שלום רב,
דיקן הסטודנטים וצוות הדיקנאט מברכים אותך לרגל תחילת לימודייך
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשנת הלימודים הקרובה.
הדיקנאט מסייע לסטודנטים במישור הכלכלי ,האקדמי ,האישי ,התעסוקתי
והחברתי-תרבותי תוך תיאום וקשר הדוק עם היחידות האקדמיות והמנהליות של
האוניברסיטה ועם אגודת הסטודנטים.
אנחנו מזמינים אותך להתעדכן בפעילויות הדיקנאט באתר:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/default.aspx
לקראת פתיחת שנת הלימודים ברצוננו ליידע אותך בנושאים הבאים:
.1

הרשמה למלגות

.2

תוכנית מושל למלגות

.3

מגורים במעונות הסטודנטים

.4

פעילות הכנה ללימודים אקדמיים

.5

תהליך הכרה בלקות למידה

.6

מכון אבחון לקויות למידה -דוברי עברית

.7

מכון אבחון לקויות למידה -דוברי ערבית

.8

סטודנטים עם מוגבלות רפואית

.9

מרכז תמיכה

.10

תוכנית הכנה לאקדמיה -לקות למידה/מוגבלות רפואית

.11

תוכנית הכנה לאקדמיה לסטודנטים ערביים.

.12

חונכות למתקבלים חדשים

.13

סיוע אקדמי במהלך הסמסטר

.14

היחידה לשירות פסיכולוגי ולהכוון לימודי ומקצועי

.15

המרכז לפיתוח קריירה

.16

הצטרפות להרכב הקולי

.17

הצטרפות להרכבים קאמרים

.18

הצטרפות ללהקת המחול

.19

מדריך לסטודנט החדש

.20

הצטרפות ל facebook-של דיקנאט הסטודנטים.

בברכת הצלחה בלימודים,
פרופ' משה כספי
דיקן הסטודנטים

 .1הרשמה למלגות לשנה"ל תשע"ז ( )2017נמשכת .המועד האחרון
להגשת בקשות למלגות ,לסטודנטים חדשים עד .30.10.2016
הרשמה למעונות על בסיס מקום פנוי במהלך כל שנת הלימודים.
טפסי בקשה ניתנים להורדה מאתר הדיקנאט:
טופס בקשה ליחיד:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/2014/singels-2017.pdf
טופס הסבר להגשת בקשה למלגה ליחיד:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/2014/information-single2017.pdf

טופס בקשה לנשואים:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/2014/married-2017.pdf

טופס הסבר להגשת בקשה למלגה לנשואים:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/2014/information-married%202017.pdf

המלגות תוענקנה לסטודנטים לאחר בחינת מצבם הכלכלי
ולמשך שנות הלימוד התקניות.
פרטים ניתן לקבל במדור סיוע כלכלי:
 http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/scholarships.aspxטלפונים.08-6472373/4 :


חזור לתפריט ראשי.
 .2תכנית מושל למלגות  -מלגות לסטודנטים נחושים ובעלי מוטיבציה
גבוהה מרקע כלכלי מאתגר ,כדי לאפשר להם לרכוש תואר אקדמי
איכותי בתחומים מבוקשים ולחולל שינוי בחייהם.
בנוסף לתמיכה הכספית המשמעותית ,התכנית מציעה למלגאים
סדנאות לרכישת כלים ,שיסייעו להם להשתלב בעולם התעסוקה
בעמדות מפתח ובאופן מיטבי.
כיום מונה תכנית מושל כ 700-סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן
גוריון בנגב ובאוניברסיטאות נוספות בישראל ,וכן באוניברסיטאות
בדרום אפריקה ובאוקראינה.
המלגות מוצעות לסטודנטים בשנה א' בפקולטה למדעי
ההנדסה ובביה"ס לרפואה ע"ש ג'ויס וארווינג גולדמן.
אל תפספסו הזדמנות זו להצטרף למשפחת מושל ולשנות את חייכם!
הגישו עוד היום בקשה למלגה בדיקנאט הסטודנטים!
למידע נוסף ולבירורים על מלגות מושלmimon@bgu.ac.il ,08-6472374 :



חזור לתפריט ראשי.

