


התקבלת ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב? מזל טוב!
חיי  אקדמית,  מצוינות  של  משילוב  תהנו  כאן   – בנגב  בן-גוריון  לאוניברסיטת  הבא/ה  ברוך/ה 

קמפוס תוססים, תרומה לקהילה והזדמנות לתרום לפיתוח הנגב.

אנו שמחים שהצטרפת למשפחת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומאחלים לך הצלחה רבה בדרכך 

בפניך/בפנייך  יציבו  עתידך,  את  יעצבו  באוניברסיטה  הקרובות  השנים  כסטודנט/ית.  החדשה 

אתגרים רבים וירחיבו את אופקיך/אופקייך.

גם בלא מעט  לימודיך/לימודייך באוניברסיטה. הדבר כרוך בהתרגשות אך  בקרוב תחל/י את 

שאלות. על מנת להקל עליך/עלייך את תחילת הלימודים ולהפוך אותה לפשוטה ונעימה יותר, 

הכנו עבורך חוברת מידע זו, בה נמצא מידע שכדאי וצריך לדעת לפני פתיחת שנת הלימודים 

ובמהלכה. 

חשוב לדעת שהכנה טובה תעזור לך:

•  להירשם לקורסים המתאימים ולהכין מערכת שעות על פי תכנית הלימודים במחלקה שלך

•  להכיר טוב יותר את העומד לרשותך ולשירותך באוניברסיטה – וזה בהחלט מקל ומסייע

•  להתחיל את שנה א' בצורה טובה יותר, לחסוך זמן חיפוש ולהתמצא טוב יותר בקמפוס

ואשר  במסמך  הכתוב  את  המסכמת   ,(Check-list) בדיקה"  "רשימת  הוספנו  החוברת  בסוף 

תסייע לך לוודא שאכן עשית את כל מה שמומלץ כדי להתחיל את שנת הלימודים הראשונה 

שלך בצורה הרגועה והטובה ביותר.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו לסייע לך לאורך כל שנות לימודיך/לימודייך באוניברסיטת בן-גוריון 

בנגב. 

שנת הלימודים תש"ע תחל ביום ראשון, ל' בתשרי תש"ע, 18 באוקטובר 2009.

                                                                                                                                           בהצלחה!!!



מה בחוברת? תוכן העניינים 

למי מפנים שאלות בנושאים הקשורים להרשמה לאוניברסיטה, לשכר הלימוד, לתכנית 

הלימודים?                                                                                                                              

תשלום מקדמת שכר הלימוד                                                                                            

קבלת שם משתמש וסיסמא למידע ולמערכות המחשוב שישמשו אותך כסטודנט      

יום אוריינטציה במחלקה/בפקולטה                                                                                             

לוח שנה אקדמי                                                                                                                               

לגור ולחיות כסטודנט/ית בבאר-שבע 

קבלת כרטיס סטודנט 

הנפקת אישור לימודים – "אישור סטודנט" 

שנתון 

מערכת שעות – רישום לקורסים 

שכר לימוד ותשלומים נלווים 

 BGU Mail – מערכת הדואר האלקטרוני באוניברסיטה

 HighLearn – מערכת ההוראה המתוקשבת

דיקנאט הסטודנטים 

מדור חשבונות סטודנטים 

כמה מושגים בסיסיים ודברים שעליך לדעת 

קמפוס ירוק 

צריכים עזרה במימון הלימודים? 

אגודת הסטודנטים – הבית שלך בקמפוס 

 Check List – "רשימת בדיקה"
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למי מפנים שאלות בנושאים הקשורים להרשמה לאוניברסיטה, לשכר הלימוד, 

לתכנית הלימודים?
עכשיו וגם בתקופת לימודיך/לימודייך כסטודנט/ית, כנראה תהיינה לך שאלות. 

בכל הקשור לתשלומים, שכר לימוד, מקדמות, שינוי עדיפות בהרשמה, מצב קבלה, מעבר בין 

מחלקות, ועוד – יש לפנות למוקד המידע והשירות של מנהל התלמידים: טלפון 08-6461600, דוא"ל: 

rishum@bgu.ac.il (מדור רישום), heshbons@bgu.ac.il (חשבונות סטודנטים ושכר לימוד).

בכל הקשור ללימודים עצמם, מערכת השעות, רישום לקורסים ועוד – מומלץ לפנות למזכירות 

המחלקה/ הפקולטה בה תלמד. ברוב המקרים שעות הקבלה, כתובות הדוא"ל ושמות האנשים 

אליהם ניתן לפנות מפורסמים באתר האינטרנט של המחלקה/ הפקולטה שלך.

ניתן להגיע לאתרי האינטרנט של כל המחלקות דרך אתר האוניברסיטה – 

http://web.bgu.ac.il/Home/Academics. אם לא הצלחת למצוא את המחלקה מומלץ 

להקליד את שם המחלקה בתיבת החיפוש בעמוד הראשי של אתר האוניברסיטה 

.(www.bgu.ac.il)

במקרים מסוימים המחלקה תשלח אליך מכתב המכיל מידע רלוונטי נוסף.

אפשר להתעדכן בכל שלב במצב הרשמתך באתר האינטרנט: 

http://welcome.bgu.ac.il/template/default.aspx?maincat=12

תשלום מקדמת שכר הלימוד
לאחר שהתקבלת ללימודים, מקומך במחלקה יישמר רק לתקופה מוגבלת – ועל מנת להבטיח את 

מקומך במחלקה עליך לשלם את מקדמת שכר הלימוד עד לתאריך האחרון, שצוין בהודעת הקבלה. 

