שקיימת בו התייחסות
נפרדת ומפורטת מאד לנושא האנגלית .הפונים יוזמנו לראיון אישי (הכרוך בתשלום) וועדה
מקצועית תדון בהתאמתם לסדנאות התמיכה באנגלית לסטודנטים אלו .בחלק מהמקרים
יידרש אבחון נוסף (הכרוך בתשלום נוסף).
את האבחונים יש למסור למרכז חדד באופן אישי או לשלוח ישירות למרכז חדד ,אוניברסיטת
בר אילן רמת גן  ,52900תוך ציון ברור שמדובר בפניה בקשר ללימוד אנגלית .הפניה במהלך
החודשים יולי ואוגוסט .מומלץ שסטודנטים אשר פנו למרכז חדד וטרם קיבלו מענה לפנייתם
ירשמו לקורס אנגלית רגיל במהלך תקופת הרישום על מנת להבטיח את מקומם במידה שלא
יתקבלו לסדנאות התמיכה.
הרישום לסדנאות אלו מתבצע ע”י יועץ היחידה עם הצגת אישור מתאים ממרכז חדד.
על הסטודנט להגיע ליועץ בבניין קורט  1004חדר  004בימים ובשעות ההרשמה על מנת
להירשם לסדנא המתאימה.
מסגרת לימודים מותאמת לסטודנטים כבדי שמיעה
לשם השתלבות במסגרת זו יש לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה ולהצטייד באישורים מתאימים.
הרישום לקורסים אלו מתבצע ע”י יועץ היחידה עם הצגת אישור מתאים .על הסטודנט להגיע
ליועץ בבניין קורט  1004בימים ובשעות ההרשמה על מנת להירשם לקורס המתאים.
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מיון לקורסים לתואר ראשון
סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק
האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי”ר או מבחן אמיר”ם .ניתן להשיג מידע על
המבחן הפסיכומטרי ישירות במרכז הארצי לבחינות והערכה (ת”ד  ,26015ירושלים 91260
טל’  )02-6759555ובאתר האינטרנט .www.biu.ac.il/hu/ef
לפי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית מסווגים הסטודנטים לתואר ראשון כדלקמן( :המידע
מעודכן לשנה”ל תשע”ד).
 .אפטור מלימודי אנגלית – ציון  134ומעלה בפסיכומטרי.
 .במתקדמים  1או מתקדמים  :2ציון בפסיכומטרי בטווח  100-119למתקדמים  1או
סיום בהצלחה של קורס ברמת טרום  1או טרום  ,2וציון בטווח  120-133למתקדמים
 .2קורסים ברמה מתקדמת המתמקדים בשיפור מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית.
מטרתם להעניק אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טקסטים אקדמיים אותנטיים.
קורס מתקדמים  1הוא בן  4ש”ש .הקורס מעניק פטור.
קורס מתקדמים  2דומה בתוכנו למתקדמים  ,1אך נלמד במחצית הזמן .דהיינו  2ש”ש
שנתיות או  4ש”ש סמסטריאליות .הקורס מעניק פטור.
 .גטרום מתקדמים  1או טרום מתקדמים  :2ציון בטווח  85-94לטרום  1או סיום בהצלחה
של קורס מתחילים וציון בטווח  95-99לטרום  .2קורסים ברמת קושי בינונית שמתמקדים
בהבנת הנקרא של טקסטים בתחומים שונים וכוללים גם הדרכה במיומנויות כלליות
בשימוש השפה ,לצורך הבנת הנקרא .מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים .1
קורס טרום  1בן  4ש”ש שנתיות.
קורס טרום  2בן  2ש”ש שנתיות.
 .דמתחילים  :2ציון בפסיכומטרי בטווח  78-84הסיווג עפ”י הציון הפסיכומטרי .מיועד
לסטודנטים הזקוקים לשיפור והדרכה במיומנויות כלליות בשימוש השפה האנגלית
הכוללת חזרה על דקדוק ,מבנה המשפט והרחבת אוצר המילים מקורס זה עוברים
לקורס טרום מתקדמים .1
קורס מתחילים  2הוא בן  2ש”ש שנתיות.
 .המתחילים מרוכז :ציון בפסיכומטרי בטווח  50-77הסיווג הוא עפ”י הציון הפסיכומטרי:
מיועד לסטודנטים בעלי ידע התחלתי באנגלית ומקיף יסודות בסיסיים בדקדוק ,קריאה,
כתיבה ושיחה.
בחלקו האחרון הקורס מקנה את המיומנויות של הקורס ברמת מתחילים .2
קורס מתחילים מרוכז הוא בן  6ש”ש ונלמד לאורך כל שנה”ל וכקורס קיץ.
לא ניתן להירשם לקורס זה בסמסטר ב’.
מקורס מתחילים מרוכז עולים לרמת טרום מתקדמים .1
ניתן לקצר את משך הלימודים על ידי לימוד בקורסי קיץ במקום במשך שנת הלימודים.
התשלום עבור הקורסים בשנה”ל (לא כולל קורסי קיץ):
כל הקורסים שמתחת לרמת מתקדמים  2חייבים בתשלום נוסף.
 15%משכ”ל השנתי המלא.
( 4ש”ש)
קורס מתקדמים 1
 7.5%משכ”ל השנתי המלא.
( 2ש”ש)
קורס טרום מתקדמים 2
 15%משכ”ל השנתי המלא.
( 4ש”ש)
קורס טרום מתקדמים 1
הוראות להרשמה לשנה האקדמית ,תשע״ד 2013-2014
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קורס מתחילים 2
קורס מתחילים מרוכז

( 2ש”ש)
( 6ש”ש)

 15%משכ”ל השנתי המלא.
 45%מגובה חיוב שכ”ל השנתי המלא.

החיוב עבור הקורסים הנ”ל אינו כלול במסגרת שכר הלימוד הנדרש מכל סטודנט והוא בנוסף
לחיוב שכר הלימוד הרגיל.
התשלום עבור קורס אשר הסטודנט נרשם אליו אך לא למד בו לא יוחזר אם הסטודנט לא פרש
מהקורס בתקופת השינויים המוגדרת.
פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון:
פטורים מלימודי אנגלית סטודנטים העונים על אחת הדרישות הבאות:
 .אעברו את חלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית בציון שנקבע לפטור (ציון  134ומעלה).
 .בסיימו בהצלחה קורס לפטור באנגלית כשפה זרה באחד מהמוסדות הבאים:
אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת בן גוריון ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל
אביב ,הטכניון ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת אריאל ,האוניברסיטה הפתוחה ברמה A
 ,מכללת תל חי ברמה  Aומכללת עמק יזרעאל.
 .גבעלי תואר ראשון ממכללות שקיבלו אישור המל”ג להעניק תואר ב.א .יש להציג אישורים
מתאימים ליחידה לאנגלית.
 .דבעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית .יש להציג אישורים מתאימים ליחידה לאנגלית.
 .הבעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני באוניברסיטאות בארץ (יש להציג
אישורים ליחידה לאנגלית).
 .ובעלי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ,תל אביב ,חיפה ,העברית ,בן גוריון ,הפתוחה
והטכניון.
 .זבעלי ציון  500ומעלה בחלק ה verbal -של בחינת  s.a.tיש להציג אישור מתאים ליחידה.
סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית במוסד מוכר להשכלה גבוהה ,מתבקשים להגיש
אישור על כך למשרד היחידה לאנגלית כשפה זרה (בניין קורט  ,1004קומת הכניסה חדר
 )004בצירוף ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ,סילבוס מפורט ,מס’ שעות הקורס
לפטור וציון סיום הקורס .כל מקרה ייבדק לגופו.
הפטור מאנגלית לתואר ראשון תקף ל 10 -שנים לאחר קבלתו.

