ה'בחשוון,תשע"ו 
81אוקטובר,1085

לקראת שנת הלימודים תשע "ו



מרציםיקרים ,




בפרוסשנתהלימודיםתשע"וברכותלשנהטובהולשנהאקדמיתפורייה .

לנוחיותכםריכזתימידעראשוניאשריקלעלההתמצאותוההתאקלמות .
אניעומדתלרשותכםבכלעת .



















המידע שלהלן כתוב בגוף זכר אך מכוון לשני המינים

בברכה ,
לאהקלמנוביץ 
ראשמינהלאקדמי 

פתיחת שנת הלימודים
יוםראשוןללימודים:יוםראשון,ה'בחשוןתשע"ו 8108001085

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע " ו
מצ"בלוחזמניםאקדמי 
בעלי תפקידים 
מצ"ב 
אישור כניסה למכללה
בשבועייםהראשוניםתוכלולהיכנסלמכללהללאתוחניה.בתקופהזועליכםלהצטיידבתוחניהאותו
אפשרלקבלאצלמנהלמחלקתביטחוןמרגיליהודה.משרדונמצאבבנייןמרכזמידע. 
טלפון:GilY@wgalil.ac.il ;051-8157511 ;00-7085809

עד כון פרטים
הנכםמתבקשיםלעדכןולהודיעעלשינויפרטיםאישיים(כתובת,טלפוןקוויוסלולרי,דוא"ל)לגב'סמדר
סלמה,Smadars@wgalil.ac.il

כתובת דואר אלקטרוני מכללתי
אנחנומבקשיםשכלמרציהסגלהמלמדיםבמכללהישתמשובכתובתדואראלקטרונישלהמכללה .
סמדרסלמהתפנהאליכםלקבלתהפרטיםהנחוציםלפתיחתתיבתהדוארהמכללתית,למרציםשעדייןלא
נפתחהלהםתיבה .
זוהדרךהיחידהבהאנחנומתקשריםעםמרציהסגל.לשאלותאופתרוןבעיותכלשהן,ניתןלפנותלגב'
סמדרסלמהאולאנשימערכותמידע. 
מרציםמןהחוץאשריבקשולקבלכתובתדואראלקטרונישלהמכללהמתבקשיםלפנותלגב'סמדרסלמה,
 .Smadars@wgalil.ac.il
תאי דואר
לכלמרצהישתאדואראשרנמצאבמזכירותמינהלהסטודנטים.אנא"בקרו"בתאבכלפעםשאתם
מגיעיםלמכללה .

עמדות עבודה
לכלמרציהסגלישעמדותעבודהאישיות.למרציםמןהחוץישחדראשרבומספרעמדותעבודה.ניתן
לקבלמפתחלכלהחדריםאצלהגב'סמדרסלמה .

מערכת שעות ושיבוץ כיתות ההוראה
ניתןלראותאתמערכתהשעותוכיתותההוראהב"מידעהאישי"באתרהמכללה,www.wgalil.ac.il 
כמוכןמערכתהשעותתימצאבתאיהמרציםבתחילתכלסימסטר. 

הנכםמתבקשים להקפידעלביצועהתכניתבהתאםללו"זללאכלשינוי,אלאאםהשינויתואם.בכלמקרה
שלשינוי,ההודעהלסטודנטיםתהיהאךורקלאחראישור .
שיבוץמערךהכיתות הינומערכתפאזלמורכבתומשולבתבכללהפעילותהמכללתית .
מידיפעםבהתאםלצרכים,ייתכןשינויבמערךשיבוץהכיתות. 

רשימת סטודנטים בקורס
ניתןלהפיקרשימותבמערכתהמידעהאישילמרצה.הכניסהבאמצעותאתרהמכללה 
www.wgalil.ac.il-->סגל-->כניסהלסגל 
רשימותהסטודנטיםבכלהקורסיםנמצאותגםב.MOODLE- 

שעות תחילת השיעורים
שיעור
שיעורראשון 

שיעורשני 

שיעורשלישי 

שיעוררביעי 

שיעורחמישי 

שיעורשישי 

שיעורשביעי


תרגיל
תרגילראשון 

תרגילשני 

תרגילשלישי 

תרגילרביעי 

תרגילחמישי 

תרגילשישי 

תרגילשביעי 

תרגילשמיני 

תרגילתשיעי 

תרגילעשירי 

תרגילאחד-עשר 

תרגילשנים-עשר 

תרגילשלושה-עשר 

תרגילארבעה-עשר

שעה
 1.80-80.00

 80.85-88.05

 81.00-88.80

80.00-85.80

 85.00-89.80

 81.00-87.80

10.00-18.80
שעה
 1.85-7.00

 7.85-80.00

 80.80-80.55

88.00-88.05

 81.00-81.05

 88.00-88.05

 80.00-80.05

 85.00-85.05

 85.00-85.05

 89.00-89.05

 81.00-81.05

 87.00-87.05

 10.00-10.05

18.00-18.05

נוכחות מרצים בשיעורים
המכללהמחוייבתבפניהסטודנטיםלתתאתמלואתוכניתהלימודיםהמתחייבת.לשםכךהנכםמתבקשים
להגיעבזמןלקורסיםולהיותנוכחיםבכלהמפגשים.היעדרותמתוכננתתתכןרקבאישורראשהחוג
בתוכניותהמכללהאוהראשהאקדמיבתוכניותבר-אילן.רצוילמצואמחליףלאותםקורסיםבהם
תיעדרו.במידהותכניתהלימודיםלאהושלמהכתוצאהמהיעדרות,הנכםמתבקשיםלהשליםאתשעות
ההוראההחסרות .

עלהיעדרותצפויהישלהודיעלגב'לאהקלמנוביץ-ראשמינהלאקדמי .
כנסים מדעיים

מרציםהמבקשיםלהיעדרמשיעוריםבשלהשתתפותבכנסיםמדעייםמתבקשיםלתאםזאתעםראש
החוגולאחרמכןלהעבירלראשהחוגבתוכניותהמכללהאולאישורהראשהאקדמיבתוכניותבר-אילן
וליידעאתהמערכתהמינהלית.המרציםמתבקשיםלתאםהחזרתהשיעוריםמהםנעדרו. 
לאניתןלצאתליותרמכנסאחדבסימסטר. 
איןלבקשאישוריםבדיעבד .


נוכחות סטודנטים בשיעורים
הסטודנטיםמחויביםעלפינהליהמכללהבנוכחותסדירה .
סטודנטשנעדרלמעלהמ-10%בקורסלאיוכללהיבחן.המרציםמתבקשיםלהעביררשימהשלסטודנטים
שאינםיכוליםלהיבחןלגב'לאהקלמנוביץ-ראשמינהלאקדמילאיאוחרמשבועייםלפניתוםהסימסטר,
אשרתוציאמכתביםלסטודנטים.
הסדרים מיוחדים עם סטודנטים
סטודנטהפונהלמרצהבבקשהחריגה(כגון:רישוםלקורסשלאלפיהנוהל,הצטרפותלקורסמעברלמכסה,
רישום מאוחר לקורס  ,הקלות בבחינות ,הקלות מעבר לאלה המאושרות וכד') יופנה לרכז החוג לטיפול
בבקשתו עם הגורם המוסמך .מרצים מתבקשים להימנע ממתן אישורים חריגים ומהסדריםמיוחדים עם
סטודנטים .
ספריה
הנכםמוזמניםלספריהלבדוקאתמלאיהספריםהקייםולהזמיןאתהנדרשכדילאפשרלסטודנטיםלעמוד
בדרישותהאקדמיותשלהקורסים. 
ישלהדריךולחייבאתהסטודנטיםלשימושבספריה,בקריאהובחיפושאחרחומררלוונטילנושאי
הקורסים.לכלהמרציםישהרשאתגישהמהביתלמאגריהמידעעליהםמנוייההספריה .
צוותהספריהעומדלרשותהמרציםומוכןתמידלעזורבהדרכותובחיפושימידעבמשאביהספרייה.
זהבהסנטו,מנהלתהספריה,טלפון:00-7085888ZahavaS@wgalil.ac.il
מערכת למידה מתוקשבת Moodle
הקורסיםמלוויםבמערכתמתוקשבתללמידהמרחוק.מרציםהזקוקיםלסיועבהכרתהמערכתמתבקשים
לפנותלצוותמערכותמידעבמיילmoodlesup@wgalil.ac.il

מערכתהילרן highlearnמשמשתכארכיוןלקורסיםמשניםקודמות.
אבנריונה,מנהלמערכותמידע,טלפון:00-7085855AvnerY@wgalil.ac.il

סילבוסים
הסילבוסהנוחוזהביןהמרציםלסטודנטים.הנכםמתבקשיםלהקפידבכתיבתוולכבדאתמהשכתבתם.
איןלהעלותבדיעבדדרישותשאינןכלולותבסילבוס .