אי-תשלום המקדמה במועד עלול לגרום לביטול קבלתך על-ידי האוניברסיטה, וזאת מכיוון שעל כל 

מקום במחלקה מתמודדים עוד מועמדים. תשלום המקדמה מאשר את כוונתך לממש את הקבלה, 

כלומר להיות סטודנט/ית באוניברסיטה. אם יש לך בעיה כלשהי בעניין זה, עדיף לפנות מבעוד 

מועד למוקד המידע והשירות של מנהל התלמידים בטלפון 08-6461600.

קבלת שם משתמש וסיסמא למידע ולמערכות המחשוב שישמשו אותך כסטודנט
עם קבלתך לאוניברסיטה קיבלת קוד סודי בן 4 ספרות (הקוד מופיע גם בפנקס התשלומים). 

תוכל/י כבר מיד לבדוק את מצב הרשמתך, בקשותיך למלגה, למעונות ועוד, תוך שימוש בזיהוי 

האישי בכתובת: 

 http://welcome.bgu.ac.il/template/default.aspx?maincat=12



הקוד אינו מהווה סיסמא אישית. על מנת להשתמש במערכות המחשוב של האוניברסיטה יהיה עליך 

להזין שם משתמש וסיסמא אשר אותם תקבל על ידי הזנת הקוד הסודי ומס' ת.ז. בקישור: 

 .http://bgu4u.bgu.ac.il/getinfos/getinfo.php

אם לא קיבלת את הקוד הסודי או שאת/ה זקוק/ה לעזרה בנושא, כדאי להתקשר למוקד המידע 

והשירות בטל': 08-6461600. 

אפשר לפנות גם למערך המחשוב  באוניברסיטה, חדר מס' 17, בניין סר ג'והן וליידי כהן – בניין מס' 62 

(חובה להביא תעודה מזהה).

שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך לצרכים רבים כסטודנט/ית (התחברות לתא הדואר 

האלקטרוני שתקבל מהאוניברסיטה, כניסה למערכות ה-High Learn ועוד). 

יום אוריינטציה במחלקה/ בפקולטה
מרגע קבלתך, הטיפול בעניינך עובר ממדור רישום למחלקה שאליה התקבלת. רוב המחלקות מזמינות 

את הסטודנטים ל"יום אוריינטציה", עוד לפני תחילת שנת הלימודים. אם הוזמנת, כדאי מאוד להגיע, 

מכיוון שזו תהיה הזדמנות להכיר את סגל המחלקה ולפגוש סטודנטים מהמחלקה, לקבל מידע על 

הלימודים במחלקה, על הרישום לקורסים (אותו יהיה עליך לבצע בעצמך) ומידע חשוב נוסף.

רוב ימי האוריינטציה מתקיימים החל מתחילת חודש ספטמבר ועד שבוע לפני חלון הזמן לרישום 

לקורסים במחלקה. אם אינך בטוח/ה מתי מתקיים יום האוריינטציה במחלקה שלך, ניתן למצוא את 

כל הפרטים בקישור הבא: 
http://web2.bgu.ac.il/welcome/template/default.aspx?PageId=388&catId=6&maincat=6

לוח שנה אקדמי
לוח השנה האקדמי הוא לוח השנה החשוב ביותר בחייך הסטודנטיאליים. בלוח השנה אפשר לראות 

מתי מתחיל ונגמר כל סמסטר, מתי מתחילה תקופת המבחנים, מתי יש חופשות, מתי מתקיימים ירידי 

התעסוקה, הטקסים ועוד. לוח השנה עלול להשתנות בעקבות אילוצים במהלך השנה, אך לרוב הוא 

תואם את מה שפורסם מלכתחילה.

לוח השנה האוניברסיטאי מתפרסם באתר המזכירות האקדמית: 

http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/acadcalander

לגור ולחיות כסטודנט/ית בבאר-שבע
עוד לפני תחילת הלימודים, כדאי למצוא מקום לגור בו (אלא אם הנכם תושבי האזור או מתכוונים 

לנסוע הלוך וחזור למקום מגוריכם מדי יום, דבר שאיננו מומלץ בדרך כלל).

חשוב לדאוג לנושא המגורים מבעוד מועד, אפילו כבר בחודש אוגוסט, מאחר שהיצע המעונות 

והדירות מוגבל ויש להם ביקוש רב. שלא תישארו בלי מקום לגור בו...

אפשר לגור במעונות הסטודנטים, בדירה פתוחה, או לשכור דירה באזור.



מעונות הסטודנטים: אפשרות מגורים החוסכת בעלויות הדיור היא המעונות המצוינים שהאוניברסיטה 

מציעה, ממש בקרבת הקמפוס. מעונות הסטודנטים כוללים כ- 1,800 מקומות דיור, מתוכם 176 דירות 

לזוגות נשואים. המעונות ממוקמים משני צידי הקמפוס וכן בדירות בבתי מגורים מרוחקים יותר. בכל 

דירה מספר חדרי מגורים, מטבח, מקלחת, שירותים ומזגן. המטבח מצויד בארונות, מקרר, כיריים, 

שולחן אוכל וכסאות. לכל דייר במעונות מיטה, ארון בגדים, שולחן כתיבה, כסא, מדף ספרים ואינטרנט 

(בתשלום מוזל). במתחם המעונות יש גם מינימרקט, מועדון, חוגים, חדרי עבודה ומחשבים, חדרי 

כביסה ועוד.

למעונות יש להירשם מראש עד לתאריך 14.10.2009, דרך דיקנאט הסטודנטים (הגוף האמון על טיפול 

בסטודנטים). ההרשמה אינה מבטיחה קבלת מעונות, מאחר שלקבלת המעונות נשקלים קריטריונים 

נוספים כמו: מקום המגורים הנוכחי, מצב כלכלי ועוד.