מיון ופטור לתואר שני
סטודנט לתואר שני הנדרש ע”י המחלקה שלו ללמוד אנגלית לתארים מתקדמים כמילוי
הדרישה לשפה זרה יקבל פטור מאנגלית אם:
 .אעבר בחינת מיון לתואר שני בציון פטור באוניברסיטת בר אילן .בחינות המיון לתואר שני
מתקיימות פעמיים בשנה בחודשים יוני/יולי ו -אוגוסט/ספטמבר .פרטים מתפרסמים
ביחידה לאנגלית ,בכל המחלקות האקדמיות.
 .בבעלי תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים :אונ’ בר אילן ,ת”א ,חיפה,
בן גוריון ,אריאל והעברית.
 .גבעלי תואר ראשון מוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ דוברת אנגלית ולא משלוחה בארץ.
 .דסטודנטים במחלקות אשר אינן דורשות אנגלית כשפה זרה ,או סטודנטים שניתן להם
פטור ע”י ראש המחלקה שלהם .פטור זה הינו באחריות המחלקה והוועדה לתואר שני.
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הסטודנטים במסלול ללא תיזה שקבלו פטור בתואר ראשון באמצעות המבחן הפסיכומטרי,
מבחן אמי”ר ,אמיר”ם או באמצעות מבחן לשיפור רמה שנערך באוניברסיטת בר אילן .כל
המבחנים לעיל בתנאי שנערכו ב 10 -שנים שקדמו ללימודי תואר שני.
וסטודנטים במסלול ללא תיזה שקיבלו ציון  85ומעלה בקורס אנגלית לפטור בתואר
הראשון באוניברסיטאות בארץ (בר אילן ,תל אביב ,חיפה ,בן גוריון ,העברית ,הטכניון,
אריאל ,האוניברסיטה הפתוחה מכללת תל חי ,ומכללת עמק יזרעאל) ,ב 10 -שנים
שקדמו ללימודי התואר השני.
זסטודנט שנבחן בבחינת  GMATיקבל פטור אם קיבל ציון  .5-6תוצאות חלק
הכתיבה מסווגת לרמות לימוד ע”פ המדרג הבא :ציון  4-רמה –  M2ציון  3-רמה – M4
ציון  – 0-2רמה .M
חסטודנט שנבחן בבחינת  GREיקבל פטור אם קיבל ציון  .3.5-6תוצאות המבחן
מסווגות לרמות לימוד ע”פ המדרג הבא :ציון  – 2.5-3רמה  ,M2ציון  – 2רמה – M4
ציון  – 0 – 1.5רמה .M
טמי שקיבלו ציון  band 8-9במבחן  leltsבפורמט אקדמי .תוצאות אחרות מומלץ להעביר
ליחידה לאנגלית לשקול דעתה.

הפטורים הנ”ל מותנים בכך שהמחלקה בה הסטודנט מתמחה דורשת ידע בשפה האנגלית
ולא בשפה אחרת.
סטודנטים בעלי ליקויי למידה שברשותם אישורים רשמיים מתקופת התואר הראשון מ’ניצן’
או מ’מרכז חדד’ מתבקשים להציג אותם עד חודש לפני הרישום למבחן המיון ,למעורבות
חברתית בבנין  407קומה א’ ,בשעות קבלה בלבד בימים א -ה בין השעות .10-12
סטודנט רשאי לגשת לבחינת המיון פעם אחת בלבד בשלוש שנים.

פטור מאנגלית לתואר שלישי
סטודנט לתואר שלישי יהיה זכאי לפטור מחובת אנגלית לתואר שלישי אם הוא:
 .אבעל תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית.
 .בקיבל פטור במבחן מיון של היחידה לאנגלית כשפה זרה בזמן לימודיו לתואר שני
באוניברסיטת בר אילן.
 .גסיים בהצלחה קורס אנגלית לתואר שני ברמות  M 4או  M 2באוניברסיטת בר אילן.
 .דנבחן בבחינה באנגלית במחלקה בה הוא לומד וקיבל בה פטור .פטור זה מוענק והינו
באחריות המחלקה האקדמית והוועדה לתואר שלישי.
 .הבעלי תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד מהמוסדות הבאים :אוניברסיטת בר אילן,
האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן-גוריון ,אוניברסיטת אריאל
ואוניברסיטת חיפה.
סטודנטים אשר אין להם פטור יכולים:
1 .1להיבחן באנגלית במחלקה בה הם לומדים ולבקש אישור של דיקאן ביה"ס ללימודים
מתקדמים.
2 .2ללמוד קורס סמסטריאלי בן  2ש”ס לכתיבה אקדמית ביחידה לאנגלית כשפה זרה.
מידע כללי:
yyשמות המרצים המצוינים בקורסים עשויים להשתנות בשל אילוצים .שינוי המרצה לא
ישמש עילה לעריכת שינוי בקורס.
yyבאנגלית כשפה זרה אין אפשרות לעריכת שינויים בתקופת השינויים אלא במקרים של החלפת
חוג ,מחלה ,אילוצי עבודה וכו’ .במקרים אלו חובה להציג אישורים מתאימים עם הפניה.
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yyהארכת זמן – סטודנטים בני מיעוטים ,עולים חדשים (עד  5שנים בארץ) ,וסטודנטים בני
 ,40+זכאים לתוספת זמן של  30דקות בבחינות באנגלית לתואר ראשון בלבד.
yyסטודנט שרשום לקורס אנגלית וישפר רמה במהלך קיום הקורס לא יוכל לפרוש מהקורס
ולקבל החזר שכ”ל עבורו.

