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שלום,
אני מזמין אותך ללמוד באוניברסיטת בן-גוריון באילת ולאפשר לנו להיות פרק משמעותי וחשוב 
בסיפור חייך. אני מזמין אותך להצטרף לקמפוס שהציב לעצמו למטרה להיות   "מאיץ  אנושי"  

שיזניק אתך קדימה.

הלימודים כאן באילת יחשפו אותך לידע אקדמי ברמה הגבוהה ביותר, ויקנו לך תואר יוקרתי של 
אנו נעשה כל מאמץ כדי לספק לך את חוויית הלימוד הטובה  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

בארץ ובלי להתפשר על רמת הלימוד.

חוויית לימוד
כאן תזכו לחוויית לימוד ייחודית. האם דמיינת כי המרצה יכיר/תכיר אותך בשמך? כי מתרגל/ת 
יוכל/תוכל לדעת בדיוק היכן אתה מתקשה בחומר? הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון  הקורס 
באילת יאפשרו  לך להצליח. מרבית הסטודנטים שלנו )למעלה מ-73%( מגיעים מרחבי הארץ 
וזוכים ללמוד בקבוצות קטנות )את/ה תכיר/י את כולם בשמם הפרטי(, המקנות להם יחס אישי 
מסגל המרצים והמתרגלים ומהסגל המנהלי. כמו-כן, הסטודנטים בקמפוס אילת נהנים ממעבדות 
משוכללות )רק השנה פתחנו מעבדה לפסיכולוגיה(, מחדרי לימוד מצוידים, מספריה עשירה 
וממעונות חדישים ומאובזרים הממוקמים בצמוד לאוניברסיטה. התנאים המיטביים הללו מסייעים 

לסטודנטים שלנו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים המצופים מהם. 
מצוינות אקדמית ומחקרית

יש כאן חוקרים צעירים ויצירתיים. המחקר המתקיים בקמפוס עומדים בסטנדרטים הקשיחים 
של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת מחקר יוקרתית בעלת מוניטין בארץ ובעולם. אופיו 
הדינמי של הקמפוס האילתי מאפשר למרצים לבנות תכניות לימוד שיחשפו את הסטודנטים 

למחקרים החדשניים והעדכניים ביותר בעולם האקדמי.

יתרון כלכלי
כאן תוכלו להתרכז בלימודים. הסטודנטים שלנו נהנים ממלגת לימודים ייחודית: מלגת לימודים 
3 שנים בתמורה  )כ-30 אלף ₪ במשך  לימוד מלא לאורך כל התואר הראשון  בגובה שכר 
להשתתפות בפרויקט פר"ח(. בנוסף, מוענקת מלגת שנת לימודים מלאה לסטודנטים בשנה א' 
באוניברסיטת בן-גוריון באילת, אשר השתחררו בחמש השנים האחרונות, מתוקף חוק חיילים 

משוחררים.
העיר אילת מציעה מקומות תעסוקה רבים עבור הסטודנטים, תוך גילוי גמישות בשעות ובימים 

ובכך עומדת בפני הסטודנטים האפשרות לשלב לימודים ועבודה.

ניסיון מעשי
ניסיון מעשי בניהול פרויקטים,  יכולת לצבור  כאן מתנסים. תכניות לימוד רבות כוללות בתוכן 
בהשתלבות בענף המלונאות והתיירות, בחינוך, במחקר הימי ועוד. ניסיון מעשי זה ישמש אתכם 
ומגוונות לתעסוקה  ויפתח בפניכם אפשרויות רבות  כקרש קפיצה לקידום לאחר הלימודים 

ולקריירה בהמשך חייכם הבוגרים.
"נותן  יגידו שהקמפוס  )בוגרינו  אוניברסיטת בן-גוריון באילת היא קמפוס "קטן", שנותן "הרבה" 

המון"(. אם יש לך אומץ להצליח – אנחנו כאן, כדי להאיץ אותך להצלחה. 

פרופ' יניב פורייה
מנהל אקדמי 
אוניברסיטת בן-גוריון באילת
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בוגרים מספרים על חווית הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון באילת
ד"ר נועם ויינבך, פסיכולוג קליני מומחה, בוגר פסיכולוגיה משנת 2009. נועם המשיך לתואר שני 
בפסיכולוגיה קלינית ואחר כך לדוקטורט בנוירופסיכולוגיה קוגניטיבית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 
במהלך לימודי הדוקטורט, נועם השלים התמחות בפסיכולוגיה קלינית ביחידה לטיפול בהפרעות 
אכילה, בבית החולים סורוקה. כיום - נועם מועסק כפוסט-דוקטורנט בבית הספר לרפואה של 
אוניברסיטת סטנפורד בארה"ב, שם הוא עוסק במחקר בהפרעות אכילה באחת מיחידות המחקר 

וטיפול המובילות בעולם.
"חווית הלמידה בקמפוס אינטימי, משפחתי, שחרט על דגלו יחס אישי לסטודנטים ומצוינות 
אקדמית,  תרמה להישגיי בלימודים וסללה את דרכי בהמשך. גם היום אני גאה להיות בוגר 

קמפוס אילת וממליץ על לימודים בקמפוס לכל המתעניינים". 
 

אור ליביס, בוגר כלכלה וניהול משנת 2009. כיהן כיו"ר אגודת הסטודנטים באילת. סיים תואר 
ומרצה  - מרכז בכיר במשרד האוצר  כיום  גוריון בנגב.  בן  שני מחקרי בכלכלה באוניברסיטת 

באוניברסיטה ובמכללות נוספות
"אין ספק כי רמת הלימודים הגבוהה, האיכותית והבלתי מתפשרת של אוניברסיטת בן-גוריון 
באילת יחד עם הלימוד בכיתות הקטנות והיחס האישי מהמרצים, הם שעזרו לי להגיע להישגים 
הגבוהים ואיפשרו את המשך דרכי האקדמית. צורת הלימוד באילת יצרה קבוצת לימוד קטנה 
ומגובשת וכך מעבר לכלים האקדמיים ולתואר היוקרתי של אוניברסיטת בן-גוריון, זכיתי גם 

לחברים לכל החיים."

רחל רץ-לובשבסקי, בוגרת פסיכולוגיה ולימודים רב תחומיים משנת 2011. כיום -  דוקטורנטית 
במדעי הקוגניציה והמוח, חוקרת את מעורבותו של הדופמין בעדכון הזיכרון קצר במעבדת ה 

EEG של ד"ר יואב קסלר 
"מה יש לי להגיד על לימודי באוניברסיטה באילת? הבחירה הטובה ביותר שעשיתי. היה לי 
חשוב ללמוד פסיכולוגיה ולא רציתי להתפשר על הרמה האקדמית. מבחינתי אוניברסיטת 
בן-גוריון באילת ענתה על כל הציפיות, ויותר. גם כיון שהתוכנית מתואמת לחלוטין עם התוכנית 
הנלמדת בקמפוס בבאר-שבע, אבל בנוסף כיוון שבאילת אווירת לימודים שדוחפת להצלחה: 

היחס האישי ממרצים, הלימודים בכיתות קטנות. וכמובן העיר אילת...  
 

מלון  מנכ"ל   - כיום  עסקים.  במנהל  שני  ותואר  ותיירות,  מלונאות  ניהול  בוגר  גל,  בן  דודי 
ותיירות בניהול מלונאות  ומרצה באוניברסיטה בתואר הראשון   רימונים חוף התמרים בעכו. 

"לימודי התואר הראשון במלונאות באוניברסיטת בן-גוריון באילת אפשרו לי להתקדם בענף 
המלונאות תוך כדי לימודיי. בעברי שימשתי כמנכ"ל מלון מג'יק פאלאס ומנכ"ל מלון פרימה 

מיוזיק באילת. רכשתי ידע מקצועי ברמה התיאורטית וברמה המעשית במקביל. 
נהניתי מאוד מהאווירה הטובה והיחס האישי לסטודנט, וידעתי שאחזור ללמוד באוניברסיטת 
ואכן, חזרתי לאוניברסיטה באילת כסטודנט לתואר שני במנהל עסקים  בן-גוריון באילת.  

וכמרצה בקורס "מבוא למלונאות" במסגרת התואר ראשון בניהול מלונאות ותיירות.

בעז שגיא-הוכמן, החל את לימודיו בתוכנית הנדסה שנה א' בשנת הלימודים תשס"ו. בתום 
Qualcomm  שנה א' עבר לבאר-שבע ללימודי הנדסת חשמל. כיום - מהנדס חומרה בחברת

הייתי מתקבל  עוד שנתיים השלמות, שבסופן לא בטוח אם  הייתי צריך  "ללא התוכנית, 
ללימודי הנדסה. רוב הסיכויים שלא הייתי בוגר אוניברסיטה כלל. התוכנית אינטנסיבית מאוד 
בשל רמת הלימודים הגבוהה והממוצע הגבוה הנדרש לצורך המעבר לבאר-שבע. הפיצוי 
על האינטנסיביות הוא אווירת הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון באילת - אווירה ביתית, יחס 

אישי וחיובי".
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ברוכים הבאים לאוניברסיטת בן-גוריון באילת

באוניברסיטת בן-גוריון באילת ניתן ללמוד לקראת תואר ראשון, שני ולדוקטורט. קמפוס האוניברסיטה 
באילת הוא חלק בלתי נפרד מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב שבבאר שבע. התארים המוענקים באוניברסיטת 

בן-גוריון באילת הם תארים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לכל דבר ועניין.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פתחה את הקמפוס באילת בשנת 2002 בברכת ממשלת ישראל. תכניות 
הלימודים בקמפוס אילת זהות לתכניות הלימודים של המחלקות המקבילות בקמפוס באר שבע, כאשר 

הדרישות מהסטודנטים הן אותן דרישות.

בואו ליהנות מהיתרונות הייחודיים שלנו:

 תואר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 לימודים באוניברסיטה צעירה ואיכותית, באווירה ייחודית המאפיינת את העיר אילת.

 למשתחררים משירות צבאי / לאומי משנת 2010 ואילך: שנת לימודים ראשונה חינם מתוקף חוק קליטת 
חיילים משוחררים.  

 מלגות לימודים ייחודיות בגובה 30,000 ₪ לתואר הראשון: החזר שכר לימוד במלואו, במשך כל 3 
שנות הלימוד לתואר הראשון ל-300 המתקבלים הראשונים ללימודים. המלגה מוענקת למסיימי שירות 

צבאי / לאומי / אזרחי המתנדבים בפר”ח. 
 לימודים בכיתות קטנות, יחס אישי ותומך מסגל המרצים.

 מעונות חדשים בסטנדרט בנייה גבוה ואיבזור מלא - חדר פרטי לכל סטודנט.
 אפשרות לכל סטודנט ללמוד ולעבוד לפרנסתו.

 מעמד “תושב אילת” לסטודנטים מיום הלימודים הראשון.

בן-גוריון באילת ממוקמת בקצה העליון של שדרות התמרים. את/ה מוזמנ/ת לבקר  אוניברסיטת 
באוניברסיטת בן-גוריון באילת, להתרשם מהאווירה ומהיחס האישי, לפגוש סטודנטים שלנו ולשוחח עם 

הצוות והמרצים. 

