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המקום שבו הכל קורה. אנחנו פה כדי ליצור עבורך את המרחב הנכון שבו 
הדברים יתחברו: הרעיונות, השאיפות והחלומות שלך, בתוספת הידע, התיאוריות, 
הערכים. להיות חלק מאוניברסיטה שתצמיח ותעצים את הרעיונות והשאיפות 

שלך; שתפגיש אותך עם העולם שאחרי-התואר עוד במהלך הלימודים. 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב צועדת צעד אחד לפני כולם, משתנה תוך כדי 
תנועה, מזהה מגמות, קושרת קצוות, מחברת חיבורים לא מובנים מאליהם 
ובונה מסגרות רגע אחד לפני האחרים, מה שנותן לך יתרון יחסי ומאפשר לך 

להתפתח, לבלוט, להצטיין.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המקום שבו השראה פוגשת מצוינות.

PharmaSee - יישומון לזיהוי תרופות עבור 
עיוורים וכבדי ראיה. פותח במסגרת ״סטודנטים 
חושבים חדשנות במגזר הציבורי״ מיזם משותף 
Google לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ולחברת



דבר הנשיא

ברוכים הבאים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב - אוניברסיטה ייחודית, בה 
תוכלו לחקור ולממש הן את הפוטנציאל האקדמי והן את הפוטנציאל 

האישי שלכם.

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב אנחנו משלבים מצוינות מדעית וחדשנות 
עם מעורבות חברתית וחיי קהילה תוססים. הסטודנטים והחוקרים שלנו 
משפיעים על החברה הישראלית, אם בפיתוח  תרופות למחלת הסרטן 

ואם בהשתלבות בתוכנית הדירות הפתוחות, המאפשרת לסטודנטים 
להכיר מקרוב את חיי הקהילה בעיר באר שבע. 

 DNA-האמונה שמצוינות נובעת ממחויבות לשיפור החברה טמונה ב
של האוניברסיטה. סטודנטים הלומדים מדעי המחשב, ניהול, היסטוריה 

ועוד מקצועות, מחפשים דרך להשפיע על החברה שלנו באמצעות 
הלימוד והמחקר שלהם.

תכונות אלה עשו את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לבחירה הטובה ביותר 
עבור סטודנטים מזה שנים - כאן תוכלו לבנות חיים עשירים בלמידה 

ובאינטראקציות חברתיות. 

חברי הסגל שלנו עומדים לרשותכם כדי לעזור לכם לבחור את 
התוכניות והקורסים המתאימים לנטיותיכם ולכישוריכם. בוגרי 

אוניברסיטת בן-גוריון מגלמים מצוינות אקדמית, מחויבות חברתית 
ואחריות סביבתית. הם מובילים מגוון רחב של תחומים ומטביעים את 

חותמם בארץ וברחבי העולם.

אנחנו שמחים לארח אתכם באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומקווים 
שתיעזרו ביום הפתוח כדי לגבש את ההחלטה הנכונה. אני בטוח שזו 

תהיה אחת ההחלטות החשובות בחייכם. 

אני מקווה לברך אתכם שוב בשנה הבאה - הפעם כסטודנטים שלנו. 

בברכה,
פרופ׳ דניאל חיימוביץ

נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 ברוכים 
 הבאים 

 ליום 
 הפתוח 



איך בוחרים תחום לימודים?
הרצאת הכוון פרופ' אריאל פלדשטיין

בחרו את המועד המתאים לכם:
10:00 באולם 6 בנין 26
12:00 באולם 6 בנין 26
14:00 באולם 4 בנין 26

 מחפשים כיוון? 
 מתלבטים בין כמה 

  אפשרויות? 
 רוצים לתכנן את 

 העתיד שלכם? 

 צוללת אוטונומית; פותחה
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב



  מתחם רישום מקוון
 עצמאי לאוניברסיטה 

בנין 35 קומת הקרקע.
בין השעות 16:00 – 09:00

המתחם שבו תוכלו להירשם לאוניברסיטה 
וליהנות מהנחה בדמי הרישום. במתחם 

תינתן תמיכה טכנית לנרשמים.

