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 צעד חכם 
עתיד מבטיח!

באקדמית אשקלון

המכללה	האקדמית	אשקלון	מברכת	אותך	על	הרשמתך	ללימודים	בקמפוס	המרהיב	
והמפואר	ומאחלת	לך	הצלחה	בדרכך	החדשה	כסטודנט.	אתה	מתחיל	את	צעדיך	הראשונים	

בנתיבי	הלמידה,	ההשכלה	והדעת	של	האקדמיה.
תחילת	לימודיך	תלווה	בהתרגשות	ולא	מעט	שאלות.	במטרה	להקל	עליך	את	תחילת	
המסע	הכנו	עבורך	חוברת	שבה	תמצא	מידע	שידריך	אותך	בצעדיך	הראשונים	באקדמיה.	
הצוות	המנהלי	והאקדמי	עומד	לרשותך	וישמח	לסייע	לך	במשך	לימודיך	באקדמית	אשקלון.	

*החוברת נכתבה בלשון זכר, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

במקום ה-1	בסקר	התאחדות	 המכללה	האקדמית	אשקלון	זכתה	
הסטודנטים	הארצי	לשנת	תש"ף	מתוך	50	מוסדות	שהשתתפו	בסקר.

הסקר	בחן	את	רמת	שביעות	הרצון	משירותי	המכללה	בפרמטרים	רמת	
הקורסים,	טיב	הוראת	המרצים	והמתרגלים,	יחס	מרצים	לסטודנטים	

ושילוב	טכנולוגיות	למידה.

 המכללה 
האקדמית 

אשקלון

1
בציון 

4.28

ציוןהמוסדדרוג

 המכללה 2
האקדמית אחווה

4.27

 המכללה 3
האקדמית נתניה

4.26

4.15המרכז האקדמי פרס4

4.08האוניברסיטה הפתוחה5

המכללה האקדמית בית 6
ברל

3.97

3.96המרכז האקדמי רופין7

3.92בצלאל האקדמיה לאמנות8

המרכז הבינתחומי 9
הרצליה

3.90

הטכניון - מכון טכנולוגי 10
לישראל בחיפה

3.90

4
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תהליך הרשמה 

לאחר	הרישום	ישלח	אליך	איימיל	עם	הקישור	הבא:
https://mcl.aac.ac.il/Ex/login-pone-or-moamad/moamad	והסבר	להמשך	

תהליך	הרשמה	והשלמת	מסמכים	נדרשים.
עם	העלאת	המסמכים	הדרושים	והשלמת	הפרטים	האישיים,	תידרש	לחתום	על	הצהרת	

מועמד	ותועבר	להמשך	טיפול	המדור	לקבלת	סטודנטים.
שים לב, הטיפול בבקשתך יחל רק לאחר העלאת כל המסמכים. 

אנו	מאלחים	לך	הצלחה	בלימודים!
המדור	לקבלת	סטודנטים

טלפון
08-6789515

שעות מענה טלפוני: 
א'—ה'	08:30—12:00,	13:30—15:30

malig@aac.ac.il :דוא"ל
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צעדים ראשונים באקדמיה

"מידע אישי" לסטודנט 
עם	הרשמתך	לאקדמית	אשקלון	יישלח	אליך	מסרון	ובו	פרטי	הזדהות	שבאמצעותם	

.www.aac.ac.il	המכללה	באתר	אישי	מידע	לקבל	תוכל
ב״מידע האישי״	ניתן	למצוא	מידע	בנושאים:	מבחן	אמיר"ם,	קבלה	ללימודים,	מערכת	

שעות,	ציונים,	לוח	בחינות	ועוד.	
	שכחתי. ניתן	לשחזר	שם	משתמש	וסיסמה	באמצעות	כניסה	ל״מידע האישי״  

מוקד	תמיכה	טכני	עומד	לרשותך	במענה	לשאלות	בנוגע	למערכות	המידע	באינטרנט	או	
תקלות	בנושא	כניסה	למידע	האישי	בטלפון	6789161—08.

,14:00—13:00 	,12:00—09:30  שעות	פעילות	המוקד:	ימים	א'—ה'	בין	השעות	
בימי	ו׳	וערבי	חג	בין	השעות	09:00—11:00.

כרטיס סטודנט 
כרטיס	סטודנט	הוא	תעודת	הזהות	שלך	באקדמית	אשקלון.	כרטיס	זה	משמש	כרטיס	

כניסה	למכללה,	השאלת	ספרים	והנחה	בתחבורה	הציבורית.	
כרטיס	הסטודנט	יימסר	לך	בתחילת	שנת	הלימודים	בחוג	שאליו	נרשמת.	