הנכםמתבקשיםלהעלותאתהסילבוסיםבמערכת Moodleעלמנתשהסטודנטיםיוכלולקבלם.
פיתחנו ב moodle -בלוק ייחודי להעלאת קובץ סילבוס ,הקפידו על פורמט Pdf .
סילבוסכולל :
 תכניתהקורס 
 ביבליוגרפיהודרישותקריאה 
 דרישתנוכחות 
 עבודותשעלהסטודנטלהגישותאריךהגשה 
 בחינות:הרכבהבחינהומתכונתה 
 הרכבהציון 

סקר הוראה
במכללהמקיימיםסקרהוראהבסוףכלסמסטר.שאלונימשובממוחשביםמועבריםלסטודנטים .
הנהלתהמכללהרואהחשיבותרבהבתוצאותסקרההוראהוהןמפורסמותבסוףכלסמסטרבמידעהאישי
למרצה,אחריפרסוםציונימועדא'.עלכן,לקראתסוףהסמסטררצוילעודדאתהסטודנטיםלמלאאת
השאלונים .
בחינות
עליכם להיות מתואמים עם גב' שרית רגב-רכזת מדור בחינות בכל הקשור להיערכות ,לקביעת מועדי
הבחינות ,הגשתטופסבחינהלהדפסה,הגהה,נוכחותבמועדיהבחינה(א-ב),מתןציוןואפשרותלערעורע"י
הסטודנט.איןלהחליףבחינהבכתבבעבודותאובבחינהבע"פ,אלאבמקריםמיוחדיםבאישורראשהחוג
בתוכניותהמכללה ובאישורהראשהאקדמי בתוכניות בר-אילן .מצ"בנוהלבחינותוהנחיותלגביעבודות
סמינריוניות .



שעות קבלת סטודנטים
כלמרצהמחויבלהקדישזמןהמוגדרמראשלקבלתסטודנטים,לפימפתח"שעת קבלה אחת לכל ארבע
שעות הוראה".זכורכיהסטודנטיםשלנוהינםאוכלוסייההטרוגניתהזקוקהלקשרעםהמרצה .
אתשעותהקבלההנךמתבקשלפרסםבאתרהמכללהב"מידעהאישי",לפיההסברשלהלן :
 .8כניסהלמידעהאישיבאתרהמכללהwww.wgalil.ac.il,
 .1כניסהלמסך"עדכוןפרטים" 
 .8כניסהל"שעותקבלה" 
 .0ב"שעותקבלה"ניתןלהגדירעבורכלסמסטראתהמועדיםהרצוייםלשעותקבלה .
 .5בתוםהעדכוןישלבצעשמירה .

מרצהשאיןלוסיסמאלכניסהלמידעהאישייכוללפנותלגב'סמדרסלמה.Smadars@wgalil.ac.ilאת
שעותהקבלהישלפרסםעדסוףהשבועהשניללימודים .



שכר
שכרמשולםעדהתשיעילכלחודש .
שארסעיפיהעסקהנמצאיםבכתבהעסקה .
ילנהבנדיקוב,חשבתשכר,טלפון:00-7085811YelenaB@wgalil.ac.il

הפר ת משמעת
ועדתהמשמעתהאקדמיתהינהגוףשאושרע"יהמכללהואוניברסיטתבר-אילןלדוןבבעיותמשמעת
אקדמיתשלהסטודנטים.כראשהועדהמכהןהראשהאקדמי,וחבריםבהשנימרציםלפחות.משתתפים
מתוקףתפקידם:ראשמינהלאקדמי,דיקןהסטודנטיםשלהמכללהונציגאגודתהסטודנטים .
אנאדווחובכתבלגב 'סמדרסלמהעלכלמקרהשאתםמבקשיםשיידוןבועדתמשמעת .
שרות יעוץ לסטודנט
דקנטהסטודנטיםמפעילמספררבשלשירותיםהאמוריםלתתמענהלסטודנטיםבמגווןתחומים:
סיועכלכליומלגות;מרכזלסיועואבחוןלקויותלמידה;מרכזלפיתוחקריירה;פעילותחברתיתתמורת
מלגה;ש ירותיםפסיכולוגיים;סיועוטיפולבבעיותאישיותומערךסיועעזרללימודיאישיוקבוצתי .
מעברלכך,ניתןסיועאישיופרטניע"יעו"סלבעליצרכיםמיוחדיםבאשרהם .
אנוממליציםלהפנותסטודנטיםהעשוייםלהזדקקלאחדמהשירותיםהנ"לו0אולברראתזכאותםלסיוע .
נציב תלונות הסטודנטים
בכלמוסדיהיהנציבתלונותסטודנטים;כלמועמדוכלסטודנטבמוסדרשאילהגישתלונהלנציבקבילות
הסטודנטיםאולגוףאחרבמוסדהמוסמךלבררתלונות,אםסברשנפגעוזכויותיולפיחוקזה,לרבות
במסגרתהליךמשמעתי,אושלאזכהליחסראוימצדהסגלהאקדמיאוהמינהליבמוסד;הנציביבדוק
ויבררכלתלונהשקיבלוישיבלמתלונן,ורשאיהואלהעביראתהמלצותיובעניןהתלונהלכלגורםבמוסד,
כןידווחהנציבלראשהמוסד,מידישנה,עלפעולותיולבירורהתלונותבאותהשנה .
נציבתלונותהסטודנטיםבמכללההואדר'יעקבגולדגרבר,מרצהלחינוך. 
טלפון-7085-800,00דואראלקטרוני:yaacovg@wgalil.ac.il

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ו 5102-5102
לתארים של המכללה האקדמית גליל מערבי
יום ראשון ללימודים

 - יוםא',ה'בחשוןתשע"ו 

 81.80.1085

טקס זכרון לרה"מ יצחק רבין ז"ל
חופשת חנוכה

  ייקבעבהמשך  - יוםא',א'בטבתתשע"ו 


 88.81.1085

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

 - יוםו',י"בבשבטתשע"ו 

 11.8.1085

חופשה בין הסמסטרים
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

  מיוםא',י"דבשבטתשע"ו עדיוםו',י"זבאדרא'תשע"ו 

 10.8.1085
 15.1.1085

 - יוםא',י"טבאדרא'תשע"ו 

 11.1.1085

חופשת פורים

  מיוםרביעי,י"גבאדרב'תשע"ו עדיוםשישי,ט"ובאדרב'תשע"ו 

 18.8.1085
 15.8.1085

חופשת פסח

 - מיוםד',י"בבניסןתשע"ו 

 10.0.1085

עדיוםו',כ"אבניסןתשע"ו 

 17.0.1085

חידוש הלימודים

 - יוםא',כ"גבניסןתשע"ו 

 8.5.1085

ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה
הלימודים יופסקו בשעה 00:11
טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה

 - יוםד',כ"ובניסןתשע"ו 

 0.5.1085

יום הזכרון ויום העצמאות (מוקדם)

