
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מרחיבים את גבולות היכולת שלך

יום פתוח ללימודי תואר ראשון 

2 2 . 2 . 2 0 1 8

מעורבותחדשנותמצוינות



לחדש. לחבר בין תחומים. לחקור.
לבחון את הסקרנות הטבעית שלך. להעמיק. ליזום. לאתגר את היצירתיות שבך. להעז.

זה המקום להיות חלק מאלו שעומדים בחזית המחקר, החדשנות והמצוינות.
להצטרף לאנשים שהופכים את הבלתי אפשרי לממשי, את הרעיון למציאות.

למצוא פתרונות ולפתח טכנולוגיות, לקחת חלק בעיצוב פניה של החברה. ליהנות 
 מתשתיות המחקר וההוראה המתקדמות ביותר. 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - מרחיבים את גבולות היכולת שלך.



אני מזמינה אתכם להצטרף לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 
אוניברסיטת מחקר מובילה בתחומים מגוונים בחזית המדע, שבה 

חוקרים מעולים וסטודנטים מצוינים, אוניברסיטה חדשנית, יוזמת, 
חלוצה ודינמית. האוניברסיטה דוגלת בשילוב מצוינות מדעית, 

עם חיי קהילה תוססים ומעורבות חברתית, שיאפשר לכם חופש 
אמיתי להרחיב את גבולות הידע והיכולת.

אנו שמים דגש מיוחד על הפיתוח האישי וההעצמה של 
הסטודנטים שלנו ומעודדים, במגוון מסגרות, יוזמות של 

סטודנטים, הן בתחום הטכנולוגי והן בנושאים חברתיים. אנו 
מאמינים כי אלו הן שנים חשובות לצמיחה ולהתפתחות שלכם 
מבחינה מקצועית, אבל לא פחות – מבחינה אישית. חשוב לנו 

להציע לכם מגוון מסגרות מתאימות שבהן תוכלו להתנסות 
ולממש את החלומות והשאיפות שלכם.

אתם לא היחידים לזהות שאוניברסיטת בן-גוריון היא בחירה 
מצוינת. גם חברות בינלאומיות מובילות, גופים לאומיים, תעשיית 

ההיי-טק ומרכזי מחקר ראשיים יודעים שאוניברסיטת בן-גוריון 
בנגב נמצאת בחזית הידע והחדשנות בתחומים רבים, ולכן 

משתפים פעולה עמה במיזמים ובפרויקטים משותפים.
כאוניברסיטת מחקר רב-תחומית ברמה בין-לאומית, אוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב מהווה מוקד משיכה לחוקרים ולסטודנטים מצוינים 
מהארץ ומהעולם, בעלי חשיבה מקורית, חדשנית ויזמית, בעלי 
מצפון ערכי ומודעות חברתית, המעורבים בקהילה ומשתלבים 

בהנהגה ובהובלה במגוון תחומים.
אני מקווה לראותכם בקרוב לומדים באחד מהקמפוסים שלנו 

ומאחלת לכם הצלחה בכל בחירה שתעשו.

בברכה,

פרופ' רבקה כרמי
נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 ברוכים 
 הבאים 

 ליום 
 הפתוח 



 בואו לשמוע הרצאת מפתח:
איך בוחרים תחום לימודים?

פרופ' אריאל פלדשטיין
בחרו את המועד המתאים לכם:

11:00 – 10:00  בניין 35 אולם 3-
13:00 – 12:00  בניין 26 אולם 4

15:00 – 14:00  בניין 35 אולם 3-
 

 מחפשים כיוון?
 מתלבטים בין כמה

  אפשרויות? 
 רוצים לתכנן את 

 העתיד שלכם?



 אתם האורחים שלנו 
הפקנו במיוחד עבורכם סיסמה 

לשימוש במחשבים הפזורים ברחבי 
הקמפוס

bgu-users\openday :שם המשתמש
b8Campus :סיסמה

 מתחם רישום מקוון 
 עצמאי 

בניין 35, קומת הקרקע בין השעות 
16:00 – 09:00

המתחם שבו תוכלו להירשם 
לאוניברסיטה וליהנות מהנחה בדמי 

הרישום. במתחם תינתן תמיכה טכנית 
לנרשמים.