לקבלת פרטים: 
מוקד מידע וייעוץ אקדמי  19/ 08-6304518

פקס. 08-6304509 
   eilat@bgu.ac.il :דוא"ל

או בקרו באתר אוניברסיטת בן-גוריון באילת:
www.bgu.ac.il/eilat

אוניברסיטת בן-גוריון באילת בפייסבוק:
www.facebook.com/BGU.Eilat

צילומים:  יהודה בן-יתח, יוד צילומים
               עפרה עוזיאל שובלי
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מבוא
לנוחיותך, ריכזנו בידיעון זה מידע על ההרשמה ועל תוכניות הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון 
באילת. על המועמדים לקרוא בעיון גם את הידיעון למועמדים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
)הוא הידיעון המלא והקובע( בו מופיע כל המידע הרלוונטי לגבי תנאי ההרשמה, תנאי הקבלה 

ואפיקי הלימודים. ניתן לעיין בידיעון למועמדים באתר האינטרנט.

הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון באילת
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובאילת מתנהלים לימודים במדעי הרוח והחברה, במדעי הטבע, 

במדעי ההנדסה ובניהול במסגרת ארגונית אחת.

עמודהפקולטה למדעי הרוח והחברה

מדעי החברה:

8כלכלה וחשבונאות 

9כלכלה וניהול 

10פסיכולוגיה 

11אמנות

14עבודה סוציאלית 

15לימודי המזרח התיכון

22ניהול משאבי אנוש 

22מנהל עסקים

מדעי הרוח:

לימודים רב תחומים במדעי הרוח: לימודי המזרח התיכון, ספרות 
ואמנות 

17

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר 

21ניהול 

23ניהול מלונאות ותיירות

עמוד

27מנהל עסקים – רב תחומי או מנהלים 

28מנהל עסקים רב תחומי

29מנהל ומדיניות ציבורית 

30מנהל חברה ומדיניות החינוך

31ניהול ויישוב סכסוכים

32מקרא ומזרח קדום

33לימודי המזרח התיכון

34עבודה סוציאלית 

35ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית 

תכניות הסבה ותעודה לאקדמאים:

26תעודת הוראה

26הסבה לעבודה סוציאלית 

לימודים לתואר שני לימודים לתואר ראשון

* פתיחת תוכנית לימודים מותנית במספר המתקבלים.

המידע המוצג בחוברת שבידך כולל מושגים מעולם ההשכלה 
האקדמית. כדי לסייע בהבנתם, כללנו בעמודים הבאים הסבר, 
שיעזור לך להחליט אילו תוכניות לשלב. כמובן שנשמח גם 
הבחירה  את  לעשות  לך  ולסייע  טלפונית   עימך  לשוחח 

המיטבית עבורך.

מדעי החברה: 

לימודים רב-תחומיים במדעי החברה: ניהול משאבי אנוש, מנהל 
עסקים, תקשורת וגישות בין-תחומיות  בניהול סכסוכים ומשא ומתן.

16

הפקולטה למדעי הטבע:

24מדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית 

הפקולטה למדעי ההנדסה: 

25הנדסה שנה א' 
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הסבר כללי על תוכניות הלימוד ואפשרויות השילוב

קריאה בדפים הבאים תבהיר לך את מושגי היסוד של עולם ההשכלה האקדמית.  

מבנה תוכניות הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התואר הראשון יכול להילמד כתוכנית חד-מחלקתית אחת, או על ידי צירוף שתי תוכניות לימוד דו-מחלקתיות. כך 

או כך - היקפו של התואר מבחינת השעות הנלמדות ומספר נקודות הזכות )נק”ז( הנצברות הוא זהה. 

לימודים חד-מחלקתיים

108 נק”ז 
)+אנגלית וקורסים כלליים(

לימודים דו-מחלקתיים 

54 נק”ז ממחלקה אחת
54-56 נק”ז ממחלקה שניה. 

)+אנגלית וקורסים כלליים(

כלכלה וחשבונאות, עבודה סוציאלית, ניהול מלונאות ותיירות, מדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית הן 
תוכניות חד-מחלקתיות. תוכניות הלימודים בכלכלה, בפסיכולוגיה ואמנות   הן תוכניות דו-מחלקתיות.

תואר בניהול ניתן ללמוד כתוכנית חד-מחלקתית או כתוכנית דו-מחלקתית בשילוב עם בתוכנית הדו-מחלקתית 
בכלכלה, או עם 2 חטיבות בנות 28 נק"ז כל אחת )למעט חטיבות ניהול מש"א ומנהל עסקים(.   במקרה זה הבחירה 
יחיד, לבין חשיפה לתחום נוסף. מבחינת תנאי קבלה - על המשלבים שתי תוכניות דו- היא בין העמקה בתחום 

מחלקתיות לעמוד בתנאי הקבלה של שתיהן.
ניתן גם ללמוד תואר רב-תחומי, על ידי בחירה של ארבע חטיבות לימוד מתוך מבחר החטיבות המוצעות. תוכנית 
זו חושפת את הלומדים בה למבחר רב יותר של תחומי ידע ומאפשרת בניית תוכנית מגוונת, המותאמת לתחומי 
העניין האישיים. יתרונה הנוסף של התוכנית הוא בהיותה גמישה יותר,  דבר המקל על הלומדים בה להמשיך בטיפוח 

הקריירה במקביל ללימודיהם.  

לימודים רב-תחומיים )חד מחלקתי(

 112  נק”ז 
)+אנגלית וקורסים כלליים(

לימודים רב-תחומיים )דו מחלקתי( 

 56 נק”ז לימודים רב תחומיים )28 נק”ז מכל חטיבה(
 54 נק”ז ממחלקה נוספת
)+אנגלית וקורסים כלליים(

אפשרות נוספת היא לשלב בין תוכנית דו-מחלקתית אחת לשתי חטיבות לימוד מהתוכנית הרב-תחומית, ובכך 
ליהנות הן מהיתרונות של תוכנית לימודים מעמיקה וממוקדת בתחום אחד והן מהאפשרות להיחשף לידע בשני 

תחומים נוספים.

שילוב של שתי תוכניות תוכנית חד-מחלקתית
דו-מחלקתיות

תוכנית דו-מחלקתית 
+ 2 חטיבות מהתוכנית 
הרב-תחומית במדעי 

הרוח ו/או מדעי החברה

תוכנית רב-תחומית 
במדעי הרוח ו/או מדעי 

החברה

היקף קורס אקדמי נמדד בנק”ז )נקודת זכות(. שעת לימודים אקדמית בשבוע במשך סמסטר מקנה נקודת זכות 
2 נק”ז. קורסים שנתיים, הנלמדים בהיקף  אחת. לדוגמא קורסים הנלמדים בהיקף של שעתיים בשבוע, מקנים 
שעתיים בשבוע במשך שנה, מקנים 4 נק”ז. לשם קבלת תואר ראשון יש להשלים קורסים בהיקף של כ-120 נק”ז, 

בהתאם לדרישות תוכנית הלימודים.
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הסבר כללי על מבנה תוכניות הלימוד

סך-הכל: 120 נק"ז

מידע מפורט על תוכנית הלימודים הרלוונטית ניתן למצוא באתר האינטרנט של אוניברסיטת 
בן-גוריון באילת:    www.bgu.ac.il/eilat בעמוד למועמדים ולהרשמה. באתר ניתן לקרוא 
לגבי כל תוכנית לימודים את הרכבה המדוייק, כולל רשימת הקורסים הנלמדת במהלך כל 

סמסטר לאורך התואר כולו, בקישור "תכנית הלימודים".

תוכנית רב-תחומית 
במדעי הרוח
ו/או החברה

שילוב תוכנית
דו-מחלקתית

עם שתי חטיבות

שילוב שתי תוכניות 
דו-מחלקתיות

תוכנית לימודים  
חד-מחלקתית

קורסי חטיבה:
28 נק”ז 

קורסי חטיבה:
28 נק”ז 

קורסי חובה ובחירה 
של תוכנית לימודים 
דו-מחלקתית אחת:  

54-56 נק”ז

 קורסי חובה ובחירה 
של תוכנית הלימודים

החד-מחלקתית
108 נק”ז

קורסי חטיבה:
28 נק”ז 

קורסי חטיבה:
28 נק"ז

קורסי חטיבה:
28 נק”ז 

קורסי חובה ובחירה 
של תוכנית לימודים  

דו-מחלקתית:
  54-56 נק”ז

קורסי חובה ובחירה 
של תוכנית לימודים  
דו-מחלקתית שניה:  

54-56 נק”ז
קורסי חטיבה:

28 נק”ז 

קורסים כלליים
6 נק”ז

קורסים כלליים  8-10 
נק”ז

קורסים כלליים  8-10 
נק”ז

קורסים כלליים
8-10 נק”ז

אנגלית
2 נק”ז 

אנגלית
2 נק”ז 

אנגלית
2 נק”ז 

אנגלית
2 נק”ז 

מרגישים שאתם עדיין צריכים עזרה? 
אנחנו כאן בשבילכם: 

בטלפון 08-6304518/9
eilat@bgu.ac.il בדוא”ל

בפגישות ייעוץ אישיות בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

B.A. :תואר
בכלכלה עם התמחות 
בחשבונאות

כלכלה

כלכלה היא מקצוע מבוקש במקומות עבודה רבים. התוכנית היוקרתית והמבוקשת של 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בואו ללמוד אותה בקבוצות לימוד קטנות באוניברסיטת בן-גוריון 

באילת. המסלולים המוצעים: כלכלה עם התמחות בחשבונאות כלכלה וניהול. 

כללי
המחלקה לכלכלה מציעה מספר תוכניות לימודים לקראת התואר בוגר בכלכלה. תוכניות 
אלה מכוונות להקנות לסטודנטים כלים לניתוח ופתרון בעיות בתחום הכלכלה, הן בעבודתם 

ככלכלנים והן בהמשך לימודיהם לקראת תארים גבוהים יותר. 
אוניברסיטת בן-גוריון באילת מציעה לסטודנטים תוכניות לימודים בכלכלה בשני מסלולים: 

כלכלה עם התמחות בחשבונאות בהיקף חד-מחלקתי וכלכלה בתוכנית דו-מחלקתית. 

כלכלה עם התמחות בחשבונאות
מטרת הלימודים

במסלול זה לומדים בנוסף לקורסים בכלכלה קורסים בחשבונאות, משפטים ומנהל עסקים. 
“בוגר בכלכלה עם התמחות בחשבונאות”.  תוכנית הלימוד בהתמחות זאת מעניקה תואר 
לאחר שלוש שנות לימוד, שנת הלימודים הרביעית מוקדשת כולה ללימוד חשבונאות ולהכנה 
לבחינות של מועצת רואי החשבון. בוגרי התכנית מקבלים פטור מכל הבחינות לקראת רישיון 
רואה חשבון, למעט בחינות סופיות ב’. שנים א’-ב’ בתוכנית נלמדות באוניברסיטת בן-גוריון 
באילת. שנים ג’-ד’ נלמדות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בקמפוס הראשי בבאר-שבע. המעבר 
לבאר-שבע מותנה בממוצע מצטבר 75 לפחות. לימודי השנה הרביעית כרוכים בתשלום נוסף.

הקורסים הנלמדים כוללים: סטטיסטיקה לכלכלנים, יסודות המשפט, חדוא ד’, יסודות המשפט 
ניהולית, חשבונאות פיננסית, משפט  העסקי, תורת המחירים, מאקרו כלכלה, חשבונאות 
מסחרי, דיני תאגידים, מימון הפירמה, כלכלת ישראל, ניתוח דוחות כספיים, מיסוי מקרקעין, 

מיסוי תאגידים, ועוד.

מבנה הלימודים
הלימודים לתואר .B.A נמשכים שלוש שנים ומתנהלים בתוכנית חד-מחלקתית. 

