
 

  

 

 שלום רב, 

 

 בפ" תש   לשנת הלימודים לווה להודעת קבלה נמכתב הנדון:  

 

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

)מול    , באר שבע1יתקיימו בקמפוס קרית טוביהו, רח' הנרייטה סולד הסדירים הלימודים 
 המלון "לאונרדו"(. בית 

 

  '  וותסתיים ביום  בפ" תש תשרי  י"א  17.10.21' אתיפתח ביום ב פ" שנת הלימודים תש  •
  תשרי   ח' , 14.10.21' ההפתיחה יתקיים ביום כנס  ב. פ"תשתמוז  ט"ז  15.07.22

)מול בית   , קמפוס ע"ש משפחת מרקוס 73, בניין  באולם זוננפלד   11:00בשעה  בפ"תש
   החולים האוניברסיטאי "סורוקה"(.

לי מעבר בין סמסטר לסמסטר מופיעים בשנתון. באחריותך  לתקנות, נהלים, כשנתון:  •
 לבדוק נהלים אלו. 

  מדור חשבונות והסבר על תשלומים נלווים מומלץ לעיין באתר  נהלי תשלום שכר לימוד •
 . heshbons@bgu.ac.ilסטודנטים בכתובת: 

 בכרטיס אשראי שכר לימוד  תשלום
את  דמי רווחה ואבטחה.  +  ₪ 1800:  על פי החלטת מנהלת עתידים עליכם לשלם  

ותשלום    ביתיתמדפסת דפסה בראי, על ידי הלום ניתן לשלם באמצועת כרטיס אשתשה
שנשלחה אליך באמצעות  או באמצעות השובר המחובר להודעת הקבלה  בבנק הדואר

 דואר ישראל לכתובת המעודכנת במנהל התלמידים. 

 

תי  ו. פרטים לגבי שר אבטחהלומדים חובת תשלום של דמי ה על  :ואבטחה שירותי רווחה  •
.    מדור חשבונות סטודנטיםבאתר רת הוראות והסברים הרווחה, יש לעיין בחוב 

  רותי הרווחה אם יודיעו על כך מראש למדור חשבונות סטודנטים רשאים לוותר על שי 
 בהודעת הקבלה.סטודנטים ולא יאוחר מתאריך תשלום המקדמה הרשום 

  באתר . מידע ותאריכים יפורסמו נטוד סטידי ה -יתבצע באופן עצמאי על רישום לקורסים  •
 . של המתקבלים האישי  ל ויישלחו למיי 1220 ספטמברחודש   בתחילת זהמרכ

עבור  ום שכר הלימוד לדירו את תששהס מתקבלים רישום לקורסים יתאפשר רק ל
 . סמסטר א' 

טפסים   -www.bgu.ac.il/pre באתר המרכז יש להתעדכן : לימודים כללי הפסקת  •
 .   םלימודיכללי הפסקת   –ונהלים 
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סטודנט אשר לא   המכינה הינה חובה.   תירגולי/הנוכחות בשיעורי : ים נוכחות בלימוד •
, ויש כי  רכזמפורטות באתר המוד בדרישות הנוכחות, יופעלו מולו/ה הסנקציות היעמ

 לפיכךקו תשלומי מלגת שכר הלימוד ומלגת הקיום. פסיופסקו לימודיו על ידי המכינה ויו
 .לשלם הלומד  של  באחריותו שיהיה לאוניברסיטה  חוב כספי  ליצור  עשוי  הביטול

 

  גוריון -וניברסיטת בןא, נחשבים לסטודנטים  ינה במסלולי המככל הלומדים  נהלים וחובות:  •
כללי ההתנהגות והנהלים של   הםעלי  חלים  ככאלה בנגב על כל המשתמע מכך. 

שנה בשנתון,  בכל   ללימודים קדם אקדמיים, המפורסמים האוניברסיטה, וכן נהלי המרכז 
 . רכזבאתר המ הנמצא

עפ"י הכללים הנהוגים  במבחנים תאמות להתלמידי המכינה זכאים : התאמות •
, לא  חילת הלימודים התהליך לפני ת  את  לסייםמלץ מו )אבחון מת"ל בלבד(.   באוניברסיטה

באתר דיקנאט  פרטים בנושא   . קנאט הסטודנטיםינתנו התאמות ללא הצגת אישור די
החזר עבור עלות אבחון ללקויות  . www.bgu.ac.il/dekanatבכתובת   הסטודנטים

יהיה זכאי להחזר בהתאם לכללי הקרן    למידה למי שיהיה זכאי למלגת שכ"ל מהקרן,
 יש לפנות ליועצת לפני תחילת תהליך האבחון.  והיחידה להכוונת חיילים משוחררים. 

  באתר דיקנאטה מ. פרטים והרשכל הלומדים בתכנית חייבים במגורים במעונות מעונות:  •
 .  l/dekanatwww.bgu.ac.iטודנטים בכתובת:  הס

, מומלץ  )בלוח ההודעות( מרכזבאתר הרשימת ספרי הלימוד מפורסמת    ספרי לימוד: •
  .לת האינפורמציה ממרצה הקורס לקבלהמתין עד לשיעור הראשון 

 

דואר  , בנוסף להודעות שישלחו לבאתר המרכזלהתעדכן בהודעות ועדכונים  יש
 האישי. האלקטרוני 

 

 

                                      ,בהצלחה בלימודים

   . ללימודים קדם אקדמיים רכזהמ

 .il/prebgu.ac.www  אתר 

 pre@bgu.ac.il דואר אלקטרוני

 . 12:00 –  09:00שעות ה' ב–מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים: ימים א' ב קבלת קהל
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