 מתחם מידע, ייעוץ 
 וקבלה ללימודים 

בניין 41 בין השעות 09:00 – 17:00

במתחם זה תוכלו להתייעץ ולברר 
לאילו מחלקות תוכלו  להתקבל כבר 

עכשיו, לברר את דרישות הקבלה לכל 
תוכניות הלימודים, לבחון אפשרות 

קבלה ללא פסיכומטרי, לבדוק 
את זכאותכם לפרסי כניסה, לבחון 
שילובים ותוכניות מצטיינים ועוד.

מכינה קדם אקדמית – המרכז 
ללימודים קדם אקדמיים – תוכלו 

להתייעץ גם עם נציגי המרכז ולברר 
על תוכנית נתיב לאקדמיה – חלופה 

למבחן הפסיכומטרי, על מכינות 
ייעודיות ועוד.

 

צרו תוכנית יום פתוח אישית
http://mkt.bgu.ac.il/openday :כל המפגשים, כל המחלקות אצלכם בנייד

 

מה הסיכוי שלי להתקבל לאוניברסיטה?
Mkt.bgu.ac.il/calc מחשבון סיכויי קבלה, מותאם לניידים

 

 100 ש״ח הנחה
הטבת הרשמה ייחודית 

לנרשמים באתר האוניברסיטה 
במהלך היום הפתוח



מפגשים פתוחים עם חוקרות 
וסטודנטיות מהפקולטות למדעי 

ההנדסה ומדעי הטבע
פרס כניסה למועמדות שיירשמו 

למחלקות ההנדסה ומדעי הטבע בהן 
ייצוג נשי מועט! כל הקודמת זוכה!
המחלקות שהקבלה אליהן מזכה 

בקבלת הפרס: 
בפקולטה למדעי הטבע: פיסיקה 

ומתמטיקה.
בפקולטה למדעי ההנדסה: הנדסת 

תוכנה, הנדסת חשמל, הנדסת 
מחשבים, הנדסת מכונות, הנדסת  
חומרים, הנדסת מערכות תקשורת 

והנדסת בניין.
בכפוף לקריטריונים המפורסמים באתר 

האוניברסיטה.

מפגש נשים למדעי ההנדסה:
 בין השעות  15:00 – 14:00

 באולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף, 
בניין הסנאט )71(

מפגש נשים למדעי הטבע:
 בין השעות 15:00 – 14:00

באולם 010, בניין 38 

  מפגשי נשים 
 למדעי ההנדסה 

 ולמדעי הטבע 



ומתחמי מפגשים 
ובגובה העיניים

בין השעות 10:00 – 14:00
שיחות עם סטודנטים וחברי סגל 
בחמישה מתחמים לקבלת הסבר 

וייעוץ מכל המחלקות 
מחלקות הפקולטה למדעי הבריאות

בניין הסנאט 71, מבואת קומה 1-

מחלקות הפקולטה למדעי הטבע
בניין 37, לובי

מחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה
בניין 35, מבואת קומה 1-

מחלקות הפקולטה למדעי הרוח 
והחברה

בית הסטודנט, בניין 70

מחלקות הפקולטה לניהול ע"ש 
 גילפורד גלייזר

בית הסטודנט, בניין 70
 קמפוס אילת
בניין 41, לובי

הרצאות הסבר על

ולימודים במכינה 
וובתוכנית נתיב 

ולאקדמיה )חלופה 
 למבחן הפסיכומטרי(

מרצה דפנה מדר מנהלת המרכז 
ללימודים קדם אקדמיים

אולם, בניין 41

 11:00 – 10:00 
לימודים במכינה ובתוכנית "נתיב 

לאקדמיה"
 

 13:00 – 12:00 
לימודים בתוכנית "נתיב לאקדמיה"

 
 15:00 – 14:00 

לימודים במכינה ובתוכנית "נתיב 
לאקדמיה"

באוניברסיטה תמצאו מגוון תוכניות לימודים ופרסים 
למצטיינים, תוכניות לתואר כפול ותוכניות מהירות 

לתואר שיתאימו בדיוק בשבילכם.

שאלו על תוכניות המצטיינים במחלקות או בעמדות 
המידע הפזורות בקמפוס או קראו עליהן באתר 

האוניברסיטה
 

חושבים שאתם 
מצטיינים?
יש לכם נתוני 
קבלה גבוהים? 
מוכנים לאתגר 
משמעותי?