אפשר לברר הכל מראש וגם להירשם למעונות באתר דיקנאט הסטודנטים: 

http://cmsprod.bgu.ac.il/Dekanat/diur

תכנית הדירות הפתוחות – היחידה למעורבות חברתית: תכנית הדירות הפתוחות נועדה לאפשר 

לסטודנטים המשתתפים בה לחוות התנסות חברתית מיוחדת במינה ולהשפיע על הסביבה בה הם 

פועלים, תוך קיום קשר הדוק עם התושבים בשכונות בהן הם מתגוררים.

הסטודנטים בתכנית זוכים לגור בדירה מרוהטת בשכונות ד' רבתי, ג' ו- י"א בבאר-שבע, ופטורים 

משכר דירה, מים, ארנונה ומעלויות אחזקה. בתמורה למגורים בדירה מעמידים הסטודנטים את 

כישוריהם למען אוכלוסיית השכונה במגוון תחומים, בהיקף של 8 שעות שבועיות בממוצע. 

לסטודנטים ניתנת האפשרות להישאר בדירה גם בתקופת הקיץ תמורת הדרכה בקייטנת קיץ בת 5 

ימים לילדי השכונות.

http://w3.bgu.ac.il/cau/cau.swf :לפרטים נוספים והרשמה

לשכור דירה באזור: באר-שבע מחולקת לשכונות, כשהקרובות לאוניברסיטה הן שכונות ב', ג', ד', ו' 

הישנה ורמות. בשכונות אלה גרים סטודנטים רבים – לפעמים בניינים שלמים מאוכלסים רק על ידי 

סטודנטים! המגורים כאן לא יקרים וכך ניתן לשמור על רמת חיים גבוהה במחיר מינימאלי. 

המגורים בקרבת האוניברסיטה מאפשרים חוויה בלתי רגילה של סביבה סטודנטיאלית צעירה, אשר 

מצד אחד נוחה מאוד ללימודים ומצד שני מעולה לבילויים: פאבים, מסעדות ובתי-קפה מתחת לבית 

ניתן למצוא בכל השכונות. בנוסף למחיר הדיור שאינו גבוה, ניתן לעיתים גם לקבל הנחה של עד 50% 

מעלות הארנונה. 

איפה מוצאים דירה? הנה כמה קישורים למס' לוחות דירות:

http://www.bgu.co.il/apartsearch.aspx

http://www.dirot7.com/bgu/default.aspx

וכמובן גם באתרים פופולריים אחרים העוסקים בתחום.



קבלת הנחה בארנונה: על מנת לקבל הנחה על תשלום הארנונה בדירה בה הנך גר/ה, עליך/עלייך 

למלא ולהגיש כמה מסמכים, ביניהם הצהרה כי אינך עובד/ת (מהביטוח הלאומי או מעו"ד) או תלושי 

שכר. את כל המידע ניתן למצוא באתר אגודת הסטודנטים:   

http://www.bgu4u.co.il/article.asp?date=15/03/2008&view=yes&size=large1&id=113

קבלת כרטיס סטודנט
כרטיס הסטודנט הוא תעודת הזהות שלך בקמפוס. הוא משמש אותך להשאלת ספרים, לכניסה למרכז 

הספורט, לכניסה למעבדות ועוד. כמו כן, הוא מקנה הנחה בתחבורה ציבורית ובבתי-עסק רבים בעיר 

ומחוצה לה.

לאחר קבלתך ללימודים ותשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד, תקבל/י הביתה מעטפה ובה בקשה 

לשליחת תמונה לכרטיס הסטודנט. חשוב לשלוח את התמונה בזמן, על מנת לקבל כרטיס כמה שיותר 

מוקדם. הכרטיס ישלח אליך/אלייך הביתה עד תחילת שנת הלימודים או זמן קצר לאחריה. במידה שלא 

תשלח/י תמונה יהיה עליך/עלייך להגיע להצטלם במשרד שירותי האגודה, לשלם כ- 20 ש"ח ואף 

להישאר בלי כרטיס עד שיסיימו להנפיקו לכל שאר הסטודנטים שהעבירו את תמונתם בזמן.

הנפקת אישור לימודים
אישור זה נועד להוכיח כי הינך סטודנט/ית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומידי פעם תדרש/י להציגו, 

למשל בבקשת הנחה לארנונה. ניתן להפיק אותו (להדפיסו) רק במהלך שנת הלימודים, בקישור: 

http://bgu4u.bgu.ac.il/html/personal_info. לכל סמסטר אישור לימודים נפרד.

שנתון
השנתון הוא אחד המסמכים החשובים ביותר שעליך לקרוא עוד לפני תחילת הלימודים.

לכל פקולטה שנתון משלה. בכל השנתונים פרק כללי (של המזכירות האקדמית), המתאים לכל 

הסטודנטים ופרקים פרטניים – על פי  המחלקות השונות. השנתון הרלוונטי עבורך הוא שנתון הפקולטה 

המותאם לשנת הלימודים בה תתחיל/י את לימודיך/לימודייך. למשל, סטודנט המתחיל לימודיו בשנת 

תש"ע בפקולטה למדעי ההנדסה, במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, צריך לקרוא את שנתון 

הפקולטה למדעי הנדסה של שנה"ל תש"ע ואת הפרק של המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים.

בשנתון תמצא/י מידע על מסלול הלימודים המבוקש, זכויות וחובות ובעזרתו תרכיב/י את תכנית 

הלימודים שלך.

http://cmsprod.bgu.ac.il/Shnaton :כל השנתונים נמצאים באתר



מערכת שעות – רישום לקורסים
בסמוך לתחילת הסמסטר, יהיה עליך לבצע רישום לקורסים (כלומר, לבנות מערכת שעות).  הרישום 

לקורסים הוא קריטי, בלעדיו הקורס לא ייחשב לך לצבירת הנקודות לתואר, גם אם הגעת לכל השיעורים 

ובצעת את כל המטלות. 

