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 כ"ז תשרי, תשפ"ג 

 2022אוקטובר,  22
 

 

 תלמידי מכינה יקרים ויקרות, 

 

 . אנו שמחים לפתוח אתכם את שנת הלימודים תשפ"ג ומאחלים לכם שתהא השנה מוצלחת, מעניינת ופורייה

 23/10/22תשרי תשפ"ג, ת הלימודים ביום ראשון, כ"ח בלהלן מספר עדכונים חשובים לקראת פתיחת שנ

 

 לקמפוס כניסה 

  עם תמונה כל הנכנסים בשערי האוניברסיטה חייבים להציג תעודה מזהה רשמית – צגת תעודה מזהה בכניסה לקמפוסה

אילן  -אפליקציית בר "ז, דרכון, רישיון נהיגה, כרטיס סטודנט עם תמונה, או תעודת סטודנט דיגיטאלית באמצעות)ת

 (. בטלפון הנייד

 

 בקישור זה –  לוח זמנים אקדמי של המכינה

 

 כרטיס סטודנט ואישור לימודים

ור לימודים דרך סטודנטים שרשומים לקורסים יוכלו למצוא את כרטיס הסטודנט שלהם באפליקציית בר אילן ולהפיק איש

 )אישורים / טפסים(.   בר-האינ

 

 הכוונה ומפת הקמפוס   עמדות

 . 14:00 – 7:30, בשעות 'ה-'בשבוע הראשון ללימודים יוצבו עמדות מידע בארבע נקודות מרכזיות ברחבי הקמפוס, בימים א

 (. 2)שער ראשי (, 5(, שער הדקלים )30(, שער גהה ) 40שער אונו ) להלן פירוט המיקומים:

. פעילות זו מתקיימת בשיתוף של  10:30 – 7:30( בשעות 2ביום ו' תפעל עמדת מידע אחת סמוך לבנק המזרחי )

 האוניברסיטה עם אגודת הסטודנטים.

 . בקישור זה  –  מפת הקמפוס

 

 דלת פתוחה 

 . 12:00  – 10:00זמין לכם בזום בימים א', ג', ה', בשעות  "דלת פתוחה"שירותי צוות המכינה בערוץ 

 

 לסלולר אפליקציה 

למכשירי  . האפליקציה זמינה(הגרסה הרשמית)המותאמת לסלולר  אילן'-'אוניברסיטת בר לרשותכם עומדת אפליקציה של 

בחינות, ניווט  להתעדכן במערכת השעות, ציונים, מועדי בחינות, מיקוםאנדרואיד ואייפון. באמצעות האפליקציה תוכלו 

 .בקמפוס ומפת הקמפוס, מידע על ספריות האוניברסיטה, גישה לפייסבוק ולו"ז אקדמי

 

 שירות במרכז שירות וגיוס בשבוע הראשון ללימודים

לענות  נציגי מדורי המנהל כדי (605ליד בניין  ,19בנין  502מתחם ) במרכז שירות וגיוסבשבוע הראשון ללימודים יחכו לכם 

 . הספריות והמידע, קבלת תלמידים , מערך(תל"מ) שכר לימוד, תוכניות לימוד ומעקב בנושאי על שאלותיכם 

 

 

 

https://mechina-kda.biu.ac.il/files/mechina-kda/shared/lvkh_zmnym_qdmy_-tshpg.pdf
https://stuad.biu.ac.il/node/3591
https://www.biu.ac.il/sites/default/files/inline-files/campus%20map.pdf
https://mechina-kda.biu.ac.il/node/1079
https://www.biu.ac.il/useful-information/information-and-systems/students-app
https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/information/service-and-info-section
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 מערך הסעות ברכבים חשמליים ירוקים )שאטלים( 

 ( סובב קמפוס, כולל רכב נגיש לאנשים עם מוגבלות. האוניברסיטה מפעילה מערך היסעים פנימי )שאטל

 .בקישור זההמידע המלא 

של  , המאפשרת קבלת חיווי למרחקלשאטל  GPSאפליקצייתסיון ושק לתקופת ני, ת2022באוקטובר  23ביום ראשון, 

תחבורה  בכל שאלה ניתן לפנות לאריק גלעד, רמ"ד. אילן -אפליקציית ברהשאטל מהתחנה. ניתן ל קבל את החיווי גם דרך 

 arik.gilad@biu.ac.il בדוא"ל:

 

 מזון והסעדה 

ע בנושא מזון והסעדה, חנייה, תחבורה פנימית וחיצונית, שירותי צילום, חנות ספרים וציוד  תוכלו למצוא מיד בקישור זה

 משרדי, בנק, סניף דואר, אבדות ומציאות ועוד.

 (. 403)ליד בניין  MOODהלה חדשה  מסעדה בשרית חדשה ובהנבמרכז הקמפוס תחה לידיעתכם, נפ

 )קפה גרג לשעבר(.  306במהלך חודש נובמבר ייפתח סניף "קופי טיים משפטים" בבניין 

 דרוג מקיף.מכולת אומש" עברה ש" –אקדמרקט 

 בקמפוס הצפוני במתחם מעונות אלקטרה.המסחרי במרכז  –יות מסעדות בשריות וחלב

 

 מערך הספריות 

לקבל שירותי השאלה, גישה למקורות מידע רבים, אלקטרוניים ומודפסים וכן שירותי ייעוץ  המערך ניתן  ספריותבכל 

 (.בווטסאפ, בזום וברשתות החברתיות ,בטלפון, במייל)פרונטלי או וירטואליים מרחוק  והדרכה לפי העדפותיכם:

 . מרחבי למידה אישיים וקבוצתייםיתן למצוא מגוון רחב של נונות השבספריות 

 . ת והמידעמערך הספריו דע מלא עלמיל

 

 פתיחת שנה  ם בגין אירועהפסקת לימודי

מפי שאפל )סמוך  המופע יתקיים באתקיים אגודת הסטודנטים אירוע לרגל פתיחת השנה.  2022באוקטובר  26 רביעיביום 

 . 14:00 – 12:00עקב כך, לא יתקיימו לימודים בשעות (, הכניסה חופשית. 107לבניין 

 

  ת דיקן הסטודנטיםלשכ

(, ולידה מילואים, הריון)לשכת דיקן הסטודנטים מציעה סיוע במגוון תחומים כולל: מתן הלוואות, יישום זכויות סטודנטים 

יוצאי   ,טיפול בקבילות סטודנטים, מדור אקדמיה וקהילה מעניק ליווי לסטודנטים מאוכלוסיות מגוונות כגון: חרדים

 . באתר לשכת דיקן הסטודנטיםערבית. המידע המלא אתיופיה, סטודנטים מהחברה ה

 

 .אילן-באתר האינטרנט של בר "סטודנטים"מוזמנים להתעדכן תמיד בכל המידע הרלוונטי בדף 

 

 

 אנו מאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת ופורייה

 צוות המכינה

https://tiful.biu.ac.il/node/1198
https://biu.tracer.co.il/
https://www.biu.ac.il/useful-information/information-and-systems/students-app
mailto:arik.gilad@biu.ac.il
https://www.biu.ac.il/useful-information/orientation/campus-services
https://lib.biu.ac.il/contact
https://lib.biu.ac.il/node/2182
https://lib.biu.ac.il/
https://www2.biu.ac.il/Dean/index.shtml
https://www.biu.ac.il/students