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 128 נק"ז(:
116 נק”ז קורסי חובה בכלכלה, 2 נק”ז אנגלית, ו-10 נק”ז קורסים כלליים.

תנאי רישום
 זכאות לתעודת-בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית. 

 4 יחידות במתמטיקה בציון 75 לפחות, או 5 יחידות בציון 65 לפחות. 
 ציון פסיכומטרי רב תחומי וגם ציון סכם כמותי 560 ומעלה.
 ציון 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

B.A. :תואר
בכלכלה

כלכלה וניהול

מטרת הלימודים
ניהול  מטרת התכנית להקנות ללומדים ידע בתחומי מדעי הניהול, המאפשר מילוי תפקידי 
שונים, לצד ידע תיאורטי בכלכלה, המקנה לסטודנטים כלים לזיהוי, ניתוח ופתרון בעיות בתחומי 

הכלכלה המגוונים.

הקורסים הנלמדים כוללים:
מבוא לכלכלה, תורת הכלכלה, מימון הפירמה, מבוא לאקונומטריקה, כלכלת ישראל, התנהגות 

אירגונית, ניהול משאבי אנוש, ניהול פרויקטים, קבלת החלטות, שיווק, ועוד. 

מבנה הלימודים
לימודי הכלכלה נמשכים שלוש שנים ומתנהלים בתוכנית דו-מחלקתית )54 נק"ז(, בשילוב ם 

התכנית הדו-מחלקתית בניהול )58 נק"ז(.

הרכב נקודות הזכות )סך הכל 122 נק"ז(:
54 נק"ז בכלכלה, 57-58 נק"ז בניהול, 2 נק"ז אנגלית, 6-8  נק"ז ממבחר הקורסים כלליים. 

תנאי רישום
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית. בנוסף, 4 יח"ל במתמטיקה בציון 
75 או 5 יח"ל במתמטיקה בציון 65 לפחות או 130 בחלק הכחמותי בפסיכומטרי וזאת בתנאי 

שבבגרות במתמ' )4 או 5 יחידות( בציון עובר.
 סטודנטים בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף או ציון נמוכים יותר יחויבו בקורס מבוא למתמטיקה 

במהלך סמסטר א' ללימודיהם.
 ציון פסיכומטרי רב תחומי וגם ציון סכם כמותי 510 ומעלה.

 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
בציון   יח"ל   5 במתמטיקה  ובגרות   103 בממוצע  מלאה  בגרות  פסיכומטרי:  ללא   קבלה 

   75 ומעלה. מבחן אמי"ר בציון 170 ומעלה. בעלי בגרות באנגלית בהיקף 5 יח"ל בציון 90  
   ומעלה פטורים ממבחן אמי"ר ויידרשו לקורס אנגלית מתקדמים ב' בלבד. על המעוניינים    

   בפטור מלימודי אנגלית להיבחן באמי"ר ולהגיע לציון הפטור )233 ומעלה(.  

הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה 
לכלכלה והן של המחלקה השנייה שבה בחרו ללמוד.
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

B.A. :תואר
בפסיכולוגיה

פסיכולוגיה

תמיד רצית להבין את נפש האדם וההתנהגות האנושית? אוניברסיטת בן-גוריון באילת 
ואינטימית המשפרת את  נוחה  לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה, באווירה  מציעה לך 

סיכוייך להצליח בלימודים.

מטרת הלימודים
הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים על פי תוכנית דו-מחלקתית )54 נק"ז(. יש ללמוד   
תוכנית דו-מחלקתית נוספת. הסטודנטים יכולים לשלב את לימודי הפסיכולוגיה עם לימודי 
28 נקודות זכות. למעוניינים להמשיך בתום  ניהול, לימודי אמנות, או עם שתי חטיבות בנות 
התואר ללימודי טיפול באמנות מומלץ לשלב עם פסיכולוגיה את התכנית הדו-מחלקתית 

באמנות, או עם חטיבת אמנות וחטיבה נוספת לבחירתם.   

הקורסים הנלמדים כוללים:
ניסויית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה התפתחותית,  פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכולוגיה 

פסיכולוגיה חברתית, אישיות, פתולוגיה וקורסי בחירה נוספים.

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים על פי תוכנית דו-מחלקתית )54 נק”ז(. יש ללמוד 
לימודי הפסיכולוגיה עם כל  יכולים לשלב את  נוספת. הסטודנטים  תוכנית דו-מחלקתית 
מחלקה אחרת )למעט מדעי ההתנהגות וסוציולוגיה-אנתרופולוגיה( או עם שתי חטיבות בנות 
28 נקודות. המעוניינים לשלב פסיכולוגיה עם סוציולוגיה-אנתרופולוגיה ירשמו לתוכנית החד-

מחלקתית במדעי ההתנהגות. 

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 120 נק''ז(:
54 נק”ז בפסיכולוגיה, 54 עד 56 נק”ז במחלקה נוספת, 2 נק”ז אנגלית, והשלמה ל-120 נק”ז 

בקורסים כלליים. 

תנאי רישום
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית.  

 ציון פסיכומטרי רב תחומי או סכם 550 לפחות. 
 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי. 

 קבלה ללא פסיכומטרי: בעלי בגרות בממוצע 105 ומעלה, ומבחן סיווג אנגלית )אמי"ר( בציון    
    170 לפחות. בעלי בגרות באנגלית בהיקף 5 יח"ל בציון 90 ומעלה פטורים ממבחן אמי"ר  
    ויידרשו לקורס אנגלית מתקדמים ב' בלבד. על המעוניינים בפטור מלימודי אנגלית להיבחן

    באמי"ר ולהגיע לציון הפטור )233 ומעלה(.  

הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה 
לפסיכולוגיה והן של המחלקה השנייה שבה בחרו ללמוד.
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

תואר: .B.A אמנות

אמנות

בואו לשלב בין עיוני ומעשי: המחלקה לאמנויות מציעה שילוב ייחודי בין תולדות האמנות 
ולתעודת הוראה  ופותחת בפני בוגריה צוהר לטיפול באמצעות אמנות  יצירה,  ואמנות 

באמנות

מטרת הלימודים
הויזואלית של הציור, הפיסול,  תכנית הלימודים בתולדות האמנות מתמקדת בשפה 
האדריכלות והמדיות החדשות. התכנית עוסקת בהיסטוריה, תיאוריה ובקורת של האמנות, 

החל מהעת העתיקה ועד ימינו.
וצילום. השילוב בין  לצד לימודים עיוניים, הסטודנטים ישתתפו בסדנאות בציור, רישום 
תיאוריה ליצירה חיוני למחנכים, ליוצרים ולאלו המעוניינים להמשיך ללימודי תרפיה באמנות. 
בין קורסים במחלקה לאמנויות לקורסים במחלקה  זה מומלץ לשלב  לבוחרים בכיוון 
לפסיכולוגיה. במהלך הלימודים יתקיימו סיורים בארץ, מפגשים עם אמנים, אוצרים וחוקרים. 

הקורסים הנלמדים כוללים:
אמנות ימי הביניים, אמנות הרנסנס, אמנות מודרנית ועכשווית, אמנות ישראלית, וקורסי 
בחירה כגון: אדריכלות ישראלית, מיתוג ואמנות, בין החצרוני והמקודש, אמנות עכשווית בין 
מרכז לפריפריה, ועוד. קורסי היצירה כוללים סדנאות ברישום, ציור, צילום, ומדיות מגוונות. 

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים כתכנית דו-מחלקתית )54 נק"ז(. הסטודנטים 
יוכלו לשלב את התכנית עם לימודים בכל תכנית דו-מחלקתית אחרת, או עם שתי חטיבות 
בנות 28 נק"ז כל אחת(. 54 נק"ז באמנות, 54-56 נק"ז במחלקה נוספת, 2 נק"ז אנגלית 

והשלמה ל-120 נק"ז בקורסים כלליים.

תנאי רישום
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת בגרות באנגלית בהיקף 4 יח"ל לפחות.

 ציון פסיכומטרי רב-תחומי 400 ומעלה.
 בוגרי מכינת +30 מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב או באילת, או בני +30 בעלי תעודת בגרות    
    הכוללת 4 יח"ל אנגלית לפחות, ומבחן סיווג אנגלית אמי"ר )בציון 170 לפחות( או אמיר"מ 
     )בציון 70לפחות( פטורים מפסיכומטרי. +30 יח"ל באנגלית, או בוגרי מכינת 4 בעלי תעודת  
    בגרות מלאה, הכוללת +30 בני  פחות. קבלתם לתוכנית תהיה על תנאי השלמת 24 נק"ז  

   בשנה א' בממוצע 75 לפחות. 
 קבלה ללא פסיכומטרי:  בעלי בגרות בממוצע 90 ומעלה, ומבחן סיווג אנגלית )אמי"ר( 

    בציון  170 לפחות. בעלי בגרות באנגלית בהיקף 5 יח"ל בציון 90 ומעלה פטורים ממבחן   
     אמי"ר ויידרשו לקורס אנגלית מתקדמים ב' בלבד. על המעוניינים בפטור מלימודי אנגלית   

    להיבחן באמי"ר ולהגיע לציון הפטור )233 ומעלה(.   

הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה 
לאמנות והן של המחלקה השנייה שבה בחרו ללמוד.
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טיפול זה לא רק פסיכולוגיה... חשבת פעם על טיפול באומנות?

אותו  ומרחיקה  היוצר,  את  אליה  מושכת  האמנות 
מקשיי החיים. היא מפתחת יצירתיות ומאפשרת לבטא 
באמצעותה רגשות. האמנות פותחת בפני היוצר דרכים 
נוספות להבעה עצמית... היא שפה בפני עצמה, ומאפשרת 
גם למתקשים להיפתח בשיחה, לבטא את עצמם ללא 
גילוי עצמי,  מילים. האמנות מציתה תהליך מרתק של 

החושף נקודות חולשה וחוזקה, תהליך מעצים...

ושימור הבריאות  תכונותיה של האמנות הפכו אותה לכלי טיפולי מוכר, שמטרתו שיפור 
הנפשית ואיכות החיים. הטיפול באמנות הוא מקצוע מוכר, השייך לתחום בריאות הנפש. הוא 
מיושם במקומות שונים ומגוונים ומופנה לקהלי יעד רבים. מטפלים באמנות עובדים עם ילדים, 

מתבגרים ומבוגרים, ומציעים טיפול ליחידים, לזוגות, למשפחות ולקהילות. 

תחום הטיפול באמנות מוכר בארץ, ומציע אפשרויות תעסוקה בבתי חולים פסיכיאטריים, 
במרכזים קהילתיים, בבתי אבות, בבתי ספר ובמוסדות טיפוליים שונים וכן בבתי סוהר ובמשרד 
הביטחון. משרד החינוך הוא המעסיק העיקרי של מטפלים באמנות בישראל במסגרת מרכזים 

טיפוליים ללקויי למידה, בבתי ספר לחינוך מיוחד, ועוד.  

ובתכנים  "מטפלים באמנות משתמשים בתהליך היצירה 
שעולים באמנות כדי לסייע למטופל להתמודד במצבי מתח 
לו בשיפור התפקוד  ולסייע  וחוויות טראומתיות,  משברים 
ובשיפור  וחבריו,  יחסיו עם משפחתו  הקוגניטיבי, בשיפור 

איכות חייו. 