אישור לימודים 
לאחר קבלתך ללימודים	ועריכת	תוכנית	לימודים.	  אישור	לימודים	ניתן	להנפיק	

		אישור	לימודים 		אישורים		 		אפשרויות	נוספות		 כניסה	למידע	האישי			

עריכת תוכנית לימודים 
זימון	לעריכת	תוכנית	לימודים	יישלח	אליך	מהחוג	שאליו	נרשמת.	עריכת	תוכנית	הלימודים	
תתבצע	לאחר	תשלום	מקדמת	שכר	לימוד,	הקמת	הוראת	קבע	וקבלת	אישור	בכתב	ממדור	

שכר.	ללא אישור זה לא תוכל לערוך תוכנית לימודים.	

תו חניה 
קיימת	אפשרות	לרכוש	תו	חניה	שנתי,	המאפשר	כניסה	לחניית	הקמפוס.	עלות	התו	היא	
500 ₪	לשנה	)נכון	ל-1.1.20(.	את	שובר	התו	ניתן	לרכוש	במדור	שכר	לימוד	ולאחר	מכן	

לקבלו	במדור	רכש	ולוגיסטיקה.		
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מטרתו	של	מבחן	אמיר"ם	היא	קביעת	רמה	באנגלית	בטרם	תחילת	הלימודים.	
במהלך	הלימודים	כל	סטודנט	חייב	להגיע	לרמת	"פטור"	באנגלית	)על	פי	תקנון	
גבי	מסך	המחשב.	 על	 הציון	 זהו	מבחן	ממוחשב	שבסיומו	מופיע	  המכללה(.	
ניתן	לגשת	למבחן	מספר	פעמים	בהפרש	של	35	יום	בין	מועד	למועד	)הציון	הגבוה	הוא	

שיחושב(.
מבחן	אמיר"ם	כפוף	למרכז	הארצי	לבחינות	והערכה.

)עלות	מבחן	אמיר"ם	-	252 ₪	נכון	ל	1.1.20(
 ההרשמה למבחן נעשית רק באמצעות אתר האינטרנט של המכללה

www.aac.ac.il

הנחיות רישום 
אתר המכללה    מידע אישי    אפשרויות נוספות    רישום לבחינות כניסה    

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

תאריכי מבחן אמיר"ם לשנת הלימודים תשפ"א
 5/1/2020
2/2/2020
23/2/2020
22/3/2020
19/4/2020
3/5/2020
7/6/2020
21/6/2020

6/7/2020
26/7/2020
2/8/2020
9/8/2020
16/8/2020
23/8/2020
13/9/2020
23/9/2020

12/10/2020
18/10/2020
29/10/2020
8/11/2020
22/11/2020

* ההרשמה למבחן אמיר"ם הינה על בסיס מקום פנוי. 

טבלת רמות באנגלית 
ציון אמיר"םהיקף שעותרמה באנגלית

134	ומעלהפטור

120—4133	שעות	סמסטריאליות	=	54	שעות	לימוד	מתקדמים	ב'	

100—4119	שעות	סמסטריאליות	=	54	שעות	לימודמתקדמים	א'	

85—699	שעות	סמסטריאליות	=	81	שעות	בסיסי	

70—684	שעות	סמסטריאליות	=	81	שעותטרום	בסיסי	ב'	

50—669	שעות	שנתיות	=	162	שעות	לימוד	טרום	בסיסי	א'+ב'	

קביעת רמה באנגלית 
מבחן אמיר"ם

שעות מענה טלפוני: 
א'—ה'	09:30—12:00,	13:00—14:00

ו׳	וערבי	חג	09:00—11:00
קבלת קהל:

א'—ה'	09:30—11:00

טלפון
08-6789161

לפרטים נוספים: 08-6789111 שלוחה 0
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		דיקאן	הסטודנטים 		סטודנטים		   www.aac.ac.il :לפרטים נוספים

שכר לימוד

המכללה	האקדמית	אשקלון	היא	מכללה	ציבורית,	ושכר	הלימוד	הוא	אוניברסיטאי.
 גובה	שכר	הלימוד:	לתואר	ראשון	10,259 ₪	נכון	לחודש	1.1.20.

לתואר	שני	13,863 ₪	נכון	לחודש	1.1.20.

שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים
סטודנט	הזכאי	למימון	שכר	הלימוד	לשנה	הראשונה	בהתאם	לחוק	חיילים	משוחררים,	
יקבל	החזר	שכר	הלימוד	של	שנה	זו	לפיקדון.	המימון	הוא	בהתאם	לשכר	הלימוד	האקדמי.	

הנחיות לקבלת החזר שכ"ל לזכאים  
			כניסה	ללינק	קרן	להכוונה	לחיילים	משוחררים		   תישלח	אליך	הודעה	בדוא"ל/מסרון			
		קבלת	ההחזר	לפיקדון	בפעימה	אחת	בסוף	שנה	א'.	 כניסה	לאזור	האישי	ומילוי	פרטים		

תשלום שכר לימוד באמצעות פיקדון/מענק שחרור מהצבא
סטודנט	המעוניין	לשלם	את	שכר	הלימוד	באמצעות	הפיקדון,	ינפיק	שובר	תשלום	בעמדת	
השוברים	המצויה	בסמוך	למדור	שכר	לימוד	וייגש	לביצוע	התשלום	בבנק	שבו	מתנהל	

הפיקדון	ובצירוף	תעודת	זהות	ותעודת	שחרור	צבאי/לאומי.	.	
 תשלום	מקדמת	שכ"ל	לאחר	קבלת	שובר:	

		תשלום	באמצעות	כרטיס	אשראי	 		תשלומים		 מידע	אישי		

את שכר הלימוד ניתן לשלם באמצעות 
  כרטיס	אשראי		  מזומן		  שיק		  פיקדון	חיילים	משוחררים

דיקאן הסטודנטים

דיקאן	הסטודנטים	במכללה	אמון	על	רווחת	הסטודנט.	תפקידו	לסייע	בכל	ההיבטים	
המקיפים	את	עולמו	של	הסטודנט	במהלך	הלימודים	במטרה	להעניק	לסטודנט	סביבה	

לימודית	תומכת	וידידותית.

מלגות
לרשות	הסטודנט	מגוון	רחב	של	מלגות	סיוע	כלכלי	מקרן	המכללה	ומקרנות	חיצוניות	
הניתנות	בהתאם	למצב	הסוציו—אקונומי	)מפעל	הפיס,	אימפקט,	משרד	החינוך	ועוד(.	

מלגות	מעורבות	חברתית	ניתנות	תמורת	פעילות	בקהילה.	

מעונות
המכללה	מציעה	מעונות	סטודנטים	בתוך	שטח	הקמפוס	ובדירות	חוץ,	בשכונה	הסמוכה	
לקמפוס.	המעונות	כוללים	דירות	מרווחות	המאובזרות	בריהוט	חדיש,	מטבחון,	שירותים	
ומקלחת,	מזגן,	פינת	לימוד	אישית	ושירותי	כביסה	וייבוש.	בשעות	הפנאי	עומד	לרשות	

הדיירים	מועדון	סטודנטים	מפואר.

סיוע לימודי
המכללה	מציעה	לסטודנטים	המתקשים	שיעורי	עזר	ותגבור	פרטניים	וקבוצתיים	במחיר	סמלי.		

לשכת הדיקאן תשמח לעמוד לרשותך בנושאים מגוונים
ייעוץ	פסיכולוגי/הקלות	לסטודנטיות	בהיריון	ולאחר	לידה/חדרי	הנקה/פניות	וקבילות	
בנושאים	מנהליים	ואקדמיים/סיוע	והקלות	לסטודנטים	במילואים/סטודנטים	עולים	ועוד.

 שעות מענה טלפוני:
 א'—ה'	10:00—11:30,	14:00—15:30,	ו'	08:30—09:30

 קבלת קהל:
 א'—ה'	בין	השעות	08:00—16:00

מיקום:	בניין	מנהלה

 מדור 
שכר לימוד

08-6789100

		מדור	שכר	לימוד 		סטודנטים		   www.aac.ac.il :לפרטים נוספים

 שעות מענה טלפוני: א'—ה'	08:00—16:00
hedva@aac.ac.il :דוא"ל 

 קבלת קהל: א'—ה'	09:30—12:30,	13:30—15:30
מיקום: בניין	4,	קומה	)1-(

משרד הדיקאן
08-6789195/6
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המרכז פתוח לקהל הסטודנטים: 
nuritsn@aac.ac.il :9:30—13:00 | דוא"ל	א׳—ד׳

