הנחיות לרישום תשפ"ב
סטודנטים יקרים,
לצורך הליך רישום נוח ויעיל ככל הניתן ,אנא קראו בתשומת לב רבה את ההנחיות
לפני הכל – לא לשכוח לשלם את המקדמה! ללא תשלום המקדמה ,לא יתאפשר לכם לבצע
רישום .אנא עשו זאת מראש וחסכו לעצמכם את הלחץ בחלון הזמן שלכם לרישום.

 .1הרישום אותו עליכם לבצע כעת הינו רישום לשנה"ל הקרובה לא כולל סמסטר קיץ .לסמסטר
הקיץ ההרשמה תתבצע מול מזכירות ביה"ס .מצ"ב טבלה מעודכנת של הקורסים אליהם יש
להירשם בכל אחת מההתמחויות .הירשמו על פי האשכולות המופיעים באינבר .עליכם להירשם
לאשכולות של סמסטר א' ,וב'.
תוכנית הלימודים מופיעה תחת אתר בית הספר בכתובת  – www.mba.biu.ac.ilתוכנית לימודים
– מסלול מצטיינים – מבנה תוכנית המצטיינים -מערכת שעות לדוגמא.
יש להיכנס לאתר האינבר (מי שאינו יודע את שם המשתמש ו/או הסיסמה ,יש לפנות אל מוקד
הסטודנטים בטלפון  035317000או * ,)9392שם אתם בוחרים בלינק "ייעוץ וירטואלי",
ומבצעים רישום לקורסי סמסטר  1ו ,2על פי האשכולות ,וכן בהתאם לקורסים בדף המסלול.
מומלץ מאד לצפות במצגת לייעוץ וירטואלי עוד לפני הרישום ,כדי להכיר את הפן הטכני של
המערכת.
האשכולות נקראים בשם המתייחס לתוכנם – "מנע"ס (התמחות) בלי תזה שנה א' סמסטר א'" " ,מנע"ס
(התמחות) בלי תזה שנה א' סמסטר ב' " .אם יש לימודי מסלולים (לדוגמה – שיווק וניהול חדשנות/שיווק
דיגיטלי) ,אז גם זה קיים בשם עצמו .אתם נכנסים אשכול אחרי אשכול ,ונרשמים לקורסים אחד אחרי
השני .כלומר ,לוחצים על האשכול ,ואז בוחרים את הלשונית "שיבוץ מרשימה" ואז לחיצה על העיפרון
ביום ובשעה הרלוונטיים .בסוף התהליך ,אנא ודאו שאם רשומים לכל הקורסים שמופיעים בדף בסמסטר
 1ו( 2כמובן ,אם יש בחירה ,אז רשומים לאחד מקורסי הבחירה שיש באותה השעה .לדוגמא – באשכול
הבחירה של דירקטורים ,אתם בוחרים בין הקורס דירקטורים לקורס טיפוח מצוינות בשירות).
בכל הנוגע לחובות יהדות ואנגלית ,אנא הקפידו להירשם ולמלא את חובותיכם .בכל שאלה בנושאים
אלו – אל תישארו עם ספקות וחוסר הבנות .פנו ליחידה הרלוונטית (לימודי יסוד ביהדות/אנגלית כשפה
זרה ,בהתאמה) ושאלו אותם .מידע מפורט על כך בהמשך.
תוכנית לימודים משולבת – חשוב לדעת!
תוכנית הלימודים היא משולבת .מה זה אומר? המשמעות היא שכל קורס יתקיים באופן משולב ,כך
שחלק מהשיעורים יתקיימו באופן פרונטאלי וחלקם דרך מערכת הזום .בשבוע הראשון אתם
לומדים את כל הקורסים בקמפוס .מהשבוע השני ואילך ,אתם לומדים את ימי ראשון/שלישי ושישי
מהקמפוס לסירוגין .בשבוע השני – יום ראשון/שלישי בזום ושישי בקמפוס ,בשבוע השלישי – יום
ראשון/שלישי בקמפוס ושישי בזום וכן הלאה .משבצות הזמן של הקורסים נשארות זהות למה
שמופיע לכם בתוכנית הלימודים – כלומר ,בימי ראשון/שלישי ושישי .מידע מפורט על כך יישלח
אליכם על ידי המרצים וכן ייצא בהודעות מטעם בית הספר .לצורך הרישום למערכת השעות –
אתם נרשמים באופן רגיל לימים ראשון/שלישי ושישי ,וזאת על פי המערכת המובנית ולפי
ההנחיות המצורפות להלן.