  מיוםד',ג'באיירתשע"ו עדיוםו',ה'באיירתשע"ו 

 5.5.1085
בשעה 80:00
 80.5.1085

 80.5.1085
בשעה 80:00
 88.5.1085
 88.5.1085

חופשת חג השבועות

  מיוםא',ו'בסיוןתשע"ו עדיוםב',ז'בסיוןתשע"ו 

 81.5.1085
 88.5.1085

יום אחרון ללימודים

 - יוםו',י"חבסיוןתשע"ו 

 10.5.1085

יום הסטודנט

 - ייקבעבהמשך 

יום ראשון ללימודים בסמסטר קיץ תשע"ו

 - יוםא',ד'בתמוזתשע"ו 

 8.9.1085

צום ט' באב (נדחה) ,אין לימודים

 - יוםא',י'באבתשע"ו 

 80.1.1085

יום אחרון ללימודים בסמסטר קיץ תשע"ו

 - יוםו',כ'באלולתשע"ו 

 18.7.1085

יום ראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ז

 - יוםא',ה'בחשוןתשע"ז 

 5.88.1085

ערב יום הזכרון לחללי צה"ל
הלימודים יופסקו בשעה 00:11
טקס יום הזכרון לחללי צה"ל

  יוםה',כ"זבניסןתשע"ו   יוםג',ב'באיירתשע"ו  - יוםג',ב'באיירתשע"ו 



לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ו 5102-5102
לתארי  B.Aרב-תחומי שבאחריות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן
יום ראשון ללימודים
טקס זכרון לרה"מ יצחק רבין ז"ל
חנוכה – ימי הדלקת נרות
הלימודים יופסקו בשעה 00:11

  יוםא',ה'בחשוןתשע"ו   ייקבעבהמשך  מיוםא',כ"דבכסלותשע"ו עדיוםה'כ"חבכסלותשע"ו 

 81.80.1085

 5.81.1085
 80.81.1085

חופשת חנוכה

 - יוםא',א'בטבתתשע"ו 

 88.81.1085

צום י' בטבת (אין לימודים)

 - יוםג',י'בטבתתשע"ו 

 11.81.1085

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

 - יוםו',י"בבשבטתשע"ו 

 11.8.1085

חופשה בין הסמסטרים
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

  מיוםא',י"דבשבטתשע"ו עדיוםו',י"זבאדרא'תשע"ו 

 10.8.1085
 15.1.1085

 - יוםא',י"טבאדרא'תשע"ו 

 11.1.1085

חופשת פורים

  מיוםרביעי,י"גבאדרב'תשע"ו עדיוםשישי,ט"ובאדרב'תשע"ו 

 18.8.1085
 15.8.1085

חופשת פסח

  מיוםא',ט'בניסןתשע"ו עדיוםו',כ"אבניסןתשע"ו 

 89.0.1085
 17.0.1085

חידוש הלימודים

 - יוםא',כ"גבניסןתשע"ו 

 8.5.1085

ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה
הלימודים יופסקו בשעה 00:11
טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה

 - יוםד',כ"ובניסןתשע"ו 

 0.5.1085

ערב יום הזכרון לחללי צה"ל
הלימודים יופסקו בשעה 00:11
טקס יום הזכרון לחללי צה"ל
יום הזכרון ויום העצמאות (מוקדם)
חופשת יום ירושלים
חופשת חג השבועות

  יוםה',כ"זבניסןתשע"ו   יוםג',ב'באיירתשע"ו   יוםג',ב'באיירתשע"ו   מיוםד',ג'באיירתשע"ו עדיוםו',ה'באיירתשע"ו 
  יוםא',כ"חבאיירתשע"ו   מיוםא',ו'בסיוןתשע"ו עדיוםב',ז'בסיוןתשע"ו 

 5.5.1085
בשעה 80:00
 80.5.1085

 80.5.1085
בשעה 80:00
 88.5.1085
 88.5.1085
 5.5.1085
 81.5.1085
 88.5.1085
 10.5.1085

יום אחרון ללימודים

 - יוםו',י"חבסיוןתשע"ו 

יום הסטודנט

 - ייקבעבהמשך 

יום ראשון ללימודים בסמסטר קיץ תשע"ו

 - יוםא',ד'בתמוזתשע"ו 

 8.9.1085

צום י"ז בתמוז (נדחה) ,אין לימודים

 - יוםא',י"חבתמוזתשע"ו 

 10.9.1085

צום ט' באב (נדחה) ,אין לימודים

 - יוםא',י'באבתשע"ו 

 80.1.1085

יום אחרון ללימודים בסמסטר קיץ תשע"ו

 - יוםו',כ'באלולתשע"ו 

 18.7.1085

יום ראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ז

 - יוםא',ה'בחשוןתשע"ז 

 5.88.1085



פעילות אגודת הסטודנטים לשנה"ל תשע"ו
תאריך

יום

שעות הפעילות

 108801085

יוםא' 

 81:00-80:00

 8008801085

יוםב' 

 81:00-80:00

 8508101085

יוםג' 

 81:00-80:00

 8008101085

יוםד' 

 81:00-80:00

 800801085

יוםב' 

 81:00-80:00

 800001085

יוםא' 

 81:00-80:00

 10501085

יוםב' 

 81:00-80:00

 890501085

יוםג' 

 81:00-80:00

 180501085

יוםב' 

 80:00-81:00

הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים)
הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים)
הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים) 
הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים) 
הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים)
הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים) 
הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים) 
הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים) 
יוםספורט 
איןהפסקתלימודים 

 81:00-80:00

הפסקהפעילה 
(הפסקת לימודים)

לאתרשםהעדרותלסטודנטים
שמשתתפיםביוםהספורט





בעלי תפקידים במכללה
מרעיבלגלעדי 
פרופ'דבדביר 
מרירוןרייז 
מראביאלבאום 
גב'לאהקלמנוביץ 
מראמירהרפז 
גב'ליליאנהקמינר 
גב'מירבגלנץ 
גב'טליפולג 
גב'רוניתמור 


-

 יו"רהמכללה 
 נשיאהמכללה 
 מנכ"להמכללה 
 סמנכ"ל,ראשמינהלמשאביםוכספים 
 ראשמינהלאקדמי 
 דיקןהסטודנטים 
 מנהלתהיחידהללימודיםקדםאקדמיים 
 מנהלתמשאביאנוש 
 מנהלתשיווק 
 מנהלתהיחידהללימודיחוץ 


ראשי חוגים
פרופ'יעקבהורניק 
פרופ'יובלוולף 
ד"רחייםשפרבר 
פרופ'אוריבןציון 
פרופ'דןצ'מנסקי 
פרופ'גדעוןפישמן 
פרופ'יוסףשימרון 
פרופ'דןאוריין 
פרופ'אורילויתן 
ד"רנדבקשטן 
מרגדעוןדוידסון 


  ראשביה"סלניהולוראשהחוגלניהול   ראשהחוגהרבתחומי   מתאםאקדמי,החוגהרבתחומי   ראשהחוגלכלכלה(סמס'א')   ראשהחוגלכלכלה(החלמסמס'ב')   ראשהחוגלקרימינולוגיה   ראשהחוגלחינוך   ראשהחוגללימודיתיאטרון   ראשהחוגלסוציולוגיה   ראשהחוגללימודישימור   ראשהיחידהלאנגליתכשפהזרה  

ראשי חטיבות (תוכניות בר-אילן)
ד"רחגיתתורג'מן 
ד"ראסנתעקירב 
ד"ריהודהפלד 
ד"ררונןיצחק 
ד"רבעזכהן 
ד"ריוסףדוברובקין 

  קרימינולוגיה   מדעיהמדינה  לימודימידע   לימודימזרחתיכון   לימודישואה  - מדעיםמדוייקים 