מטפלים באמנות לומדים להכיר את הסמלים הלא-מילוליים 
ולסייע למטופל לזהות את המחשבות  שבתהליכי היצירה, 
יותר על  והרגשות המובעים באמנות ואת משמעותם. כך מפתח המטופל הבנה מעמיקה 
עצמו ועל דרך ההתמודדות שלו עם האנשים סביבו." )מתוך ויקיפדיה. רוצים לדעת עוד? כנסו 

לערך טיפול באמנות(. 

מסקרן? הנה טיפ מאיתנו:

מטפלים באמנות נדרשים לתואר ראשון, ולאחריו ללימודי תעודה בטיפול באמנות או ללימודי 

"כל אמן יוצר 
עם אישיותו 

על כל רבדיה" 
אברהם ב. יהושע

"האמנות משמשת 
כמתורגמן, למה שאינו 

יכול לעבור בדיבור"
גיתה
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תואר שני בטיפול באמנות. 
כדי לבנות עצמך כמטפל/ת באמנות, אנו ממליצים לך לשלב את התכנית הדו-מחלקתית 

בפסיכולוגיה, עם התכנית הדו-מחלקתית באמנות. 

ניתן ללמוד טיפול באמנות גם לאחר שסיימת  תואר ראשון בפסיכולוגיה בלבד, אך יהיה עליך 
להשלים 500 שעות של לימודי אמנות, המשלבים קורסים תיאורטיים וקורסים מעשיים. את 
כולם אפשר ללמוד אצלנו, כבר בתואר הראשון. אנחנו ממליצים לך לבחור בתכנית הדו-

מחלקתית בפסיכולוגיה ולשלבה עם חטיבת אמנות וחטיבה נוספת. הלימודים בחטיבת אמנות 
יקנו לך את מלוא היקף השעות הנדרש ללימודי טיפול באמנות. 

גם תואר ראשון באמנות מאפשר המשך ללימודי טיפול באמנות. אך לצורך כך יש ללמוד 
)מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית,  קורסי מבוא מתחום הפסיכולוגיה  מספר 
פסיכולוגיה אבנורמלית(. נשמח לייעץ לך כיצד לבנות תכנית המשלבת תואר באמנות עם 

הקורסים הנדרשים בפסיכולוגיה.

 eialt@bgu.ac.il 08-6304518/9/40 :לתיאום פגישה במוקד המידע האקדמי

"מטרת האמנות איננה לשחרר 
אדרנלין לרגע אלא לבנות 
בהדרגה למשך כל החיים 
תחושה של פליאה ורוגע"

גלן גולד

"כשלעצמי, אינני יכול לדמיין 
כיצד אנשים שאינם עסוקים 
באמנות מעבירים את זמנם. 

איך הם חיים זו חידה"

 גוסטב פלובר

"אחד המניעים התקיפים ביותר 
הדוחפים את האדם אל האמנות 

ואל המדע, היא השאיפה להימלט 
מחיי היום – יום, על גסותם 
המכאיבה ושממון ריקנותם, 

להימלט מכבלי התאוות האישיות 
החולפות ומשתנות תמיד" 

אלברט איינשטיין
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

תואר: .B.S.W בעבודה 
סוציאלית

עבודה סוציאלית

עובדים  מכשירה  באילת  בן-גוריון  באוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה  הלימודים  תוכנית 
סוציאליים המביאים לעבודתם גישה אינטגרטיבית המורכבת מידע עיוני, התנסות מעשית, 

גישה יצירתית, יכולת מחקרית ומחויבות לערכי המקצוע.

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים במחלקה היא להכשיר עובדים סוציאליים מיומנים לעבודה במגוון רחב של 
תפקידים בשירותי הרווחה. התוכנית מיועדת להקנות את הידע והמיומנות הדרושים לעבודה 
וידע  וכן מיומנויות  ומסגרותיהן החברתיות,  וקהילות  יחידים, משפחות, קבוצות  יעילה עם 

הדרושים למחקר ולהערכה.
המחלקה לעבודה סוציאלית באילת מציעה תוכנית לימודים תלת-שנתית לקראת התואר 
בוגר בעבודה סוציאלית ).B.S.W(, המאפשר רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ואפשרות 
לעבוד כעובד סוציאלי לכל דבר. בוגרי התוכנית מתקבלים לתואר שני בעבודה סוציאלית ללא 

צורך בלימודי השלמה.

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים כתוכנית חד-מחלקתית. התוכנית באילת דומה לזו 
שבבאר שבע. כתוספת, אנחנו מתכננים קורסי בחירה מיוחדים לסטודנטים הלומדים באילת, 
ידע רלוונטי לעידן הגלובליזציה, כך  ומעניקים  הכוללים התמודדות עם אוכלוסיות חדשות 

שהבוגרים יוכלו להתעדכן ואף לעבוד במקומות שונים בעולם.

הקורסים הנלמדים כוללים:
יסודות בעבודה סוציאלית, הכשרה בשדה המעשי, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, מדיניות 
רווחה, עבודה סוציאלית בחברה האזרחית, עבודה עם היחיד, יסודות הטיפול המשפחתי, עבודה 

קהילתית, ועוד.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 120 נק''ז(:
108 נק”ז קורסים בעבודה סוציאלית, 10 נק”ז קורסים כלליים, 2 נק”ז אנגלית.

תנאי רישום
 לפחות גיל 20 בסוף דצמבר של השנה הראשונה ללימודים.

 זכאות לתעודת-בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית. 
 ציון פסיכומטרי רב תחומי 550 ומעלה, או סכם וגם ציון פסיכומטרי 500 ומעלה.

 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי. 
 ראיון קבלה על פי הצורך.
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B.A. בלימודי המזרח התיכון

ביותר במפת העולם! בתוכנית עשירה  בואו להכיר לעומק את אחד האזורים המרתקים 
ומגוונת, בעלת אופי רב-תחומי העוסקת בפוליטיקה המורכבת, בהיגיון התרבותי ובהקשר 

היסטורי, העומדים ברקע האקטואליה המזרח תיכונית

 מטרת הלימודים
ומתחיהן  המחלקה ללימודי המזרח התיכון חושפת בפני תלמידיה את עושרן, מורכבותן 
של החברות אשר התפתחו באזור ואשר מתקיימות בו כיום. התוכנית מציעה מגוון קורסים 
העוסקים בפוליטיקה, כלכלה ותנועות דתיות במזה''ת. המחלקה מעודדת חשיבה ביקורתית 

ומעניקה בסיס להשתלבות בתכניות לימוד מתקדמות.

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים כתוכנית דו-מחלקתית )54 נק"ז(. הסטודנטים יוכלו 
לשלב את התוכנית עם לימודים בתוכנית דו-מחלקתית אחרת, או עם שתי חטיבות בנות 28 

נק"ז כ"א, במסגרת התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח ו/או החברה. 

הרכב נקודות הזכות )סה"כ 120 נק"ז(:
2 נק"ז אנגלית והשלמה  56 נק"ז בתוכנית נוספת,  54 עד  54 נק"ז בלימודי המזרח התיכון, 

ל-120 נק"ז בקורסים כלליים. 

בין הקורסים בתוכנית: מבוא לתולדות המזה"ת ממוחמד ועד עליית האימפריה העות'מאנית, 
מבוא לדת האסלאם, מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית, מבוא למזה"ת המודרני, סיורים 

לימודיים לארצות האסלאם, לימודי ערבית,  ועוד. 

תנאי רישום:
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית.

 ציון פסיכומטרי רב תחומי או סכם 450 לפחות. 
 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי. 

 בני +30 בעלי תעודת בגרות מלאה, הכוללת 4 יח"ל באנגלית, או בוגרי מכינת +30, פטורים 
מפסיכומטרי, אך חייבים במבחן סיווג אנגלית – אמי"ר בציון 170 פחות. קבלתם לתוכנית תהיה 

על תנאי השלמת 24 נק"ז בשנה א' בממוצע 75 לפחות. 
 קבלה ללא פסיכומטרי: בגרות בממוצע 95 ומעלה, ומבחן אמי"ר בציון 170 ומעלה. בעלי 
בגרות בהיקף 5 יח"ל בציון 90 ומעלה פטורים ממבחן אמי"ר ויסווגו לקורס אנגלית מתקדמים 

ב'. המעוניינים בפטור מאנגלית חייבים להיבחן באמי"ר ולהגיע לציון הפטור.

הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

B.A. :תואר
בלימודי המזרח התיכון.
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

B.A. :תואר
בלימודים רב-תחומיים 
במדעי החברה

.B.A לימודים רב-תחומיים במדעי החברה
מטרת הלימודים

מטרת התוכנית היא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה של הסטודנטים בתחומים שונים במדעי 
החברה. הלימודים הרב-תחומיים מספקים הזדמנות לרכוש כלים בנושאים מגוונים כגון מנהל 

עסקים, ניהול משאבי אנוש ותקשורת. 
אוניברסיטת בן-גוריון באילת מציעה לימודים רב תחומים במדעי החברה בשני היקפים: היקף 

חד-מחלקתי והיקף דו-מחלקתי. 

תנאי רישום
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית.

 ציון פסיכומטרי רב תחומי או סכם 500 לפחות. 
 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

 קבלה ללא פסיכומטרי: בגרות בממוצע 97 ומעלה ומבחן אמי"ר בציון 170 ומעלה.
   בעלי בגרות באנגלית בהיקף 5 יח"ל בציון 90 ומעלה פטורים ממבחן אמי"ר ויידרשו לקורס  ֿ 

   אנגלית מתקדמים ב' בלבד. על המעוניינים בפטור מלימודי אנגלית להיבחן באמי"ר ולהגיע 
   לציון הפטור )233 ומעלה(.

לימודים רב-תחומיים במדעי החברה: תוכנית חד-מחלקתית
מבנה הלימודים

משך הלימודים לתואר ראשון במדעי החברה הינו שלוש שנים, ובמהלכן על הסטודנט לצבור 
120 נקודות-זכות. בתוכנית המוצעת באוניברסיטת בן-גוריון באילת הסטודנטים יכולים לבחור 
את ארבע החטיבות בנות 28 נק"ז כל אחת המפורטות בעמוד 19, או לשלב שלוש מהן עם 

חטיבה אחת ממדעי הרוח מתוך הרשימה המפורטת בעמוד 18. 

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 120 נק"ז(
112 נק”ז חטיבות במדעי החברה, 6 נק”ז קורסים כלליים, 2 נק”ז אנגלית.

לימודים רב-תחומיים במדעי החברה: תוכנית דו-מחלקתית
ותוכנית  התוכנית מאפשרת לשלב בין שתי חטיבות ממבחר החטיבות של מדעי החברה 

דו-מחלקתית אחרת שאליה המועמד יכול להתקבל. 

מבנה הלימודים
משך הלימודים לתואר ראשון במדעי החברה הוא שלוש שנים, ובמהלכן על הסטודנט

לצבור 56 נקודות-זכות המורכבות משתי חטיבות בנות 28 נק”ז כל אחת, מבין ארבע החטיבות 
המפורטות בעמוד 19.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 120 נק"ז(:
56 נק”ז חטיבות במדעי החברה, 54 נק”ז קורסים מהתוכנית הדו-מחלקתית הנוספת שנבחרה, 

8 נק”ז קורסים כלליים, 2 נק”ז אנגלית.

הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה 
ללימודים רב-תחומיים במדעי החברה והן של המחלקה השנייה שבה בחרו ללמוד.