הרישום לקורסים מתבצע באתר האוניברסיטה: 

http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kiosk/students/courses_reg

באתר יש מצגת המסבירה כיצד נרשמים לקורסים. כדאי לצפות בה – היא תחסוך לך שאלות רבות: 

 http://bgu4u.bgu.ac.il/kiosk_information/consult_files/frame.htm

הרישום לקורסים מתבצע באופן מדורג, על פי הפקולטה, המחלקה ושנת הלימודים בה את/ה נמצא/ת. 

לכל סטודנט/ית חלון זמן אישי הנמצא בטווח התאריכים של הפקולטה. השנה יתבצע הרישום 

בתאריכים הבאים:

 

     הפקולטה להנדסה: 9-10/9,  13-16/9                                ביה"ס לניהול: 23-24/9

     קמפוס אילת: 17/9                                                              הפקולטה למדעי הטבע: 30/9-1/10

     הפקולטה למדעי הבריאות: 17/9, 21-22/9                       הפקולטה למדעי הרוח והחברה: 11-15/10

הרישום לקורסים הוא תחרותי – כלומר, הרבה סטודנטים "מתחרים" על מקום בקורסים מסוימים, 

שמספר המקומות בהם מוגבל, ולכן לא תמיד ניתן לקבל את המערכת שרצית. לכן, חשוב מאד להכין 

עצמך מראש על ידי קריאת מצגת ההסבר, היכרות עם תכנית הלימודים המחייבת והכנת מספר אופציות 

(תרחישים) למערכת. חשוב ביותר לדייק ולהיכנס למערכת בזמן שהוקצב לך. לא יתאפשר לך להירשם 

בזמן אחר, גם אם ההרשמה פתוחה לסטודנטים אחרים מהפקולטה שלך.

 http://bgu4u.bgu.ac.il/html/yeutz :את חלון הזמן האישי המדויק שלך ניתן למצוא בקישור

רישום נכון ומדויק לקורסים ישפיע על כל מהלך השנה שלך ויעזור לך לנהל את הזמן האישי והמאמץ 

האקדמי שלך טוב יותר על פני השבוע.

במידה שבכל זאת נתקלת בקשיים בהרשמה לקורסים, ניתן לפנות למחלקה/ פקולטה בה תלמד/י, 

לקבלת עזרה והמשך הכוונה.

דרכים ליצירת קשר מצויות בקישור הבא: 

 http://web.bgu.ac.il/Home/generalPages/contactinfo.htm

שינויים במערכת השעות: בהמשך, תוכל/י לבצע שינויים בתוכנית הלימודים בזמן תקופת השינויים – 

במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר. את השינויים מבצעים באינטרנט, באותו אתר בו מתבצע 

הרישום לקורסים.

לאחר ההרשמה לקורסים רצוי להוציא תדפיס ולוודא שאין טעות ברישום מכיוון שעל-פי הרישום מחושב 

שכר הלימוד לאותו סמסטר. יש לשמור את התדפיס, זו ההוכחה שאכן נרשמת לקורס או ביטלת אותו. 

תקופת השינויים לכל הפקולטות תתקיים בסמסטר הראשון בתאריכים: 18/10/09-1/11/09



שכר לימוד ותשלומים נלווים
גובה שכר הלימוד נקבע כל שנה מחדש על פי מדד יולי של אותה שנה. עוד לפני תחילת השנה, עם 

תשלום המקדמה, תקבל/י פנקס תשלומים ובו אופציות שונות לתשלום. ניתן לשלם את כל שכה"ל 

מראש, לפרוס לתשלומים בהוראת קבע, לשלם במזומן בבנקים השונים במהלך השנה, או לשלם 

בעזרת הפיקדון מצה"ל. 

בנוסף לשכה"ל, ישנם תשלומים נלווים: שירותי אבטחה, שירותי רווחה ושירותי הוראה (רק בפקולטה 

למדעי הבריאות). 

מומלץ לקרוא את חוברת "הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד, הנמצאת באתר: 

http://www.bgu.ac.il/accounts

מדור חשבונות סטודנטים
http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kiosk/accounts (1 בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי, קומה)

מדור חשבונות סטודנטים עומד לרשותך בכל יום מ-10:00 בבוקר ועד 13:00 בצהריים. ניתן לפנות 

בשאלות בנוגע למצב החשבון, הוצאת שוברי תשלום ופניות לוועדת חריגים המטפלות בביטול קנסות 

ותשלומים מסיבות שונות. כמו כן, ניתן לפנות בשאלות לנציגי המוקד הטלפוני שישמחו לעמוד 

 heshbons@bgu.ac.il :לשרותכם בטלפון: 08-6461600, או בדוא"ל

קניית/ השאלת ספרי לימוד
לחלק מהקורסים תתבקש/י לקנות ספרי לימוד או חוברות קורס. את הספרים תוכל/י לרכוש בקמפוס 

בחנות הספרים "צומת ספרים" הנמצאת במרכז משפחת הלן דילר (בניין 74), קומה 1 (ליד "ארומה"). 

כמו כן, אגודת הסטודנטים, בשיתוף דיקנאט הסטודנטים, מפעילה ספריית השאלה אשר ממנה תוכל/י 

להשאיל ספרים לפי שנה וסמסטר בתחום הלימודים שלך (בהתאם לאורך הקורס) – בעלות סמלית. 