 .1סדר הקורסים להרשמה :למי שיש קורסי השלמה שלא ביצע בקיץ (מתמטיקה,
מבוא למיקרו או מבוא למאקרו) חייב קודם כל להירשם לקורסים אלו .אם קיבלתם
פטור מההשלמות והן עדיין מופיעות לכם ,הירשמו אליהן ,כדי להמשיך ברישום

לקורסים ,ואז פנו אלינו כדי שנבטל לכם את הרישום .לאחר מכן ,אני ממליצה להירשם
לקורסי יהדות ואנגלית .אלו קורסים שהרישום אליהם אינו קשור אלינו ,ולכן אין
באפשרותנו לסייע לכם ברישום אליו .כיוון שמדובר במכסת מקומות וקורסים עלולים
להיסגר ,אנא התחילו ברישום אליהם ואז עברו לרישום לקורסי התואר.
 .2ציון  80בקורס העקרונות :חובה לקבל  80לפחות בקורס העקרונות ההתמחותי.
פירוט קורס העקרונות על פי ההתמחויות :למתמחי מימון – עקרונות המימון ,למתמחי
שיווק –ניהול השיווק ,למתמחי ניהול – עקרונות הניהול .מתמחי מערכות מידע מחויבים
לקבל ציון  80באחד משני הקורסים "יסודות הסייבר"  70684או "כריית נתונים וגילוי
ידע"  .70949סטודנט שנבחן פעמיים ולא הצליח להגיע לציון  80הנדרש ,יהיה עליו
להירשם שוב לקורס .סטודנט שקיבל פטור מקורס העקרונות של התמחותו ,אינו נדרש
לציון  80בקורס החלופי שלקח במקום פטור זה.
 .3קורסים חלופיים במקום פטורים :סטודנט שקיבל פטור מאחד מקורסי התואר ,על בסיס
לימודיו בתואר הראשון – מחויב לקחת קורס אחר במקומו להשלמת מכסת השעות .קורס
סוגים:
משלושה
להיות
יכול
חלופי
א .קורסים שהוגדרו כקורסים חלופים לפטור – אלו מופיעים באשכול ייחודי הנקרא "השלמה
למכסת שעות לתואר למקבלי פטורים" .שימו לב שיש שם כמה קורסים שהם מתוקשבים
ויכולים להוות תחליף לפטור – השפעות חברתיות בניהול ,ניהול מותגים ,משפט עסקי ,עסקים
בעולם רב תרבותי.
ב .קורסים המתקיימים באותה משבצת זמן – יהיה עליכם לבדוק שאתם עומדים
בדרישות הקדם ושיש מקום בקורס המבוקש ולהירשם לקורסים אלו דרכנו.
ג .קורסי אשכול דירקטורים או אשכול יזמות – אשכולות אלו הינם אשכולות על,
כלומר ,קורסים נוספים ,מעבר למכסת התואר ,שמי שרוצה יכול לבצע ,ואז לקבל
עליהם אישור נפרד (ראו פירוט על אשכולות אלו בהמשך) .עם זאת ,אם קיבלתם פטור
– תוכלו לקחת קורסים מאשכולות אלו כחלופיים לפטור .ככאלו הם יוכלו להיות חלק
ממכסת השעות לתואר ולא קורסים עודפים.

עליכם להקפיד לבצע קורס חלופי במקום כל קורס ממנו קיבלתם פטור.