 .3מעונות :המעונות מיועדים לכלל הסטודנטים ,כולל תלמידי המכינות
הקדם אקדמיות .במעונות הסטודנטים כ 1500 -מיטות ליחידים
ולזוגות .שני מתחמי המעונות ממוקמים משני צידי הקמפוס.
בכל מעון ממונה האחראי על תחזוקת המבנים ,הציוד ופעילות סדירה
ושוטפת של המקום .במעונות מועסקים סטודנטים כמדריכים חברתיים
שתפקידם לדאוג לפעילות חברתית ,וכן לפתרון בעיות אישיות
ובין אישיות בין הסטודנטים.
פרטים באתרhttp://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/dorms.aspx :
או בטלפון .08-6472365/66


חזור לתפריט ראשי.

 .4הנכם מוזמנים להשתתף בפעילות הכנה ללימודים אקדמיים שתערך
ביום שלישי  25.9.2016בין השעות  08:30-13:45באולם זוננפלד.
מצ"ב תוכנית.


חזור לתפריט ראשי.

 .5סטודנטים המתקשים בלימודים מסיבה לא ברורה ,וסטודנטים אובחנו
בעבר כבעלי לקויות למידה ,מוזמנים לפנות לוועדה האוניברסיטאית
ללקויי למידה ולקבל סיוע וייעוץ לימודי.
יש לצרף לבקשה אבחון מת"ל תקף .התהליך לוקח כ 8-שבועות.
יש לבצע את התהליך לפני תחילת שנת הלימודים .לפרטים נוספים:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/learning_disabilities.aspx


חזור לתפריט ראשי.

 .6סטודנטים הזקוקים לאבחון -באוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועל
מכון אבחון תפקודי למידה (מת"ל) .פרטים בטלפון 08-6479487
ובאתר הדיקנאט.http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/matal.aspx -


חזור לתפריט ראשי.

 .7מכון אבחון לסטודנטים דוברי ערבית באוניברסיטת בן-גוריון
בנגב פועל מכון אבחון תפקודי למידה לדוברי ערבית.
פרטים בטלפון  .08-6479487או באתר:
http://in.bgu.ac.il/arabic/DocLib/Pages/matal/matal.pdf


חזור לתפריט ראשי.

 .8סטודנטים שיש להם מגבלות פיזיות קבועות מתבקשים
לפנות אל הוועדה האוניברסיטאית במדור קידום סטודנטים
ולקבל ייעוץ והנחיה כיצד עליהם לפעול לקבלת סיוע והתאמות
בלימודים ובבחינות .רצוי לפנות אל הוועדה לפני תחילת שנת
הלימודים או בראשית הסמסטר .התהליך נמשך כ 6-שבועות.
סטודנטים הפונים לוועדה יידרשו להציג מסמכים רפואיים
עדכניים של רופא מומחה .הבקשות יידונו על ידי ועדה הכוללת
רופא .יש לצרף לפנייה לוועדה את שני המסמכים הבאים:
טופס פניה להכרה במגבלה רפואית:
/http://in.bgu.ac.il/Dekanat/DocLib1פניה-להכרה-במגבלה-
רפואיתpdf.
טופס חוו"ד של רופא מומחה:
/http://in.bgu.ac.il/Dekanat/DocLib1חוות-דעת-רופא-
מומחהpdf.
טופס ויתור סודיות רפואית:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/DocLib1/medical-confidentialitywaiving.pdf



חזור לתפריט ראשי.