.אסור לפספס
המתחם החברתי – מול בית 

הסטודנט
בואו לחוות את חיי הקמפוס 

והמעורבות החברתית הייחודיים 
לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פעילויות, מלגות ופרסים 	 
לסטודנטים מתנדבים בקהילה  

המחלקה למעורבות חברתית
 כל מה שרציתם לדעת	 

על חיי החברה, התרבות והפנאי, 
הטבות , הנחות והשירותים לסטודנט 

– אגודת הסטודנטים
מלגות, מעונות ותמיכה בסטודנטים 	 

– דיקנאט הסטודנטים
 החיים בבאר שבע 	 

עיריית באר-שבע בהשתתפות 
סטארט אפ, מרכז הזדמנויות 

לצעירים בגילאי 18-35, הפועל 
ב-4 תחומי ליבה: השכלה גבוהה, 

תעסוקה, מעורבות חברתית ועולים 
חדשים.

שרותי ספורט ונופש לסטודנטים 	 
מרכז הספורט והנופש של 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

קרן אייסף - עידוד מצוינות 	 
 אקדמית ומנהיגות חברתית

בקרב חוקרים וסטודנטים 
מהפריפריה החברתית- כלכלית 

בישראל

 הלל בן גוריון	 
ארגון שמטרתו להעמיק את החיבור 

בין ישראל ליהדות התפוצות
  עמותת איילים	 

מקיימת 22 מתחמים המשמשים 
כפרי סטודנטים,  בהם מושם דגש 

מיוחד על יצירת קרקע להזדמנויות 
ולהתחדשות, במישור החברתי, 
הכלכלי, האידיאולוגי והעסקי.

 פר"ח 	 
פרויקט חונכות ומלגות לסטודנטים

מפגש היכרות עם תוכנית 
 עתידים – צוערים לשלטון מקומי

 מפגשים יתקיימו בשעות
 13:00 ו-15:00 

בבניין 90, בחדר 322

תצוגת רכבי המירוץ של קבוצת 
הפורמולה ליד בניין 58

סיורים בקמפוס במעונות 
ובמרכז הספורט:

11:30 קמפוס, מעונות ד׳	 
12:30 קמפוס, מעונות ג', מרכז 	 

הספורט. הפקולטה למדעי הבריאות
13:30 קמפוס, מעונות ד	 



.מפגשי מידע 
 במחלקות 

המפגש המחלקתי הוא הזדמנות 
מצוינת בשבילכם להכיר 

מקרוב את תוכניות הלימודים 
באוניברסיטה. כאן תוכלו לפגוש 

מרצים וחוקרים, לשמוע על 

תחומי הלימוד, על תנאי הקבלה 
ולהשתתף בסיור במעבדות המחקר.

בנוסף, תוכלו לפגוש סטודנטים 
ובוגרים מהמחלקה שיספרו לכם על 
חווית הלימודים ולאן תוכלו לפנות. 

סגל המחלקה יפרוש בפניכם את מגוון 
המשרות שבהן כבר מצאו בוגרים 

את מקומם, הן בתעשייה והן במחקר 
ובאקדמיה. בסוף המפגש תמיד יש 

זמן ומקום לשאלות ולתשובות.