שעות מענה טלפוני וקבלת קהל:
א'—ד'	11:30—15:00

מיקום:	בניין	4,	קומה	)1-(

 מזכירות
08-6789211

		מרכז	תמיכה 		סטודנטים		   www.aac.ac.il :לפרטים נוספים

 מרכז תמיכה לסטודנטים עם
לקויות למידה/ צרכים מיוחדים 

מרכז	התמיכה	לסטודנטים	עם	לקויות	למידה/צרכים	מיוחדים	במכללה	האקדמית	
אשקלון	הוקם	במטרה	לתמוך	בסטודנטים	עם	לקויות	ומוגבלויות:	לקויות	למידה,	
פיזיות	שונות.	 ולקויות	 לקויות	שמיעה	 ראיה,	 לקויות	 וריכוז,	  הפרעות	קשב	
המרכז	מעניק	לסטודנטים	נגישות	מרבית	להשכלה	גבוהה	תוך	מתן	תמיכה	וליווי	עד	

לסיום	התואר.	

שירותי המרכז 
אבחונים והתאמות	—	המרכז	מסייע	לסטודנטים	עם	לקויות	למידה	וצרכים	מיוחדים	  •

בכל	הנוגע	לאבחונים	והתאמות	בדרכי	היבחנות.	
חונכות אישית	—	פרויקט	"פר"ח—לשם":	סטודנטים	מצטיינים	משמשים	חונכים	  •

לסטודנטים	מאובחנים	הזכאים	לחונכות	בהיקף	של	4—2	ש"ש.
פרויקט "אקדמיה — קהילה"	—	סטודנטים	משמשים	כחונכים	לתלמידים	לקויי	  •

למידה	במסגרת	בתי	הספר	העל	יסודיים	תמורת	מלגה.
סדנאות —	המרכז	מקיים	סדנאות	בנושאים	מגוונים	כגון:	התמודדות	עם	חרדת	בחינות,	  •
הכנה	לקראת	יציאה	לשוק	העבודה,	מיומנויות	באסטרטגיות	למידה,	העצמה	ואימון	

אישי.
סיוע פרטני בהקניית אסטרטגיות למידה וניהול זמן —	ניתן	על	ידי	מומחית	  •

ללקויות	למידה.
תגבורים באנגלית	—	מועברים	לסטודנטים	הזכאים	למבחן	מותאם	על	ידי	מומחית	  •

בהוראה	מתקנת	לאנגלית.
תמיכה טכנולוגית	—	מרכז	התמיכה	מציע	מגוון	פתרונות	בתחום	הטכנולוגיה	המסייעת.  •

תמיכה רגשית	—	ניתנת	על	ידי	פסיכולוג	שיקומי	ורכזת	נגישות.  •

הערה: במכוני	מת"ל	השונים	ניתן	לעבור	אבחון	עד	גיל	30.	סטודנט,	שגילו	מעל	30,	יוכל	לעבור	אבחון	
במרכז	חדד	,	במכון	אלה-	אחווה	ובמרכז	האבחון	של	אוניברסיטת	בן	גוריון.

טלפוןמרכז האבחון

04-8181427חממה,	מרכז	תמיכה	ללקויי	למידה,	המכללה	האקדמית	תל	חי

04-9015238מרכז	אבחון,	המכללה	האקדמית	גליל	מערבי

04-9838971מכון	אורן,	מכללת	אורנים

04-8249022מכון	יה"ל,	אוניברסיטת	חיפה

04-8383373מכון	יעל,	חיפה

04-6423449מכון	ברוש,	המכללה	האקדמית	עמק	יזרעאל

09-8983863המרכז	האקדמי	רופין,	עמק	חפר

09-7781126מלל,	מרכז	לאבחון	לקויות	למידה,	האוניברסיטה	הפתוחה,	רעננה

מרכז	האבחון,	האוניברסיטה	העברית,	ירושלים	)סניפים	בהר	הצופים	ובפקולטה	
לחקלאות	ברחובות(

02-5881183

09-7476394המכללה	האקדמית	בית	ברל,	ליד	כפר	סבא	)אבחון	מת"ל	בלבד(

03-9076577מכון	אבחון	לקויות	למידה,	אוניברסיטת	אריאל	בשומרון

03-6901634מרכז	מנעד,	מכללת	לוינסקי	לחינוך,	תל-אביב

02-6759584מכון	אלה,	המרכז	הארצי	לבחינות	ולהערכה,	ירושלים

08-8588139מכון	אלה-אחווה,	המכללה	האקדמית	אחווה

08-6479487מרכז	האבחון,	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב,	באר-שבע

03-6405449מרכז	האבחון,	אוניברסיטת	תל-אביב

03-5318705מרכז	חדד	,		אוניברסיטת	בר	אילן

רשימת מכוני אבחון
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Tzion@aac.ac.il :דוא"ל
מיקום:	בניין	4,	חדר	114 

 טלפון
08-6789506

		הכוונה	תעסוקתית 		סטודנטים		   www.aac.ac.il :לפרטים נוספים

מרכז להכוונה תעסוקתית

המרכז	להכוונה	תעסוקתית	וקשרי	תעשייה	במכללה	האקדמית	אשקלון	שם	לו	למטרה	
לחשוף	הזדמנויות	תעסוקתיות	לסטודנטים	ולבוגרי	המכללה	והכוונתם	לתעסוקה.