 אתם האורחים שלנו 

הפקנו במיוחד עבורכם סיסמא לשימוש 
במחשבים הפזורים ברחבי הקמפוס

bgu-users\openday :שם המשתמש
b8Campus :סיסמה

 צרו תוכנית יום פתוח אישית 
 כל המפגשים, כל המחלקות אצלכם בנייד:

/http://mkt.bgu.ac.il/openday

 מה הסיכוי שלי להתקבל לאוניברסיטה? 
מחשבון סיכויי קבלה, מותאם לניידים

http://mkt.bgu.ac.il/calc/chances-form.php

  מתחם מידע, ייעוץ 
 וקבלה ללימודים 

בניין 41
בין השעות 17:00 – 9:00

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 זכותכם לפרסי כניסה, לבחון 

שילובים ותוכניות מצטיינים ועוד.

 מכינה קדם אקדמית 

המרכז ללימודים קדם אקדמיים – תוכלו 
להתייעץ גם עם נציגי המרכז ולברר על 

תוכניות נתיב לאקדמיה – חלופה למבחן 
הפסיכומטרי, על מכינות ייעודיות ועוד.

כדאי להירשם ללימודים עוד היום! 

150 ש״ח הנחה
לנרשמים היום בהרשמה המקוונת



  מפגשי נשים למדעי 
 ההנדסה ולמדעי הטבע 

מפגשים פתוחים עם חוקרות 
וסטודנטיות מהפקולטות למדעי 

ההנדסה ומדעי הטבע.

פרס כניסה למועמדות שיירשמו 
למחלקות ההנדסה ומדעי הטבע בהן 

ייצוג נשי מועט. 

המחלקות שהקבלה אליהן מזכה 
בקבלת הפרס : בפקולטה למדעי הטבע 

– פיסיקה ומתמטיקה

בפקולטה למדעי ההנדסה – הנדסת 
תוכנה, הנדסת חשמל, הנדסת 

מחשבים, הנדסת חומרים, הנדסת 
מערכות תקשורת והנדסת בניין.

*בכפוף לקריטריונים המפורסמים באתר 
האוניברסיטה

 מפגש נשים במדעי ההנדסה 
יתקיים בבנין הסנאט )71( קומה -1

בשעה 14:00

 מפגש נשים במדעי הטבע 
יתקיים בבנין 70 קומה 2 באולם "אשל"

בשעה 13:00



 מתחמי מפגשים בגובה העיניים

בין השעות 15:00 – 10:00

שיחות עם סטודנטים וחברי סגל 
בחמישה מתחמים לקבלת הסבר וייעוץ 

מכל המחלקות

מחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה
בנין 35 | קומה -1 | 10:00-15:00

מחלקות הפקולטה מדעי הטבע: בנין 30
קומת כניסה | 10:00-15:00

מחלקות הפקולטה למדעי הבריאות
בנין 71 | קומה -1 | 10:00-15:00

מחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה
בית הסטודנט | קומת כניסה | 10:00-15:00

מחלקות הפקולטה לניהול
בית הסטודנט | קומת כניסה | 10:00-15:00

בית הספר הבין-פקולטי למדעי המוח
בית הסטודנט | קומת כניסה | 10:00-15:00

קמפוס אילת
בניין 41, לובי

לימודים בקמפוס אילת
הרצאות הכוון יתקיימו בבניין 70, קומה 2,  

באולם רותם
בשעות 13:00 | 12:00 | 15:00

באוניברסיטה תמצאו מגוון תוכניות לימודים 
ופרסם 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?

הרצאות הסבר על

  לימודים במכינה ובתוכנית 
  נתיב לאקדמיה  

 )חלופה למבחן הפסיכומטרי( 

מרצה  רינה עמר ליבורקין, המרכז 
ללימודים קדם אקדמיים

בניין 41, אולם

10:00 – 11:00
 לימודים במכינה ובתוכנית

"נתיב לאקדמיה"

 12:00 – 13:00
בתוכנית "נתיב לאקדמיה"

15:00 – 14:00
לימודים במכינה ובתוכנית "נתיב 

לאקדמיה"



 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 בארבע תחומי ליבה: השכלה 

גבוהה, תעסוקה, מעורבות חברתית 
ועולים חדשים

שרותי ספורט לסטודנטים מרכז   
הספורט 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 התפוצה
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