ספריית ההשאלה נמצאת בבית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי, קומה -1, חדר 128. את כל הפרטים תמצא/י 

http://www.bgu4u.co.il/users/hashala/hashala_index.asp :באתר האגודה בקישור

BGU Mail – מערכת הדואר האלקטרוני באוניברסיטה
האוניברסיטה מספקת לך תיבת דוא"ל (Email) אישית אשר תלווה אותך לאורך כל התואר!

כל המידע החשוב – כמו ביטולי שיעורים, פרסום תוצאות מבחנים והזמנות לאירועים, יגיע לתיבה זו. 

חשוב לעקוב אחרי הודעות הדוא"ל בתדירות גבוהה. תוכל/י להיכנס לתיבת הדוא"ל שלך בקלות 

בקישור http://webmail.bgu.ac.il והקלדת שם משתמש וסיסמא שתקבל/י הביתה עוד לפני 

פתיחת השנה.

כל ההנחיות לשימוש בדוא"ל נמצאות כאן: 

 http://cmsprod.bgu.ac.il/computing/emailsystems/mailguidelines.htm



 HighLearn – מערכת ההוראה המתוקשבת
http://hl2.bgu.ac.il

המערכת תשתמש אותך רבות לאורך כל שנות לימודיך/לימודייך באוניברסיטה. כאן ניתן למצוא את 

מירב הקורסים אותם תלמד/י. סגל ההוראה מעלה לאתר זה את חומרי הקורס השונים לשימושך. 

לעיתים יהיה עליך להגיש עבודות (ואף לקבל ציונים) דרך המערכת. 

דיקנאט הסטודנטים
http://www.bgu.ac.il/dekanat  (2 בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי, קומה)

דיקנאט הסטודנטים הוא הגוף האמון על סיוע לסטודנטים במישור הכלכלי, האקדמי, האישי והחברתי-

תרבותי. ניתן למצוא שם מספר גדול של שירותים לרווחת הסטודנטים: 

     מלגות                                                                                שירותי דת

     הלוואות                                                                             השירות הפסיכולוג

     מעונות                                                                               סיוע למילואימניקים

     היחידה לקידום סטודנטים – לקויות למידה                    חילופי סטודנטים

     היחידה להכוון תעסוקתי                                                  מועדון ה"דיבייט"

     ספריית השאלה לספרי לימוד                                          חדרי לימוד, חדרי צפייה ווידאו 

ועוד.

לקויות למידה: סטודנט/ית עם לקות למידה (מאובחנת) מתבקש לפנות עוד לפני תחילת הסמסטר 

לדיקן הסטודנטים לקבל מידע ואישור להקלות.

סטודנט/ית המתקשה בלימודים יכול/ה לקבל שיעורי עזר באמצעות דיקנאט הסטודנטים, או ליווי של 

סטודנטים בוגרים מהמחלקה. לפרטים נוספים וליצירת קשר היכנסו לקישור: 

 http://web.bgu.ac.il/Dekanat/promotion

כמה מושגים בסיסיים ודברים שעליך/עלייך לדעת
קורסים ונק"ז: מערכת השעות מורכבת מקורסים ותרגולים. לכל קורס מספר נק"ז (נקודות זכות) משלו. 

לכל תואר נדרש מספר נקודות זכות שונה להשלמתו (יש הבדל, למשל, בין תואר בן 4 שנים – כמו 

בהנדסה – לבין תואר תלת-שנתי כמו במדעי הרו"ח). במצטבר, סה"כ נקודות הזכות בכל הקורסים 

מקנה את התואר המיוחל. 

• קורסי חובה: ישנם קורסי חובה אותם הנך חייב/ת ללמוד בהתאם לתכנית הלימודים במחלקה.   

  רשימת קורסי החובה מצויה בשנתון.

•  קורסי בחירה: קורסי הבחירה הם חלק מתכנית הלימודים במחלקה שלך, עליך לבחור חלק מקורסים   

   אלה.

• קורסים כלליים: בחלק מן הפקולטות ישנה דרישה ללמוד מספר נק"ז של קורסי בחירה  כלליים, אותם 

   ניתן לבחור מתוך מגוון הקורסים באוניברסיטה (רשימה של קורסים אלו מתפרסמת בתקופת הרישום 

   לקורסים).

• קורסי קדם: קורסים אותם עליך ללמוד ולעבור טרם הרשמתך לקורסים מתקדמים בתחום.

• קורסי השלמה: קורסים ללא נק"ז המיועדים למתקבלים לתואר השני, ומטרתם השלמת ידע.



סילבוס: הסילבוס הוא סוג של חוזה בין המרצה והסטודנטים. המרצה מחויב להציג את תכנית 

הלימודים, מרכיבי הציון וחובות הקורס, עוד לפני סיום תקופת השינויים. לא ניתן לשנות את מרכיבי 

הציון במהלך השנה (למשל, לתת עבודה במקום מבחן וכו').

ועדת הוראה (לתואר ראשון): תפקידי הוועדה הם לטפל בבעיות ההוראה לתואר ראשון בפקולטה, 

קביעת בחינות ונוהלי קבלה, אישור תכניות לימודים והערכת הישגי סטודנטים. הוועדה מורכבת מדיקן 

הפקולטה ונציגי המחלקות. יו"ר הוועדה נקבע על ידי דיקן הפקולטה. 

אנגלית כשפה זרה: אם אין לך "פטור" מלימודי אנגלית, כדאי להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר א' 

(בחלק מהמחלקות חובה להתחיל בסמסטר א'- חשוב לברר עם מזכירות המחלקה עוד לפני ההרשמה), 

ע"פ הרמה שנקבעה לך במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר.