הבעה אקדמית ואולפן
“הבעה -כתיבה אקדמית” לדוברי עברית כשפה ראשונה:
 .א“הבעה -כתיבה אקדמית” הוא קורס סמסטריאלי ( 4ש”ס) ומטרתו להקנות לסטודנטים
את כללי הכתיבה האקדמית .על החייבים בקורס להשתתף בו בשנת הלימודים הראשונה.
הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מקורס זה.
 .בפטורים מן הקורס:
1 .1סטודנטים בעלי ציון  76ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה 2(.יחידות)
2 .2סטודנטים בעלי ציון  76ומעלה בהבעה עברית בבחינת בגרות ( 5יחידות) של בתי
הספר במגזר הערבי ,ובמגזר הדרוזי.
3 .3סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית באוניברסיטה ישראלית בהיקף של
שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון  60ומעלה.
4 .4סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת בר אילן,
בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה והשיגו ציון  66ומעלה.
5 .5סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם-אקדמיות באוניברסיטאות אחרות,
בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה והשיגו ציון  76ומעלה.
6 .6סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה עברית מטעם אוניברסיטת בר
אילן (ציון עובר .)66
הערות:
1 .1תקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות מנהלית.
2 .2בעלי תעודת בגרות ישראלית לא יוכלו לקבל פטור על סמך תוצאות מבחן יע”ל (ידע
עברית לעולים בפסיכומטרי).
3 .3בעלי תעודות בגרות במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי זכאים לפטור על סמך ציון  132ומעלה
במבחן יע”ל.
4 .4המעוניינים לגשת לבחינת הפטור יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן במועדים
שיפורסמו ,ויקבלו שובר תשלום ודמי הדרכה לבחינה .השתתפות בבחינה כרוכה
בתשלום .ציון עובר במבחן .66
5 .5תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ולא יימסרו בטלפון.
6 .6אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.
7 .7כל מסמך המובא לצורך קבלת פטור צריך להיות עם החותמת “העתק זהה למקור”.
תלמידים המתמחים בלשון עברית:
1 .1אלה לא יורשו להשתתף בבחינת הפטור וילמדו בקורס “הבעה וסגנון” המיועד להם (ציון
עובר בקורס זה הוא .)75
2 .2מי שציונו בהבעה עברית בבחינת בגרות ישראלית רגילה  75ומטה ילמד שעתיים שבועיות
במשך שנה.
3 .3כל היתר ילמדו שעה שבועית אחת במשך שנה.
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עברית כשפה שניה:
הגדרות “לומד עברית כשפה שנייה” חלה על כל מי שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית
למעט מי שכתב את הבחינה הפסיכומטרית בעברית.
 .אלומדי עברית כשפה שנייה ממוינים לקורסים השונים לפי תוצאות מבחן יע”ל (ידע עברית
לעולים בבחינה-הפסיכומטרית הארצית) ,או לפי בחינות המיון הנערכות מפעם לפעם
על-ידי היחידה.
תוצאות מבחני המיון יימסרו בימי ההרשמה לעריכת תכניות הלימודים ביחידה להבעה
אקדמית ואולפן ובדיקאנט הסטודנטים.
תוצאות מבחני המיון ביחידה תקפות למשך  3שנים.
הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור הבעה עברית.
סטודנטים חייבים להיבחן בבחינת יע”ל או בבחינת מיון עם קבלתם לאוניברסיטה
ולהתחיל בלימודי העברית כשפה שנייה בשנה הראשונה ללימודיהם .סטודנטים שסווגו
לרמות ה’ או ו’ חייבים ללמוד עברית שנה אחת ,ובסופה ייבחנו בבחינת גמר .סטודנטים
שסווגו לרמות ג’ או ד’ חייבים ללמוד עברית שנתיים ובסופן ייבחנו בבחינת גמר .סטודנטים
שסווגו לרמות א’ או ב’ חייבים ללמוד עברית שלוש שנים ובסופן ייבחנו בבחינת גמר.
 .בלפי תוצאות בחינת המיון הסטודנטים מסווגים כדלקמן:
רמה א’ – מתחילים ( 6ש”ש) 20-0
רמה ב’ – קדם בינוניים ( 6ש”ש) 50-21
רמה ג’ – בינוניים ( 4ש”ש) 60-51
רמה ד’ – מתקדמים  2( 1ש”ש) 70-61
רמה ה’ – מתקדמים  2( 2ש”ש) 80-71
רמה ו’ – הבעה ללומדי עברית כשפה שניה ( 2ש”ש)  81ומעלה
אין פטור על-סמך ציון במבחן המיון (ראה סעיף ד’ להלן).
 .גלפי תוצאות מבחן יע”ל הסטודנטים מסווגים כדלקמן:
רמה א’ – מתחילים ( 6ש”ש) 20-0
רמה ב’ – קדם בינוניים ( 6ש”ש) 50-21
רמה ג’ – בינוניים ( 4ש”ש) 58-51
רמה ד’ – מתקדמים  2( 1ש”ש) 83-59
רמה ה’ – מתקדמים  2( 2ש”ש) 106-84
רמה ו’ – הבעה ללומדי עברית כשפה שניה ( 2ש”ש) 131-107
תלמידים שציונם במבחן יע”ל הוא  132ומעלה פטורים מלימודי העברית (תלמידי חו”ל
ותלמידים מהמגזר הערבי והמגזר הדרוזי בלבד).
 .דתלמידים שציונם במבחן המיון הוא  96ומעלה רשאים לגשת למבחן הפטור.
1 .1הציון הפוטר במבחן הפטור הוא .86
2 .2הבחינה כרוכה בתשלום.
3 .3המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן בתאריכים
שיפורסמו ויקבלו שובר תשלום ודפי הדרכה לבחינה.
4 .4תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ולא יימסרו
בטלפון .אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.
5 .5ציון המעבר מרמה לרמה הוא  66לפחות .גם הזכאות לפטור למסיימי רמה ו’ מותנית
בציון  66לפחות.
לתשומת לבכם ,בכל מקרה של ספק או טעות מנהלית – הרישומים ביחידה הם הקובעים,
והחלטת היחידה היא סופית ומחייבת את כל הנוגעים בדבר.
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שינויים בתוכנית הלימודים
קיימת אפשרות לשינויים במערכת הלימודים לתלמידים שנרשמו באמצעות רישום אינטרנטי-
פריא”ל ואדמיניסטרטור (יועץ במחלקה) תקופת השינויים תתקיים בין התאריכים:
י”ט מרחשון תשע”ד  23.10.13עד כ”ו במרחשון תשע”ד .30.10.13
בקשות לשינויים שיוגשו לאחר המועד הרשמי הנ”ל לא יאושרו ,למעט מקרים חריגים של
הצטרפות בלבד .בקשות אלו יחויבו בתשלום.
הרישום המאוחר לקורסי סמסטר ב’ כרוך בתשלום-למעט קורסים חדשים או שלא ניתן היה
להירשם אליהם בתחילת שנה”ל בשל תנאים אקדמים.
לידיעתך,
1 .1כל קורס שהנך רשום אליו לאחר תקופת השינויים יחויב בתשלום מלא בין אם תלמד אותו
ובין אם לא.
2 .2סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ומחק את כל הקורסים מרישומי המחשב
בתקופת השינויים ,ייחשב הדבר כהודעה על הפסקת לימודים ויחוייב עפ”י תקנון הפסקת
לימודים.
3 .3לא תתאפשר פרישה מקורס אנגלית ללא מתמחים לאחר תום תקופת השינויים משום
סיבה שהיא כולל הצגת רישום לקורס במוסד אחר .המעוניינים לגשת לבחינת אמי”ר
חייבים להגיש את ציונם בבחינה לפני מועד השינויים.

סיום הלימודים
סטודנט אשר סיים את לימודיו בשנה”ל תשע”ג ועמד בכל הבחינות בהצלחה ,הגיש את כל
העבודות הנדרשות ומילא את כל הדרישות וכל ציוניו מוזנים במערכת ,ימלא בקשה לזכאות
לתואר עד ל -א’ ניסן תשע”ד.
הבקשה נמצאת באתר האינטרנט במידע אישי לסטודנט.
סטודנט אשר ימלא לאחר התאריך הנקוב או לחלופין לא מוזנים כל ציוניו במערכת עד
התאריך הנקוב ,לא יכלל בטקס חלוקת התארים תשע”ד.

מעמד הסטודנט
הסדרת ההרשמה מהווה רק ראשיתה של פעולת ההרשמה ועדיין איננה מקנה מעמד של
סטודנט רשום .רק עם קבלת אישורי הסטודנט ממנהל הסטודנטים תהיה זכאי למעמד של
סטודנט רשום.
זכור! אין הבדיקה והאישור של תוכנית הלימודים של ראשי המחלקות ושל מנהל הסטודנטים
פוטרים אותך מהאחריות הסופית למילוי כל הדרישות המוטלות על כל סטודנט כמפורט
במבוא לחוברת “מערכת השעות תשע”ד”.
משלוח חוברת זו אינו מהווה אישור להמשיך את לימודיך באוניברסיטה בשנת הלימודים הבאה.
הזכות בידי האוניברסיטה להודיע על הפסקת לימודים בכל עת.
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ועדת המשמעת
תקנון ועדת המשמעת מצוי באתר המזכירות האקדמית והוא מחייב כל סטודנט מיום הרשמתו
לאוניברסיטה ועד ליום קבלת התואר.
כתובת האתרhttp://www.biu.ac.il/academic-secretay/takmishmaatstudentim.htm :
מתוך סעיפי התקנון אנו מבקשים להתריע במיוחד על ארבעת הנושאים הבאים:
1 .1הונאה בבחינות:
החזקת חומר אסור בשעת בחינה ,גם אם לא נעשה בו שימוש ,דינה כדין העתקה.
העונשים המוטלים בגין עבירה זו חמורים במיוחד .כל סטודנט נדרש איפוא להרחיק
מעליו כל חומר האסור בשימוש בשעת הבחינה מרגע כניסתו לאולם הבחינה.
2 .2הונאה בעבודות:
בתקופה האחרונה קיימת תופעה של הגשת עבודות מועתקות בתור עבודות מקוריות.
גם על עבירה זו מטילה ועדת המשמעת עונש חמור .ועד ראשי האוניברסיטאות החליט
כי סטודנט שיואשם בעבירה זו יורחק מהלימודים באוניברסיטה ולא יוכל להתקבל
ללימודים בכל אוניברסיטה אחרת.
3 .3הטרדה מינית:
הטרדה מינית והתנכלות כמשמען בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה
מינית ,הן עבירות משמעת חמורות ויחולו עליהן הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית.
4 .4איסור שימוש בטלפונים סלולריים וזימוניות:
קיים איסור מוחלט להכניס טלפונים סלולריים וזימוניות לכיתות ולספריות.
החזקת מכשיר טלפון סלולרי או זימונית (אפילו סגורים) בשעת בחינה תביא לפסילת
הקורס על יד ועדת משמעת.
הנהלת האוניברסיטה פונה אליכם בקריאה לא להיכשל ולא להכשיל ולשמור על טוהר המידות.