רשות המחקר
פרופ'יעקבעירם 
גב'יעלדוד 

  ראשרשותהמחקר  - רכזתרשותהמחקר,רכזתפיתוחאקדמי 

היחידה לקידום ההוראה
ד"ראפרתפיטרסה 

 - ראשהיחידהלקידוםההוראה 

קשרי חוץ
גב'נטליברק 

 - ראשהיחידהלקשריחוץ 

בעלי תפקידים מינהליים בחטיבה האקדמית


תפקיד
ראשמינהלאקדמי 
מזכירתהנהלתהחטיבההאקדמית,
מינהלהסגל 
רכזתמינהלית 
רכזהתכניתהאקדמיתלנוערמצטיין
ורכזכנסים 
רכזי חוגים וחטיבות
ב.א.רב-תחומישלהמכללה
האקדמיתגלילמערבי .
ב.א.רב-תחומישלאוניברסיטתבר-
אילןבחטיבות:מדעיהמדינה,
לימודימידע,לימודיהמזרחהתיכון,
לימודישואה .
ב.א.רב-תחומישלהמכללה
האקדמיתגלילמערבי .
ב.א.רב-תחומישלאוניברסיטתבר-
אילןבחטיבתמשאביאנוש .
היחידהלאנגליתכשפהזרה,קורסים
מתודולוגייםוכלליים .
ב.א.בסוציולוגיה .
ב.א.רב-תחומישלאוניברסיטתבר-
אילןבחטיבות:סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה,סוציולוגיהארגונית,
בריאותורווחה .
ב.א.בכלכלה .
ב.א.בניהול .
ב.א.רב-תחומישלאוניברסיטתבר-
אילןבחטיבות:כלכלה-מינהל
עסקים,מדעיהמחשב .
ב.א.בקרימינולוגיה .
ב.א.בלימודישימור. 
ב.א.בלימודיתיאטרון .
ב.א.רב-תחומישלאוניברסיטתבר-
אילןבחטיבתקרימינולוגיה .
ב.א.בחינוך .
ב.א.רב-תחומישלאוניברסיטתבר-
אילןבחטיבתחינוך 
מזכירתהחוגלחינוך 
מדור בחינות
רכזת 
מזכירה 
מזכירה 
מזכירה 
מזכירהואחראיתמשגיחות 
מינהל סטודנטים ומדור קבלת
סטודנטים
רכזתהועדהלקבלתסטודנטים 
מזכירה 
מזכירה 

שם
לאהקלמנוביץ 
סמדרסלמה 

טלפון
 00-7085101
 00-7085185

דואר אלקטרוני
leak@wgalil.ac.il
smadars@wgalil.ac.il

זיוהטוג 
יניבציטרין 

 00-7085105
 00-7085077

zivat@wgalil.ac.il
YanivZ@wgalil.ac.il

רונהפיס 

 00-7085895

RonaF@wgalil.ac.il

נטעלוי 


 00-7085180


netal@wgalil.ac.il

עינתיונש(חל"ד) 
עינבלחמיש(מ"מ) 


 00-7085818

EinatY@wgalil.ac.il


רחלמהרשק-נחום 
אמנוןקומלוש 


 00-7085185
 00-7085105


RachelM@wgalil.ac.il
AmnonK@wgalil.ac.il


אדוהפנטליס 

 00-7085188

AdvaP@wgalil.ac.il


חיהשנאר 
שלומיתעמר 

 00-7085815
 00-7085889

ליאתציצו 

 00-7085895

HayaS@wgalil.ac.il
ShlomitA@wgalil.ac.il

LiatC@wgalil.ac.il

שריתרגב 
עינבלחמיש 
אלקהדורון 
אלהסלדינגר 
רחליפרנקו 

00-7085118
00-7085180
00-7085809
00-7085818
00-7085180







saritr@wgalil.ac.il
EynavL@wgalil.ac.il
ElkaD@wgalil.ac.il
EllaS@wgalil.ac.il
RachelF@wgalil.ac.il

עאישהמורסי 
אורטלמרגי 
אתיחיימוביץ 

 00-7085187
 00-7085107
 00-7085801

AicheM@wgalil.ac.il
OrtalM@wgalil.ac.il
EtiH@wgalil.ac.il

נוהל הגשת בחינות ,עריכתן ,מתן ציון ,מסירת ציונים וערעור על ציוני בחינה
במסלולי הלימוד של בר אילן ,ב כל הקורסים המוגדרים כהרצאה חובה לקיים בחינה בסוף הקורס
הגשת הבחינה
.8
.1
.8
.0
.5

הנךמתבקשלהגישאישיתשאלוניבחינותלמועדי א'+ב' ביחד למדור בחינות ,כאשר מועד א' שונה
ממועד ב' ולאיאוחרמשבועייםלפנימועדהבחינה.
בשאלוןהבח ינהישלפרט:משךהבחינה,מותר0אסורלהשתמשבחומרעזרומשקלןשלהשאלוןבציון
הכולל .
חלאיסורמוחלטעלהמרצהלהביאאתהבחינהישירותלכתתהבחינה.
ישלסמןע"גהשאלוןהאםמותרלהשתמשבחומרעזר.
שאלוןסגור– רקשאלוןרבברירה(אמריקאי)מוגדר"שאלוןסגור".שאלוןסגורמוחזרעםהבחינה,
ואסורבהוצאהמחדרהבחינה.

טפסי בחינה
איןלהעביראתטופסיהבחינהלמדורבחינותבדוא"ל,זאתעלמנתלמנוע"גניבתבחינות"שנמצאות
ברשת.ישלהעבירבאופןאישיעותקשלהבחינהובמקרהשלמבחניםרב-ברירתייםישלהגיעלמדור
בחינותעםדיסק-אוןקיבונמצאתהבחינה .
כתיבת בחינות
בכלמועדישלכתובבחינהאחרת.איןלתתאותהבחינהיותרמפעםאחת,הסטודנטיםשומריםאת
הבחינותמשניםקודמות .
משך הבחינה
במהלךהבחינהלאתהיהאפשרותלמרצהלתתתוספתזמן.לכן,ישלקבועמראשאתאורךהבחינה.משך
הבחינההמקסימאלילאיעלהעלשלוששעות. 
חדרי בחינה
מיקוםחדריהבחינותמתפרסםבאתרהמכללהבמידעאישילמרצה,ישלהגיעלמדורבחינותולהתעדכן
בכתותנוספותשלמבחניםמיוחדים(שכתובים,לקויילמידהוכו') .
יציאה לשרותים בזמן בחינה
עפ"יהנהלים,בבחינותעדשעתייםהיציאהלשירותיםאסורה,(למעטנשיםהרותובעליאישורים
רפואיים).הפיקוחוהאחריותבענייןזהנתוניםבידיהמשגיחותבלבד.למרצהאיןסמכותלתתבכיתה
הנחיותהסותרותאתהאמורלעיל .
נוכחות בבחינה ולקיחת הבחינות
 .8מרצהחייב להימצאבבחינהבשעההראשונהולהיותזמיןלשאלותהסטודנטים,הןבמועדא'והן
במועדב' .
 .1 רקבמקריםחריגיםובאישורהראשהאקדמייוכלהמרצהלשלוחממלאמקום,וזאתבתנאישממלא
המקוםשייךלאותותחוםושולטבחומרהבחינה.זאתבהודעהמראשובאישורראשמינהלאקדמי.
פרטלמקריםחריגיםאומקריחירוםלאתאושרהיעדרותמרציםבבחינות .
 .8עלהמרצהל קחתבאופןאישיאתמחברותהבחינה.לאתשלחנהבחינותבדואר .
בדיקת הבחינות
ב דיקתהבחינותתעשהע"יהמרצההמלמדאתהנושאולאע"יאנשיםשלאאושרומראשע"יהמערכת
האקדמיתלבצעבדיקהזו .
ישלהקפידלרשוםאתההערותבמחברתהבחינהבעטולאבשוליהעמוד,המחברותנסרקותובתהליך
הסריקהלאניתןלקרואהערותבעפרוןאובשוליהעמוד .