 .9סטודנטים לקוי למידה ,סטודנטים עם מוגבלות פיזית או
נפשית מוזמנים להסתייע בשרותי מרכז התמיכה במדור קידום
סטודנטים .מרכז זה הוקם בסיועו של הביטוח הלאומי ,האגף לפיתוח
שירותים .התמיכה מיועדת לסייע לסטודנטים עם המוגבלות
בהסתגלותם הלימודית ,הרגשית והחברתית .המרכז מציע  -ליווי
אישי ,קורסים ,סדנאות ,תמיכה רגשית פרטנית ,מרכז משאבים
לטכנולוגיות מסייעות ,חונכות ,תכנית "מעלה" למניעת נשירה
מהלימודים והכוון תעסוקתי בשנת לימודיהם האחרונה לקראת
יציאתם ל"שוק העבודה".
פרטים ניתן לקבל מדור קידום סטודנטים,
בטל'08-6472368 :

08- 6479205

ובאתר הדיקנאט:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/support_center.aspx


חזור לתפריט ראשי.

 .10סטודנטים לקויי למידה סטודנטים עם מוגבלות פיזית או
נפשית המתחילים לימודיהם השנה מוזמנים להירשם לשבוע הכנה
ללימודים שיתקיים בין התאריכים ( 25.9.2016-29.9.2016מצ"ב
תוכנית) .פרטים ניתן לקבל במדור קידום סטודנטים,
בטלפון 08-6479205 -או בדוא"ל .shcohen@bgu.ac.il


חזור לתפריט ראשי.

 .11תוכנית הכנה לאקדמיה והכרות עם מוסדות האוניברסיטה
לסטודנטים ערביים (צעד לפני כולם) תתקיים השנה בין
התאריכים ( .29.9.2016 – 11.9.2016מצ"ב תוכנית).
פרטים ניתן לקבל במדור קידום סטודנטים (ורד) .08-64728825


חזור לתפריט ראשי.

 .12חונכות למתקבלים חדשים "אנחנו איתך" -תהליך בו לסטודנט
חדש "מוצמד" חונך ,משנה מתקדמת מהמחלקה בה אתה לומד
במטרה לתת הדרכה ,הכוונה וליווי אישי החל מרגע הקבלה
למחלקה ועד תום הסמסטר הראשון ללימודים .התוכנית מתקיימת
בחלק מהמחלקות .מטרת הליווי האישי היא לעזור לך למצות את
הפוטנציאל שלך בלימודים ובמחלקה ,להקל עליך ולסייע
בכניסה לשנה הראשונה של לימודיך ולאפשר לך להתייעץ,
לשאול ולקבל הכוונה אפקטיבית בתקופה זו בצורה חופשית ונעימה
מסטודנט/ית שכבר יש להם ניסיון רב במחלקה.


חזור לתפריט ראשי.


 .13סיוע אקדמי במהלך הסמסטר :לידיעתך ,במהלך הלימודים
באפשרותך לקבל שיעורי עזר פרטניים ,שיעורי עזר קבוצתיים,
סדנאות לרכישת כלי למידה ,מרתונים לקראת בחינות -כל אלה
במחיר סמלי.
פרטים במדור קידום סטודנטים בדיקנאט הסטודנטים ובאתר הדיקנאט:

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/explanation_lessons.aspx

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/ezratonim.aspx

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/marathons.aspx

http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/workshops.aspx



חזור לתפריט ראשי.

 .14היחידה לשירות פסיכולוגי ולהכוון לימודי ומקצועי -סטודנטים
החווים קשיים רגשיים מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ וטיפול.
היחידה מציעה מגוון של טיפולים :טיפול אישי ,זוגי או קבוצתי ,טיפול
בחרדות בשילוב ביופידבק ,ייעוץ פסיכיאטרי ואבחון פסיכולוגי .כמו
כן ניתן לקבל ייעוץ לבחירת מסלול לימודים וקריירה מקצועית.
במסגרת היחידה קיים "מוקד לייעוץ מיידי" ע"ש סילביה א .ברודסקי
שמטרתו לתת מענה מהיר לסטודנטים שיש להם בעיות דחופות
ומצבי משבר .הטיפול כרוך בתשלום מסובסד .הפנייה ליחידה וכל
מידע קשור במטופל נשמרים בסודיות מלאה .מידע יועבר לגורם אחר
אך ורק על סמך בקשת המטופל וחתימתו על וויתור סודיות .לבירורים
או להשארת הודעה נא להתקשר לטל'  ,08-6461088או
בדוא"ל. vip+pserv@bgu.ac.il :
לפרטים נוספים ולמילוי טפסי פנייה נא להיכנס לאתר היחידה:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/about-pserv.aspx


חזור לתפריט ראשי.