דמי אבטחה
ההשתתפות בבחינות מותנית בהצגת כרטיס נבחן מאושר .בכרטיס הנבחן רשומים מספרי
הקורסים בהם הסטודנט רשאי להיבחן .כרטיסי הנבחן ישלחו לסטודנטים לפני הבחינות
באמצעות הדואר.
דין תשלום זה כדין תשלום שכ”ל לכל דבר ועניין.

כרטיס נבחן
ההשתתפות בבחינות מותנית בהצגת כרטיס נבחן מאושר .בכרטיס הנבחן רשומים מספרי
הקורסים בהם הסטודנט רשאי להיבחן .כרטיסי הנבחן ישלחו לסטודנטים לפני הבחינות
באמצעות הדואר.
על הסטודנט לוודא היטב כי כל הקורסים שלומד רשומים על גבי כרטיס הנבחן.
לא תינתן כל אפשרות להיבחן בקורסים שלא יופיעו על גבי כרטיס הנבחן.
תלמידים אשר שילמו את מלוא שכר הלימוד עד למועד הפקת כרטיסי הנבחן יקבלו כרטיס
ממוחשב ומאושר על-ידי המחשב .תלמידים החייבים שכר לימוד יורשו להבחן רק עם כרטיס
נבחן החתום ע”י הבנק.
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תלמיד ששכח /איבד כרטיס נבחן יוכל לבקש אישור נוסף במדור שכ”ל או במוקד שמ”ע אתו
יוכל לגשת לבחינות.

נהלי פניה לארכיב
בפנייתך לארכיב עליך להציג תעודת זיהוי או דרכון .כל פניה לארכיב תעשה בשעות קבלת
קהל בלבד.

שינויים בפרטים אישיים
חובה על התלמידים להודיע למדור תוכניות לימודים ומעקב בכל מקרה של שינוי או שיבושים
ברישומי המחשב בפרטים אישיים (כגון :מען מגורים ,שם משפחה וכד’) על גבי טופס “שינוי
פרטים אישיים” המופיע באתר האוניברסיטה ולשלוח ע”פ הכתובת:
אוניברסיטת בר אילן מדור תל”מ ,רמת גן  52900או באמצעות פקס 03-7384012 :או למוקד
שמ”ע .*9392
המשנה את מספר ת”ז או דרכון ,עליו לצרף צילום העמוד בתעודת זיהוי הכולל את מספר ת”ז.

קודי משתמש לסטודנטים הלומדים במסלולים ובקורסים דורשי מחשב
כל סטודנט יכול לראות את מספרי המשתמש שלו במערכת המידע האישי לסטודנט.
כדי לקבל את רשימת קודי המשתמש שלך ,עליך להיכנס לאתר בר-אילן,
בכתובת  http://www.biu.ac.ilולבחור את האפשרות לפי הסדר הבא:
סטודנטים  --מידע כללי ואישי לסטודנט  --מידע לסטודנט  --מידע אישי  --שם משתמש
במחשב.
בשלב זה תידרש להקיש את מספר הזהות (ללא ספרת בקורת) ואת הקוד האישי בן  4ספרות.

דיקאנט הסטודנטים
טלפון ,03-5318274 :פקס03-5351522 :
דואר אלקטרוניdeanst@mail.biu.ac.il :
בבניין הסטודנטים 108
ייעודה של לשכת דיקאן הסטודנטים הוא לפעול לרווחת הסטודנטים בקמפוס ,ולתרום ליצירת
תחושה של הרמוניה קהילתית בין הסטודנטים לבין סגל המרצים והעובדים המנהליים.
מדור תלמידי חו”ל :קליטת תלמידי חו”ל ללימודים לתואר אקדמי ,מכינה קדם אקדמית
לעולים חדשים ותיירים ,תוכנית מיוחדת לתלמידי חו”ל באנגלית ( .)03-5317640כמו גם
פיתוח תוכניות חדשות ללימודי תואר בשפה האנגלית.
מדור שירותי סטודנט :הלוואות ,פעילות ציבורית ,תרבותית ,חברתית ופוליטית בקמפוס,
מילואים ,נציב קבילות הסטודנטים (.)03-5318652
מדור מעונות :אכלוס ,תחזוקה ,פעילות חברתית במעונות (.)03-5318392
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תכנית ההבנה וההידברות בין סטודנטים חילוניים ודתיים :מטרת התוכנית היא להביא להבנה
הידברות והיכרות הדדית עם עולם מושגים ,ערכים ,תפיסות ועמדות בין דתיים וחילוניים.
לגשר על הפערים באמצעות הידברות וכן עידוד למנהיגות ואחריות חברתית (.)03-5318978
היחידה למעורבות חברתית:
היחידה למעורבות חברתית ע”ש סיביל ויגדור מעניקה סיוע לימודי-אקדמי לסטודנטים עם
קשיים לימודיים .סטודנטים משנה ב’ ומעלה ,בעלי הישגים לימודיים גבוהים יכולים להשתלב
כחונכים ביחידה בתמורה למלגה או בתמורה לפטור מקורס כללי.
משרדי היחידה נמצאים בבנין ( 407ליד בנק מזרחי-טפחות) קומה ראשונה.
מס’ טלפון03-5318491 -
פרויקטים ביחידה למעורבות חברתית:
1 .1חונכות לסטודנטים עם מוגבלות פיזית-מטרת הפרוייקט לסייע לסטודנטים עם מוגבלות
פיזית לממש את הפוטנציאל הלימודי הטמון בהם על אף המגבלה .במסגרת היחידה ניתן
לקבל הכוון לימודי ,חונכות ,עזרה טכנית והתאמות בלימודים.
2 .2חונכות לסטודנטים עם לקות למידה -מטרת הפרוייקט לסייע לסטודנטים עם לקות
למידה לפתח אסטרטגיות ודרכי למידה יעילות .סטודנטים יוכרו כלקויי למידה רק בהצגת
אבחון ממרכז חדד או אבחון מת”ל.
3 .3חונכות אקדמית לסטודנטים המתמודדים עם מגבלות נפשיות -מטרת הפרוייקט לסייע
לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות נפשית לממש את יכולתם להצליח בלימודים
ולאפשר להם לפתח עצמאות אקדמית.
4 .4ראויים לקידום -סטודנטים תושבי הפריפריה שהתקבלו ללימודים במסגרת העדפה
מתקנת או שלומדים באוניברסיטה במסגרת תוכנית “עתידים”.
5 .5שיעורי עזר לעולים חדשים ויוצאי אתיופיה.
6 .6שיעורי עזר לבני מיעוטים.
7 .7הל”ב -מטרת הפרויקט לעזור לאוכלוסיות שמתחת לקו העוני בקבלת ייעוץ משפטי.
הייעוץ ניתן ע”י סטודנטים מהפקולטה למשפטים.