מסירת הציונים
 .8כלמרצהחייבלמסורציוניבחינהלכלהמאוחרבתום שבועייםממועדעריכתהבחינה,עלמנתלאפשר
לתלמידלגשתלבחינותבמועדב'.
 .1מרצהאשרלאמסראתציונימועדא'עדשבועלפנימועדב',יחויבלחברשאלוןאחר,נוסף,למועד
שייקבעעלידימדורהבחינות,אחרימועדב'. 
הבחינהבמועדב'תתקייםבמועדה,לטובתהסטודנטיםאשרלאנכחובמועדא' .
מתן ציון
 .8עלפיהנחיותהמכללה,מתבקשיםהמרציםלבדוקבכלבחינהאתהתפלגותהציונים.השאיפהכמובן,
למבחןשתוצאותיועפ"יעקומתגאוס(פילוגנורמלי) .
 .1 במקרהשישעבודהובחינהבקורסולסטודנטחסראחדהציוניםיירשםבדיווחט.נ .
סטודנטים לקויי למידה
סטודנטיםלקויילמידהזכאיםלקבלהקלותבהתאםלאישורשניתןלהםמבראילן,אולאישורממרכז
האבחוןבמכללהלסטודנטיםהלומדיםבמסלוליםהעצמאיים.איןבסמכותושלהמרצהלאשרהקלות
נוספותמעברלכתובבאישור. 
ערעורים ופתיחת מחברות
סטודנטרשאילבקשלראותמחברתבחינהורשאילערערעלציוןהבחינה.עםמסירתציוניהבחינהעליך
לקבועמועדלעיוןבמחברותהבחינה.במועדזהעליךלהגיעלמכללהעםמחברותהבחינהולהיפגשעם
הסטודנטים. 
סטודנטשירצהלערערעלציוןהבחינהימלאטופסערעורוהבחינהתועבראליךלבדיקהחוזרת .
עליךלהגישתשובותלערעוריםלפנימועדב',כךשיתאפשרלסטודנטלגשתלמבחןבמועדב'במידתהצורך .
במידהות חליטלשנותציון,ישלמלאטופס"תיקוןציון"שיועברלאישורראשאקדמיולבראילן .
סריקת מחברות בחינה
בבחינותפתוחות,מדורבחינותסורקאתמחברותהבחינהוהסטודנטזכאילראותאתמחברתובאתרוכן
להדפיסאותה.עליךלהקפידלהעבירלמדורבחינותאתמחברותהבחינהעםמסירתהציוניםעדשבועיים
מתאריךהבחינה .
בחינות רב-ברירתיות
במדורבחינותקיימתתוכנהלערבולבחינותרבברירתיותולסריקתן.התוכנהמערבלתאתהתשובותואת
השאלותכךשלכלסטודנטבבחינהישגרסהאחרתשלהבחינה .
מרצהשמקייםבחינותרבברירתיות,מתבקשליצורקשרעםמדורבחינותעלמנתלקבלהדרכהבבניית
פורמטהבחינה .
אתקובץהבחינהישלשלוחשלושהשבועותלפנימועדהבחינהלמדורבחינות. 
לאחרהבחינהמדורבחינותסורקאתדפיהתשובותושולחלמרצהקובץעםציונים,באחריותהמרצה
למסורחזרהלמדורבחינותציוניםסופיים .
הגשת עבודות סמינריוניות
עבודותסמינריוניותניתןלהגישעדליוםהראשוןשלשנתהלימודיםהעוקבתלסיוםהקורס. 
מסירתציוניםתעשהעדחודשייםמיוםהגשתהעבודה.במקריםחריגיםשלבקשותלהארכתהגשתעבודה,
עלהסטודנטלהגישבקשהבאמצעותמדורבחינות .



שריתרגב 

רכזתמדורבחינות 

להלן הנחיות לגבי קיום סמינריונים כפי שהתקבלו מאוניברסיטת בר-אילן ומחייבים את כל מי שמרצה בסמינריונים.
הדברים מובאים בשם אמרם.

ב"ה,כ"זתשריתשע"א 

0508001080  
לכבוד 
פרופ'יוסידויטש,ראשאקדמי,מכללתאשקלון 
פרופ'יואלוולטרס,ראשאקדמי,מכללתגלילמערבי 
פרופ'רחללוישיף,ראשאקדמי,מכללתעמקהירדן 
פרופ'משהאדד,ראשאקדמי,מכללתצפת 

שלוםרב ,
הנדון :נהלים לגבי קיום סמינריונים במכללות 
לאורמספרמקריםשהיולאחרונהבאחתהמכללותאנימבקשלרענןאתהנחיותהאוניברסיטהלגביקיוםסמינריונים
במכללות! 
.8בסמסטרהראשוןלשנתהלימודיםיקייםהמרצהמפגשיםכלשבועעםכלהכיתה. 
.1בסמסטרהשנייתקיימומפגשיםכיתתייםלפחותפעםבשבועיים.אתהמפגשיםישלהקדיש 
לרפראטיםשלהתלמידים. 
.8כלתלמידחייבלהגישעבודהעצמית,איןבשוםמקרהלאשרכתיבתעבודהבצמדים .
.0עלהתלמידלהגישאתהעבודההסמינריוניתעדסוףשנתהלימודיםשלהשנהבהלמדבמכללה(יוםאחדלפניפתיחתשנת
הלימודיםהחדשה) .
.5לאאהיהמוכןלקבלטענהשלמרצהלפיההואמעביראתהסמינריוןבמתכונתאחרתבקמפוסהאוניברסיטהאובמוסד
אקדמיאחרוכיברצונולפעולבאותהמתכונתבמכללה.במכללותיתקיימוכלהסמינריוניםלפיההנחיותהרשומותמעלה .
.5אבקשלהעבירבכתבאתההנחיותהאלולכלמרצהשמעבירסמינריונים.ישלוודאכיכלהמרציםהרלוונטיםיקבלואת
ההנחיותלפניפתיחתשנתהלימודים.כמוכןאבקשמהראשיםהאקדמייםלעקובבאופןאישיעלביצועההנחיותולדווחליעל
כךבסוףכלסמסטר .
אניבטוחכיבדרךזו,ובכוחותמשותפים,נוכללדאוגכיהסמינריוניםבמכללותיתקיימוברמההאקדמיתהנאותה .
הערה:הנחיותאלוכברנתנובעברואנימצאתילנכוןלרענןאותןלקראתפתיחתשנתהלימודיםהחדשה .
בברכה ,
 
פרופ'עלימרצבך, 
ראשמערךהמכללותוהמכינות 
העתק :
ד"רדבלויטן,ראשמנהלהמכללותוהמכינות 
מרמאירטולידאנו,מנהלהחטיבההאקדמית,מכללתאשקלון 
גב'לאהקלמנוביץ,מנהלתהחטיבההאקדמית,מכללתגלילמערבי 
גב'דליהאביגור,מנהלתהחטיבההאקדמית,מכללתעמקהירדן 
מרשיסרוגו,מנהלהחטיבההאקדמית,מכללתצפת

זכויות סטודנטיות בהריון ולאחר לידה
עופריתאיטקיסעו"סבמשרדהדיקאןהינהרכזתהטיפולבסטודנטיותהזכאיות. 
אתהאישוריםהרפואייםישלמסורלהוכןלפנותאליהעםכלשאלה0בעיההמתעוררתבנושאזה.הרכזתתטפל
בתלונותשל"סטודנטיותזכאיות"במידהוזכויותיהןאינןממומשות .

טלפון:00-7085118מייל: ofriti @wgalil.ac.il 

("סטודנטיתזכאית"הינהסטודנטיתבשמירתהריוןאובטיפוליפוריות18ימיםומעלהבמהלךהסמסטראו
בחופשתלידה)הכלמגובהבאישוריםרפואיים.
היעדרויות משיעורים
"סטודנטיתזכאית"רשאיתלהעדרמ80%מכללהשיעוריםבכלקורסבוחלהחובתנוכחות.אםההיעדרותעלתה
על80%תינתןלסטודנטיתאפשרותלבטלאתהקורסולחזורעליו .

מטלות
"סטודנטיתזכאית"אשרלאהגישהמטלותבתאריכיםשנקבעו,רשאיתלהגישאתהמטלותבאיחורשלשבעה
שבועותמתוםתקופתהיותה"סטודנטיתזכאית"(בהתאםלהחלטתהמרצהובתאוםאתו)עבורהגשתהמטלות
במועדהחדששנקבעלאיגבהתשלוםנוסף .