אסור
לפספס

  תצוגת רכב המירוץ של 
 קבוצת הפורמולה 

ליד בניין 58
בין השעות 15:00 – 10:00

 סיורים בקמפוס, במעונות ובמרכז 

 הספורט יצאו מפתח בית הסטודנט 

בשעות 12:00 | 13:00 | 15:00

 YAZAMUT 36 0° מרכז היזמות 
את כישורי היזמות והחדשנות ניתן 

ללמוד ולרכוש. משום כך, אנו מספקים 
לסטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
מגוון קורסים, מסלולים והתמחויות מעולם 
היזמות. אך לא רק! הרבה מעבר לקורסים 
אקדמיים, אנו מספקים לסטודנטים שלנו 

התנסויות, קהילה יזמית תוססת, תמיכה 
וכלים, ומייצרים עבורם אירועים, כנסים, 

תחרויות ופלטפורמות נוספות, בעצם 
את כל מה שהם צריכים כדי לצעוד את 

צעדיהם הראשונים בעולם היזמות.   

בואו לפגוש אותנו בעמדה ברחבת בית 
הסטודנט



 מפגשי מידע במחלקות 

ובוגרים מהמחלקה שיספרו לכם על 
חווית הלימודים ולאן תוכלו לפנות. 

סגל המחלקה יפרוש בפניכם את מגוון 
המשרות שבהן כבר מצאו בוגרים 

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

ומקום לשאלות ולתשובות.

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 

סימולציית מאדים שמתבצעת במסגרת 
המרכז להדמיית משימות חלל, שהוקם 

בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב



חדרקומהבנייןשעהמחלקה

12:00741108 – 11:00אמנויות

מדשאה מאהל13:0072 – 12:30ארכיאולוגיה

12:00 – 11:00גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
14:00 – 15:00

72
72

–2
–2

250
250

12:00743316 – 11:00היסטוריה כללית

12:00726629 – 11:00היסטוריה של עם ישראל

אולם תדמור1–11:3018 – 10:30חינוך

אולם 14:002625 – 13:00כלכלה

לימודי פוליטיקה וחברה 
אירופית ע"ש קונרד אדנאואר

11:00 – 12:00726666

13:00743301 – 12:00לימודי אפריקה

12:00741109 – 11:00לימודי המזרח התיכון

14:00742224 – 13:00לימודי מדינת ישראל

13:00741109 - 12:00לימודים רב תחומיים

13:00744430 – 12:00תרבות ערבית יהודית

14:00744432 – 13:00לשון עברית

אולם ברקן13:3070 – 12:30מדעי ההתנהגות

12:00 – 11:00מחשבת ישראל
13:30 – 14:00

725563

חדר אשל12:30702 – 12:00מקרא ומזרח קדום

אולם ברקן15:3070 – 14:30ניהול ויישוב סכסוכים

אולם ברקן12:3070 – 11:30סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אולם אורן14:0026 – 13:00ספרויות זרות ובלשנות

