מנהל הסטודנטים
Students Administration
כ"ח בתשרי התשפ"ב
 4באוקטובר 2021
סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,
אחרי תקופה ארוכה של לימודים ובחינות בצל אתגרי הקורונה ,אנו שמחים לחזור לשגרה של לימודים פרונטאליים
בכפוף להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק .יחד עם זאת ,האוניברסיטה תדאג שההרצאות הפרונטאליות יהיו
נגישות גם למי שמנוע מלהגיע לקמפוס.
להלן מספר עדכונים חשובים לקראת פתיחת שנת הלימודים ביום ראשון ד' חשוון ,תשפ"ב 10 ,באוקטובר .2021
כניסה ושהייה בקמפוס
 .1תו ירוק חדש – בהתאם להנחיות משרד הבריאות הכניסה לקמפוס תתאפשר בהצגת תו ירוק חדש .כל המידע
אודות מגבלות התו הירוק ,תוקף בדיקות קורונה ,האישורים שיש להציג בשערי האוניברסיטה נמצא בקישור כאן
 .2הצגת תעודה מזהה בכניסה לקמפוס – כל הנכנסים בשערי האוניברסיטה חייבים להציג תעודה מזהה רשמית
עם תמונה (ת"ז ,דרכון  ,רישיון נהיגה ,כרטיס סטודנט עם תמונה ,או תעודת סטודנט דיגיטאלית באמצעות
אפליקציית בר-אילן בטלפון הנייד).
 .3חובת עטית מסיכות  -בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,חלה חובה לעטות מסיכות בחללים סגורים ,כולל
בכיתות הלימוד.
מתווה הלימודים ומערכת שעות
חלק גדול מהקורסים וכל קורסי המעבדה הכוללים התנסות מעשית ,יהיו פרונטליים .חלק מהקורסים יילמדו בזום.
במערכת המידע האישי אינ-בר תוכלו לצפות במערכת השעות שלכם שבה יופיעו שני סוגי קורסים :בקורס שנלמד
באופן פרונטאלי יופיע המיקום של הקורס בציון מספר בניין וחדר .בקורס שנלמד בזום בלבד -יופיע במקום חדר
"נלמד בזום" (שימו לב לשינויים המתבצעים בחדרי הקורסים בעיקר בתקופה הראשונה של פתיחת שנה).
האוניברסיטה תדאג שההרצאות הפרונטאליות יהיו נגישות גם למי שמנוע מלהגיע לקמפוס .אנו מצפים שכל מי שיכול
להגיע לקמפוס יעשה זאת .הנחיות בנושא אופי הלימודים המדויק יינתנו בכל מחלקה על פי המדיניות שלה .מתווה
הלימודים יותאם ויתעדכן בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה.
בקישור הבא תוכלו למצוא את לוח הזמנים האקדמי לשנת תשפ"ב .שימו לב להפסקות לימודים בגין טקסים ואירועים
מיוחדים.
תקופת שינויים בקורסים
מערכת היועץ הוירטואלי באינ-בר תהיה פתוחה לרישום ,להצטרפות ו/או פרישה מקורסים ,בין התאריכים 27- 13
באוקטובר  .2021לאחר תקופה זו לא ניתן יהיה לבצע שינויים נוספים במערכת .הודעה מפורטת תשלח במייל
ותעודכן גם באינ-בר.
עמדות הכוונה ומפת הקמפוס
בשבוע הראשון ללימודים יוצבו עמדות מידע בארבע נקודות מרכזיות ברחבי הקמפוס ,בימים א-ה ,בשעות – 7:30
 15:30להלן פירוט המיקומים :שער אונו ( ,)40שער גהה ( ,)30שער הדקלים ( ,)5סמוך לבנק המזרחי ( .)2ביום ו'
תפעל עמדת מידע אחת סמוך לבנק המזרחי ( )2בשעות  .10:30 – 7:30פעילות זו מתקיימת בשיתוף של
האוניברסיטה עם אגודת הסטודנטים.
מפת הקמפוס – קיימת באפליקציה כמפורט להלן ובאתר בר אילן
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שירות במרכז שירות וגיוס בשבוע הראשון ללימודים
בשבוע הראשון ללימודים יחכו לכם במרכז שירות וגיוס (מתחם  502בנין  ,19ליד בניין  )605נציגי מדורי המנהל כדי
לענות על שאלותיכם :שכר לימוד ,תוכניות לימוד ומעקב (תל"מ) ,סטטוס ,לימודים מתקדמים ,מלגות ,מערך
הספריות והמידע ,קבלת תלמידים.
דלת פתוחה
שירות בערוץ "דלת פתוחה" זמין לכם בזום בזירה דיגיטאלית חדשה בימים א' ,ג' ,ה' בשעות .12:00 - 10:00
אפליקציה לסלולר
לרשותכם עומדת אפליקציה של 'אוניברסיטת בר-אילן' המותאמת לסלולר (הגרסה הרשמית) .האפליקציה זמינה
למכשירי אנדרואיד ואייפון .באמצעות האפליקציה תוכלו להתעדכן במערכת השעות ,ציונים ,מועדי בחינות ,מיקום
בחינות ,ניווט בקמפוס ומפת הקמפוס ,מידע על ספריות האוניברסיטה ,גישה לפייסבוק ולו"ז אקדמי.
כרטיס סטודנט ואישור לימודים
סטודנטים שנרשמו לקורסים יוכלו למצוא את כרטיס הסטודנט שלהם באפליקציית בר אילן ולהפיק אישור לימודים
דרך האינ-בר (אישורים /טפסים).
מערך הסעות ברכבים חשמליים ירוקים (שאטלים)
האוניברסיטה מפעילה מערך היסעים פנימי (שאטל) סובב קמפוס ,כולל רכב נגיש לאנשים עם מוגבלות .המידע
המלא בקישור כאן
מזון והסעדה ,שירותי דפוס וצילומים
כל המידע בקישור כאן
מערך הספריות
כל ספריות מערך הספריות והמידע פתוחות וערוכות לשירות לכלל הסטודנטים והסגל.
ניתן לקבל שירותי השאלה ,יעוץ והדרכה הן פרונטלית בכל הספריות הן באופן וירטואלי מרחוק (בטלפון ,במייל,
בווטסאפ ,בזום וברשתות החברתיות).
כמו כן בספריות ניתן למצוא מגוון רחב של מרחבי למידה אישיים וקבוצתיים .ניתן להגיע ללא תיאום מראש ,חובה
לעטות מסיכה בכל זמן השהייה בספריות.
למידע מלא על שירותי מערך הספריות ,שעות הפעילות ודרכי ההתקשרות אנא פנו לאתר מערך הספריות והמידע.
הפסקת לימודים בגין אירוע פתיחת שנה
ביום שלישי 12 ,באוקטובר  , 2021תקיים אגודת הסטודנטים אירוע לרגל פתיחת השנה .עקב כך ,לא יתקיימו לימודים
בשעות .14:00 – 12:00
לשכת דיקן הסטודנטים
לשכת דיקן הסטודנטים מציעה סיוע במגוון תחומים כולל :מתן הלוואות ,טיפול בקבילות סטודנטים ,יישום זכויות
סטודנטים (מילואים ,הריון ולידה) ,מדור אקדמיה וקהילה מעניק ליווי לסטודנטים מאוכלוסיות מגוונות כגון :חרדים,
יוצאי אתיופיה ,סטודנטים מהחברה הערבית .המידע המלא באתר לשכת דיקן הסטודנטים.

אנו מאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת ופורייה
מנהל הסטודנטים
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