אחת	לשנה	מתקיים	יריד	תעסוקה	שנתי	בהשתתפות	עשרות	מעסיקים	מהמשק	הישראלי	
שמטרתו	לחשוף	סטודנטים	ובוגרים	למעסיקים	במשק.	בין	החברות	המשתתפות:	אלת"א,	

הסוכנות	היהודית,	חברות	הייטק,	בנקים,	חברות	ומוסדות	ממשלתיים	ועוד.
כמו	כן,	במשך	השנה	מתקיימים	ימי	"זרקור"	שבמסגרתם	מגיעים	למכללה	מעסיקים	

וחברות	גדולות	במשק	לגיוס	סטודנטים	לעבודה	במהלך	לימודיהם.	
בנוסף,	המרכז	מארגן	סדנאות	בנושא	הכוונה	תעסוקתית,	כתיבת	קורות	חיים	והכנה	

לריאיון	עבודה.
לרשות	הסטודנט	עומדת	מערכת	משרות	"אקדמי",	המציעה	מאות	משרות	עדכניות	
המתפרסמות	מידי	יום.	המערכת	מציעה	כלים	ניהוליים	בתהליך	התאמה,	כתיבת	קורות	

חיים	מקצועיים	וכן	מיון	וגיוס	מועמדים	לעבודה.
ניתן לקיים פגישת ייעוץ אישית עם עו"ד ציון זוזט הממונה על המרכז להכוונה 

תעסוקתית. 

16
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מדור בחינות

מדור	בחינות	עוסק	בתכנון	ובארגון	של	כל	מערך	הבחינות	במכללה.
עיקר	פעילותו	של	המדור	עוסק	בתכנון	וניהול	ימי	הבחינה,	מעקב	אחר	ציונים	ופרסומם,	
טיפול	בערעורים	ומתן	שרות	לסטודנט	ומרצי	המכללה.	זאת	תוך	שמירה	על	מהלך	תקין	

וטוהר	הבחינות.

צעד לפני הבחינות
חובה	על	הנבחן	הניגש	לבחינה	להצטייד	בתעודת	זהות/כרטיס	סטודנט. 	•
מיקום	הבחינה	מופיע	ב״מידע	אישי״	כשלושה	ימים	לפני	תאריך	הבחינה. 	•

כל	נבחן	ייבחן	בקורס	בו	הוא	רשום. 	•
כל	נבחן	זכאי	לשני	מועדי	בחינה	בכל	קורס.	 	•

הציון	במועד	ב'	הוא	הקובע. 	•
בקשה	למועד	ג'	או	למועד	מיוחד	תוגש	לאחראי/ת	מנהלי\ת	של	החוג	שבו	אתה	לומד	 	•

ותטופל	מול	הועדה	לקביעת	מעמד.

ספרייה

ספריית	המכלה	האקדמית	אשקלון	שוכנת	בבניין	בן	שלוש	קומות	ומשתרעת	על	פני	
350,000	מ"ר.	מלבד	אולמות	הקריאה,	עומדים	לרשות	הקוראים	חדרי	לימוד	בצוותא,	
כיתת	מחשבים	חדישה	להדרכות	שונות,	חדר	מרצים,	חדרי	צילום	ומדפסות.	באולמות	
הקריאה	ובחדרים	השונים	עומדים	לרשות	הסטודנטים	350	מקומות	ישיבה	ולמעלה	

מ—100	עמדות	מחשב.