בחינות
"סטודנטיתזכאית"שמצבהלאמאפשרנוכחותבבחינהתבחןבמועדאחרבמסגרתהמועדיםהמקובלים .
סטודנטיתבהריוןתוכללקבלאישורליציאהחריגהלשירותיםבמהלךהבחינה .
לסטודנטיתבהריוןתינתןתוספתזמןשלחצישעהבבחינה. 
סטודנטיתלאחרלידהרשאיתלהיעדרמבחינותלתקופהשלעד80שבועותמיוםהלידהותהאזכאיתלהיבחן
במקצועותבהםלאנבחנהבתקופההנ"ל,במועדיהבחינותהמקובלים .

ביטול קורס או דחייתו
סטודנטיתלאחרלידהתהארשאיתלבטלקורס0יםגםלאחרהמועדהאחרוןלביטולובתנאישטרםנבחנה,ותוכל
להירשםמחדשללאתשלוםנוסף .

הקפאת לימודים
סטודנטיתלאחרלידהרשאיתלהקפיאאתלימודיה(לבצעהפסקתלימודים)לפנימועדהבחינותרטרואקטיבית
לסמסטרבוילדה,ולשמוראתזכותהלהירשםמחדשללאתשלוםובלבדשהלימודיםלאיידחומעברלשנתיים .

בני זוג לסטודנטים לאחר לידה
יהיוזכאיםלחופשהבתשבועמהלימודיםוכןזכאיםלמועדבחינהנוסףבמידהולאהשתתפובבחינהבמהלךשלושה
שבועותמיוםהלידה .

מועד סיום התואר
מועדסיוםהתואריוארךבהתאםלמשךתקופותההיעדרותהמותרות,ללאתשלוםתקורהעדלשנהמהמועד
המקובללסיוםהתואר .

חנייה
סטודנטיתזכאיתלקבלתוויחניההחלמהחודשהשביעילהריונהועדחודשלאחרהלידה .

כרטיסי צילום
"סטודנטיתזכאית"תהאזכאיתלכרטיסיצילוםבגיןהיעדרויותיהעםלתיקרהשל00צילומיםליוםהיעדרות .

פרסים ומענקי הצטיינות
פרסים,מלגותומענקיהצטיינותמהמוסדאשרמבוססיםעלציוניםועלמשךתקופתסיוםהלימודיםיחושבו
לסטודנטיתיולדתתוךהפחתתתקופתחופשתהלידהאותהניצלהבפועל .

חדר הנקה
חדרהנקהבמכללהנמצאבמתחםאגודתהסטודנטים.מצוידבכורסתהנקהנוחה,משטחהחתלה,מקררעםמקפיא
וכיור.בשעותעבודתהמזכירהניתןלהיכנסללאתאום,לאחרשעותהעבודהישלתאםמראשקבלתהמפתח .




נוהל משרתים במילואים
אילןוולנברג-רכזמילואים,טלפון00-7085115ilanw@wgalil.ac.il

 .0כללי
נוה לזהעוסקבקביעתכלליםלסיועעבורסטודנטיםהמשרתיםבמילואים .

 .2מטרה 
קביעתכלליםלפיהםיוכלהסטודנטהמשרתבמילואיםלהשליםאתהחומרשהפסידולצמצםאתהנזק
הלימודישייגרםעקביציאתולמילואים .

 .3הגדרות 
"שירותמילואים"–כהגדרתובחוקהמילואים,התשס"ח– 1001
"מועדבחינהמיוחד"–בחינההניתנתבמועדנוסףלמועדא'ו-ב'שלהסמסטרהמדובר .
"רכזמילואים"–כהגדרתובסעיף0להלן :
"התאמות"–התאמותלסטודנטיםלפיסעיף9להלן :
"עבודה"– לרבותתרגיל,עבודה,פרויקט,בוחן,בחינתאמצעסמסטראוכלמטלהלימודית 
אחרתשעלהסטודנ טלהגישבמסגרתלימודיולמעטעבודהסמינריוניתהמוגדרתכעבודהסמינריונית .

 .4רכז מילואים 
תפקידרכזהמילואיםשבדיקאנטהסטודנטיםיהיהכמפורטלהלן :

4.0 קביעתהתאמותלסטודנטיםבחוגיםהעצמאייםלמכללה,לפיכלליםאלה,לאחרקבלתבקשה
להתאמותלפיסעיף5להלן .

4.2 מעקבאחרביצועההתאמותותיאוםעםהגורמיםהרלוונטייםבמכללהלצורךביצועההתאמות,
בהתאםלהחלטתהמכללהכאמורבס"ק0.8לעילובהתאםלהחלטתאוניברסיטתבראילןבחוגים
שבאחריותההאקדמית .

4.3 סיועלסטודנטבנוגעלתיאוםביןהמוסדלביןצבאההגנהלישראלבקשרלדחייתשירותמילואיםאו
לקיצורו,לרבותמתןסיועמנהליבהגשתהבקשהובטיפולה .

4.4 אחריותבפניהנהלתהמכללהודיווחתקופתיבדבריישוםכלליםאלהבמכללה .

 .5אחריות 
דיקאןהסטודנטיםהואהגורםהאחראימטעםהמכללהלטיפולהכוללבכלמערךהסיועלסטודנטים
ששירתובמילואים .

 .5בקשה להתאמות 

סטודנטשיוצאלמילואיםומבקשלקבלהתאמותו0אוסיועכמפורטבכלליהסיועלמשרתיםבמילואים,
יפנהלרכזהמילואיםשבדיקאנטהסטודנטים:IlanW@wgalil.ac.il00-7085115.הבקשהתוגש,ככל
שניתן,לפחות80ימיםלפנימועדיציאתהסטודנטלמילואים.מידעםשובומשירותהמילואיםיפנה
הסטודנטלרכזהמילואיםעםהאישורהמקוריעלתקופתהשירות(צוהקריאהלאיתקבלכאישורעל
השירות) .
0.2 לאחרבדיקתהאישורהמקוריע"ירכזהמילואים,יקבלהסטודנטאישורעלשירותמילואים(עם
חתימהוחותמתהדיקאן) .





0.3 האישורעלשירותהמילואיםישמשלצורךקבלתההתאמותכמפורטלהלן :
א .מועד בחינה מיוחד: בפנייהלקבלתמועדבחינהמיוחדעלהסטודנטלפנותלמדורהבחינותעםאישור
המילואיםשנחתםבדיקאנטהסטודנטים .
סטודנטהלומדבחוגיםהעצמאיים(קרימינולוגיההתמחות,לימודיתיאטרוןולימודישימור)יפנהעם
אישורהמילואיםלרכז0תהחוג .
ב.הגשת עבודה באיחור: בפנייהלהגשתעבודהבאיחורעלהסטודנטלהצטיידב'אישורעלשירות
המילואים'שקיבלמרכזהמילואיםשבדיקאנטולהציגולמרצה. 
ג.הגשת עבודה סמינריונית באיחור:להגשתעבודהסמינריוניתבאיחור,יפנההסטודנט,הלומדבחוגים
שבאחריותאקדמיתשלאוניברסיטתבראילן,עםאישורהמילואיםלמדורהבחינות. 
להגשתעבודהסמינריוניתבאיחורבחוגיםהעצמאייםהנזכריםבסעיף5.8א'לעיל,יפנההסטודנטעם
אישורהמילואיםלרכזתהחוגיםהנ"ל .
חובה על הסטודנט לעדכן מר אש את מרצה הקורס/סמינריון/תרגיל וכו' ואת מזכירות החוג על יציאתו
הצפויה למילואים! 
ד.פרקטיקום: סטודנטשנעדרמפרקטיקוםעקבשירותמילואיםיפנהויציגלמזכירותהחוגאתה'אישורעל
שירותמילואים'שקיבלמרכזהמילואיםשבדיקאנטהסטודנטים.הסטודנטיידרשלהשליםאתשעות
הפרקטיקוםלאחרחזרתוממילואים .
ה .סיועבהשלמתחומרהלימודים,צילומים,שאילתספריםמהספרייהוכלשירותאחרכמפורטבסעיפים 
9ו-1 להלןוכלזאתבהצגתהאישורעלשירותהמילואיםשקיבלמרכזהמילואיםשבדיקאןהסטודנטים .
ו.הודעה מראש על יציאה למילואים :בכלמקרהשלהיעדרותמהרצאות,סדנאות,הכשרהמעשית,
סמינריון,מעבדות,תרגילים,עלהסטודנטלהודיעמראשלמרצהולמזכירותהחוג,עליציאתוהצפויה
למילואים .
ז.החלטהבבקשהלקבלתהתאמות,תתקבל,ככלשניתן,עד80ימיםלאחרקבלתהבקשה .