14:30744416 – 13:30ספרות עברית

10:00 – 09:00עבודה סוציאלית
13:30 – 14:30

18
18

–1
–1

אולם תדמור
אולם תדמור

אולם ברקן13:3070 – 14:30פוליטיקה וממשל

13:00743349 – 12:00פילוסופיה

 פירוט תוכנית היום הפתוח לפי פקולטות ומחלקות

 מדעי הרוח 
 והחברה 



אולם 1001–11:0098 – 10:00פסיכולוגיה

15:00723326 – 10:00תעודת הוראה

אולם תדמור1– 13:0018 – 12:00תקשורת 

12:30 – 11:30מדעי הקוגניציה והמוח
14:00 – 15:00

98
92

–1
כניסה

אולם 001
אולם 2

חדרקומהבנייןשעהמחלקה

בית הספר לרפואה ע"ש 
גולדמן

אולם 11:0073 – 09:00
זוננפלד

אולם הסנאט1–11:0071 – 10:00בית הספר לרוקחות

בית הספר ללימודי המעבדה 
הרפואית

אולם ברקן11:0070 – 10:00

13:00903321 – 12:00רפואת חרום

11:00903321 – 10:00השלמה לסיעוד

אולם 103–15:0035 – 14:00סיעוד

אולם הסנאט1–12:3071 – 11:30פיזיותרפיה

1-136–11:0071 – 10:00ניהול מערכות בריאות

 מדעי 
 הבריאות 

 מדעי הרוח 
 והחברה 

 בית הספר
 הבין-פקולטי
 למדעי המוח



חדרקומהבנייןשעהמחלקה

101–13:0035 – 12:00הנדסה ביורפואית

אולם 12:302625 – 11:30הנדסת בניין

אולם 102–11:0035 – 10:00הנדסת חומרים

הנדסת חשמל ומחשבים 
הנדסת מערכות תקשורת

הנדסת מחשבים 
 מפגש ייחודי לנשים

בהנדסת חשמל
מפגשים לתוכניות מצטיינים

10:30 – 12:30
13:00 – 14:15

13:00 – 14:15
13:00 – 14:15

92
73

33
33

אולם 2
אולם זוננפלד

102
33

אולם 11:002625 – 10:00הנדסת מכונות

אולם 15:002626 – 14:00הנדסת מכונות

אולם 102–14:0035 – 13:00הנדסה כימית

אולם 102–12:3035 – 11:30הנדסת ביוטכנולוגיה

הנדסת מערכות תוכנה ומידע
הנדסת מערכות מידע 

הנדסת נתונים 

13:00 – 13:45
13:45 – 14:30

אולם 1001–98

 אולם 101–11:0035 – 10:00הנדסת תוכנה

אולם זוננפלד15:3073 – 14:30הנדסת תעשיה וניהול

אולם הסנאט15:0071 – 14:00מפגש נשים במדעי ההנדסה

 מלגת נשים להנדסה ומדעים     

  סיורים במעבדות
הנדסת חומרים | ייצא בשעה 11:10 | בניין 59 בכניסה ליד בניין 56 | משך הסיור שעה

הנדסת מערכות תקשורת | ייצא בשעה 14:30 | בניין 37, קומה 4 

הנדסה ביורפואית | ייצא בשעה 13:00 | בניין 63, מעבדות 202-204

הנדסת מכונות | יתקיים בין השעות 14:00 - 11:30 | בניין 55

הנדסת חשמל ומחשבים | סיור ראשון –  13:00 - 12:00 מבניין 92, אולם 2
סיור שני -  יוצא בשעה 15:10- - 14:10 מבניין 73 אולם זוננפלד

 מדעי 
 ההנדסה 



חדרקומהבנייןשעהמחלקה

018כניסה14:0058 – 12:30גיאולוגיה והסביבה

אולם אורן12:3026 – 11:30 כימיה

מדעי החיים - כל התוכניות 
כולל פסיכוביולוגיה, ביולוגיה 

וביוטכנולוגיה ימית

אולם 103–12:0035 – 10:00

אולם זוננפלד12:3073 – 11:30מדעי המחשב

1101–11:3058 – 10:15מתמטיקה 

13:00542207 – 12:00פיסיקה  

חדר דקל14:0070 - 13:00מפגש נשים במדעי הטבע

 מלגת נשים להנדסה ומדעים   

 סיור במעבדות לפיסיקה – סיור במעבדות
ייצא בשעה 13:15 , בניין 54, קומה 1, חדר 111

חדרקומהבנייןשעהמחלקה

1-103–11:0014 – 10:00מסלול ניהול מערכות מידע

אולם 13:00921 – 12:00ניהול

אולם 15:00921 – 14:00ניהול

14:00153300 – 13:00ניהול מלונאות ותיירות

תוכנית עתידים: צוערים 
לשלטון המקומי

12:00 – 13:00
14:00 – 15:00

90
90

2
2

229
229

חדרקומהבנייןשעהמחלקה

12:00 – 11:00כל תכניות הלימודים
13:00 – 14:00
14:30 – 15:30

70
70
70

2
2
2

חדר רותם
חדר רותם
חדר רותם

 קמפוס 
 אילת

 מדעי 
 הטבע

 ניהול ע״ש 
 גילפורד 
 גלייזר



השראה פוגשת מצוינות
טכנולוגיה קוואנטית לגילוי סרטן השד;

פותחה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב



חדרקומהבנייןמחלקה 09:00

אולם תדמור1–18עבודה סוציאלית
אולם זוננפלד73ביה״ס לרפואה

חדרקומהבנייןמחלקה 10:00

אולם 2626הרצאה - איך בוחרים תחום לימודים
אולם 1001–98פסיכולוגיה

723326תעודת הוראה
אולם הסנאט1–71ביה"ס לרוקחות

אולם ברקן70ביה"ס ללימודי המעבדה הרפואית
903321השלמה לסיעוד

1-136–71ניהול מערכות בריאות 
אולם 102–35הנדסת חומרים
אולם 2625הנדסת מכונות
אולם 101–35הנדסת תוכנה