רשימת החטיבות לבחירה נמצאת בעמוד 19.
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

B.A. :תואר
בלימודים רב-תחומיים 

במדעי הרוח

לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח

מטרת הלימודים
ביניהם  נושאים המשלבים  מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים למגוון רחב של 

דיסציפלינות שונות, להרחיב ולהעמיק את השכלתם בתחומים שונים של מדעי הרוח.
אוניברסיטת בן-גוריון באילת מציעה לסטודנטים תוכנית ללימודים רב-תחומיים במדעי הרוח 

בשני היקפים: היקף חד-מחלקתי והיקף דו-מחלקתי. 

הקורסים הנלמדים כוללים:
יסודות הציור, יסודות הרישום, מבוא לאומנות מודרנית ועכשווית, מבוא למזרח תיכון מודרני, 
מבוא לדת האיסלאם, יוצרים ויצירות בספרות ישראלית עכשווית, יסודות הסיפורת, סמינרים 

וקורסי בחירה. 

תנאי הרישום
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית. 

 ציון פסיכומטרי רב תחומי או סכם של 400 לפחות.
 מועמדים בני 30+ ללא תעודת-בגרות יהיו חייבים לעמוד בהצלחה בדרישות המכינה הקדם-

אקדמית.
 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

 קבלה ללא פסיכומטרי: בגרות בממוצע 90 ומעלה ומבחן אמי"ר בציון 170 ומעלה.
     בעלי בגרות באנגלית בהיקף 5 יח"ל בציון 90 ומעלה פטורים ממבחן אמי"ר ויידרשו לקורס         
     אנגלית מתקדמים ב' בלבד. על המעוניינים בפטור מלימודי אנגלית להיבחן באמי"ר ולהגיע  

     לציון הפטור )233 ומעלה(

.B.A בלימודים רב-תחומיים במדעי הרוח: תוכנית חד-מחלקתית

תוכנית זו מספקת הזדמנות להרחבת אופקים ורכישת ידע במגוון תחומים הנמנים על מדעי 
הרוח: מזרח-תיכון, ספרות ואמנות.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 120 נק"ז(:
112 נק”ז בארבע חטיבות לימודים, 6 נק”ז לימודים כלליים, ו-2 נק”ז אנגלית.

מבנה הלימודים
לצבור  על הסטודנט  ובמהלכן  הוא שלוש שנים,  הרוח  לתואר ראשון במדעי  הלימודים  משך 
120 נקודות-זכות המורכבות מארבע חטיבות בנות 28 נק”ז כל אחת מתוך הרשימה שבעמוד 
18. בלימודי תואר זה הסטודנט יכול לשלב 3 חטיבות ממדעי הרוח ועוד חטיבה אחת ממדעי 

החברה.
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

B.A. :תואר
בלימודים רב-תחומיים 
במדעי החברה

.B.A בלימודים רב-תחומיים במדעי הרוח: תוכנית דו-מחלקתית

התוכנית מאפשרת לשלב בין שתי חטיבות ממדעי הרוח ותוכנית דו-מחלקתית אחרת שאליה 
המועמד יכול להתקבל.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 120 נק"ז(:
56 נק”ז חטיבות במדעי הרוח, 54 נק”ז קורסים מהתוכנית הדו-מחלקתית הנוספת שנבחרה, 

8 נק”ז קורסים כללים, 2 נק”ז אנגלית.
הן של המחלקה  זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה  הקבלה למסלול 

ללימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והן של המחלקה השנייה שבה בחרו ללמוד.
רשימת החטיבות לבחירה נמצאת בעמוד 17.

.B.A בלימודים רב-תחומיים במדעי הרוח והחברה: 
תוכנית חד-מחלקתית

מטרת הלימודים
תוכנית לימודים זו מאפשרת לסטודנט לשלב לימודים מתחום מדעי הרוח והחברה גם יחד. 
בתוכנית ניתן לדוגמה ללמוד מנהל עסקים וניהול משאבי אנוש יחד עם ספרות ופילוסופיה 
והעשרה  נוספים המספקים רקע מקצועי מצד אחד  או שילובים  ולימודי המזרח התיכון, 
זו יש ללמוד שתי חטיבות במדעי הרוח ושתי חטיבות במדעי  תרבותית מצד שני. בתוכנית 

החברה. רשימת החטיבות המוצעות במדעי הרוח ומדעי החברה בעמודים 19-18.

תנאי רישום
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית.

 ציון פסיכומטרי רב תחומי או סכם 450 לפחות. 
 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

 קבלה ללא פסיכומטרי: בגרות בממוצע 95 ומעלה ומבחן אמי"ר בציון 170 ומעלה.
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

B.A. :תואר
בלימודים רב-תחומיים 

במדעי הרוח והחברה

רשימת החטיבות במדעי הרוח 
)כל אחת בהיקף 28 נקודות-זכות(

לימודי המזרח התיכון
מטרתה של חטיבת לימודים זו היא להעניק ידע בסיסי על התרבות וההיסטוריה של המזרח 
התיכון על מגוון היבטיהן: פוליטיקה, חברה, דת, תרבות וכלכלה, מצמיחת האיסלם ועד ימינו. 
כמו כן מקנה החטיבה שיטות מחקר בהיסטוריה ובמדעי החברה ומטפחת חשיבה ביקורתית 

על המחקר המזרח-תיכוני.

אמנות: 
הויזואלית של הציור, הפיסול, האדריכלות  החטיבה בתולדות האמנות מתמקדת בשפה 
והמדיות החדשות. החטיבה עוסקת בהיסטוריה, תיאוריה ובקורת של האמנות, החל מהעת 
העתיקה ועד ימינו. לצד לימודים עיוניים, הסטודנטים ישתתפו בסדנאות בציור, רישום וצילום. 

ספרות:
ולהכיר את החברה בה אנו חיים. הלומדים  ספרות היא אחד הכלים הטובים ביותר לבחון 
בחטיבה יקבלו יכירו את הספרות העברית לסוגיה ולתקופותיה, כמו גם יכירו שיטות מחקר 
עיקריות לחקר הספרות והתרבות. במסגרת התכנית יכירו הלומדים את הספרות העברית 
יגעו בספרות  ואת היצירה העברית בת זמננו. הנושאים בהם נעסוק  המסורתית לדורותיה 

ופוליטיקה, עימותים בישראל, יצירת נשים וממשק בין ספרות לקולנוע.
במסגרת התוכנית יתקיימו מפגשים עם סופרים ויוצרים עכשוויים, באווירה הייחודית והאינטימית 

של אוניברסיטת בן-גוריון באילת.
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

ניהול משאבי אנוש 
מטרת הלימודים בחטיבת משאבי הינה להקנות ידע, מיומנות וכלי ניתוח חדשניים ומעודכנים 

לניהול המשאב האנושי בארגון, ולהעניק כלים בסיסים הקשורים לכך באופן ישיר או עקיף.

תקשורת 
מטרת הלימודים בחטיבה לתקשורת היא להקנות ללומדים התמחות עיונית ומעשית בתחומי 
התקשורת השונים: השכלה בין תחומית בקומוניקציה, כושר ניתוח תהליכי תקשורת באמצעות 

המדיה השונים, ועוד.

גישה בין תחומית בסכסוכים ומשא ומתן
חטיבה ייחודית בינתחומית, המתמקדת בלמידת תיאוריות ומחקרים העוסקים בסכסוכים בקרב 
בני אנוש. הקורסים מתייחסים לקונפליקטים ברמות אישיות, בינאישיות, סכסוכים בין קבוצות, 

סכסוכים פנים ארגוניים וסכסוכים בין ארגונים, סכסוכים בינלאומיים.
יסוד בחקר סכסוכים, רב-תרבותיות  יועברו קורסים מגוונים, כגון: מושגי  במסגרת החטיבה 
ובתוך ארגונים,  בין קבוצות  בחברה הישראלית, מו"מ ככלי לניהול סכסוכים, קונפליקטים 
סיפורי חיים, גישור, חברה בקונפליקט ובמעבר, חשיבה יצירתית בפתרון קונפליקטים, חשיבה 
ביקורתית בפתרון קונפליקטים, סוגיות בדת ובמדינה, תיאטרון הרחובות הפנימיים – סדנת 

זהויות, סדנת דיאלוג יהודים-ערבים ועוד.

הערה:
 פתיחת חטיבה מותנת במספר הנרשמים לחטיבה.

רשימת החטיבות במדעי החברה 
)כל אחת בהיקף 28 נקודות-זכות(
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בית הספר 
לניהול ע"ש 

גילפורד גלייזר

B.A. :תואר
בניהול

ניהול

הפוך חלום למציאות - פתח קריירה בניהול הודות ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון באילת

מטרת הלימודים
נועדה להכשיר מנהלים לסביבה עסקית דינאמית, המושפעת ממגמות גלובליות  התוכנית 
מורכבות. לשם כך, מקנה התוכנית הכשרה יסודית בתחום הניהול יחד עם השכלה רחבה 
וביקורתית. אוניברסיטת בן-גוריון באילת מציעה לסטודנטים, על  יצירתית  ומיומנות חשיבה 
והעדפותיהם, תוכניות לימודים בניהול בשלושה היקפים: היקף חד-מחלקתי  פי בחירתם 
)28 נק”ז( וחטיבה בניהול  )58 נק”ז(, חטיבה במנהל עסקים  )122 נק”ז(, היקף דו-מחלקתי 

משאבי-האנוש )28 נק”ז(.

הקורסים הנלמדים כוללים: התנהגות ארגונית מיקרו ומאקרו, חשבונאות, כלכלה מיקרו 
ניהול משאבי אנוש, שיטות כמותיות,  ומאקרו, מימון, חקר ביצועים, שיווק, מבוא למשפט, 

סטטיסטיקה, לחץ ושחיקה, קבלת החלטות, ניהול פרויקטים, אתיקה ועוד.

תנאי רישום
 70 בציון  במתמטיקה  יח"ל  ו-4  באנגלית  יחידות   4 הכוללת  מלאה  בגרות  לתעודת  זכאות   

לפחות.
 סטודנטים בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף או ציון נמוכים יותר יחויבו בקורס מבוא למתמטיקה 

במהלך סמסטר א' ללימודיהם. 
 ציון פסיכומטרי רב תחומי או סכם 520 ומעלה 

 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי
 קבלה ללא פסיכומטרי: בגרות הכוללת 5 יח"ל אנגלית ו-5 יח"ל במתמטיקה בציון 75 לפחות, 
בממוצע 102 ומבחן אמי"ר בציון 170 ומעלה. בעלי בגרות באנגלית בהיקף 5 יח"ל בציון 90 
המעוניינים  על  בלבד.  ב'  מתקדמים  אנגלית  לקורס  ויידרשו  אמי"ר  ממבחן  פטורים  ומעלה 

בפטור מלימודי אנגלית להיבחן באמי"ר ולהגיע לציון הפטור )233 ומעלה(.