המרכז לייעוץ ללימודים ולפיתוח הקריירה
המרכז ללימודים ולפיתוח קריירה שם לעצמו מטרה לסייע בבחירה נאותה ,מושכלת ושקולה
של מסלול לימודים ומקצוע תוך הכרה עצמית טובה יותר ,הכרת האפשרויות הלימודיות
והמקצועיות הקיימות והמתאימות לך בהווה וכן אלטרנטיבות להתפתחות לימודית מקצועית
בעתיד.
המרכז מעמיד בכל תחומי פעילותו צוות פסיכולוגים מומחים בכיר בעל ניסיון עשיר ,מגוון ורב
שנים בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית.
הייעוץ כולל שיחות אישיות (בין  3ל 5 -מפגשים) עם פסיכולוג/ית תעסוקתי/ת הוא מותאם
אישית לצורכי הפונה.
כמו כן ,ספריה ממוחשבת ועדכנית למקצועות ומוסדות לימוד עומדת לרשות הפונה.
השרות פתוח לסטודנטים ולקהילה בתעריפים מותאמים.
בניין  ,106קומה ראשונה .טל’ 03-5317024
דוא”ל Counseling-center.A-C-d@mail.biu.ac.il
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שירותי הייעוץ לסטודנטים
תקופת שהות הסטודנטים באוניברסיטה משמעותית בעיצוב אישיותם ודרכם בחיים.
אנו מודעים להתמודדויות העומדות בפני הסטודנטים עם התרחבות שטחי העצמאות ,ניתוק
מהבית ,הכרויות חדשות וקשיי לימוד.
שירותי הייעוץ לסטודנט מעמידים לרשותך צוות יועצים מקצועי במכלול רחב של לבטים
וקשיים ,בהם נתקלת או מהם את/ה חושש/ת בתקופת לימודיך באוניברסיטה.
אם ברצונך לשוחח עם איש מקצוע על התלבטויותיך בתחום הלימודים מתח וחרדה לקראת
בחינות או קשיים אישיים ,משפחתיים ובין אישיים ,אנו פה עומדים לרשותך.
לתשומת ליבך :במשך השנה אנו מקיימים בשרותי הייעוץ מספר סדנאות בנושא חרדת
בחינות העשויים לסייע לך במידה ונתקלת בקושי בתחום זה .למידע נוסף ,הנכם מוזמנים
להיכנס לאתר של המרכז לייעוץ לסטודנטים דרך אתר האוניברסיטה.
כל סטודנט הרשום באוניברסיטה זכאי לשרות זה .סטודנט משתתף בתשלום חלקי.
ניתן לפנות לשירותי הייעוץ באופן אישי בשעות הקבלה המתעדכנות מדי שנה או טלפונית
למספר  .03-5318450השרות ממוקם בקומת קרקע בבניין ע”ש מריה פינקל ורות רקמן ()407
סודיות מקצועית מוחלטת ומובטחת.

הגבלת עישון באוניברסיטה
אין לעשן במבנים ו /או במתקנים של האוניברסיטה למעט ב”פינות העישון” שהוקצו לכך.
הפרת הוראה זו מהווה עבירת משמעת.

פר”ח  -פרויקט החונכות
תמורת  4שעות חונכות בשבוע בלבד תקבל:
1 .1מלגה בגובה  5,200ש”ח המועברת ישירות לחשבון הבנק.
2 .2החזר הוצאות נסיעה.
3 .3זכות לקבלת מלגות נוספות מהאוניברסיטה ומגורמים אחרים ו ...חוויה אישית וחיובית
לעצמך ולילד הנחנך.
הפעילות יכולה להתקיים במסלול אישי ,סטודנט וחניך או בפעילות קבוצתית בנושאים שונים
למשל :מדעים ,בריאות ,טבע ,איכות הסביבה ,העשרה בבתי ספר או במרכז פר”ח.
ההרשמה ושנת הפעילות יחלו ב .11.8.13 -ההרשמה תיערך דרך אתר פר”ח .באתר ניתן
לקרוא על הפרויקט ותכניו .www.perach.org.il

המכון הגבוה לתורה  -בית המדרש
המכון הגבוה לתורה -בית המדרש נוסד כדי לאפשר לסטודנטים לימודים תורניים בד בבד
עם לימודיהם האקדמיים באוניברסיטה.
הלימודים מתקיימים במסגרת חברותות ,סדרים ,שיעורי רמי”ם וכדומה ,בשעות הבוקר ולפני
הצהריים  8:30-13:00ואחרי הצהריים בשעות .14:00-18:00
תשומת לב רבה מוקדשת להתאמת השעות של הסטודנט בין הקורסים השונים בלימודיו
באוניברסיטה לבין שעות לימודיו במכון ,ומאמץ מיוחד נעשה ע”י האוניברסיטה והמכון למנוע
חפיפות .בנוסף שעות הלימוד השונות במכון בימים שונים נועדו לפתור בעיות מעין אלו.
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במכון ישנן כמה תוכניות לימוד:
yyגמרא בעיון ובבקיאות.
yyלימודים לקראת בחינות והסמכה לרבנות.
yyתכנית רבנות מעשית -קהילתית.
yyתכנית “למד כפי יכולתך”.
yyתכנית ראשית – תכנית העשרה לסטודנטים חסרי רקע ביהדות.
yyשיעורים במקרא ,תולדות הפסיקה וחסידות ,מחשבת ישראל ומבואות לספרות חז”ל.
yyתכנית מיוחדת לדוקטורנטים מצטיינים.
yyימי עיון בנושאים שונים ו”עולמות נפגשים” – מפגשים בין חוקרים מן האקדמיה וסגל בית המדרש.
לבחירת הסטודנט מסלולי לימוד בבית המדרש
מסלול הלימודים הישיבתיים  22ש”ש -מזכה במלגה לקראת כיסוי שכר לימוד.
מסלול לימודי בית המדרש  16ש”ש -מזכה במלגה לקראת כיסוי שכר לימוד.
מסלול מיוחד לתלמידי ביה”ס להנדסה ,ביוטכנולוגיה ,אופטומטריה ,וביולוגיה חישובית
 14ש”ש -מזכה במלגה לקראת כיסוי שכר לימוד.
“למד כפי יכולתך”  -לימוד של מספר שעות לפי היכולת.
תכנית לדוקטורנטים מצטיינים  25ש”ש -פרטים נוספים במשרד המכון.
תכנית “ראשית” -תכנית יחודית עבור סטודנטים חסרי רקע ביהדות המעוניינים ללמוד יהדות
באופן בלתי אמצעי .התכנית מציעה מגוון שיעורים המותאמים לסטודנטים וכן ליווי אישי לכל
סטודנט ע”י דוקטורנט וחברותות ותיקון מקרב ותיקי תלמידי המכון.
תלמידי המכון הגבוה לתורה הלומדים שנתיים ומעלה יהיו פטורים מכל לימודי היסוד ביהדות
וממבחן במושגי יסוד ביהדות ,וכן משני קורסים כלליים .פטור זה ניתן לתלמידי המכון בלבד.
תלמידי המכון הלומדים שנה אחת בלבד ,יהיו פטורים ממחצית מלימודי היסוד ביהדות
ומקורס כללי אחד.
לתלמידי המכון ניתנות מלגות שנתיות בהתאם למצבם המשפחתי והכללי .נוסף על כך
ניתנים פרסי לימוד לתלמידים מצטיינים.
הנהלת המכון שומרת לעצמה זכות החלטה סופית בדבר קבלת תלמידים לפי שיקוליה
הבלעדיים .פרטים נוספים אודות הלימודים ,נהלים תשלום שכ”ל ומלגות יינתנו בעת
ההרשמה בפועל לבית המדרש.
הרשמה באינטרנט בכתובתwww.mgl.org.il :
וכן במזכירות המכון בטל’ 03-5318479
בשעות  13:00 9:00-בפקס 03-7384023
דוא”לbiu.machon@gmail.com :
לפרטים על תכניות הדוקטורנטים ותכנית רבנות מעשית נא לפנות למשרדי המכון.

