
סטודנטים יקרים, 
ריכזנו עבורכם טיפים מיוחדים של הסטודנטים הוותיקים 
שיעזרו לכם להיכנס לאווירת האוניברסיטה בקלילות.  

בהצלחה לכולכם! 

לא חייבים להגיע לשעות 
קבלה עם שאלות מוכנות 

מראש. זה ממש סבבה לבוא 
ולהקשיב לשאלות שאחרים 
שואלים. חבל לבזבז כסף על 

שיעורים פרטיים לפני 
שמיציתם את האופציות 
החינמיות שהאוניברסיטה החינמיות שהאוניברסיטה 

מציעה. 

כל מי שיש לו כרטיס סטודנט 
יכול להיכנס בחינם למרכז 
הספורט של האוניברסיטה 

שבו יש בריכה מחוממת ורגילה, שבו יש בריכה מחוממת ורגילה, 
סאונה, חדר כושר (שכניסה 
אליו מותנית בתשלום יחסית 
זול), מגרשי טניס/כדורגל 
ואולם ספורט עם כל מיני 

פעילויות לפי הלו"ז של מרכז 
הספורט (פריזבי, כדור-עף, 

טניס שולחן וכו'). טניס שולחן וכו'). 

כמעט לכל מחלקה 
ושנתון יש קבוצת 
פייסבוק ייעודית 
משלה. כדאי לכם 

להצטרף – שם תוכלו 
למצוא את המידע 

הכי רלוונטי עבורכם. 

רכישת כרטיסים לפאנג'ויה 
מתחילה ביום הראשון לסמסטר 
והמלונות השווים מתמלאים 

במהרה כך שכדאי לבוא מוכנים 
ולא להתמהמה. כנ"ל לגבי 

מסיבת הבריכה הראשונה של 
יום הסטודנט שהכרטיסים 

אליה נחטפים ברגע ובעצם כמו אליה נחטפים ברגע ובעצם כמו 
כל אטרקציה סטודנטיאלית 
אחרת שההרשמה אליה 

באוניברסיטה!  

יש באוניברסיטה 
מתקני תמי 4 עם מים 
חמים ואפשר להביא 
כוס קטנה וקפה שחור 
ולוותר על התורים 
לדוכני קפה ומאפה. 
וגם כמעט בכל בניין 
יש מיקרוגל, כך יש מיקרוגל, כך 
שתוכלו לאכול גם 
בקמפוס את האוכל 
של אימא שסחבתם 
בקופסה מהבית. 

בחודש הראשון ללימודים 
כל אחד מסגל לעצמו את דרך כל אחד מסגל לעצמו את דרך 
הלמידה הטובה ביותר. יש 
כאלה שמעדיפים לסכם 

בלפטופ, יש כאלה שכותבים 
במחברות או דפדפות ואחרים 

שרק מקשיבים ואחר כך 
מתגברים בצפייה בסרטונים 
מוקלטים של הקורס. תנו מוקלטים של הקורס. תנו 

לעצמכם זמן להבין מה הדרך 
הכי טובה לכם לפני שאתם 
קונים 10 מחברות שישכבו 

עזובות במגירה. 

ניתן לאחסן חפצים בלוקר 
שנמצא בירידה במדרגות 
של בית הסטודנט ליד 
האקדמון בחינם ועם 
כרטיס סטודנט, אך אי 
אפשר להשאיר שם 
חפצים אחרי חצות. 

אם יש לכם אפשרות 
תשתתפו בחילופי 
סטודנטים בחו"ל. 
זו ההחלטה הכי 
טובה שתיקחו 
במהלך התואר. 

רגע לפני שמתחילים הלימודים... 

הכי חשוב זה 
להירגע וליהנות 
תמיד יש עוד 
סמסטר.  

יש מלא קורסים שווים או 
תמיכה של חונך בחינם 
שניתנים על ידי דיקאנט 
הסטודנטים לתלמידים 

בעלי לקויות למידה/קשב. 
מומלץ לבדוק אצלם מה 
בדיוק מגיע לכם ולנצל 

את ההטבות. את ההטבות. 

ברוכים הבאים 
לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב! 

https://www.facebook.com/groups/BGU.UNI/