ניהול חד-מחלקתי
מבנה הלימודים

לימודי ניהול בתוכנית חד-מחלקתית נמשכים שלוש שנים. במהלכם יידרש הסטודנט לצבור 
121 נק”ז, כולן במסגרת המחלקה לניהול. המתכונת החד-מחלקתית מעניקה לבוגר כלים 
להתמודדות עם קבלת החלטות ניהוליות בעידן בו הניהול דורש הבנה וידע בתהליכים מגוונים: 
כלכליים, ארגוניים, פסיכולוגיים, טכנולוגיים וחוקיים. מטרתה של התוכנית להכשיר מנהלים 
ניהול רבים ככל האפשר. התוכנית נועדה לאפשר לבוגרים להשתלב  המתמצאים בתחומי 
במשק הישראלי והבין-לאומי בעמדות ניהוליות. בוגרי התוכנית בציונים נאותים רשאים להמשיך 

לתואר שני .M.B.A באוניברסיטת בן-גוריון ללא צורך בקורסי השלמה.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 121 נק"ז(:
71 נק”ז קורסי חובה בניהול, 30 נק”ז קורסי בחירה בניהול, 12 נק”ז קורסי מגמה )התנהגות 

ארגונית, מימון או שיווק(, 6 נק”ז פרויקט ניהול עסקים ישראלי, 2 נק”ז אנגלית.
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בית הספר 
לניהול ע"ש 

גילפורד גלייזר

B.A. :תואר
בניהול

ניהול דו-מחלקתי

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתנהלים בתוכנית דו-מחלקתית )56 נק”ז(, כאשר הסטודנט 
מתבקש להירשם ללימודים בהיקף דו-מחלקתי במחלקה נוספת. השילוב של לימודי ניהול עם 
מחלקה אחרת נועד להרחיב את תחומי הדעת ומאפשר המשך לימודים לתואר שני בשתי 

התוכניות, בכפוף להשלמות הנדרשות ולתנאי הקבלה.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 122 נק”ז(:
58 נק”ז קורסי חובה בניהול, 54 נק”ז קורסים מהמחלקה השנייה שנבחרה, 2 נק”ז אנגלית 

והשלמה ל-122 נק”ז. 
הקבלה למסלול זה מחייבת את המועמדים לעמוד בדרישות הקבלה הן של המחלקה לניהול 

והן של המחלקה השנייה אותה בחרו ללמוד.

חטיבה בת 28 נק"ז בניהול משאבי אנוש
ניתוח חדשניים  וכלי  ידע, מיומנות  מטרת הלימודים בחטיבת משאבי אנוש הינה להקנות 
ומעודכנים לניהול המשאב האנושי בארגון, ולהעניק כלים בסיסים הקשורים לכך באופן ישיר 

או עקיף.

תנאי הרישום לחטיבת ניהול משאבי אנוש הינם: זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 
70 לפחות בפרק  וציון  יחידות באנגלית, פסיכומטרי רב תחומי או סכם 450 ומעלה   4

האנגלית במבחן הפסיכומטרי.

חלק מתואר: 
 B.A.
רב תחומי במדעי 
החברה
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הפקולטה 
לניהול ע"ש 

גילפורד גלייזר

B.A. :תואר
בניהול

ניהול מלונאות ותיירות
ניהול מלונאות ותיירות באילת - בירת התיירות של ישראל. לימודי ההתמחות המעשית 

באילת מאפשרים הנחת תשתית רצינית לפיתוח הקריירה תוך כדי הלימודים. 

מטרת התוכנית
כיאה לעיר התיירות של ישראל, אחת מתוכניות הלימודים שמוצעות לסטודנטים בקמפוס 
ותיירות. התוכנית באילת מאפשרת לסטודנטים,  ניהול מלונאות  האוניברסיטה באילת היא 
כבר בסמוך לתחילת לימודיהם, להשתלב בתחומים המקצועיים אותם הם לומדים במסגרת 
תוכנית ההתמחות המעשית המודרכת בבתי המלון שבעיר. שילובם של הסטודנטים בענפי 
התיירות והמלונאות בעיר זוכה לתמיכה נלהבת ולעידוד מצד קברניטי התיירות באילת, הרואים 

בסטודנטים פוטנציאל להעלאת רמת הסגל הניהולי ואיכותו.

מבנה הלימודים
הלימודים לתואר .B.A בניהול מלונאות ותיירות נמשכים שלוש שנים ובנויים משלושה רבדים:

הבסיס - קורסים במנהל עסקים כגון: שיווק, מימון, חשבונאות וניהול התפעול.
הרובד השני - קורסי התמחות בניהול מלונאות, קורסים בניהול מזון ומשקאות, חשבונאות, 

מימון לענף המלונאות ועוד.
הרובד השלישי - קורסי התמחות בניהול תיירות וכולל קורסים בפיתוח יזמות בתיירות, סוציולוגיה 
של התיירות, פיתוח אזורי תיירות וניהול תעופתי. כמו כן, מוצעים קורסים בלימודי שפות עם 

אוריינטציה של תרבות ומתן שירות.

הקורסים הנלמדים כוללים: 
מבוא לענף התיירות, מבוא לענף המלונאות, כלכלה, חשבונאות, שיווק, מערכות מידע לתיירות, 
ניהול משאבי אנוש, דיני עסקים,  ניהול מזון ומשקאות, מימון, חקר ביצועים,  יישומי מחשב, 

אסטרטגיה וקורסי בחירה.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 122 נק"ז(:
107 נק"ז קורסי חובה, 9 נק"ז קורסי בחירה, 4 נק"ז סמינר, 2 נק"ז אנגלית. 

תנאי רישום:
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יח’ באנגלית.

 ציון פסיכומטרי רב תחומי או סכם 500 ומעלה. 
 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי. 

ומעלה. בעלי   170 בציון  ומבחן אמי"ר  ומעלה,   100 בגרות בממוצע   קבלה ללא פסיכומטרי: 
בגרות בהיקף 5 יח"ל בציון 90 ומעלה פטורים ממבחן אמי"ר ויסווגו לקורס אנגלית מתקדמים 

ב'. המעוניינים בפטור מאנגלית חייבים להיבחן באמי"ר ולהגיע לציון הפטור.
 בוגרי מכינת +30 מאוניברסיטת בן גוריון שסיימו בממוצע 75 ומעלה פטורים מפסיכו'. 

פטורים   - באנגליח  יח"ל   4  + מלאה  בגרות  תעודת  בעלי   30+ בגילאי  מועמדים  כן,  כמו    
מפסיכומטרי. )חובה סיווג אנגלית(

 מומלץ מתמטיקה ברמת 4 יח"ל )מועמדים בעלי 3 יח"ל - יינתן קורס מבוא למתמ'(
תכנית מנהלים ייחודית לתואר ראשון בניהול מלונאות ותיירות – מנהלים בתחום יתקבלו 
והם פטורים מציון פסיכומטרי לשם כך. תכנית המנהלים זהה  וותק  לתכנית על סמך 
במבנה, אך תכני הקורסים בה ורמתם תותאם לעולם הניהול הבכיר. שעות הלימודים 

יותאמו לצרכי המנהלים הלומדים בה ומעסיקיהם בענף.
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הפקולטה 
למדעי הטבע

 B.Sc. :תואר
במדעי החיים במגמת 
ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

מדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

מדעי החיים זה בגנים שלך? בוא/י לצלול אל מסתורי הביולוגיה של מעמקי הים.

מטרת התוכנית 
תוכנית הלימודים במדעי החיים מתמקדת בהבנת התהליכים האחראים להיווצרות, התפתחות 
והמשכיות החיים. תהליכי התורשה, אופן התפתחות מחלות ויחסי הגומלין בין בעלי חיים. אלו 
הם מקצת מהקשת הרחבה של הנושאים הנלמדים במדעי החיים. עתיד העולם, כפי שאנו 
מכירים אותו, תלוי בהעמקת הידע בכל אחד ממגוון הנושאים במדעי החיים. כבר היום, מדעי 
החיים מהווים בסיס הכרחי לקידום והצלחה בתחומים רבים כולל חקלאות, שמירת טבע, 

ביוטכנולוגיה ותעשיית התרופות.

מגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

מבנה התוכנית
הלימודים במגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית יתקיימו בשנתיים הראשונות במחלקה למדעי 
יתקיימו באוניברסיטת  החיים באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. לימודי השנה השלישית 
ימית באילת.  בן-גוריון באילת. התוכנית הינה בשיתוף פעולה עם המכון הלאומי לחקלאות 
בתוכנית הלימודים יושם דגש על הקניית ידע בתחומים האקדמיים הקשורים במדעי החיים 

וכן בביוטכנולוגיה ואקולוגיה ימית, מדעי הים וחקלאות ימית.

הקורסים הנלמדים כוללים:
יסוד רחב בנושאים ביולוגים עדכניים וכן קורסים בביולוגיה, אבולוציה ימית, סביבה ימית, פיזיולוגיה 
ואימונולוגיה.  גנטיקה, רביה  ביוטכנולוגיה, היבטים מולקולריים של  ימיים,   של אורגאניזמים 

הקורס מבוא לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית יתקיים באילת בחודש ספטמבר.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 124-125 נק”ז(:
107 נק”ז קורסי חובה, 15-16 נק”ז קורסי בחירה, 2 נק”ז אנגלית. 

תנאי רישום
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית.

 מתמטיקה 5 יח"ל בציון 60 לפחות, 4 יח"ל בציון 70.  
 מקצוע מדעי נוסף )פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב( בהיקף 5 יח”ל בציון 70 לפחות. 

 ציון פסיכומטרי רב תחומי 600 ומעלה וגם סכם כמותי 585 ומעלה.
 ציון של 100 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי. 

 90 בציון  ובמתמ'  באנגלית  יח"ל   5  + ומעלה   109 בממוצע  בגרות  פסיכומטרי:  ללא  קבלה   
ומעלה.
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הפקולטה 
למדעי 

ההנדסה

הנדסה שנה א'

העתיד ללימודי ההנדסה מתחיל כאן - שנת לימודים ראשונה לכל מקצועות ההנדסה 
באוניברסיטת בן-גוריון באילת ולימודי המשך באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע.

מטרת הלימודים
מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה למחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב יכולים להתחיל את לימודי ההנדסה באילת. התוכנית מאפשרת להם להוכיח 
את יכולתם, ואם יעמדו ברמה הנדרשת בסיום שנה א’ יוכלו להמשיך את לימודיהם במחלקות 

השונות להנדסה באוניברסיטת בן-גוריון בקמפוס באר-שבע על פי הישגיהם.

מבנה הלימודים
הלימודים הם ברמת שנה א’ במחלקות ההנדסה בקמפוס באר-שבע לכל דבר. שנת הלימודים 
)כולל סמסטר קיץ*(. שני הסמסטרים הראשונים  הראשונה נמשכת שלושה סמסטרים 
הנלמדים באילת מיועדים להקניית ידע בסיסי במדעים, במיוחד במתמטיקה ופיסיקה. בסיום 
זה  יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה בקמפוס באר-שבע. בסמסטר  ב’  סמסטר 
הסטודנטים לומדים חלק מהמקצועות הנדרשים במחלקה שבה הם מבקשים ללמוד בשנה ב’ 
בפקולטה למדעי הנדסה בבאר שבע. הקבלה למחלקה תהיה “על תנאי” עד לסיום בהצלחה 

של הלימודים בסמסטר-הקיץ. 

הקורסים הנלמדים כוללים:
מבוא לפיסיקה, תכנות, חדו”א להנדסת חשמל/להנדסת מכונות, אלגברה ליניארית, פיסיקה 

כללית, משוואות דיפרנציאליות, תכנות ועוד.

תנאי רישום
 זכאות לתעודת בגרות מלאה הכוללת 4 יחידות באנגלית.

 4 יחידות במתמטיקה בציון של 70 לפחות, או 5 יחידות בציון 60 לפחות.
 סטודנטים בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף או ציון נמוכים מהדרוש, יתקבלו על תנאי 

השלמת קורס קיץ מבוא למתמטיקה בציון 70 ומעלה. הקורס ייערך באילת, לפני תחילת 
השנה האקדמית. 

 ציון פסיכומטרי רב תחומי 550 ומעלה. 
 ציון של 70 לפחות בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי. 