לתשומת לבכם :אשכול ההמרה לפטורים מופיע לכל הסטודנטים ,גם למי שאינו פטור
מקורסי תואר ,ויש בו  7נקודות .כל סטודנט צריך לקחת קורסים מאשכול זה על פי מספר
הפטורים שיש לו (סטודנט שאין לו פטורים – לא ייקח אף קורס מאשכול זה .סטודנט
שיש לו שלושה פטורים – ייקח  3קורסים מאשכול זה ,וכן הלאה) .למען הסר ספק ,לא
קיבלת פטורים מקורסי תואר? האשכול "השלמה למכסת שעות למקבלי פטורים" מיותר
עבורך ויש לדלג עליו בעת הרישום.
 .4הערה חשובה לגבי הפטורים :סטודנט שקיבל פטור מקורס תואר השייך לאשכול
מסוים ,הקורס לא יופיע לו באשכול ,אבל כן ייכלל בספירת מספר הנקודות/הקורסים
באשכול .לדוגמה – סטודנט שקיבל פטור מניהול השיווק ,השייך לאשכול שנה א'
סמסטר א' בהתמחות ,בעת בחירה ב"שיבוץ מרשימה" ,הקורס לא יופיע (שכן הסטודנט
פטור ממנו) ,אבל כשהסטודנט יסיים לקחת את כל שאר הקורסים באשכול ,יופיע לו
שחסר קורס אחד מאשכול זה (למרות שאינו יכול לקחת את הקורס ,כי הוא פטור ממנו).
סטודנט כזה צריך לגשת לאשכול "השלמה למכסת השעות לתואר למקבלי פטורים
בלבד" ולקחת קורס חלופי לקורס ממנו קיבל פטור ,ניהול השיווק בדוגמה שלפנינו.
 .5תוכנית מובנית מחייבת :כל סטודנט נרשם לקורסים על פי מה שמופיע בטבלת
הקורסים ,בסדר שמופיע בטבלה .כל חריגה מתוכנית הלימודים דורשת אישור בכתב
של ראש ההתמחות או של ראש בית הספר/סגן ראש בית הספר.

 .6קורסי השלמה :יש לסיים את כל קורסי ההשלמה בהם חויבת עד סוף סמסטר א'
תש"פ בממוצע משוקלל של  76לפחות .סיום קורסי ההשלמה בממוצע זה הוא תנאי
מעבר להמשך לימודיך לתואר .הקפידו לעמוד בתנאי בזמן .עם העמידה בתנאי זה – אנא
העבירו מיידית טופס בקשה לשינוי מעמד למן המניין אל המדור לתואר שני.
 .7קורסי תואר מתוקשבים :בתוכנית הלימודים יש מספר קורסים מתוקשבים (תלוי כמובן
בהתמחות) – ניהול השיווק ,עקרונות הניהול ,שיווק לעסקים ,מבוא למיקרו כלכלה ,מבוא
למאקרו כלכלה ,הקורסים החלופיים לפטור שהוזכרו קודם וכו' .מה זה קורס מתוקשב?
החומרים קיימים באתר האינטרנט ועליכם לדאוג לעמוד בלוחות הזמנים ,לצפות בהרצאות,
להגיש עבודות ,להשתתף בפורום ,ולמלא את כלל חובות הקורס ,וכל זאת בזמנכם החופשי,
בכפוף ללוח הזמנים שנקבע על ידי המרצים לצפייה בהרצאות ולהגשת המטלות ..במקרה של
קורסים מתוקשבים (הן קורסי מבוא למיקרו ומבוא למאקרו למי שזקוק להם ,והן במקרה של
קורסי התואר) – קורסים אלו לא יופיעו לכם במערכת השעות – כי הם מתוקשבים ,אז אין
להם יום ושעה .כדי לוודא את הרישום אליהם – אתם בודקים זאת תחת הלשונית "רשימת
קבוצות קורס ללא מועדים"  .לחיצה על לשונית זו תפתח בפניכם את רשימת הקורסים
שרשומים שם .שימו לב שעקרונות הניהול וניהול השיווק נספרים כ 2כל אחד ,כיוון שיש
הרצאה ותרגיל בכל אחד מהם.