 .15המרכז לפיתוח קריירה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,בשיתוף
עם מרכז לאודר לתעסוקה בנגב הוקם במטרה לעורר את
המודעות בהכוונת סטודנטים ובוגרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לפיתוח קריירה אישית בעולם עבודה דינמי ,ולסייע לכם להשתלב
בשוק העבודה בכלל ובנגב בפרט .המרכז מסייע לסטודנטים
ולבוגרים במציאת תעסוקה ההולמת את כישוריהם ,באמצעות הנחייה
והכשרה בתחומים :כיצד להבליט חוזקות בקורות החיים ,כיצד לענות
על שאלות קשות בראיון העבודה ,דגשים לשפת גוף בראיון ,כיצד
לצלוח מרכזי הערכה ,שימוש ברשתות חברתיות ורישות עסקי
(נטוורקינג) בתהליך חיפוש העבודה ,זיהוי מסלולי קריירה ,מציאת
דרכים יצירתיות לחיפוש עבודה בעולם משתנה דינמי ,בדגש על
מימוש הפוטנציאל האישי והתעסוקתי של הסטודנטים ובוגרי
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב .לפרטים:
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/career/Pages/default.aspx


חזור לתפריט ראשי.

 .16להרכב הקולי הייצוגי של האוניברסיטה "נגב-רון" דרושים
זמרים ונגנים .ההשתתפות בהרכב מזכה בחצי נק"ז לסמסטר
(ניתן לצבור עד  2נק"ז) .לפרטים ניתן לפנות לדורית תלמי,
טל'.052-6848889 -


חזור לתפריט ראשי.

 .17קורס מוסיקה קאמרית -הקורס פתוח לסטודנטים ולחברי סגל
האוניברסיטה ומספק אפשרות לנגינת מוסיקה קלאסית
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב .הקורס מתקיים בחסות דיקן
הסטודנטים ובארגון פרופ' אוטה דייכמן והמדריך המוסיקאלי דניאל
לכיש.
מטרת הקורס ללמד את המשתתפים בו לנגן מוסיקה קאמרית וכן
לשפר את יכולותיהם כמוסיקאים .לפרטים אנא ראו סילבוס-
(.)http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/chamber.aspx
אנו מזמינים כל מי שמנגן או ניגן בכלי קשת ,בכלי נשיפה מעץ
ובפסנתר ברמה סבירה ,להצטרף לקורס .סטודנטים לתואר ראשון יהיו
זכאים לנק"ז עבור השתתפותם בקורס (על פי דרישות הקורס
המפורטות בסילבוס).
לפרטים נוספיםchambermusic@post.bgu.ac.il ,08-6472258 :


חזור לתפריט ראשי.

 .18להקת המחול הייצוגית ע"ש זלוטובסקי  -להקת מחול מודרני עם
נגיעה ליסודות עממיים .כל רקדני הלהקה הינם סטודנטים ולכן
מתקיימות חזרות פעמיים בשבוע בשעות הערב .את הלהקה מנהלת
פרופ' נטע פולברמכר ,דיקנית לשעבר של האקדמיה למחול .מבחני
קבלה יתקיימו בתחילת שנה"ל .אנא עקבו אחר הפרסומים.


חזור לתפריט ראשי.

 .19מצ"ב קישור לחוברת מידע "מורה נבוכים לסטודנט החדש":
http://in.bgu.ac.il/Dekanat/Documents/dekanat-guide.pdf
אני מקווה שהמידע יסייע לך בצעדייך הראשונים
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.


חזור לתפריט ראשי.

 .20הצטרפו לדף ה Facebook-שלנו וקבלו עדכונים במהלך שנת
הלימודיםhttps://www.facebook.com/deanbgu :


חזור לתפריט ראשי.