יוכלו להמשיך את לימודיהם בפקולטה למדעי  סטודנטים שיסיימו את שנה א’ בהצלחה, 
הנדסה בקמפוס המרכזי בבאר-שבע ובתנאי שהשיגו את הממוצע הנדרש. הקבלה למחלקות 
השונות נקבעת על-פי הישגי הסטודנט בסיום סמסטר ב’, בהתאם לממוצע ציונים מינימאלי 

שנקבע ע”י המחלקות השונות.

*פתיחת סמסטר-קיץ בבאר-שבע מותנית במספר הנרשמים ובהחלטת המחלקה באותה עת.
במידה ולא ייפתח סמסטר קיץ, ישלימו הסטודנטים את הקורסים הדרושים במהלך לימודיהם 

בקמפוס בבאר-שבע.
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תעודת הוראה לבתי הספר העל-יסודיים
התוכנית ללימודי תעודת הוראה לבתי הספר העל-יסודיים שואפת להכשיר מורה-מחנך, 
הרואה את תפקידו כשליחות רבת מעלה. במסגרת התוכנית, הסטודנטים משתלבים במוסדות 
החינוך באילת ובערבה ומתנסים בהם, ולימים משתלבים בכוח ההוראה במוסדות אלו. הכשרת 
מורה-מחנך במסגרת התוכנית הינה ייחודית ובעלת ערך מוסף:  האקדמיה מפגישה אותו עם 
עולם השדה באופן הרחב ביותר. התפיסה "מהשדה להלכה ומההלכה לשדה" מתפרשת על 
פני כל הכשרתו של המורה-המחנך. בשל כך מתקיימים סיורים לימודיים מרתקים, מפגשים 
עם אנשי חינוך משמעותיים, והתנסויות מעניינות בדרכי הוראה חלופיות. התוכנית מעצבת 
מורים, המפגישים את תלמידיהם עם אתגרים רבים, ומפתחים אותם כלומדים אוטונומיים 

הניחנים במסוגלות למידה ובעלי שייכות עמוקה למדינת ישראל. 

משך הלימודים: שנה אקדמית הכוללת קורסים מרוכזים בחופשת סמסטר ובחופשת הקיץ.

ימי לימוד: ימי ב' ו ד' בין השעות 14:15-20:30 + התנסות מעשית 6 שעות שבועיות בבית הספר.

75 ומעלה,  תנאי רישום: התוכניות מיועדת לבוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר בממוצע של 
שסיימו חובותיהם באנגלית )או פטור( ושלמדו תוכנית לימודים הכוללת לפחות 54 נק"ז בתחום 

ידע אחד. הלומדים בתוכנית יתמחו בהוראת תחום ידע זה. הקבלה מותנית בראיון אישי.

הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית
וזוכים  עבודה סוציאלית הוא מקצוע מרתק ומאתגר. העובדים בו נהנים מתחושת שליחות, 
לתחושת סיפוק עמוקה. בוגרי התוכנית זכאים להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ויכולים 

לעבוד כעובדים סוציאליים בכל תחומי הרווחה. 
תוכנית ההסבה אורכת שנתיים וכוללת:

 קורסים עיוניים בהיקף של 50 נק"ז
 הכשרה מקצועית בהיקף של 14 נק"ז, שתבוצע יומיים בשבוע לאורך כל התוכנית

 קורסי השלמה, שיקבעו פרטנית בהתאם לתואר הראשון של הלומד בתוכנית 

בוגרי אוניברסיטה בעלי תואר ראשון במדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה או סוציולוגיה הלומדים 
בתוכנית, פטורים  ממרבית קורסי ההשלמה הדרושים, או מכולם. בוגרי תכניות לימודים אחרות 

יחויבו בקורסי השלמה בהתאם להחלטת ראש התוכנית
 .

קורסי ההשלמה הנדרשים:  סוציולוגיה, פסיכולוגיה, שיטות מחקר, סטטיסטיקה, פסיכולוגיה 
התפתחותית והמבנה החברתי של ישראל. 

בוגרי התוכנית שישתלבו בעבודה בתחום, יוכלו להמשיך ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית 
לאחר שצברו וותק של שנה לפחות כעובדים סוציאליים.  

 
תנאי הרישום: בוגרי תואר ראשון מאוניברסיטאות מוכרות בממוצע 85 ומעלה.  קורס מתקדמים 

2 באנגלית או פטור.

הפקולטה 
למדעי הרוח 

והחברה
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תארים 
מתקדמים
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הפקולטה 
לניהול ע“ש 

גילפורד גלייזר 
- תואר שני

 M.B.A תואר: .
מוסמך במנהל עסקים

.M.B.A מנהל עסקים מסלול רב-תחומי

כי באילת לומדים אצל מיטב המומחים בקבוצות קטנות  .M.B.A באילת?  למה ללמוד 
המאפשרות קשר אישי בין המרצים והסטודנטים.

מטרת התוכנית
מטרתה של תכנית הלימודים להכין את התלמידים להתמודד עם הסביבה העסקית המתהווה, 
תוך שימת דגש על היבטים לאומיים ובינלאומיים, מתוך ראייה רחבה הסוקרת את כל תחומי 

הניהול, לרבות היבטים רב-תרבותיים. 

משך הלימודים: שנתיים.

ימי לימוד: פעמיים בשבוע בנוסף 2 קורסים מרוכזים )אחד בכל קיץ (. 

קורסי השלמה יתקיימו מחוץ לשעות הלימודים.
תוכנית הלימודים:

במסלול ללא עבודת גמר נדרשות 42-43.5 נקודות זכות לזכאות לתואר.

תנאי הרישום
רשאים להירשם בוגרים או הנמצאים בסמסטר האחרון ללימודיהם   

 ממוצע תואר ראשון 80 לפחות. 
 בעלי מדרג של 20% העליונים מבין בוגרי המחזור )רק מי שסגר תואר יכול לקבל אישור מדרג( 

 אפשרות שלישית:  בעלי GMAT כמותי 45 או GMAT כללי 600.
בעלי תעודות מחו"ל חייבים בבחינת ה-GMAT בחלק הכמותי 45 לפחות בחלק הכללי 600 

לפחות ויידונו בועדת הקבלה.
אנגלית מתקדמים 2 בתואר הראשון -בציון 56 לפחות או פטור.

חריגים: החל ממוצע 77

מועמדים בעלי נתונים הקרובים לסף הקבלה - תישקל פרטנית האפשרות לקבלם כחריגים.

באוניברסיטת לניהול  בבית-הספר  הנהוג  הלימודים  תקנון  על-פי  מתנהלת   התוכנית 
בן-גוריון בנגב.

*פתיחת תוכנית מותנית במספר הנרשמים
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.M.A מנהל ומדיניות ציבורית
תכנית ייחודית, המשלבת ידע מתחומי הניהול והמדיניות ציבורית, שיקנה לך יתרון תחרותי 

בתפקידי ניהול במגזר הציבורי, המוניציפאלי והעסקי.

מטרת הלימודים: המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית הינה חלק אינטגרלי מהפקולטה לניהול 
ע"ש גילפורד גלייזר ולפיכך מדגישה בתכנית הלימודים את לימודי הניהול ואת נקודות ההשקה 

שבין הסקטור הציבורי לסקטור העסקי. 
התכנית הלימודים מקנה לתלמידים מיומנויות חשיבה תיאורטיות ומערכתיות החיונית לניהול 
מיטבי,  לצד פיתוח מיומנויות ניהול פרקטיות הכרחיות ויכולת לנתח סוגיות מדיניות מרכזיות 
שעל סדר היום הציבורי, בהתבסס על מטעני ידע מחזית המחקר בתחום הניהול, הכלכלה 

והמדיניות הציבורית.

מבנה הלימודים: תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומים: ניהול, כלכלה, קבלת החלטות 
וניתוח מדיניות ציבורית. 

הרכב נקודות הזכות )סה"כ 42 נק"ז(: קורסי חובה – 18 נק"ז, קורסי בחירה – 21 נק"ז, סמינר 
– 3 נק"ז. לא נדרשים קורסי השלמה.

משך הלימודים: שנה קלנדרית )סמסטר א', ב' וקיץ( הלימודים יתקיימו יום וחצי בשבוע.

הקורסים הנלמדים כוללים: מדיניות סביבתית, כלכלה, חברה ומדיניות ציבורית, ניהול ומדיניות 
בשלטון המקומי, ניהול כספים והכשרת דירקטורים

 
תנאי רישום: 

הנמוך  בממוצע  תואר  בעלי  ומעלה.   80 בממוצע  מוכר  אקדמי  ממוסד  ראשון  תואר  בעלי   
במעט מדרישות הקבלה יידונו בוועדת חריגים. 

השלימו חובות אנגלית לתואר, או בעלי פטור מחובות אנגלית.   
 פתיחת תכנית מותנית במספר הנרשמים. 

הפקולטה 
לניהול ע“ש 

גילפורד גלייזר 
- תואר שני

 M.A. :תואר
מנהל ומדיניות ציבורית 
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.M.A מנהל, חברה ומדיניות החינוך 
מורים ומורות!  נצלו הזדמנות ללמד באילת, עם כל ההטבות הכרוכות בכך, ותוך

כדי כך תוכלו ללמוד לתואר שני. באילת זה כדאי. באילת הכל קרוב.

מטרת התוכנית
מטרת התוכנית היא להכשיר למערכת החינוך סגל בכיר בעל השכלה רחבה בתחום מדיניות
החינוך בישראל ובעולם, כולל ידע מעמיק בתיאוריות ארגוניות ובתהליכים חברתיים-קהילתיים.
מדיניות החינוך נבחנת לאור רפורמות וחידושים בנושאי מנהל וחברה. התוכנית עוקבת אחר
התנסויות משמעותיות בתחום המנהל והקהילה וסוקרת מוקדי מחקר בתחומי המנהל, מדיניות

החינוך וקהילות בישראל.

תוכנית הלימודים 
במסלול כללי ללא עבודת-גמר נדרשות לתואר 38 נקודות-זכות וכן בחינת גמר. בחינת הגמר

כרוכה בעלות 5% מגובה שכר הלימוד.

משך הלימודים
יום וחצי בשבוע, במשך שנתיים כולל קורסים מרוכזים בחופשת סמסטר ובחופשת הקיץ

הקורסים הנלמדים כוללים:
מתודולוגיה מחקרית איכותנית, הערכת פרויקטים, כלכלת חינוך, תיאוריות בסיסיות ומתקדמות

בחינוך, סוציולוגיה של בית-הספר, פיתוח מנהיגות, חשיבה ביקורתית, אלימות בבית-הספר,
דפוסי ניהול,  שילוב מערכות אבחון, למידה והערכה, סוציולוגיה פוליטית, תקשורת ארגונית (
הקורסים עשויים להשתנות מעת לעת כפי שיפורסם במערכת השעות לסמסטר הרלוונטי(.

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 38  נק"ז(:
18 נק"ז קורסי חובה כלליים, 14-20 נק"ז קורסי בחירה מתוך המסלול, 4-6 נק"ז קורסי בחירה

מחוץ למסלול. 
יחויבו בהשלמות  חיוניים לתוכנית  סטודנטים שברקע האקדמי שלהם חסרים מקצועות 

הדרושות. 
לימודים אלה לא יחושבו במניין השעות של לימודי התואר השני.

תנאי רישום
 תואר ראשון לבוגרי מוסד אקדמי מוכר בעלי ממוצע 85 ומעלה בתואר ראשון.