המדרשה
המדרשה מציעה מכלול תכניות רב ומגוון בכל תחומי לימודי הקודש ,ומיועד לכלל הסטודנטיות
באוניברסיטה ,מן הארץ ומחוץ לארץ ,בוגרות בתי ספר תיכוניים דתיים וכלליים ,אולפנות
ומדרשות .המדרשה מציעה שילוב ייחודי בין רכישת השכלה אקדמית ולימוד תורני נרחב
ומעמיק המעניק ללומדות חוויה רוחנית עמוקה ובלתי נשכחת .תכניות המדרשה מתאימות
לסטודנטיות לתואר ראשון ,שני ושלישי.
סטודנטית הלומדת במדרשה תכנית מלאה פטורה מקורסי יסוד ביהדות ומבחן במושגי יסוד
ביהדות.
הוראות להרשמה לשנה האקדמית ,תשע״ד 2013-2014
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פטור מקורסים כלליים  -לימוד חמישה קורסים שנתיים במדרשה ( 10ש”ש) מקנה פטור
מקורס כללי אחד ,פטור משני קורסים כלליים יינתן למי שתלמד במדרשה  10קורסים
שנתיים ומעלה ( 20ש”ש).
תחומי הלימוד
תחומי הלימודי במדרשה כוללים :תנ”ך; תורה ,נביאים ,כתובים ,פרשנות המקרא ותחומים
משיקים; תורה שבעל פה :משנה ,תלמוד ,מדרש ואגדה ,והלכה למעשה .מחשבת ישראל :מחשבת
הראשונים ,מחשבת האחרונים ,חסידות ,אקטואליה והלכה ,הבית היהודי וחיי המשפחה.
זמני הלימודים
השיעורים במדרשה מתקיימים בימים א’-ה’  ,בין השעות  .19:30 – 08:00פריסה זו מאפשרת
לסטודנטיות לשלב את לימודי המדרשה עם הלימודים לתואר .ימי הלימוד במדרשה תואמים
את לוח הזמנים האקדמי .להוציא את תכנית אלול המתקיימת בפגרת הקיץ.
תכניות הלימוד
 .1תכנית המדרשה  -כוללת  28ש”ש במשך הלימודים לתואר הראשון .החלוקה בין השנים
היא אישית ונעשית על פי בחירת הסטודנטית .סטודנטיות הפטורות מחלק מקורסי
היסוד באוניברסיטה (תלמידות הפקולטה למדעי היהדות ,הפקולטה למשפטים ובוגרות
מדרשות) ילמדו במדרשה באופן יחסי לחובת לימודי היסוד שלהן ביהדות .תלמידות
מדעי החיים ,מדעים מדויקים ,מדעי המוח והנדסה חייבות ב 20-ש”ש בלבד ,במדרשה.
 .2מתיבתא -תכנית בית המדרש ,לימוד מוגבר ,של  20ש”ש בשנה מתוכם גם לימוד
בחברותות בתחומים המוזכרים לעיל .הלומדות במסלול זה מקבלות מלגת לימודים.
 .3תכנית אתנחתא  -תכנית המיועדת לבוגרות צבא ,שרות לאומי ולכל המבקשת אתגר
רוחני ובסיס איתן להמשך הדרך .התכנית מציעה לימוד יחודי המותאם באופן אישי
ומאפשר למשתתפות בה להשלים בגרויות ,פסיכומטרי ,לעבוד וכיו”ב .תוך שימת דגש
על פעילות חברתית והתנסות חוויתית .הלימודים בתכנית מוכרים כמילוי חלק מהחובות
בלימודי יסוד עבור הממשיכות באוניברסיטה ומזכה אותן במלגה.
 .4תכנית “חושן משפט”  -בתכנית זו לימודים מתקדמים מעמיקים של שולחן ערוך;
חלקים מחושן משפט ואבן העזר ,והם כוללים את נושאי הלימוד הנדרשים להכשרת
טוענות בתי דין .התלמידות מתחייבות להקדיש לתכנית זו  8ש”ש .תכנית זו היא בשילוב
עם הפקולטה למשפטים באוניברסיטה ,והם מוכרים כחלק מהדרישות לתואר שני.
המשתתפות בתכנית זכאיות למלגה.
 .5תכנית דוקטורנטיות מצטיינות הנשיא  -התכנית מיועדת לסטודנטיות לתואר שלישי
הכלולות בתכנית מצטייני הנשיא המשלבות את לימודיהן לתואר עם לימודים תורניים
גבוהים .משתתפות התכנית יקבלו מלגת עידוד.
 .6שומעות חופשיות ומשתלמות  -המדרשה פותחת את שעריה לכל החפצות בלימוד
תורה ,בנות שירות לאומי ,מורות משתלמות וגמלאיות ולכל מי שנפשה חשקה בתורה.
 .7תכנית להכשרת מדריכות כלות -המדרשה מקיימת תכנית להכשרת מדריכות כלות ,הן
למגזר הדתי והן למגזר החילוני.
 .8תכנית ראשית  -התכנית מיועדת לסטודנטיות שאינן בעלות רקע דתי .בתכנית נלמדים
נושאים בסיסיים להכרות ראשונית עם ארון הספרים היהודי ,מעגל החיים והמשפחה בעם
ישראל ,התכנית מתבססת על סדנאות לימוד מעמיקות .והמשתתפות בה זכאיות למלגה.
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ההרשמה באתר האינטרנט Midrasha.biu.ac.il :
לפרטים נוספים ולקביעת ראיון במזכירות המדרשה 03-5318270
בין השעות  8:30-15:30בימים א’-ה’
דוא”לbiu.midrasha@gmail.com :

ספרים בהנחות לסטודנטים בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן
הנך יכול/ה לרכוש את פרסומי הוצאת אוניברסיטת בר-אילן וליהנות מהנחה של 20%
ממחיר הספר וללא מע”מ ,בעת קנייה ישירה בחנות בית ההוצאה הנמצאת בבית בגין ,קומת
מרתף (בנין מס’  ,217חדר  )13בימים א -ה ,בין השעות  .08:00-15:00טל’ ,03-5318575
.03-5318401
אתר בית ההוצאה באינטרנט www.biupress.co.il :דואר אלקטרוניpress@mail.biu.ac.il -

ברוקדייל “תכנית הקשר”
ניתן להצטרף בשנת הלימודים תשע”ד לתכנית הקשר במסגרת תכנית בר-אילן ברוקדייל,
שמטרתה עזרה ועידוד של קשישים.
סטודנטים באוניברסיטת בר-אילן המצטרפים לתכנית הקשר מתחייבים ל 28 -מפגשים
שבועיים בני שעתיים לפחות בביתו/ה של קשיש/ה הגרים בסביבת האוניברסיטה.
תמורת פעילות ההתנדבות הנ”ל תינתן לסטודנט/ית מלגת שכ”ל בגובה .₪ 3,000
לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות החל מ 1.9.13 -למשרדי תכנית בר-אילן ברוקדייל ,בנין .108
בטלפונים 03-5351823 ,03-5318590 :טפסים לבקשותwww.biu.ac.il/brookdale :

לוח מודעות
אנו מפנים את תשומת לב כל ציבור הסטודנטים על חובתם לעיין בקביעות בלוח המודעות
של המחלקות באוניברסיטה.