ימדעיי 
יהרוחי 
יוהחברהי

חדרבנייןשעהמחלקה

11:0074215 - 12:00אמנויות

מאהל72 מדשאה ליד בניין12:30 - 13:00ארכיאולוגיה

11:0072250 - 11:45גאוגרפיה ופיתוח סביבתי

14:0072250 - 14:45גאוגרפיה ופיתוח סביבתי

12:0072538 - 13:00גישה בינתחומית לסכסוכים ומו״מ

13:0074316 - 14:00היסטוריה כללית

11:0072629 - 12:00היסטוריה של עם ישראל

12:0037202 - 13:00חינוך

15:30266 - 14:00כלכלה

12:3074416 - 13:30לימודי אפריקה

10:3072209 - 11:30לימודי המזרח התיכון

11:0074224 - 12:00לימודי מדינת ישראל

12:0074109 - 13:00לימודים רב תחומיים

14:0074434 - 13:00לשון עברית

אולם ברקן13:3070 - 12:00מדעי ההתנהגות

12:0098-1 - 13:30מדעי הקוגניציה והמוח

15:30922 - 14:00מדעי הקוגניציה והמוח

12:0072563 - 11:00מחשבת ישראל

חדר אשל12:0070 - 12:30מקרא ומזרח קדום

אולם ברקן15:3070 - 14:00סוציולוגיה-אנתרופולוגיה

12:0074301 - 14:00ספרויות זרות ובלשנות

11:0074416 - 12:00ספרות עברית

שרה תדמור09:0018 - 10:30עבודה סוציאלית

שרה תדמור12:3018 - 11:00עבודה סוציאלית

15:3035-2 - 14:00פוליטיקה וממשל

12:0074343 - 13:00פילוסופיה

 פירוט תוכנית היום הפתוח לפי פקולטות ומחלקות

המשך הטבלה בעמוד הבא <<



ימדעיי 
יהטבעי

חדרבנייןשעהמחלקה

12:005818 - 14:00גיאולוגיה והסביבה

אולם 12:0038010 - 14:00כימיה

10:0035-1 - 11:45מדעי החיים

אולם זוננפלד14:0072 - 15:30מדעי המחשב

10:3058-101 - 11:45מתמטיקה

12:0054207 - 13:00פיסיקה

14:003810 - 15:00מפגש נשים למדעי הטבע

 סיור במחלקת פיסיקה- סיור במעבדות יצא בשעה 13:15 מבניין 54, חדר 207
 מלגת נשים להנדסה ומדעים  

ימדעיי 
יהרוחי 
יוהחברהי

10:0098-001 - 11:30פסיכולוגיה

10:0072326 - 15:30תעודת הוראה

שרה תדמור13:0018 - 14:30תקשורת



סיורים ופעילויות מיוחדות במחלקות: 
הנדסת חשמל ומחשבים- סיור במעבדות יצא בשעה 11:45 מבניין 26, אולם 4

סיור במעבדות יצא בשעה 15:30 מבניין 98, אולם 001-
תכניות מצטיינים- שעות קבלה: 11:30-13:30

מפגש ייחודי למועמדות יתקיים בשעה 15:30 בבניין 33, חדר 102
הנדסת מכונות- סיור במעבדות יצא בשעה 11:45 מבניין 55, קומת הכניסה

תכנית מצטיינים שעת קבלה: 14:30-15:30, בניין 55 קומה 3
הנדסת חומרים- סיור במעבדות יצא בשעה 12:00, בניין 59 

הנדסה ביורפואית- סיור במעבדות יצא בשעה 13:45 מבניין 63, חדר 202
הנדסת ביוטכנולוגיה- סיור במעבדות יצא בשעה 13:45 מבניין 98 

