
המחלקה לכלכלה  

–

אוניברסיטת בר אילן

התנהלות מול מזכירות הסטודנטים
-

ל ועוד"שליחת דוא, זום, קבלת קהל



הקדמה

.בזום ובקבלת קהל פרונטלית, בטלפון, מזכירות הסטודנטים זמינה לפניות ושאלות למתעניינים ולסטודנטים במייל❖

.המתעניין ומה רצונו/באופן שבו נבין מי הסטודנט, המצג נועד לסייע למתעניינים ולסטודנטים לפנות אלינו בצורה ברורה❖

.וגם איך להתעדכן בפרטים המתחדשים במהלך התואר, באופן הנכון, המצג יפרט כלים לפנות אלינו בזמן הנכון❖

.תכני המצגת נוצרו בעקבות פניות עבר של מתעניינים וסטודנטים❖



רשימת נושאים במצגת

קבלת קהל פרונטלית•

זום•

מענה טלפוני•

התכתבות בדואר האלקטרוני•

מאת המחלקה לכלכלהSMS-ל ו"הודעות דוא•

הודעות באתר המחלקה לכלכלה•



קבלת קהל פרונטלית

12:00-13:00: ה, ג, ימים א

9:00-11:00: יום ב

אין קבלת קהל: חגים וערבי חג, ו, ימים ד

,יש להגיע עם מסיכות שמסתירות גם את הפה וגם את האף

.מבקרים ללא מסיכה לא ייכנסו למזכירות

.מסך שקוף ללא מסיכה אינו קביל: לתשומת ליבכם



זום

10:00-12:00ה בין השעות -ג ו, הזום פעיל בימים א-

ללחוץ על הקישור ותעברו לחדר הזום של המחלקה, אין צורך בסיסמה ואין חדרי המתנה-

לגלול עד הסוף, יש להיכנס לאתר המחלקה לכלכלה, לכניסה לאירוע של המחלקה לכלכלה-

או דרך אתר האוניברסיטה בדף של הדלת הפתוחה, "דלת פתוחה"וללחוץ על הבאנר 



מענה טלפוני

:מספרי טלפון של מזכירות הסטודנטים

03-531-8920

:שעות המענה הטלפוני

14:00-15:00: ה-ימים א
אין מענה טלפוני: חגים וערבי חג, יום ו



התכתבות בדואר האלקטרוני

.התשובה תתקבל בהמשך-הזמינות למייל גבוהה -

.גם אם בקשתכם לא התקבלה, יש להתנסח בצורה מכובדת-

.אין צורך לשלוח שוב,  ייתכן שמתן תשובה במייל יתעכב בגלל אילוצים-

!יש לשלוח את המייל לכתובת אחת בלבד-

☺אנא התאזרו בסבלנות 

economics.student@biu.ac.il: כתובת מזכירות הסטודנטים של כלכלה

mailto:economics.student@biu.ac.il


המשך-התכתבות בדואר האלקטרוני 

. לא נענה לפניות אנונימיות-הזדהו בשם מלא 

במידה ואתם כבר סטודנטים או מועמדים רשמיים 

עליכם לציין גם תעודת –( שנרשמתם לאוניברסיטה)

זהות

הכותרת נועדה –אין לכתוב את המייל עצמו בכותרת 

.להיות תמציתית

פירוט והסבר יש גוף המייל, בשביל נימוק

הפרטים והשאלות במייל באופן מסודר כלמבוקש לכתוב את 

.פונג-ולא בהתכתבות בנוסח פינג, אנגלית תקינה/ובעברית

הם גוף עבודה רשמי-וואטסאפהמיילים המחלקתיים אינם 



מאת המחלקה לכלכלהSMS-ל ו"הודעות דוא

.ל לסטודנטים על פי צורך"המחלקה לכלכלה שולחת דוא

(:ל או יותר מתקיימים"במידה ואחד מהנ)ל  כולל "הדוא

הודעות על ביטול חד פעמי של שיעורים מסיבות שונות-
שינוי מיקום קבוע או זמני של שיעורים-
מבחנים במועדים מיוחדים-
המחלקה/אירועים שונים בהפקת האוניברסיטה-
הודעות ממרצים-

.ועוד

.SMSל האלו מלוות בדרך כלל אם לא תמיד בהודעות "הודעות הדוא, בנוסף

–וזאת מלבד ההודעות הכלליות יותר שנשלחות מטעם האוניברסיטה 

!אתם מתבקשים לעקוב אחרי המיילים על מנת להישאר מעודכנים

.ל של בר אילן מגיע לשם"לפעמים הדוא, מסיבה מסוימת, בדקו את תיקיות זבל וספאם, במידה ואינכם רואים את ההודעה



הודעות באתר המחלקה לכלכלה

מרבית ההודעות הנשלחות לסטודנטים נמצאות גם באתר המחלקה לכלכלה
.באגף של ההודעות

,או שלא מצאתם אותו, גם אם קרה ולא קיבלתם את המייל שנשלח לכלל הסטודנטים
בדקו באתר המחלקה



בהצלחה 
ולימודים  

!פוריים