הודעה על הפסקת הלימודים
תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את
לימודיו ,יודיע על כך במכתב רשום למדור תוכניות לימודים ומעקב ,או באמצעות ‘אתר הזמנת
אישורים’ שנמצא באתר מנהל הסטודנטים בכתובתhttps://dory.os.biu.ac.il/TfsStdWeb :
ויחזיר את כרטיסי הסטודנט והאישורים שקיבל.
הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל מלגה
בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
על התלמיד לשמור עותק מהמכתב הרשום ומאישור המשלוח.
מכתב למחלקה  /לפקולטה או למדור שכ”ל או הודעה בע”פ אינם מהווים הודעה על הפסקת
לימודים.
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חיוב בשכר -לימוד במקרה של הפסקת לימודים
 .אמועמדים חדשים -שלא ערכו תוכניות לימודים*
1 .1מועמד חדש שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום  15.8.2013ולא ערך תוכנית לימודים
יקבל את מלוא המקדמה ששילם ע”ח שכר הלימוד.
2 .2מועמד חדש שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום  15.9.2013ולא ערך תוכנית לימודים
יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם ע”ח שכר הלימוד.
3 .3מועמד חדש שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר  15.9.2013ולא ערך תוכנית לימודים
יחויב במלוא המקדמה ששילם ע”ח שכר הלימוד.
 .בתלמידים שערכו תוכנית לימודים**
1 .1סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד
 15.8.2013יקבל את מלוא התשלום ששילם ע”ח שכ”ל.
2 .2סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד
 15.9.2013יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם ע”ח שכ”ל.
3 .3סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד
( 13.10.2013יום פתיחת שנת הלימודים) יחויב במלוא התשלום הראשון.
4 .4סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד
ליום  15.11.2013יחויב ב 40%-מגובה שכר הלימוד* הכולל שחויב בו ובתוספת
התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.
5 .5סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד
ליום  15.1.2014יחויב ב 60% -מגובה שכר הלימוד* הכולל שחויב בו ,ובתוספת
התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.
6 .6סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים לסמסטר א’ בלבד ויודיע על
הפסקת לימודים אחרי ה 15.1.2014 -יחויב במלוא שכ”ל הכולל שחויב בו ובתוספת
התשלומים הנלווים.
7 .7סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד ליום
 14.3.2014יחויב ב 85% -מגובה שכר הלימוד* הכולל שחויב בו ובתוספת התשלומים
הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.
8 .8סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו לאחר
 15.3.2014יחויב במלוא שכר הלימוד* הכולל שחויב בו ,ובתוספת התשלומים
הנלווים בין אם למד ובין אם לא למד.
אם יהיו שינויים לשנה”ל תשע”ד יחולו שינויים אלה על הנרשמים ללימודים לאותה שנה והם
יובאו לידיעת המועמדים שיתקבלו ללימודים.
הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא מבטלת למפרע כל מלגה (לרבות פטור משכר
לימוד) בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו ולא קיבל בדואר חוזר אישור על קבלת
הודעתו תוך שבועיים מיום פנייתו ,עליו לפנות שנית למדור שמ”ע *9392
הדיון בבקשות להחזרת התשלומים יתחיל חודש לאחר תחילת שנה”ל
ופונים יקבלו תשובה בכתב באמצעות הדואר.
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במקרה של הפסקת לימודי הסטודנט על ידי האוניברסיטה – בגין אי תשלום שכר לימוד או אי
הרשמה לקורסים ,או בגין אי עמידה בתנאים אקדמיים ,או על פי החלטה של ועדת משמעת
יחויב הסטודנט בשכר לימוד לפי תאריך ההחלטה על הפסקת לימודיו ,או לפי התאריך הקבוע
באותה החלטה כתאריך בו יופסקו הלימודים ,המאוחר בין השניים.
* תלמידים לתואר ראשון שמודיעים על הפסקת לימודים מחויבים לפי תעריף שכר-לימוד
הבסיסי הגבוה ללא הפחתה עפ”י המצוין בעמ’ .3
** סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים ומחק את כל הקורסים מרישומי המחשב
בתקופת השינויים יחשב הדבר כהודעה על הפסקת לימודים ויחויב ע”פ תקנון הפסקת
לימודים.
התנאים להפסקת לימודים בתוכניות המיוחדות על פי הכללים המופיעים בפרסום של התוכנית
הספציפית.

שירות מילואים
על כל סטודנט החייב בשרות מילואים ,להודיע ליחידתו בטופס עדכון פרטים אישיים ובצרוף
אישור מהמוסד בו הוא לומד על עובדת היותו סטודנט בשנה”ל השוטפת.
האישור יכלול גם את שם הפקולטה בה הוא לומד ואת שנת לימודיו ,זאת כדי למנוע מזימון
הסטודנטים שלא לצורך ומעל למכסה המותרת.
אגודת הסטודנטים ודיקאן הסטודנטים דואגים ליישום אמנת הסטודנט המשרת במילואים
ומעניקים הטבות ואירועים ייעודיים וייחודיים.
פרטים נוספים ניתן לקבל:
בדוא”ל מחלקת מילואים של אגודת הסטודנטים miluim@bis.org.il
או באתר האינטרנט www.bis.org.il
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לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע”ד 2013-2014
יום ראשון ללימודים

יום ראשון ,ט׳ בחשוון תשע״ד

13.10.2013

חופשת חנוכה *

יום ראשון ,כ״ח בכסלו תשע״ד

1.12.2013

צום י’ בטבת (אין לימודים)

יום שישי ,י׳ בטבת תשע״ד

13.12.2013

יום אחרון ללימודים
בסמסטר א’

יום שישי ,ט״ז בשבט תשע״ד

17.1.2014

חופשה בין הסמסטרים

מיום ראשון ,י״ח בשבט תשע״ד עד
יום שישי ,כ״א באדר א׳ תשע״ד

19.1.2014
( 21.2.2014ועד בכלל)

יום ראשון ללימודים
בסמסטר ב’

יום ראשון ,כ״ג באדר א׳ תשע״ד

23.2.2014

חופשת פורים

מיום חמישי ,י״א באדר ב׳ תשע״ד
עד יום שני ,ט״ו באדר ב׳ תשע״ד

13.3.2014
( 17.3.2014ועד בכלל)

חופשת פסח

מיום רביעי ,ט׳ בניסן תשע״ד
עד יום שלישי ,כ״ב בניסן תשע״ד

9.4.2014
( 22.4.2014ועד בכלל)

חידוש הלימודים

יום רביעי ,כ״ג בניסן תשע״ד

23.4.2014

יום הזיכרון
ויום העצמאות (נדחה)

מיום שני ,ה׳ באייר תשע״ד
עד יום שלישי ,ו׳ באייר תשע״ד

5.5.2014
( 6.5.2014ועד בכלל)

חופשת יום ירושלים

יום רביעי ,כ״ח באייר תשע״ד

28.5.2014

חופשת חג שבועות

מיום שלישי ,ה׳ בסיון תשע״ד
עד יום שישי ,ח׳ בסיון תשע״ד

3.6.2014
( 6.6.2014ועד בלל)

יום הסטודנט

(ט.נ( ).משעה  14:00ואילך)

יום אחרון ללימודים

יום שישי ,כ״ב בסיון תשע״ד

20.6.2014

יום ראשון ללימודים בתשע”ה

יום ראשון ,ב׳ בחשוון תשע״ה

26.10.2014
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הערות:
		
הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (יום השואה ,יום הזיכרון לחללי
		
מערכות ישראל ,עצרת זיכרון ליצחק רבין ז״ל).
		
ביום רביעי ,י״ב בחשון תשע״ד ,16.10.2013 ,בשעות  ,12:00-14:00תתקיים עצרת זיכרון
לרה״מ  -יצחק רבין ז״ל .בשעות אלה לא יתקיימו לימודים			.
* בשאר הימים בהם מדליקים נרות ,ייפסקו הלימודים בשעה 		.16:00
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום ראשון ,כ״ז בניסן תשע״ד ,27.4.2014 ,ייפסקו הלימודים בשעה
			
.18:00
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה) ,יום שני ,כ״ח בניסן תשע״ד ,28.4.2014 ,בשעות
		
 ,12:00-14:00תתקיים עצרת זיכרון .בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
ביום ראשון ,ד׳ באייר תשע״ד ,4.5.2014 ,לא יתקיימו לימודים בין השעות 14:00 – 12:00
עקב קיום עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל .באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה
.18:00

זמני תפילה
זמני תפילת מנחה בבית הכנסת15:35 ,14:30 ,13:35 ,12:30 :
זמני תפילת ערבית בבית הכנסת19:35 ,17:35 :
הבהרה
האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים כמפורט
בידיעוניה השונים .למרות זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להעריך את שנת
הלימודים או לשנות את מועד הסמסטרים והחופשות ו /או להכניס כל שינוי אחר בלוח
הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה ,טכנית או אקדמית ,לפי שיקול דעתה.
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מיקום המחלקות בתקופת הרישום לקורסים
הפקולטה למדעי החברה
המחלקה

אזור
מדעי הטבע

הפקולטה
למדעי החברה
מדעי הטבע
עבודה
סוציאלית
מורשת
כלכלה
ישראל
מדעי המדינה מדעי הטבע

תכניות מיוחדות
בי״ס לתקשורת סטודנטים
שלטון מקומי מדעי הטבע
מדעי הטבע
סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה

בנין
מדעי החברה
מדעי החברה

טלפון

מספר קומה מספר
חדר
בנין
5318381/2 122-126
א׳
213
213

א׳

כלכלה ומנה״ע 504

א׳

213

ב׳

מזכירות
חדר 120
מזכירות
חדר 107
247 ,246

ג׳

331

א׳
ג׳
ד׳

23
322
מזכירות
חדר 401
מזכירות
חדר 420
חדר 400
מזכירות
422
חדר 5317672 302
5317519
(5317042ביעוץ)
חדר  219תואר ( 1ביעוץ
)8469 5318444
 301-303תואר 2
,5318456
5317706
5318340/1
319
5318442
217
מזכירות 5317010
חדר 5317870 302
חדר 5318276 ,301
 304 ,303תואר 1,2
5318899
119
5318838

מדעי החברה

לאוטרמן
מדעי החברה
מדעי החברה

109
213
213

יעוץ ארגוני
קרימינולוגיה

מדעי הטבע

213

ד׳

פסיכולוגיה

מדעי החברה בנין פסיכולוגיה 902

ג׳

מדעי החברה ביה״ס לחינוך

905

ב׳

מדעי הטבע מדעי החברה
גאוגרפיה
הכשרת מורים מדעי החברה ביה״ס לחינוך
שטרן
החוג המשולב מורשת
למדעי החברה ישראל
(פרט ,כלל,
רנטגן)
שטרן
מורשת
המחלקה
ישראל
לניהול
כלכלה ומנהל
ביה״ס למנהל מורשת
עסקים
ישראל
עסקים

213
905
605

ג׳
ב׳
ג׳

605

ג׳

504

א׳

חינוך

מדעי החברה

ג׳
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תואר5318280 1
תואר5318354 2
5318920
5318347
תואר 2 1
5318420
תואר 3
5317832
5318386
5317061
5318560
תואר 1
5318376
תואר 2
5318378
5318093
5318221/241

הפקולטה למשפטים
המחלקה
הפקולטה
למשפטים

אזור

בנין

משפטים

משפטים

טלפון

מספר קומה מספר
חדר
בנין
חדר  001תואר 5318415 1
306
תואר 5318835 2
ייעוץ 5318162/1

הפקולטה למדעי הרוח
מחלקה

בנין

אזור

הפקולטה
למדעי הרוח

מדעי הטבע

רשות מחקר
בית בגין

מספר קומה
בנין
א׳
217

מספר
חדר

טלפון
5318370/1

מוסיקה

מדעי הרוח

מוסיקה

1005

קומת מזכירות 5318405
כניסה חדר 003

פילוסופיה

הרוח

יעקובוביץ

1002

ב׳

207

5318256

צרפתית

הרוח

קורט

1004

ג׳

306

5318232

לימודי מידע

מורשת
ישראל

6,5

5318351

ב.א .רב תחומי
במדעי הרוח
לימודים
קלאסיים

מדעי הרוח
מורשת
ישראל

ערבית

ג’

מזכירות 5318370/1
חדר 380
מזכירות 5318231
חדר 17

רוח

קורט

1004

ג׳

יהדות

ס״ל

404

ב׳

מזכירות 5318374
יעוץ 5317975
5318238/6
203

קורט

1004

ב׳

206

קורט

1004

א’

מזכירות 5318281
חדר 105

יהדות

410

ב׳

5318390

קורט

1004

קומת 004
כניסה

אנגלית
מתמחים
ספרות ובלשנות
רוח
תרגום וחקר
התרגום
ספרות משווה

מדעי הרוח

הסטוריה כללית יהדות
אנגלית כשפה
זרה

502/3

רוח

יעקובוביץ

1002
502/3

214

5318227

5318237/636
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הפקולטה מדעים מדוייקים
אזור

המחלקה

בנין

הפקולטה למדעים מדעי הטבע כימיה
מדוייקים
מדעי הטבע מחשבים
מדעי המחשב
ומתמטיקה
מדעי הטבע מחשבים
מתמטיקה
ומתמטיקה
וסטטיסטיקה
מדעי הטבע פיסיקה
פיסיקה
מדעי הטבע פיסיקה
ביופיסיקה
מדעי הטבע כימיה
כימיה
אופטומטריה

מדעי הטבע שלייפר

קומה

מספר
בנין
א׳
211

מספר חדר
102

216

ב׳

מזכירות 102

216

ב׳

מזכירות 103

202
202
211

ג׳
ה׳
א׳

319
511
מזכירות 115

304

קרקע חדר 08

טלפון
5318585/6
5318735
5318866
7360497
5318408/7
5318433/4
5318433/8427
5318310
5318309
5352483
5317268

הפקולטה להנדסה
המחלקה
הפקולטה
להנדסה

אזור
רוח

בנין
הנדסה

קומה

מספר
בנין
 1105א’

מספר חדר
מזכירות A
165

טלפון
5317722
5317633

הפקולטה למדעי החיים
המחלקה
הפקולטה למדעי
החיים
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אזור

בנין

מדעי הטבע מדעי החי

קומה

מספר
בנין
ב׳
212
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מספר חדר

טלפון

מזכירות חדר
214 215

5318209
ייעוץ 5317019
5317250

הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה
הפקולטה למדעי
היהדות
לימודי יסוד

אזור
יהדות

בנין
יהדות

מספר
בנין
ג׳
410

מספר חדר

קומה

317

טלפון
5318233
5318246/7
5318361
5318671
5317287
5318413

מורשת נייגל
ישראל
יהדות יהדות

507

כניסה

8

410

כניסה

047

יהדות
יהדות
יהדות

יהדות
יהדות
יהדות

410
410
410

כניסה
ג׳
ג׳

27
הרשמה 323
303

5318353
5318235
5318630

יהדות
יהדות

יהדות
יהדות

410
410

א׳
כניסה

113
006

5318229
5318226

יהדות

יהדות

410

כניסה

002

יהדות

יהדות

410

א׳

104

,5318253
5318226
5318228

יהדות
יהדות
יהדות

410
410
410

ב׳
א׳
כניסה

מחשבת ישראל

רוח

יעקובוביץ

1002

כניסה

המדרשה

יהדות

המדרשה

405

כניסה

237
127
מזכירות
חדר 15
מזכירות
חדר 2
013 ,014

מכון הגבוה לתורה יהדות

המכון הגבוה 411
לתורה

כניסה

מזכירות ,07
08

5318479

יהדות

410

ב׳

206

5317013

החוג הרב תחומי
במדעי היהדות
אמנות יהודית
תולדות ישראל
ספרות עמ״י
המרכז ללימודי
יידיש
תנ״ך
לימודי עריכה
לשונית
לשון עברית

הבעה אקדמית
ואולפן
לימודי ארץ ישראל יהדות
תלמוד  /תושבע”פ יהדות
יהדות
מזרח תיכון

יהדות בת זמננו

יהדות

5318350
5318593/8612
5317407
5318421/257
5318270/608
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לימודים בינתחומיים
המחלקה
פרשנות ותרבות
מדעי המוח תואר 1

אזור

בנין

מספר
חדר
305
308

5317654
5317795

גונדה 901

א׳

113

5317755

ג׳

301

5318230

308

5318043

310

5317756

מורשת ישראל כץ
מורשת ישראל כץ

מספר
בנין
ג׳
604
ג׳
604

תואר 2,3

מרכז הרב
תחומי לחקר
המוח
מורשת ישראל כץ

604

יישוב סכסוכים

מורשת ישראל כץ

604

ג׳

מדע טכנולוגיה וחברה

מורשת ישראל כץ

604

ג׳

מגדר

קומה

טלפון

הוצאה לאור
המחלקה
הוצאת אוניברסיטת
בר-אילן

אזור
מדעי הטבע

מספר
בנין
בנין
בית בגין 217

קומה
א׳

מספר
חדר
,003
063

טלפון
5318575
5318401

ברוקדייל
המחלקה
ברוקדייל
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אזור
סטודנטים

בנין
בית
סטולמן

מספר
בנין
108
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קומה
קרקע

מספר
חדר
076

טלפון
5318590
5317505
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