 .8קורסים הכוללים הרצאה ותרגיל :אנא הקפידו להירשם גם להרצאה וגם לתרגיל.
לדוגמה  -בקורס עקרונות הניהול יש להירשם גם להרצאה  7095101וגם לתרגיל
( 7095102או קבוצות  03ו ,04וכן הלאה) .בעיקרון ,המערכת מחייבת זאת ,אבל כדאי
שתהיו ערים לנושא ותוודאו שאכן כך הדבר.
 .9סטודנטים שהתקבלו לתואר השני במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע ילמדו את 2
הסמסטרים הראשונים עם התוכנית הדו שנתית בימי א' בין השעות  16-22ובימי ו' בין
השעות  .8-14בסמסטר הקיץ תתבצע ההפרדה לתוכנית המצטיינים .סטודנטים
שהתקבלו להתמחות הנ"ל לא יוכלו לבצע את ההרשמה באופן עצמאי .עליכם לפנות
למזכירות ביה"ס במייל או טלפונית ואני אבצע את הרישום עבורכם .טרם הפניה
למזכירות עליכם להכנס לאתר אינבר ולבצע חתימה על הצהרה והתחייבות .לאחר
החתימה פנו אלי טלפונית או למייל  . revital.shani@mail.biu.ac.ilסטודנטים
שהתקבלו להתמחות מערכות מידע וטרם הסדירו את נושא התשלום וכו מתבקשים
לפנות בנושא הרישום לאחר הסדרת התשלום ופתיחת חלון הזמן לרישום.
 .10בחירה בין קורס דירקטורים וקורס טיפוח מצוינות בשירות :כחלק מתוכנית
הלימודים לכלל ההתמחויות ,הוגדר הקורס דירקטורים  70646כקורס חובה בתוכנית .הוא
מתקיים בסמסטר א' .בשנה ב' יינתנו עוד שני קורסים בתחום הדירקטורים ,כאקסטרה לתואר,
והם יאפשרו למי שירצה בכך לקבל אישור נוסף על אשכול בתחום הדירקטורים .הקורסים
הם דירקטורים למתקדמים וניתוח דוחות כספיים (כשמתמחי מימון יצטרכו רק עוד קורס אחד,
דירקטורים למתקדמים ,כי הם פטורים מהקורס ניתוח דוחות כספיים) .בהתמחויות מערכות
מידע – קורס דירקטורים הינו קורס חובה .בהתמחויות שיווק מימון וניהול מי שאינו מעוניין
ללמוד את הקורס דירקטורים ,יוכל ללמוד במקומו את הקורס טיפוח מצוינות בשירות,
 ,70690של ד"ר נדב גולדשמידט .איך עושים זאת? במימון בוחרים באשכול " סמסטר א'
דירקטורים בחירה" ואז בוחרים אחד משני הקורסים שלעיל .בשיווק – פשוט בוחרים מתוך
האשכול של סמסטר א' שנה א' את אחד הקורסים ,טיפוח מצוינות בשירות או דירקטורים.
כמובן ,סטודנט בשיווק שיש לו פטור ,יוכל לקחת את שני הקורסים ,ואז אחד מהם ייחשב לו
כקורס חלופי לפטור.
 .11הקורס כריית נתונים  70949למתמחי מערכות מידע :בסמסטר ב' מתקיים הקורס
כריית נתונים וגילוי ידע בשתי משבצות זמן – יום ראשון בשעה  18ויום שישי בשעה 8
בבוקר .מי שפטור מהקורס חשבונאות פיננסית ,ייקח את הקורס כריית נתונים ביום ראשון
בשעה  18ואז יתחיל ביום שישי בשעה  10בבוקר .כל שאר הסטודנטים ילמדו את הקורס

כריית נתונים וגילוי ידע ביום שישי בשעה  .8:00המערכת אינה יודעת לסווג אתכם אוטומטית
ולכן אתם מתבקשים לקחת את הקורס המתאים לכם .אנא הימנעו מלפנות אלינו בשאלה "איך
יכול להיות שהקורס כריית נתונים והקורס חשבונאות פיננסית חופפים בשעות זה לזה?"