הכרת הספרייה: תכנית הלימודים כוללת קורס מתוקשב (אונליין) – "הכרת הספרייה". הקורס אינו 

מקנה נקודות זכות אך הוא חובה ולא ניתן לסיים את התואר בלעדיו. כדאי לסיימו בסמסטר א'. כדי 

להשלים את הקורס יש להיכנס לאתר הספרייה, בקישור: 

.http://www.bgu.ac.il/aranne/hakara_enter.htm

ניתן להשלים את הקורס החל מיום פתיחת שנת הלימודים, אך ורק אם נרשמת אליו במהלך תקופת 

ההרשמה לקורסים.

http://www.bgu.ac.il/aranne/heb/index.html :הספרייה המרכזית ע"ש זלמן ארן

הספרייה הגדולה ביותר באוניברסיטה משתרעת על פני חמש קומות העוסקות בתחומי הדעת השונים –  

ממדעים והנדסה עד לרוח וחברה. הספרייה עומדת לרשותך שישה ימים בשבוע גם בתקופת הבחינות 

ובחופשת הקיץ. 

הספרים ניתנים להשאלה לתקופות שונות, החל מספרי עיון שלא ניתן להוציאם מהספרייה ועד 

השאלות לשבועיים. השאלת ספרים מתבצעת בעזרת כרטיס הסטודנט שלך, בעמדות השאלה 

מאוישות או אוטומטיות. במקרה והנך רוצה להאריך את זמן ההשאלה, המערכת תעשה זאת אוטומטית, 

אך חשוב להיכנס ולבדוק האם מישהו הזמין את הספר, שכן במקרה כזה הנך מחויב/ת להחזיר את 

הספר בזמן ולא ניתן להאריך את השאלתו. שים/שימי לב, איחור בהחזרת הספר כרוך בתשלום קנס – 

כדאי מאוד להימנע מכך. 

http://www.bgu.ac.il/aranne/heb/circ.htm :את כל המידע בנושא אפשר לקרוא בקישור הבא

צילומים והדפסות (מזומן, אשראי, כרטיס צילום): ברחבי האוניברסיטה ניתן למצוא מכונות צילום 

ומדפסות רבות אשר ניתן לשלוח אליהן קבצים היישר מהמחשב, בעזרת שם המשתמש והסיסמא שלך. 

על ההדפסות והצילומים אפשר לשלם בכרטיס אשראי או בכרטיס צילום, אותו ניתן לקנות בספרייה או 

במכונות המפוזרות ברחבי הקמפוס. כמו כן, ישנו בית-דפוס הנמצא בבית הסטודנט בקומת המרתף, בו 

ניתן גם לכרוך, לעשות למינציה ועוד. בבית הדפוס תוכלו לשלם במזומן או בכרטיס אשראי.



ועד כיתה: אם ברצונך להשפיע, כבר בשנה א' תוכל/י להשפיע על מה שקורה בקמפוס. בתחילת השנה 

נבחרים  על-ידי הסטודנטים נציג או שניים מכל שנתון לימודים (תלוי בגודל הכיתה) המייצגים את 

הכיתה מול המחלקה ופועלים בשיתוף עם מדור אקדמיה של אגודת הסטודנטים, לטיפול בנושאים 

רלוונטיים לקישור בין הסטודנטים למחלקה. בנוסף, אחראים ועדי הכיתות על העלאת חומר לימודי 

לפורטלים הכיתתיים באתר אגודת הסטודנטים, והם שותפים פעילים בפורומים של האתר.

בחינות וערעורים: לוח המבחנים מתפרסם כחודש לפני תקופת הבחינות. ניתן למצוא בו את תאריך 

המבחן, שעת המבחן ומיקומו. למבחנים עליך להגיע עם תעודת סטודנט או תעודת זהות וכרטיס נבחן 

(אותו ניתן להדפיס לאחר תשלום גמר החשבון של אותו סמסטר) או אישור על גמר חשבון. בנוסף, 

חשוב כמובן להגיע עם כלי כתיבה, לבוש חם (המזגנים פועלים לכל אורך המבחן) וכל חומר עזר שאושר 

על ידי המרצה. אם לדעתך נפלה טעות בבדיקת המבחן, תוכל/י להגיש טופס ערעור למרצה או 

למזכירות המחלקה (בהתאם לנוהל במחלקה שלך) בתוך 4 ימים מרגע קבלת הציון ופרסום המבחן, אך 

חשוב לדעת כי בערעור המרצה יכול גם להוריד ציון, כיוון שכל מחברת הבחינה נבדקת מחדש. את כל 

 http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/exams/default.htm :הפרטים תוכל למצוא בקישור

http://cmsprod.bgu.ac.il/acadsec/nohalbhinot.htm :נוהל בחינות אחיד

רצוי מאוד לקרוא את נוהל הבחינות האחיד עוד לפני שניגשים למבחן הראשון. בעזרתו, תוכל להימנע 

מטעויות שעשויות לעלות לך ביוקר – "לא ידעתי" אינו טיעון תקף במידה שפעלת בניגוד לנוהל.

http://www.bgu4u.co.il/users/academia/complaint.asp :נציב קבילות סטודנטים

בסמכות נציב קבילות הסטודנטים לטפל בבעיות אקדמיות ומנהלתיות שלא טופלו כראוי על-ידי 

הנוגעים בדבר, לקבל החלטות בנושאי מלגות ומעונות וכן החלטות של רשויות המשמעת. הפניה אל 

הנציב מתבצעת רק לאחר ששאר ההליכים המקובלים מוצו עד תום. העיקרון המנחה את הנציב 

במסגרת עבודתו הנו הניטראליות, משמע, הוא אינו מייצג צד זה או אחר בדיון אלא את ההיגיון והחוק 

בכל סיטואציה. 

http://cmsprod.bgu.ac.il/Home/Students/arrassment.htm :מניעת הטרדות מיניות

לאוניברסיטה מדיניות ברורה שמטרתה למנוע הטרדות מיניות ולטפל בהם אם אירעו.  במידה שנתקלת 

או שמעת על התנהגות בלתי הולמת שהתרחשה בסביבתך או בכותלי האוניברסיטה, יש למי לפנות – 

הועדה לקבילות לענייני הטרדה מינית עומדת לרשותך בכל שאלה.