 .7התאמות 

7.0בחינות מיוחדות 
א.סטודנטשנע דר,עקבשירותמילואים,ממועדבחינהשנקבע,זכאילהיבחןבמועדנוסףמיוחדעבורכל
מועדבחינהשהפסיד,ללאתשלוםנוסף .
ב.סטודנטששירת5-9 ימימילואיםבמהלךהסמסטריהאזכאילהיבחןבמועדמיוחד,אםנכשל,אולשם
שיפורציון,בכלבחינהשתתקייםבמהלךשירותהמילואיםשלואובטווחשל80יוםמיוםסיוםהמילואים .
ג.סטודנטששירתבמילואים1 ימיםומעלהיהאזכאילהיבחןבמועדמיוחד,אםנכשל,אולשםשיפורציון,
בכלבחינהשתתקייםבמהלךשירותהמילואיםשלואובטווחשלעד05יוםמיוםסיוםהמילואים .
ד.סטודנטשערערעלציוןמועדא'ובשלשירותהמילואיםהוקפאהתקופתערעורו,ועדלקבלתתוצאות
הערעורכברנתקייםמועדב',יוכללהיבחןבמועדמיוחדאםנדחהערעורו .
•המועד המיוחד ייערך אחרי מועד ב' ותוך  3חודשים מהגשת הבקשה .
למעןהסרספק,בכלמקרהזכאיהסטודנטלהיבחןבשני מועדים בלבד .
הנוהל לטיפול בקבלת אישור למועד מיוחד :
סטודנטהלומדבחוגשבאחריותאקדמיתשלאוניברסיטתבראילן,יפנהאתטופסהבקשהלמועדמיוחד
בצירוףאישורעלשירותהמילואיםלמדורבחינות. 
סטודנטהלומדבחוגיםהעצמאייםהמוזכריםבסעיף5.8א'יפנהאתטופסהבקשהלרכז0תהחוג .
הבקשהתוגשר קלאחרמועדב'ולאיאוחרמחודשלאחרמועדזה(גםאםטרםפורסמוציונימועדב'
במועדהגשתהבקשה) .

7.2דחייה בהגשת עבודות ,תרגילים ובחנים 
לסטודנטששירתבמילואיםתינתןאפשרותלהגישבאיחור:עבודה,תרגיל,עבודהסמינריונית,פרויקט .
הסטודנטיהיהפטורמכלתשלוםאוקנסבגיןהגשהמאוחרתזו.האיחורבהגשהיהיהכדלהלן :
א.סטודנטששירת5-9ימימילואיםיקבלארכהשל80יוםמיוםסיוםהמילואים .
ב.סטודנטששירתבמילואים1ימיםומעלהיקבלארכהשל05יוםמיוםסיוםהמילואים .
ג.במקרהשלחובהאקדמיתאחרתשאינהמוגדרתמפורשותבתקנוןזה,מוסמךדיקאןהסטודנטים 
לקבועבאופןפרטניאתמשךהדחייההמאושרתלכלסטודנטלהשלמתחובותיו .
כתובת לפנייה:רכז0תהחוג .




7.3 אישור ללמוד קורס מתקדם "על תנאי" עד השלמת החובות האקדמיים בקורס המקדמי 
סטודנטשנבצרממנועקבשירותמילואיםלהשליםחובהאקדמיתמכלסוגשהואבקורסהמהווה"דרישה
מוקדמת"לקורסמתקדםממנולתואראחר,יוכללהשתתףבקורסהמתקדםבמעמד"עלתנאי"עד
להשלמתחובותיובקורסהמקדמי .
כתובת לפנייה:רכז0תהחוג .

7.4דחייה במילוי חובות במעבדות ,עבודה מעשית וסדנאות 
סטודנטשנבצרממנועקבשירותמילואיםלהיותנוכחבמעבדות,עבודהמעשית,סדנאותוכדומה,יוכל
להשלימםבתיאוםעםהמרצהבפרקזמןשייקבעעלידו,בהתאםלאופיהדרישותבכלאחתמהמטלות
הנ"ל.אםלדעתהמרצה0המחלקהלאניתןלהשליםאתהדרישותבפעילויותהללובשנה"להנוכחית 
באחריותהמחלקהלשבץאתהסטודנטלהשלמתחובותיואלהבמועדהקרובביותרבויוצעו .
מובהרבזאתשדחייהזולאתגרוראחריהכלחיובשהואבשכ"ל. 
כתובת לפנייה:רכז0תהחוג .

7.5 השלמת חומר לימודים בקורסים פרונטליים ,בתרגילים ובמעבדות 
בכדילהשליםאתחומרהלימודיםבקורסיםאשרנעדרמהםהסטודנטעקבשירותהמילואים,זכאי
הסטודנטלסיועהבא :
א.שעורי עזר/השלמה:סטודנטששירתבמילואים5ימיםומעלהבסמסטריהיהזכאילשיעורעזראחד 
עבורכליוםמילואיםלפיבחירתו.לדוגמא:סטודנטהמשרת1ימימילואיםזכאיל–1שיעוריעזר,
הסטודנטיבחרבאילוקורסיםהוארוצהאתשיעוריהעזרהללו.חלקמהשיעוריםיינתנובקבוצה.מטרת
שיעוריהעזרלהשליםאתהחומרשהפסידהסטודנטעקבשירותהמילואים. 
כתובת לפנייה:היחידהלמעורבותחברתית,רכזתלסיועלימודיinbalu@wgalil.ac.il:טל': 00-7085190
הפנייהלסיועלימודימחויבתבצירוףאישורעלשירותמילואיםמרכזמילואיםשבדיקאנטהסטודנטים .
ב .צילומים 
סטודנטששירתבמילואיםזכאילקבל50 צילומיםעבורכליוםלימודיםשהפסידעקבשירותהמילואים .
כרטיסהצילוםיינתןבאגודתהסטודנטיםרקעםהצגתאישורמילואים .
כתובת לפנייה:אגודתהסטודנטיםaguda@wgalil.ac.ilטל' 00-7085888
ג.חומר ביביליוגרפי 
הסטודנטיהיהזכאילקבלתהחומרהביביליוגרפיוכלחומרלימודאחרשחולקבקורסיםבמהלךשירות
המילואיםשלו .
כתובת לפנייה:רכז0תהחוגו0אומרצההקורס. 
ד.תקצירי הרצאות 
אגודתהסטודנטיםתפעל,כמ יטביכולתה,לספקללאתשלום,לסטודנטששירתבמילואים,תקצירי
הרצאות0סיכומישיעוריםבקורסיםמרכזיים,שבהםנבצרממנולהשתתףעקבשירותהמילואים .
ההטבה לא מותנית בחברות באגודת הסטודנטים ומיועדת לכלל הסטודנטים .

 .1העדפות והקלות אקדמיות ומנהליות 

0.0הימנעות מפגיעה במרכיב ציון בקורס בגין אי נוכחות ו/או "אי השתתפות בדיונים בכיתה" 
היעדרותסטודנטמקורסעקבשירותמילואיםלאתהיהעילהמצדהמרצהלהורדתציוןבקורס,כמוכןאין
לשלולמהסטודנטאתהזכותלהיבחןעקבהיעדרותמהרצאותבתקופתשירותמילואים .