כאמור ,הקבוצה של יום ראשון ב 18היא אך ורק לסטודנטים שפטורים מחשבונאות פיננסית.
 .12המרת פטור מניתוח מערכות :סטודנטים הפטורים מהקורס ניתוח מערכות ,70967
ייקחו במקומו את הקורס ניהול ידע  .70789הפטור יינתן על בסיס לימודי שני קורסים
בתואר הראשון :קורס ניתוח מערכות וגם קורס בבסיסי נתונים .כל סטודנט שמבקש
פטור מקורס ניתוח מערכות מתבקש לפנות אלינו במייל ,עם מרקור של שני הקורסים
בגיליון הציונים שלו ,כדי שנזין עבורו את הפטור במערכת .כל מי שפטור מקורס זה –
יפנה אלינו כדי להירשם לקורס ניהול ידע.
 .13סמסטר א' יום שישי להתמחויות ניהול ,שיווק ומערכות מידע :בהתמחויות שיווק
וניהול לא שובצו קורסים פרונטאליים בסמסטר א' ביום שישי .משבצות זמן ריקות אלו ,נועדו
לאפשר למי מכם שצריך לקחת את קורס ההשלמה במתמטיקה או קורס באנגלית – לשבצם
בתוך משבצות הזמן שהוקצו ללימודים ,כדי שלא תיאלצו לפתוח יום לימודים נוסף .הקורס
במתמטיקה ייערך בסמסטר א' ביום שישי בשעות  10עד  .13סטודנטים במערכות מידע
שצריכים קורס באנגלית – יש לכם קורס חובה אחד ביום שישי ,שהוא הקורס ויזואליזציה,
אותו אתם יכולים לבחור ללמוד ב 10או ב .12אם יש לכם קורס באנגלית עד השעה  ,12בחרו
כמובן את הקבוצה של .12
 .14בחירת מסלולים בהתמחויות :בכל אחת מההתמחויות – ישנה אפשרות לבחור אחד משני
מסלולים=אשכולות .במימון – ניתן לבחור אשכול של "מימון חברות" או "ניהול
השקעות" .בשיווק ניתן לבחור במסלול של "שיווק דיגיטלי" או "שיווק וניהול חדשנות"
בניהול ניתן לבחור במסלול "ניהול ואסטרטגיה בינ"ל"" ,ניהול פרויקטים" או "יזמות
וחדשנות" .במערכות מידע ניתן לבחור להתמקד במסלול "ניהול סייבר ותשתיות",
"אנליטיקה עסקית" או "ניהול פרויקטים" .המסלולים מאפשרים לסטודנטים להתמקד
בתחום שמעניין אותם ושרלוונטי עבורם בתוך המגמה עצמה .על גבי תעודת התואר מופיע רק
שם המגמה ,ללא אזכור המסלול .על המסלול יקבל הסטודנט אישור נוסף בתום לימודיו.
סטודנט יכול לבחור האם ללמוד אשכול זה או אחר ,או לבחור בכל משבצת זמן את הקורס
שמעניין אותו ,ללא בחירה באשכול מסוים (בכפוף למקומות פנויים) .בסיטואציה בה הסטודנט
לא בחר בקורסי אשכול מסוים ,הוא יקבל את תעודת התואר שעליה ציון המגמה ,אך לא יקבל
את האישור הנוסף.
 .1בהתמחות מימון – הבחירה של המסלולים מתחילה רק בשנה ב' .כלומר ,בשלב זה –
מערכת השעות שלכם הינה מובנית ואינה דורשת בחירה בין מסלולים.