1-103–14מסלול ניהול מערכות מידע 
מדעי החיים - כל התוכניות כולל 

 פסיכוביולוגיה, ביולוגיה
וביוטכנולוגיה ימית

אולם 103–35

1-101–58מתמטיקה המפגש יחל ב 10:15

חדרקומהבנייןמחלקה 10:30

הנדסת חשמל ומחשבים
הנדסת מערכות תקשורת

הנדסת מחשבים

אולם 922

אולם תדמור1–18חינוך

טבלת התמצאות ביום הפתוח לפי שעות



חדרקומהבנייןמחלקה 11:00
741108אמנויות

2250–72גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
743316היסטוריה כללית

726629היסטוריה של עם ישראל
741109לימודי המזרח התיכון

725563מחשבת ישראל
726666לימודי פוליטיקה וחברה אירופית

חדר דקל702קמפוס אילת  2

חדרבנייןמחלקה 11:30

אולם אורן26כימיה
אולם זוננפלד73מדעי המחשב

אולם 2625הנדסת בניין
אולם 102–35הנדסת ביוטכנולוגיה

אולם הסנאט1–71פיזיותרפיה
אולם 1001–98ביה"ס הבין-פקולטי למדעי המוח

אולם ברקן70סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

חדרקומהבנייןמחלקה 12:00

תוכנית עתידים – צוערים לשלטון 
המקומי

902229

743301לימודי אפריקה
741109לימודים רב תחומיים
724430תרבות ערבית יהודית

חדר אשל702מקרא ומזרח קדום
743349פילוסופיה

אולם תדמור1–18תקשורת
903321רפואת חירום

542207פיסיקה
אולם 921ניהול

אולם 3511הנדסה ביורפואית
אולם 2626הרצאה - איך בוחרים תחום לימודים

קמפוס, מעונות ג, מרכז הספורטסיור - יוצא מפתח בית הסטודנט



חדרקומהבנייןמחלקה 12:30

018כניסה58גיאולוגיה והסביבה
מאהלמדשאה72ארכיאולוגיה

אולם ברקן70מדעי ההתנהגות

חדרקומהבנייןמחלקה 13:00

018כניסה58גיאולוגיה והסביבה
מאהלמדשאה72ארכיאולוגיה

אולם 2625כלכלה
744432לשון עברית

742224לימודי מדינת ישראל
אולם אורן26ספרויות זרות ובלשנות
הנדסת חשמל ומחשבים

הנדסת מערכות תקשורת
הנדסת מחשבים

אולם זוננפלד73

אולם 02מינוס 35הנדסה כימית

הנדסת מערכות תוכנה ומידע
אולם 1001–98הנדסת מערכות מידע

153300ניהול מלונאות ותיירות
חדר רותם702קמפוס אילת

קמפוס, מעונות דסיור - יוצא מפתח בית הסטודנט
חדר דקל702מפגש נשים במדעים המדוייקים

חדרקומהבנייןמחלקה 13:30

725563מחשבת ישראל
744416ספרות עברית

אולם תדמור1–18עבודה סוציאלית
אולם ברקן1–70פולילטיקה וממשל    



חדרקומהבנייןמחלקה 14:00

 תוכנית עתידים – צוערים
לשלטון המקומי

902229

אולם 921ניהול
אולם 2626הנדסת מכונות

הנדסת מערכות תוכנה ומידע
הנדסת נתונים –

המפגש יחל בשעה 13:45

אולם 1001–98

 אולם 03 1–35סיעוד
אולם הסנאט71מפגש נשים במדעי ההנדסה

אולם 264הרצאה - איך בוחרים תחום לימודים

חדרקומהבנייןמחלקה 14:30

250מינוס 722גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
אולם 922מדעי הקוגניציה והמוח
אולם זוננפלד73הנדסת תעשיה וניהול
אולם ברקן70ניהול וישוב סיכסוכים

חדר רותם702קמפוס אילת

חדרקומהבנייןמחלקה 15:00

קמפוס, מעונות ג,סיור - יוצא מפתח בית הסטודנט
מרכז הספורט
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