0.2עדיפות בחלון זמן ברישום לקורסים שבהם מספר המשתתפים מוגבל 
סטודנטששירתמעל80ימיםבשנהיקבל,במידתהאפשר,עדיפותבחלוןהזמןלרישוםלקורסיםברישום
אינטרנטיבשנה"להעוקבת.האישוריםעלשירותהמילואיםיוגשולרכז0תהחוג. 
אין באמירה זו התערבות כלשהיא בשיקולי המחלקה בהקצאת הקורסים שלה ולא מובטח שהעדפה זו
תסייע בפועל לסטודנט במהלך הרישום .

 0.3הארכת המועד לשינויים בקורסים 
סטודנטששירתבמילואיםבתקופתהשינוייםבקורסים,יוכללערוךשינוייםגםלאחרהמועדשנקבעלכך,
ולאיאוחרמשבועלאחרשובומשירותמילואים .
כתובת לפנייה:רכז0תהחוג .



0.4 עדיפות בהשאלת ספרים שמורים ,והארכת מועד השימוש בהם 
סטודנטששירתבמילואיםיהיהזכאילקבלעדיפותבהשאלתספריםוספרים"שמורים"בתקופההסמוכה
לחזרתומשירותהמילואים,ותינתןלוארכהנוספתלשימושבספריםאלו. 
כתובת לפנייה:מנהלתהספרייה. 

0.5פטור משכ"ל נוסף 
סטודנטששירתבמילואים80 ימיםומעלהבמהלךסמסטר,ובשלכךמתקשהלהשליםחובותיובקורס,
רשאילהגישבקשהלמדורבחינותלהיבחןעםהנבחניםשלהקורסהמתקייםבשנהשלאחרמכן .
הסטודנטיוכל,אםירצה,להשתתףבקורסולהתרענןבחומרהנלמד .
הסטודנטלאיחוייבבתשלוםבגיןהמועדיםהנוספיםשיאושרולוובגיןהשתתפותובקורסכדילהתרענן
בחומרהנלמד,ולאיחוייבבתשלומיתקורה,גרירהאוכלתשלוםנוסףאחרעבורהקורס. 
בכל מקרה לא יאושר להיבחן יותר מ –  2מועדים .
הערה:אםלאקייםקורסזההלקורסהקודם,והסטודנטנרשםלקורסחילופי,יוכלהסטודנטלהגיש
בקשה 
לוועדתשכ"ללפטוראותומתשלוםבגיןהקורסשהוחלף .
כתובת לפנייה:רכזמילואים .

 .9הגשת בקשה למלגה גם מעבר למועד שנקבע 
סטודנטשאיחרבהגשתבקשהלמלגהעקבשירותמילואיםיהיהרשאילהגישאתהבקשהלמלגהתוךשבוע
מתוםשירותהמילואים .
כתובת לפנייה:רכז0תמלגותבדיקאנטהסטודנטים. 

 .01הגשת ולת"ם 
סטודנטשנקראלשירותמילואיםבתקופתלימודיוובתקופתהבחינותיוכללהגישבקשהלולת"ם .
טופסיפנייהלולת"םניתןלקבלמרכזהמילואיםבדיקאנטהסטודנטים .
אםנדרשסיועוהכוונהיוכלהסטודנטלפנותלרכזהמילואים. 

 .00סיוע נוסף 

00.0קשר מוגבר עם חברי הסגל במחלקה 
סטודנטששירתבמילואיםיוכללהיפגשעםחבריסגלבמחלקהבשעותקבלהגמישותולתקשראיתם
באמצעותדואראלקטרוני .
כתובת לפנייה:רכז0תהחוג .

00.2התחשבות במתן ארכה למילוי החובות באנגלית כשפה זרה 
סטודנטששירתבמילואיםולאעמ דבדרישהלסיוםלימודיובאנגליתכשפהזרהבמועד,יוכללפנותבבקשה
להארכתהמועד .
כתובת לפנייה:רכז0תהחוג. 

 .02נקודות זכות אקדמיות 
במידהוהמכללהמכירהאותכירבמעורבותסטודנטיםבפעילותחברתיתוחינוכיתבקהילהכמזכה
בנקודותזכותאקדמיות,תכירהמכללהגםבשירותמילואיםכפעילותהמזכהבעד1נקודותזכות
אקדמיות,לפיכלליםשתקבע. 



מניעת הטרדות מיניו ת
הממונותבמכללההאקדמיתגלילמערביהןעופריתאיטקיסעו"סבדיקנטטל.במשרד00-7085118
ofriti@wgalil.ac.ilוד"רשרוןגילת-יחיאטל.במשרד00-7085895sharong@wgalil.ac.il
פרטיותמובטחת.

מייללשליחתפניותhatrada@wgalil.ac.il
הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק – החוק אוסר הטרדה מינית מכל סוג והמטריד צפוי לעונש
 
מהיהטרדהמינית? 

עלפיהחוק,הטרדהמיניתהיאכלהתנהגותבעלתאופימינישלאדםאחדכלפיאחראשרישבהכדילפגוע
באחר.הטרדהמיניתכוללתאתכלאחדמהמעשיםהבאים :
.8סחיטהבאיומיםכאשרהמעשהשהאדםנדרשלעשותוהואבעלאופימיני .
.1מעשיםמגונים לשםגירוי,סיפוקאוביזוימיניים,לרבותחשיפתהגוףללאהסכמתהזולת .
.8הצעותחוזרות בעלותאופימיניאוהתייחסויותחוזרותהמתמקדותבמיניותושלאדם-כאשרהאדם
אליוהןמופנותהראהלמטרידבמיליםאובהתנהגותברורהכיאינומעונייןבהצעותאוהתייחסויותאלו .
.0התייחסותמבזהאומשפילהביחסלמינואומיניותושלאדם,לרבותנטייתוהמינית .
.5התנכלותפירושו- כאשרהמטריד,אוכלאדםאחר,נוקטבאמצעיםכלשהםעלמנתלפגועבמוטרדת,
כיווןשסירבהאוהתנגדהלהתנהגותהמטרידה,אוכיהתלוננהעלהמטריד,אוכיהגישהתביעהכנגד
המטריד,אומכלסיבהאחרת,הקשורהבהטרדהמינית-כלאלהנחשביםלמעשההתנכלות. 
המכללההאקדמיתגלילמערביפועלתמתוךכבודהדדי,מחויבותלערכיםשלרגישותוהגינותכלפי
הסטודנטים,העובדים,המרצים,הלקוחות,הספקיםוכלמישאנובאיםאיתםבמגעבמסגרתהעבודה
והלימודים. 
.5איסור פרסוםתצלום,סרטאוהקלטהשלאדם,המתמקדבמיניותו,בנסיבותשבהןהפרסוםעלול
להשפילאתהאדםאולבזותו,ולאניתנההסכמתולפרסום .

במכללהקיימתמדיניותברורהשמטרתהלמנועמקריםשלהטרדהמינית,לבררולטפלבכלמקרהלגופו,
באופןרציני,מהירודיסקרטיכדילהבטיחשכלאחדואחתימשיכולהרגישבטוחיםבקמפוס,ביטחוןאשר
יוכללסייעלמיצוימלאשלחוויתהלמידהוהעבודה .
 
החוקקובעכיניתןלטפלבהטרדהמיניתבכלאחתמ8הדרכים(בנפרדאוביחד) 
.8טיפולבאחריותמקוםהעבודהאוהלימודים–הגשתתלונהבאמצעותהממונותעלמניעתהטרדהמינית
(בעבודהאובלימודים) 
.1טיפולפלילי,דרךתלונהבמשטרה .
.8טיפולאזרחי,דרךתביעותאזרחיות .


תפקידהממונותהואלהדריךולייעץ,לענותלשאלותהעובדים,המרציםוהסטודנטיםבכלהקשורבהטרדה
מיניתובהתנכלות. 


תפקידהממונותבעתחשדלהטרדהמינית :

א.קבלתהתלונהורישומהמפיהמתלוננ0ת 
ב.קבלתעדויותנוספות(במידהוישעדים) 
ג.זימוןהנילוןלהשמעתגרסתו 
ד.סיכוםהבירורבכתבוהגשתולמעביד. 

ע"מלמנועאיהבנותמומלץלהימנעמסגירתדלתבעתשיחהאישיתעםסטודנט0ית