 .2בהתמחות שיווק – הבחירה בין המסלולים באה לידי ביטוי בסמסטר ב' ,ביום שישי
בשעה  .10סטודנטים המעוניינים במסלול שיווק דיגיטלי – יבחרו בקורס "שיווק
דיגיטלי ושיווק במדיה חברתית"  ,70666של ד"ר איריס יוסטר .סטודנטים המעוניינים
במסלול ניהול ושיווק חדשנות יבחרו בקורס "שיווק מיזמים טכנולוגיים בעולם
הגלובלי"  70645של ד"ר דקלה פרץ .כאמור ,סטודנט שאינו מעונין באחד המסלולים,
יבחר באחד הקורסים על פי רצונו .אנא הקפידו לבחור באשכול הרלוונטי למסלול בו
תרצו ללמוד .לתשומת לבכם :לכל אחד מכם מופיעים שני האשכולות .ברגע שתבחרו
באחד הקורסים שלעיל ,יישאר לכם חוסר באשכול השני .זה תקין לחלוטין ,שכן אינכם
יכולים כמובן ללמוד את שני האשכולות.
 .3בהתמחות מערכות מידע  -סטודנטים המעוניינים במסלול סייבר ותשתיות יירשמו
בסמסטר ב' ביום ראשון בשעה  18לקורס מערכות אחסון מידע .70798 ,סטודנטים
המעוניינים באנליטיקה עסקית – יירשמו בסמסטר ב' לקורס "מחסני נתונים בעולם
נתוני עתק" .70651 ,סטודנטים במסלול ניהול פרויקטים יכולים לבחור אחד משני
הקורסים הנ"ל .כרגע באשכול המיועד לסטודנטים במסלול "ניהול פרויקטים" מופיע

לכם הקורס מערכות אחסון מידע .אם סטודנט בניהול פרויקטים רוצה דווקא את הקורס
מחסני נתונים בעולם נתוני עתק ,הוא יכול ליצור איתנו קשר ונבדוק עבורו את
האפשרות להעבירו לקורס זה .סטודנט שאינו מעוניין באחד המסלולים יבחר באחד
משני הקורסים על פי רצונו (ובכפוף למקומות פנויים) .אנא הקפידו לבחור בקורס
בו.
ללמוד
רוצים
שאתם
למסלול
הרלוונטי
לתשומת לבכם :לכל אחד מכם מופיעים שלושת האשכולות .ברגע שתבחרו באחד
הקורסים ,מערכות אחסון מידע או מחסני נתונים בעולם נתוני עתק ,יישאר לכם חוסר
באשכולות האחרים .זה תקין לחלוטין ,שכן אינכם יכולים ללמוד יותר מאשכול אחד.
 .15בהתמחות ניהול – סטודנטים המעוניינים במסלול אסטרטגיה וניהול בינלאומי ילמדו
את הקורס "ניהול שירות בינלאומי"  .70622סטודנטים המעוניינים במסלול ניהול
פרויקטים ילמדו את הקורס "ניהול פרויקטי תוכנה" .שני הקורסים מתקיימים בסמסטר
ב' ביום שישי בשעה  10בבוקר .לסטודנטים בניהול יש גם אפשרות ,אם רצונם בכך,
ללמוד את אשכול העל ביזמות ובחדשנות ,במקום אחד האשכולות שהוזכרו לעיל (ולא
בנוסף ,כמו בשאר ההתמחויות) .במקרה כזה הם יבחרו באחד מהקורסים הנ"ל ,ניהול
שירות

16מסלול יזמות וחדשנות :סטודנטים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לבחור לתגבר את לימודיהם בתחום
היזמות והחדשנות ,במקביל ובנוסף ללימודי ההתמחות הראשית שלהם .בחירה באפשרות זו תכלול
הוספת מספר קורסים וכן יום לימודים נוסף בחלק מהסמסטרים ,כמו גם תשלום נוסף .בסמסטר א' –
נלמד הקורס מבוא ליזמות כחלק מתוכנית הלימודים בהתמחויות שיווק ,ניהול ומערכות מידע ,גם למי
שאינו מעוניין בתגבור בתחום היזמות .הקורסים שיש להוסיף בסמסטר ב' הם ייזום חברות הזנק 70692
וניהול חדשנות ויזמות  .70835בהתמחות ניהול אפשרי לקחת את אשכול העל ביזמות במקום אחד
מהמסלולים בהתמחות ,כפי שהוסבר בסעיף הקודם .בהתמחויות שיווק ומערכות מידע ,מדובר רק
באשכול על ,בנוסף לתוכנית הלימודים.

