
 

 
 "להייטק שגיםיהקט "הנדסה, פרויו ם מדויקיםלמדעיקדם מכינה ל למתקבל/ת מכתב נלווה

 לשנת הלימודים תשע"ט
 

 
 גוריון בנגב.-ברוכים הבאים ללימודים במרכז ללימודים קדם אקדמיים באוניברסיטת בן

 בקדם מכינה הישגים להייטק.בנושא הלימודים ונהלים להלן דפי מידע 
קדם  -לוח מודעות ב" www.bgu.ac.il/preמעת לעת בנושאים הקשורים בלימודים:  רכזבאתר המ להתעדכן באחריותכם

 הישגים להייטק.מכינה 
 .12:00 – 09:00ה' בשעות –מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים: ימים א' ב קבלת קהל

 בהצלחה בלימודים !
 

 תאריכי לימוד:
 חודשי לימוד. 4 –2.6.19-30.9.19  קדם מכינה

 חודשי לימוד. 9 – 27.10.19-26.7.19   מכינה
 

' ו, ותסתיים ביום "פתש כ"ח אלול 27.10.2019' אתיפתח ביום במכינה למדעים מדוייקים והנדסה  פ"תשהלימודים שנת 

 "פ.תש תמוז כ"ג 26.7.19

. 
 

 :ם מדויקים והנדסהתנאי מעבר מקדם מכינה ללימודי מכינה למדעי

  בקורסים במתמטיקה ופיזיקה 70ציון של לפחות 

 במרכיב האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה/אמיר/אמירם 70 ציון של לפחות 

  (, הרישום 02/18)נכון לחודש ₪  252, עלות הבחינה 2019מבחן אמירם יתקיים במהלך חודש ספטמבר             

 ה באחריותו של הסטודנט.לבחינ            

 56לפחות  של בציון הלימוד מקצועות בכל עובר ציון  

 אישור הוועדה הפדגוגית 

 

 

  למסלול קדם הישגים להייטק: רישום לקורסים
 

 הרישום לקורסים נעשה באופן עצמאי ובאחריות  הסטודנט באמצעות אתר האינטרנט.
 

  התשלומים הנלווים )מפורט מטה( דמיאת ששילמו  מתקבליםרישום לקורסים יתאפשר רק ל
 

בטלפון  15:00)ניתן לקבל תמיכה טכנית ברישום עד שעה   23:59ועד שעה  09:00משעה  29.5' דיום תאריכי רישום: 
08-6461060) 
 23:59שעה  6.6-' ההועד יום  09:00משעה  2.6' א: יום תקופת שינויים

 
 יגרור אחריו קנס כמקובל באוניברסיטה. מעבר לתאריכים אלו כל רישום/שינוי במערכת השעות

 
הנחיות –מידע אקדמי  – לומדיםל:  באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים םפורסיכל המידע לגבי הליך ההרשמה 

 2019בתחילת חודש מאי  לרישום לקורסים

 
 ת הרישום לקורסים עליך להצטייד בשם משתמש וסיסמא.על מנת לבצע א

 
מערכת , מערכת שעות –מידע אקדמי  – לומדיםלבאתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים  תפורסם מערכת השעות

, עדכונים יפורסמו בלוח המודעותבהתאם לשיקולי המערכת. , מודיםבמהלך או לפני תחילת הלי השעות יכולה להשתנות
 מומלץ להתעדכן מעת לעת.

 
 

http://www.bgu.ac.il/pre
http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/4students.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/4students.aspx


 

 

 

 
 

 נוכחות בלימודים
 

 הינה חובה.  קדם מכינההנוכחות בשיעורי ה
  ויש כי יופסקו רכזהסנקציות המפורטות באתר המ ה/ד בדרישות הנוכחות, יופעלו מולוועמי/תסטודנט/ית אשר לא ,

  שכר הלימוד ומלגת הקיום.מלגת  קו תשלומיפסיוו נהלת המרכזעל ידי ה ה/לימודיו
 בנהלי הפסקת הלימודים של  ת/מחויב התכניתלהפסיקם בכל שלב של  ה/או ביקש ה/סטודנט/ית אשר הופסקו לימודיו

 , כמפורט באתר.האוניברסיטה כולל השלמת התשלום עבור שכר הלימוד
 

 נהלים וחובות
 

 הםגוריון בנגב. ככאלה חלים עלי-לכל דבר של אוניברסיטת בן יםלהייטק נחשבים לסטודנט הישגיםית הלומדים בתוכנ כל
וכן נהלי המרכז ללימודים קדם אקדמיים, המפורסמים בכל שנה בשנתון,  כללי ההתנהגות והנהלים של האוניברסיטה,

 המרכז.הנמצא באתר 
 
 

 )כולל סיבת היעדרות מלימודים( סטודנטביוזמת ה , לתקופת הקדם מכינהלי הפסקת לימודיםכל
 

, חובה להודיע בכתב על הפסקת הלימוד יחויב במלוא שכר הלימוד לתכנית 9.6.19סטודנט שיפסיק את לימודיו אחרי 
 ולפרט את הסיבה.