קמפוס ירוק
http://cmsprod.bgu.ac.il/units/green

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נטלה על עצמה את המשימה לדאוג לסביבה נקייה ואיכותית יותר. ניתן 

למצוא ברחבי הקמפוס פחי מחזור שונים לנייר, בקבוקים ובטריות. האוניברסיטה פועלת לצמצום 

הצריכה במקור, לחסכון באנרגיה ולפיתוח פתרונות בתחום. כמו כן, במסגרת הפרויקט הוקמה מועצה 

ירוקה, מוצעים קורסים שונים בנושא איכות הסביבה ומתקיימות פעילויות קהילתיות שונות לשמירה על 

איכות הסביבה. 



צריכים עזרה במימון הלימודים?
בדיוק לשם כך יש מלגות אשר עוזרות למי שצריך, על-פי הקריטריונים הייחודיים של כל מלגה:

http://welcome.bgu.ac.il/template/default.aspx?maincat=8 – מלגות באוניברסיטה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעודדת את הפעילות החברתית ומאפשרת לך לקבל מלגות בעבור פעילות 

שכזאת. ישנן שלוש אפשרויות בהן ניתן לקבל מלגה בעזרת האוניברסיטה:

1.  דיקנאט הסטודנטים – http://cmsprod.bgu.ac.il/Dekanat/scholarship. יש להירשם עד 

14.10.2009 (המלגות ניתנות על בסיס מצב סוציו-אקונומי)

2.  היחידה למעורבות חברתית – מלגה תמורת פעילות חברתית: 
http://web2.bgu.ac.il/welcome/template/default.aspx?PageId=358&catId=23&maincat=14

http://www.perach.org.il – 3.  פר"ח

למלגות ולמעונות ניתן להגיש בקשה ברגע קבלתך ללימודים, גם אם התקבלת לאחר פתיחת השנה.

בנוסף למלגות אלה ישנן מלגות רבות אחרות כמו מלגת משרד החינוך, מלגות על-פי מקום מגורים, 

ארץ מוצא, וכו'. 

כדי לקבל את מלגת משרד החינוך עליך לקנות טופס בחנות "אקדמון" (בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי, 

קומה 1 ), בסביבות חודש נובמבר. שאר המלגות מתפרסמות בחוברת מלגות המסופקת בתחילת 

השנה על ידי התאחדות הסטודנטים וניתן לקבלה במשרד שירותי האגודה (בית הסטודנט, קומת 

כניסה) וכן מתעדכנות באופן שוטף באתרי המלגות השונים:

http://www.bgu4u.co.il/users/hasbara/hasbara_milgot.asp

מחפש/ת עבודה? יש מי שיעזור 
עבודה באוניברסיטה

סטודנטים רבים עובדים באוניברסיטה בזמן לימודיהם. תוכלו לנסות לעבוד גם אתם באוניברסיטה 

בתפקידים שונים המיועדים לסטודנטים. משרד משאבי אנוש – מדור העסקת סטודנטים, נותן מענה 

לסטודנטים המעוניינים בעבודות שונות באוניברסיטה (עבודה לפי שעות). כדאי לשים את קורות החיים 

http://gezer.bgu.ac.il/jobs/welcome.php :שלך באתר המדור

יעוץ והכוון תעסוקתי

 http://cmsprod.bgu.ac.il/Dekanat/career  157-8 בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי, קומה 1, חדר

היחידה להכוון תעסוקתי בדיקנאט הסטודנטים מסייעת לבוגרים ולסטודנטים לקראת סיום לימודיהם 

להשתלב בעבודה בצורה טובה. ביחידה תוכל לקבל סיוע בכתיבת קורות חיים, הכנה לראיון עבודה, 

להשתלם בקורסים שונים, לפגוש חברות שונות שמעוניינות לגייס דווקא סטודנטים ובוגרים של 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב במסגרת "ימי זרקור", לקבל סיוע במציאת העבודה המתאימה לך ואפילו 

לקבל סיוע בהשתלבות בתפקידים שונים בשוק העבודה, תוך ניצול הקשרים הייחודיים של 

האוניברסיטה עם המעסיקים השונים. 

 



היחידה גם מארגנת מידי שנה יריד תעסוקה בו ניתן ליצור קשר ראשוני עם הגורמים המעסיקים הגדולים 

במדינה – מחברות היי-טק ועד ארגוני שירות.

רוצה לעסוק בפעילות גופנית? מרכז הספורט האוניברסיטאי עומד לשירותך
כסטודנט/ית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יש לך מנוי למרכז הספורט ללא תשלום נוסף (מותנה 

בתשלום דמי רווחה). מרכז הספורט נמצא סמוך לאוניברסיטה וכולל שתי בריכות שחייה חצי אולימפיות 

(אחת מקורה ומחוממת לשחייה בחורף), בריכה לימודית, בריכת פעוטות, היכל ספורט, אולם ספורט, 4 

סאונות (אחת רטובה), שישה מגרשי טניס מוארים, חדר כושר ועוד. השימוש בחדר הכושר כרוך 

בתשלום נוסף של 300₪ לשנה, אותו ניתן לשלם בשובר מיוחד המגיע עם חשבון שכר הלימוד.