כחלק מ"חובות נוספים לתואר" עליך להקפיד על מילוי חובות באנגלית :בדקו היטב ובוודאות
מוחלטת למול היחידה לאנגלית כשפה זרה ,את נושא הפטור מאנגלית .לכל בירור בנושא ניתן לפנות
ליחידה לאנגלית כשפה זרה בטלפונים 03-5318636 :או  .03-5318237ניתן למצוא את כלל הפרטים
על מבחני המיון ,תאריכי הקורסים וקריטריוני הפטור באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה
 . /http://efl.biu.ac.ilבסמסטר א' ביום שישי יתקיים קורס אנגלית בשתי רמות – שעתיים
סמסטריאליות (בשעות  10:00עד  )12:00וארבע שעות סמסטריאליות (בשעות  8:00עד .)12:00

למען הסר ספק :בית הספר למינהל עסקים אינו מעניק פטורים מחובת האנגלית!!
אנא הקפידו לסיים עם חובת אנגלית ,בטרם תסיימו את התואר ,כדי שלא לפגוע במועד סיום התואר
שלכם ,בשל שכחה ,הזנחה או אי תשומת לב.
כל סטודנט חייב להקפיד על מילוי חובת קורסי יהדות :סטודנטים שלמדו בבר אילן מחויבים בקורס
יהדות בהיקף  2ש"ש (או שניים בהיקף של  1ש"ש) .סטודנטים שלא למדו בבר אילן מחויבים בשני
קורסי יהדות שנתיים (שווה ערך ל 4ש"ש סך הכל) .שימו לב לקיומם של קורסים מתוקשבים,
המופיעים באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות .אנו ממליצים לקחת קורס אחד כבר בשנה הראשונה.
לבירורים נוספים ,מספרי הטלפון של היחידה ללימודי יסוד ביהדות הם 035318671 :או
 . 035318361בקשות לפטורים מקורסי יהדות יש להגיש ישירות אל המדור לתואר שני על גבי טופס
"בקשה לפטור מקורס" ,הנמצא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.

לתשומת לבכם – במסך הרישום למעלה מופיעות לכם התייחסויות ל"רמתך באנגלית" ו"רמתך
בעברית" .לגבי הרמה באנגלית – חשוב לבדוק את ההתאמה לרמה שקיבלתם/שמופיע פטור למי שאכן
קיבל פטור .לגבי הרמה בעברית – אנא התעלמו מהערה זו.

הערה :לבעיות טכניות במערכת הרישום האינטרנטית (חסימה כספית ,אי פתיחת חלון זמן וכו') ,יש לפנות
אל מוקד שמ"ע ,שפרטיו הובאו לעיל.

במהלך ימי הרישום ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל בעיה או שאלה בשעות מענה
טלפוני מורחבות (יתפרסמו באתר בית הספר לקראת ימי הרישום) וכן במייל
 .bschool@mail.biu.ac.ilנשמח לנסות ולסייע לכל מי שייתקל בבעיה .עם זאת,
בשל העומס הרב בימים אלו ,אנא התאזרו בסבלנות .כמו כן ,אנא נסו להימנע מפנייה
בנושאים שאינם קשורים ישירות לרישום ,ואפשרו לנו לתת את השירות המיטבי
לכלל הפונים.
בברכת הצלחה וחויית לימודים מהנה ופורה!