 
 המכינהקדם לתקופת  מעטפת הסיוע

 
  .מימון שכר לימוד מלא •
בהתאם לכללי הקרן להכוונת חיילים משוחררים  אקונומי למתאימיםעל פי מבחן סוציו -מלגת קיום חודשית  •

 שנים זכאות חיילים משוחררים, בתום הזכאות תופסק המלגה. 5ובמסגרת 
סטודנטים שלא יהיו זכאים למלגת קיום חודשית מהקרן להכוונת חיילים משוחררים יקבלו מלגת מחייה מפרויקט  

 הישגים להייטק בהתאם לכללים של התכנית.
  .עדיפות בהקצאת מעונות לזכאים  •
 . moodle-ספרי וחומרי הלימוד יפורסמו באתר הקורס ב •
 בהתאם להחלטת היועצת. אישיים או קבוצתיים שיעורי עזר •
 

 תשלומים
 

 בפרויקט זה. יםממומן לכל הסטודנט מכינהקדם הב שכר הלימוד
 תשלומים שאינם נכללים במסגרת שכר הלימוד:

 הסבר מופיע מעלה בסעיף תנאי מעבר.(, 02/18)נכון לחודש ₪  252לות הבחינה מבחן אמיר"ם ע .1
ללימודי מכינה למדעים מדויקים והנדסה סטודנט שיתקבל בסיום שלב הקדם ,  קדםלשלב הדמי הרשמה אין  .2

 ש"ח 419יחויב בדמי רישום ע"ס 
את תשלומי ., ניתן לבטל ש"ח 460( לתקופת קדם המכינה בסך כוללים אבטחה ורווחה( ם נלוויםמיתשלו .3

לכל המאוחר  במייל למשרד המרכזצורך כך יש להודיע מתוך התשלומים הנלווים, ל₪(  197.5)הרווחה בלבד 
 , לא ניתן לבטל שירותים אלו לאחר מועד זה.התאריך הסופי לתשלום המופיע בהודעת הקבלהעד 

 חשבונות סטודנטים מדורפירוט השירותים מופיע באתר חשבונות סטודנטים 
 תשמל, מים, פדיון שמירה, פעילונוספים של המעונות )כגון: חיובי חוחיובים  תשלום חודשי, פיקדון – מעונות .4

 .חברתית וכו'(
ן והיחידה להכוונת חיילים על סכום זה ניתן לקבל עפ"י כללי הקר חלקיהחזר  .אבחון ללקויות למידהעלות  .5

 .הישגים להייטק /משוחררים
 

 
 

 חשבון בנק
 בנק אין להחליף חשבון מלגת קיום לזכאים וכו'. תועברחשבון הבנק שהועבר אלינו עם הרשמתך, הוא החשבון שאליו 

 .מרכזבזמן הלימודים ב
 
 

 

http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx


 

 
 תעודת סטודנט והנפקת אישורים

תעודת סטודנט, התעודה תונפק רק לאחר תשלום דמי הנלווים המופיעים  סטודנטים הלומדים בקדם מכינה זכאים לקבל
 מועדי הנפקת תעודת הסטודנט תפורסם באתר המרכז בלוח ההודעות. לגביהודעה  בהודעת הקבלה.

 . ניתן להפיק באופן עצמאי – מערכת שעות, לוח בחינות וכו', סטודנט/יתאישור 
 . שירות מידע לסטודנטים -מנהל תלמידים  מערכת

 
 
 
 

 משתמש וסיסמא שם

 

 בהרשמה האינטרנטית המועמד מקבל שם משתמש וסיסמה. את הסיסמא אסור להעביר לשום גורם.
 .אלקטרוני של אוניברסיטת בן גוריוןהרישום לקורסים, הסטודנט מקבל גם דואר והקבלה ללימודים  לאחר

משמשים את הסטודנט במהלך לימודיו באוניברסיטת בן  הסיסמא והדואר האלקטרוני האוניברסיטאי +שם המשתמש
 גוריון. 

 
 

  :רכזאתר המ
www.bgu.ac.il/pre 

מתבקשים לשים לב לפרסומים מדי  יםסטודנטים והודעות שוטפות. היפורסמו שינויים וביטולים של שיעור רכזבאתר המ
 יום. 

 

 
 

 
 מומלץ להתעדכן בהודעות ועדכונים באתר המרכז, בנוסף להודעות שישלחו למייל האישי.

 ,                                    בהצלחה בלימודים

 מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים. 

 www.bgu.ac.il/pre  אתר

 pre@bgu.ac.il דואר אלקטרוני

 
 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP:2310180023878:::::
http://www.bgu.ac.il/pre/
http://www.bgu.ac.il/pre
mailto:pre@bgu.ac.il