שירותי הספרייה
שירותים מקוונים	—	עיון	בקטלוג	הספרייה	ובמאגרי	המידע,	משאבים	אלקטרוניים,	  •

הארכת	תקופת	ההשאלה,	הזמנת	ספרים,	שאל	מידען	ועוד.
ייעוץ ביבליוגרפי	—	הדרכה	ביבליוגרפית	הכוללת	הדרכה	בהתמצאות	בספרייה	  •

והדרכה	לשימוש	בקטלוג	ובמאגרי	המידע.
מחשוב ותקשורת	—	אולמות	קריאה	ועמדות	מחשב	לחיפוש	בקטלוג,	במאגרי	  •
המידע	ובאינטרנט.	כמו	כן,	ניתן	להפעיל	מחשבים	ניידים	באמצעות	רשת	האינטרנט	

האלחוטית	בכל	שטח	הספרייה.
צילומים והדפסות	—	ניתן	להדפיס	כל	חומר	מהמחשבים	העומדים	לרשות	הקוראים	  •
בספרייה	וכן	לצלם	בחדרי	הצילום	בקומה	העליונה	ובקומה	התחתונה.	עבור	שירותי	
הצילום	וההדפסה	ניתן	לשלם	באמצעות	כרטיס	אשראי	או	באמצעות	כרטיס	הנמכר	

בלובי	הספרייה	ובאגודת	הסטודנטים.

שעות מענה טלפוני:
א'—ה׳	10:00—11:30,	14:00—15:30

קבלת קהל:
א'—ה'	09:30—12:00,	13:30—15:30

מיקום:	בניין	מנהלה,	קומה	2 

טלפון
 08-6789140

lib@aac.ac.il :דוא"ל
שעות פעילות:

א'—ה'	08:15—19:15 |	ו׳	08:15—12:00
שעות מענה טלפוני:	בכל	שעות	פעילות	הספרייה

מיקום הספרייה:	בניין	2

טלפון
08-6789154

		מדור	בחינות 		סטודנטים		   www.aac.ac.il :ספרייהלפרטים נוספים		 		סטודנטים		   www.aac.ac.il :לפרטים נוספים
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אוכל באקדמיה!

שירותי	ההסעדה	של	המכללה	האקדמית	אשקלון	מציעים	קפיטריה	חלבית	ומסעדה	בשרית.	
איכות	המוצרים	גבוהה,	וכן,	יש	הקפדה	על	תזונה	בריאה.	המחירים	סבירים	וידידותיים	

עם	רמת	שירות	גבוהה.
בקפיטריה	החלבית	מגוון	רחב	של	כריכים	כגון:	סלט	ביצים,	טונה,	גבינה	בולגרית,	גבינה	
צפתית	ועוד.	בנוסף,	מוצעים	סלטים	טריים	בהרכבה	אישית	בליווי	תוספות	בריאות,	מגוון	

טוסטים,	פרישייק	מפירות	טריים	ועוד.	בחורף	מוגשים	מרק	חם	ופסטה.	
במסעדה	הבשרית	מוגשות	מנות	עיקריות	כגון:	בשר,	דגים	עופות,	תוספות	חמות,	מרקים	

וכן	בר	סלטים	עשיר	ומגוון.

אגודת הסטודנטים 

אגודת	הסטודנטים	משמשת	מוקד	לפעילות	תרבותית,	חברתית	ואקדמית	לסטודנט.	
אגודת	הסטודנטים	רואה	חשיבות	עליונה	ברווחת	הסטודנט,	ליווי,	עזרה	ותמיכה	אקדמית.	
תפקידה	של	האגודה	להעצים	את	מעמד	הסטודנט	במכללה	באמצעות	מגוון	רחב	של	
פעילויות:	מעורבות	סטודנטים	בפעילות	חברתית	וקהילתית	ברחבי	הקמפוס	ומחוצה	לו,	
אירועי	תרבות,	הפנינג	פתיחת	שנה,	הפסקות	פעילות,	"יום	הסטודנט",	מופעי	סטנד—אפ,	

פעילויות	ספורט,	חיי	חברה	תוססים	ועוד.
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www.acs.org.il
מיקום:	בניין	4,	קומה	)1-(