צריך גם לאכול: מגוון מנזות וקפיטריות לשירותך
כשלומדים וחיים בקמפוס צריך גם לאכול, עדיף לאכול טוב ורצוי במחיר מתאים לסטודנטים.

האוניברסיטה דואגת לרווחת הסטודנטים גם בעניין זה ובקמפוסים השונים פועלות מסעדות, מנזות 

וקפיטריות רבות לשירות הסטודנטים. בין המסעדות הפועלות בקמפוס ניתן למצוא סניפים של "למון-

גראס", "ארומה", "מקדונלד'ס", עמדות "עלית-קפה" ורשת מסעדות מקומית שהוקמה על ידי בוגרי 

האוניברסיטה – "הקרנף". 

דיקן הסטודנטים עומד בראש הועדה אשר אחראית על הפעלת המנזות באוניברסיטה ובמסגרת תפקידו 

הוא מפקח על איכות השירות ועל המחירים הנהוגים במנזות. 

קישורים שימושיים לסטודנטים
רוב הקישורים השימושיים לסטודנטים מרוכזים בדף הבא:  

http://cmsprod.bgu.ac.il/Home/Students

לאיתור טלפונים וכתובות דוא"ל, ניתן להשתמש בספר הטלפונים של האוניברסיטה המאפשר חיפוש 

לפי שם, תפקיד וכו': 

http://w05.bgu.ac.il/nihulitweb/phone_books/view/index.asp?phone_book_id=1002

אגודת הסטודנטים – הבית שלך בקמפוס
אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פועלת כבר שנים רבות למען רווחת הסטודנטים 

במישורים שונים ומהווה מוקד לפעילות תרבותית, חברתית ואקדמית. 

אתר האינטרנט של האגודה – www.bgu4u.co.il יסייע לך בכניסתך לחיים הסטודנטיאלים. באתר תוכל/י 

למצוא פורטלים כיתתיים, פורומים, מקום ליצירה סטודנטיאלית, מאגרי מבחנים וסיכומים. בנוסף תוכל/י 

להתעדכן בשלל אירועי התרבות שיתקיימו בקמפוס וברחבי העיר – הופעות, הרצאות, סרטים, מסיבות ועוד. 

(האתר במתכונתו החדשה יעלה עם פתיחת שנת הלימודים).

באגודה פועלים מדורים שונים שיטפלו עבורך בכל בעיה או שאלה שיעלו במהלך התואר.

מדור אקדמיה – המדור יסייע לך בכל הקשור לתחום האקדמי ולרווחת הסטודנטים – טיפול בבעיות 

אקדמיות, ייצוג בוועדות משמעת, הקלות למשרתים במילואים, ספריית השאלה, מאגר בחינות וסיכומים 

אקדמיים והנחות לקורסי פסיכומטרי וקורסי אמי"ר. 



מדור תרבות – בתחום התרבות מציעה לך האגודה הופעות מוזלות של מיטב האמנים בארץ, מסיבות 

בריכה, מגוון חוגים בעלות מוזלת – משפות ועד אומנות, דרך יוגה ופילאטיס. וכמובן אירועי פתיחת 

שנה ויום הסטודנט שכבר הפכו  שם דבר בקרב הסטודנטים. 

מדור הסברה – המדור שאליו את/ה יכול/ה לפנות בכל נושא שיעלה על דעתך, את/ה תשאל/י והמדור 

ידאג לענות. כמו כן, כל העדכונים החמים יופיעו באתר האינטרנט של האגודה, בנוסף תוכל/י לפנות 

למדור הסברה בשאלות גם דרך הפורומים באתר שנפתחו אך ורק עבור הסטודנטים.

מדור מעורבות סטודנטיאלית – אם ברצונך להתנדב, לקדם נושא או תחום, להקים תא סטודנטים או 

לארגן פעילות בתחום המעורבות החברתית, תוכל/י להיעזר בשירותי המדור למעורבות סטודנטיאלית. 

תוכל/י למצוא במדור בית חם לפעילויות סביבתיות מסוגים רבים. המדור ישמש אותך גם לקבלת 

מידע בנושא משלחות, חילופי סטודנטים, אירוח סטודנטים מחו"ל ועוד נושאים רבים. בנוסף, פועלת 

במדור נציגת הסטודנטים לטיפול בהטרדה מינית המסייעת לכל המבקש/ת. 

נגטיב – הקולנוע של אגודת הסטודנטים! מדי שבוע מוקרנים מיטב הסרטים החדשים היוצאים 

לאקרנים. אם את/ה לא אוהב/ת את הקולנוע העכשווי, אל דאגה – ישנה משבצת לסרטים קלאסיים 

ולשלל סרטים זרים, לאוהבי הז'אנר!

צ'ופצ'יק – רוצה להתעדכן בכל מה שקורה באוניברסיטה? עיתון הסטודנטים הדו-שבועי יחבר אותך 

להווי הסטודנטיאלי.

ובחיי היומיום – האגודה מעניקה סיוע בקבלת הנחה של עד % 50 בתשלומי הארנונה, ייעוץ משפטי 

ראשוני ללא תשלום, שירותי דיור, סופר ג' – סופרמרקט מוזל הנמצא במעונות ג', יריד חוצות הקמפוס, 

מלגות, טורנירים ותחרויות ספורט וכן עזרה לסטודנטים בכל נושא.

שתהיה שנת לימודים פורייה ומהנה!
מוגש מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

רוצה לוודא שלא שכחת דבר? ניתן להיעזר ברשימה שהכנו עבורכם:
Check List – רשימת בדיקה