הנדסת מערכות תקשורת- הרצאות לציבור הרחב בין השעות 14:30-15:30, בניין 37 
חדר 202

 ימדעיי 
יההנדסהי

חדרבנייןשעהמחלקה

10:00264 - 11:30הנדסת חשמל ומחשבים

14:00981 - 15:30הנדסת חשמל ומחשבים

10:00265 - 11:30הנדסת מכונות

14:00265 - 15:30הנדסת מכונות

12:0035-2 - 13:30הנדסה כימית

אולם זוננפלד12:0072 - 13:30הנדסת תעשיה וניהול

10:30352 - 12:00הנדסת חומרים

12:0035-1 - 13:30הנדסה ביורפואית

12:00922 - 13:30הנדסת ביוטכנולוגיה

12:3058-101 - 13:30הנדסת מערכות תקשורת

הנדסת מערכות תקשורת-
הרצאה

15:30 - 14:3037202

הנדסת מערכות תוכנה 
ומידע

11:30 - 10:00266

12:0035-3 - 13:30הנדסת תוכנה

12:00265 - 13:30הנדסת בניין

מפגש נשים במדעי 
ההנדסה

אולם הסנאט14:0071 - 15:00

 סיור במחלקה  |   מלגת נשים להנדסה ומדעים  



חדרבנייןשעהמחלקה

חדר רותם11:0070 - 12:00קמפוס אילת

חדר רותם14:0070 - 13:00קמפוס אילת

חדר רותם15:0070 - 16:00קמפוס אילת

ימדעיי 
יהבריאותי

חדרבנייןשעהמחלקה

14:0035-1  - 15:30סיעוד

ביה״ס למדעי המעבדה 
הרפואית

אולם ברקן10:0070  - 11:30

10:0074109  - 11:00ניהול מערכות בריאות

אולם סנאט12:0071  - 13:30פיזיותרפיה

אולם סנאט10:0071  - 11:30ביה״ס לרוקחות

אולם זוננפלד9:3072  - 11:30ביה״ס לרפואה

10:0072489  - 11:30השלמה לסיעוד

12:0072214  - 14:00רפואת חירום

יניהול ע"שי 
יגילפורדי 
יגלייזרי

חדרבנייןשעהמחלקה

10:0014-103 - 11:00מסלול ניהול מערכות מידע

12:00921 - 13:30ניהול

13:0015300 - 14:00ניהול מלונאות ותיירות

תוכנית עתידים: צוערים 
לשלטון המקומי

14:00 - 13:0090322

14:00921 - 15:30ניהול

תוכנית עתידים: צוערים 
לשלטון המקומי

16:00 - 15:0090322

יקמפוסי 
יאילתי





09:00

10:00

10:15

10:30

חדרבנייןמחלקה 

אולם שרה 18עבודה סוציאלית
תדמור

אולם זוננפלד72ביה״ס לרפואה

חדרבנייןמחלקה 

35-3הרצאה – בחירת תחום לימודים

264הנדסת חשמל ומחשבים

265הנדסת מכונות

266הנדסת מערכות תוכנה ומידע

אולם 98-001פסיכולוגיה

35-1מדעי החיים 

אולם הסנאט71רוקחות

72489השלמה לסיעוד

אולם ברקן70ביה״ס למדעי המעבדה הרפואית

72326תעודת הוראה

74109ניהול מערכות בריאות

14-103ניהול מערכות מידע

חדרבנייןמחלקה 

58-101מתמטיקה

חדרבנייןמחלקה 

35-2הנדסת חומרים

72209לימודי המזרח התיכון

טבלת התמצאות ביום הפתוח לפי שעות



חדרבנייןמחלקה 

264הרצאה – בחירת תחום לימודים

אולם זוננפלד72הנדסת תעשיה וניהול

35-1הנדסה ביורפואית

922הנדסת ביוטכנולוגיה

35-3הנדסת תוכנה

265הנדסת בניין

אולם ברקן70מדעי התנהגות

אולם 37202חינוך

אולם 98-001מדעי הקוגניציה והמוח

אולם הסנאט71פיזיותרפיה

921ניהול

אולם 38010כימיה

5818גיאולוגיה והסביבה

54207פיסיקה

72538גישה בינתחומית לסכסוכים ומו״מ

74109לימודים רב תחומיים

חדרבנייןמחלקה 

72563מחשבת ישראל

חדר רותם70קמפוס אילת

אולם שרה תדמור18עבודה סוציאלית

74215אמנויות

72629היסטוריה של עם ישראל

74224לימודי מדינת ישראל

72250גאוגרפיה ופיתוח סביבתי

74416ספרות עברית

11:00

12:00



חדרבנייןמחלקה 

35-2הנדסה כימית

מדשאה72ארכיאולוגיה

58101הנדסת מערכות תקשורת

74416לימודי אפריקה

12:30

13:00

12:15

74434לשון עברית

74316היסטוריה כללית

אולם שרה 18תקשורת
תדמור

חדר רותם70קמפוס אילת

15300ניהול מלונאות ותיירות

תוכנית עתידים: צוערים לשלטון 
מקומי

90322

חדרבנייןמחלקה 

חדר אשל70מקרא ומזרח קדום

74301ספרויות זרות ובלשנות

74343פילוסופיה

72214רפואת חירום

12:00



אולם 38010מפגש נשים במדעי הטבע

אולם הסנאט71מפגש נשים במדעי ההנדסה

35-3הרצאה – בחירת תחום לימודים

98-1הנדסת חשמל ומחשבים

265הנדסת מכונות

אולם זוננפלד72מדעי המחשב

אולם ברקן70סוציולוגיה אנתרופולוגיה

35-2פוליטיקה וממשל

266כלכלה

922מדעי הקוגניציה והמוח

35-1סיעוד

921ניהול

אולם 37202הנדסת מערכות תקשורת

72205גאוגרפיה ופיתוח סביבתי

14:00

תוכנית עתידים: צוערים לשלטון 15:00
מקומי

90322

 חדר רותם70קמפוס אילת





welcome.bgu.ac.il | 08-6461600
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