מזכירות 
האגודה 

08-6738237

מיקום הקפיטריה החלבית: 
בניין	4,	רחבת	הכניסה

מיקום המסעדה: 
מרכז	הכנסים,	קומה	)1-(

קפיטריה
ומסעדה
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צור קשר

הפקולטה לכלכלה
אחראית מנהלית:	מירי	שרביט

טל': 08-6789237/134
 miris@aac.ac.il :דוא"ל

הפקולטה לעבודה סוציאלית
אחראית מנהלית:	אורפז	דגן

טל': 08-6789269/180
orpazd@aac.ac.il :דוא"ל

תואר שני / הסבה לעו"ס
אחראית מנהלית: קטי	גריאני

טל': 08-6789114 
  ketty@aac.ac.il :דוא"ל

החוג לקרימינולוגיה
אחראית מנהלית:	אלכסנדרה	טרשקוב

טל': 08-6789232/242
 alexandrat@aac.ac.il :דוא"ל
אחראית מנהלית:	חגית	בוקובזה

טל': 08-6789244
 cgitiosp@aac.ac.il :דוא"ל

תואר שני בקרימינולוגיה / פסיכולוגיה 
אחראית מנהלית: לידור	רובין

טל': 08-6789248
lidorrubin@aac.ac.il :דוא"ל

 החוג ללימודי תיירות/ ארץ ישראל
סוציולוגיה ואנתרופולגיה / פוליטיקה וממשל

אחראית מנהלית:	מיכל	חסון
טל': 08-6789280/286

 michalh@aac.ac.il :דוא"ל

החוג לסיעוד
אחראית מנהלית:	נדיה	עזרא

טל': 08-6789516/286
 nadya@aac.ac.il :דוא"ל

החוג למדעי התזונה / בריאות הציבור
אחראית מנהלית:	גלית	ראש

טל': 08-6789503
  galitro@aac.ac.il :דוא"ל

החוג למדעי המחשב
אחראית מנהלית: איילה	משה

טל': 08-6789501
 ayalamo@aac.ac.il :דוא"ל

 החוג ללימודים רב תחומיים במדעי החברה
במסלולים מינהל עסקים/ משאבי אנוש/ חינוך

אחראית מנהלית:	שיר	כהן
טל': 08-6789256/255

shirm@aac.ac.il :דוא"ל

היחידה לאנגלית
מזכירת היחידה:	בלה	בוטראשוילי

טל': 08-6789213/5
belab@aac.ac.il :דוא"ל

מכינה במתמטיקה
מזכירת המכינה:	אסתי	וקנין

טל': 08-6789108
 mechinash@aac.ac.il :דוא"ל

מרכז מידע
טל': 08-6789111	שלוחה	0
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לוח זמנים אקדמי לשנת 
הלימודים תשפ"א 2020-2021

 יום ראשון ללימודים
 יום	ראשון,	ל'	בתשרי	תשפ"א,	

18	באוקטובר	2020
 חופשת חנוכה

 ייום	ראשון,	כ"ז	בכסלו	תשפ"א,	
13	בדצמבר	2020

)בשאר	הימים	בהם	מדליקים	נרות,	
ייפסקו	הלימודים	בשעה	16:00(

 צום י' בטבת )אין לימודים(
 יום	שישי,	י'	בטבת	תשפ"א,

25	בדצמבר	2020
 יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

 יום	שישי,	ט'	בשבט	תשפ"א,	
22	בינואר	2021

 חופשה בין הסמסטרים
 מיום	ראשון,	י"א	בשבט	תשפ"א,	

24	בינואר	2021
 עד	יום	רביעי,	י"ב	באדר	תשפ"א,

24	בפברואר	2021 )כולל(
 חופשת פורים

 מיום	חמישי,	י"ג	באדר	תשפ"א,
 25	בפברואר	2021	עד	יום	ראשון,	

ט"ז	באדר	תשפ"א,	28	בפברואר	2021 
)כולל(

 יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'
יום	שני,	י"ז	באדר	תשפ"א,	1	במרץ	

2021
 חופשת פסח

מיום	שני,	ט'	בניסן	תשפ"א,	22	במרץ	
2021	עד	יום	ראשון,	כ"ב	בניסן	

תשפ"א,	4	באפריל	2021 )כולל(

 חידוש הלימודים
 יום	שני,	כ"ג	בניסן	תשפ"א,	

5	באפריל	2021
יום הזיכרון ויום העצמאות 

 )הוקדם(:
 מיום	רביעי,	ב'	באייר	תשפ"א,	

 14	באפריל	2021	עד	יום	חמישי,	
ג'	באייר	תשפ"א,	15	באפריל	2021 

)כולל(
 חופשת יום ירושלים

 יום	שני,	כ"ח	באייר	תשפ"א,
10	במאי	2021

 חופשת חג שבועות
 מיום	ראשון,	ה'	בסיון	תשפ"א,	
 16	במאי	2021	עד	יום	שלישי,	

ז'	בסיון	תשפ"א,	18	במאי	2021 )כולל(
 יום הסטודנט

)ט״נ(	)משעה 16:00(
 יום אחרון ללימודים בסמסטר ב'

 יום	שישי,	ט"ו	בתמוז	תשפ"א,	
25	ביוני	2021

 חופשת בחינות סמסטר ב'
 מיום	ראשון,	י"ז	בתמוז	תשפ"א,	

27	ביוני	2021	עד	יום	שישי,	כ"א	באב	
תשפ"א,	30	ביולי	2021 )כולל(

 סמסטר קיץ
 מיום	ראשון,	כ"ג	באב	תשפ"א,	

1	באוגוסט	2021	ועד	יום	ראשון,	כ"ח	
באלול	תשפ"א,	5	בספטמבר	2021 

)כולל(
 יום ראשון ללימודים בתשפ"ב
 יום	ראשון,	ד'	בחשון	תשפ"ב,	

10	באוקטובר	2021

מענה	פרונטלימענה	טלפונישם היחידה

ימים	א’-ה’מרכז מידע
20:00-08:00

יום	ו’
12:00-08:00

ימים	א’-ה’
20:00-08:00

יום	ו’
12:00-08:00

12:00-08:30מינהל האקדמי
15:00-13:00

12:00-09:30
15:00-13:30

 מינהל האקדמי
רב—תחומי

12:00-08:30
15:00-13:00

ימים	א’-ה’
12:00-09:30
15:30-13:30

ימים	ב’+ד’
18:00-16:00

ימים	א’-ה’מדור שכר לימוד 
11:30-10:00
15:30-14:00

יום	ו’	
09:30-08:30

ימים	א’-ה’
16:00-08:30

יום	ו’
12:00-08:00

12:00-09:00מדור בחינות
15:30-13:00

08:45-08:15
12:00-09:30
15:30-13:30

יחידית רכש 
ולוגיסטיקה

16:00-08:0012:00-09:30
15:00-13:30

 יחידת מערכות
מידע

ימים	א’-ה’
12:00-09:30
14:00-13:00

יום	ו’	
11:00-09:00

11:00-09:30

16:00-08:0012:30-09:30דיקאן הסטודנטים
16:00-13:30

היחידה למעורבות 
חברתית

א'-ה'	12:30-09:30 13:30-8:30
ב'	15:30-14:00 

 המרכז ללימודים 
קדם—אקדמיים 

16:00-08:0016:00-08:00

ימים	א’-ה’ספרייה
19:15-08:15

יום	ו’
12:00-08:15

ימים	א’-ה’
19:15-08:15

יום	ו’
12:00-08:15

שעות קבלה ומענה טלפוני
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מפת הקמפוס

פירוט מיבנים
בניין מנהלה  1

ספרייה  2
מרכז כנסים   3

מסעדה 	
משרדי	פרוייקט	פר״ח 	

בניין כיתות   4
ביה״ס	להנדסאים  
דיקאן	הסטודנטים	 	

המרכז	להכוונה	תעסוקתית 	
המרכז	הרב	תחומי 	
אגודת	הסטודנטים 	

קפיטריה 	
מרכז	תמיכה	לסטודנטים	עם  	

צרכים	מיוחדים

בניין כיתות   5
מעבדת	תרגול 	
מעבדה	פורנזית 	

מעבדה	לחקר	השינה 	
בניין כיתות   6

מעונות   7
בניין כיתות   8

מעבדת	סימולציה 	
מעבדה	לביוכימיה 	

הגעה באוטובוס:
המכללה	האקדמית	אשקלון	
ממוקמת	במרחק	של		כ—10 

דקות	הליכה	מתחנת	האוטובוסים	
המרכזית,	במרכז	העיר.
מוקד	מידע	אגד	8787*

מוקד	מידע	דן	בדרום	5467*
פורטל	קווי	תחבורה	בישראל

הגעה ברכבת:
מתחנת	הרכבת	באשקלון	יוצא	
אוטובוס,	העוצר	בתחנה	הצמודה	
למכללה	האקדמית	אשקלון.
מודיעין	רכבת	ישראל	5770*
אתר	הבית	של	רכבת	ישראל

הוראות הגעה ברכב פרטי:
כתובת	המכללה	להזנה	בניווט	

 לווייני	
רחוב	יצחק	בן	צבי	12,	אשקלון.
לרשותכם	מתחם	חניה	)חינם(	

ברחבת	אצטדיון	הכדורגל	העירוני	
הסמוך	למכללה.

דרכי הגעה

1
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4

5

7 6

645

8

 כניסה 
אלי כהן

P

 כניסה 
שדרות בן צבי

 חניון 
המכללה



 המכללה האקדמית אשקלון
רח' יצחק בן צבי 12, אשקלון
www.aac.ac.il  | *9990 טל': 