 בוגרי תואר B.Ed בעלי ממוצע 90
 אנגלית מתקדמים 2 בתואר הראשון -בציון 56 לפחות או פטור.

 תהליך הקבלה כולל מכתבי המלצה וראיון אישי

 M.A. :תואר
מוסמך בחינוך במסלול 
מנהל, חברה ומדיניות 
החינוך

הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

תואר שני
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הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

תואר שני

.M.A בניהול ויישוב סכסוכים
ובינלאומיים.  סכסוכים עלולים לפרוץ בכל רמות החברה: אישיים, קבוצתיים, לאומיים 

התוכנית מטפלת ביישוב וניהול סכסוכים באשר הם. 

מטרת התוכנית
מטרת התכנית להכשיר חוקרים לחקר סכסוכים ומציאת דרכים לפתרונם ולהכשיר בעלי 
מקצוע אשר יוכלו להשתלב במערכת החינוך ובסקטור הציבורי כשתפקידם יתמקד בניהול 
יישוב סכסוכים  יושם דגש על הכשרה לתפקידי  ויישוב סכסוכים במערכות אלו. בתוכנית 
זוהי תוכנית רב-תחומית המעניקה ללומדיה תמונה רב-מימדית של ההיבטים  בקהילה. 
ניהוליים, כלכליים, חינוכיים,  השונים של הסכסוך, בכללם היבטים חברתיים, פסיכולוגיים, 
ופוליטיים, היסטוריים ואקולוגיים. תוכנית הלימודים שמה דגש על הניתוח הביקורתי של מבנים 
חברתיים ותהליכי שינוי, אשר בתוכם ובמהלכם מתפתחים סכסוכים. התוכנית נותנת מענה 
לצורך בפיתוח תיאורטי ובמחקר מעמקי מחד, ומאידך, מקנה מיומנויות ישימות, המאפשרות 
השתתפות פעילה בפרויקטים למניעת אלימות בקהילה ובתהליכי גישור, פישור ומשא-ומתן. 

דגש מיוחד ניתן ללימודי מניעת אלימות וחינוך לשלום.. 

משך הלימודים: לימודי התואר מתוכננים למשך שנתיים.

ימי הלימוד: הלימודים ירוכזו ביום לימודים אחד בשבוע. בנוסף יתקיימו סדנאות מרוכזות 
בחופשות סמסטר ו/או בקיץ. )ייתכנו שינויים בימי הלימוד(. 

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 36 נק“ז(:
ניתן ללמוד את התוכנית בשני נתיבים:

נתיב מחקרי )כולל עבודת גמר(: על הסטודנט להשלים מכסה של 28 נק”ז אקדמיות ולהגיש 
עבודת גמר )תיזה(. עבודת הגמר מזכה ב-8 נק”ז. 

נתיב כללי: על הסטודנט להשלים מכסה של 36 נק”ז אקדמיות ולהגיש עבודה סמינריונית 
מורחבת, ולהשתתף בבחינת גמר. בחינת גמר כרוכה בתשלום בגובה 5% משכר הלימוד.

הקורסים הנלמדים כוללים: קורסי ליבה של התוכנית )קורסי חובה(: קונפליקט ופיוס בין 
 קבוצות, מניעת אלימות: מודלים בינתחומיים

ובין-תרבותיים, חינוך לשלום: תיאוריה ופרקטיקה, הערכת פרויקטים.

הסדנאות שבתוכנית )לימודי בחירה(: תקשורת וניהול סכסוכים, היצירה כמרחב לדו-שיח 
ופתרון קונפליקטים, גבולות ופתרון סכסוכים בתכנון עיר ואזור, תהליכים אישיים וקבוצתיים 

במפגש בין קבוצתי: סדנת מפגש של יהודים וערבים. סיפורי חיים בשרות בניית השלום, 
האינטרנט כגשר בין תרבותי, ההשלכות של מלחמות ושלום על המשפחה, דינמיקה 

קבוצתית. )הסדנאות עשויות להשתנות מעת לעת כפי שיפורסם במערכת השעות לסמסטר 
הרלוונטי(.

תנאי רישום
 לצד הישגים אקדמיים בתואר הראשון, ייבחנו קורות החיים של המועמד ומכתבי המלצה שיגיש. 

 מועמדים אשר ימצאו מתאימים ידרשו לעבור בהצלחה ראיון קבוצתי.
 תואר ראשון לבוגרי מוסד אקדמי מוכר בעלי ממוצע 80 ומעלה בתואר ראשון.

 אנגלית מתקדמים 2 בתואר הראשון - בציון 56 לפחות או פטור.

 M.A תואר: .
בניהול ויישוב סכסוכים
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הפקולטה 
למדעי הרוח 

והחברה
תואר שני

 M.A תואר: .
במקרא ומזרח קדום

.M.A במקרא ומזרח קדום

התנ”ך מהווה נושא מחקר תוסס באוניברסיטאות בארץ ובעולם - בואו לחקור את ספר 
הספרים. מומלץ למלמדים תנ”ך ולאוהביו. 

מטרת התוכנית
ידיעותיהם  התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בכל התחומים המבקשים להעמיק את 
בספר הספרים. יפיקו ממנה תועלת רבה מורים בעלי תואר ראשון במקרא ובמקצועות אחרים 

במדעי הרוח. 
מטרת התוכנית היא הפצת ידיעת התנ”ך ולימודי התנ”ך, שדרוג רמת המורים לתנ”ך, והסבת 

מורים מתחומי דעת אחרים ללמד מקרא בבתי הספר העל-יסודיים. 

תוכנית הלימודים
נק”ז. לסטודנטים   40 גמר, בהיקף  התוכנית הינה תוכנית ללימודי תואר שני ללא עבודת 

המעוניינים תינתן האפשרות לעבור למסלול המחקרי הכולל תיזה במידה וימצאו מנחה. 

הרכב נקודות הזכות )סה"כ 40 נק"ז(
32 נק”ז בקורסים לתואר שני.

8 נק”ז בקורסים מהחטיבה למקרא וארכיאולוגיה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח. 

עם תום לימודיהם חייבים התלמידים בבחינת גמר. הבחינה תיערך על עשרה פרקים מן 
המקרא, ותכלול ביבליוגרפיה רלוונטית בהנחיית מרצה. בחינת הגמר כרוכה בתשלום בגובה 

5% משכר הלימוד. 

משך הלימודים: שנה / שנתיים )תלוי מס' נרשמים(

הקורסים הנלמדים כוללים: 
מוסדות שלטון בתוקפת המקרא; הכתובים במקרא והכתובים האחרים; הכתובות הפניקיות 
וספרות המקרא; מקורות לתולדות ישראל מימי האבות ועד הקמת המלוכה; תרגומים ארמיים 
למקרא; עיונים ספר איוב; “בימים ההם אין מלך בישראל”: עיונים בספר שופטים; עיון מעמיק 
נביאים שלא  וארבעה  נביאות  בספר הושע והשפעתו על תרבות ישראל לדורותיה; שלוש 
הכרתם; האישה במקרא ובמזרח הקדום; מונוגמיה, שוויון ובגידה: חיי המשפחה בעולם המקרא. 

תנאי רישום 
 יתקבלו בעלי תואר ראשון במקרא מאחת האוניברסיטאות שממוצע ציוניהם הוא 80 לפחות. 

 יתקבלו בעלי תואר .B.Ed שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.
 אנגלית מתקדמים 2 בתואר הראשון -בציון 56 לפחות או פטור.
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 M.A.:תואר
בלימודי המזרח התיכון

הפקולטה 
למדעי הרוח 

והחברה
תואר שני

M.A.  בלימודי המזרח התיכון

תכנית עשירה ומגוונת, בעלת אופי רב- תחומי, המשלבת היבטים היסטוריים, תרבותיים, 
דתיים, כלכליים ואקטואליים של המזרח התיכון

 

מטרת התוכנית
להרחיב את גבולות ההבנה של בוגריה בנוגע למזרח התיכון – אחד האזורים המרתקים ביותר 
התרבותי  להיגיון  המורכבת,  לפוליטיקה  בה  הלומדים  את  תחשוף  התוכנית  העולם.  במפת 

ולהקשר היסטורי, העומדים ברקע האקטואליה המזרח תיכונית.

התוכנית הלימודים
לימודי  כוללים  אינם  מוסמך  לתואר  הלימודים  שונים.  מתחומים  ראשון  תואר  לבוגרי  מיועדת 

שפה זרה, והם נערכים בנתיב כללי, ללא תיזה.

מבנה התוכנית
היקף התוכנית: 36 נק"ז. במסגרת התוכנית יילמדו 9 קורסים בהיקף 4 נק"ז  כל אחד:

• קורס מתודולוגי
• 3 סמינרים

• 5  רפראטים

בין הקורסים בתוכנית: חברה ומדינה באיראן המודרנית; מעמד ביניים במזרח התיכון: ממושא 
פיתוח למעמסה כלכלית, אסלאם, דמוקרטיה וזכויות אדם, ועוד

משך הלימודים: שנה / שנתיים )תלוי מס' נרשמים(. 

קורסי השלמה 
המזרח-התיכון  בלימודי  חטיבה  שלמדו  ובוגרים  התיכון,  המזרח  בלימודי  ראשון  תואר  בוגרי 
פרטנית,  בהתאמה  יידרשו,  אחרים  מתחומים  ראשון  תואר  בוגרי  השלמה.  מקורסי  פטורים 

ללמוד עד 4 קורסי השלמה. קורסי ההשלמה יילמדו מעבר לשעות הלימוד בתוכנית.

תנאי רישום
 יתקבלו בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת בממוצע 80 ומעלה, שסיימו את חובות

     האנגלית במסגרת התואר הראשון. 
 אנגלית מתקדמים 2 בתואר הראשון -בציון 56 לפחות או פטור.
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תואר שני בעבודה סוציאלית

המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן-גוריון מכשירה עובדים סוציאליים המביאים 
לעבודתם גישה אינטגרטיבית המורכבת מידע עיוני, התנסות מעשית, גישה יצירתית, יכולת 

מחקרית ומחויבות לערכי המקצוע.

מטרת התוכנית
מטרת התוכנית להכשיר עובדים סוציאליים מיומנים, שיהיו בעלי ניסיון במתן שירותי רווחה 

חדשניים ואיכותיים מחד, ובעלי מיומנות בפיתוח שיטות מחקר והערכה מאידך.
המחלקה לעבודה סוציאלית הקפידה מאז ומתמיד להיות מעורבת בתחום הרווחה בנגב. 
הדבר מתבטא הן בתחום הלימודים, הן בתחום הכשרת עובדים סוציאליים להתמודדות עם 
הבעיות הייחודיות של האזור והן בפיתוח מחקרים ופרויקטים ניסויים שיאפשרו מתן שירותי 

רווחה טובים יותר.

התוכנית מיועדת
לבוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית )B.S.W( אשר משלבים בפועל את עבודתם כעו"ס )אין 
יוכלו להשתלב בתוכנית במסגרת  ניסיון(. בוגרי תואר ראשון מתחומים אחרים  צורך בשנת 

תוכנית ההשלמה לעבודה סוציאלית. 

תנאי קבלה
תנאי הקבלה ללימודי המוסמך בעבודה סוציאלית הם צירוף של דרישות הקבלה של הפקולטה 

למדעי הרוח והחברה ושל תנאי קבלה ייחודיים למחלקה.

 תואר בוגר בעבודה סוציאלית. 
 ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר ראשון בעבודה סוציאלית. 

 חובת אנגלית - בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה. ראו פרק כללי בשנתון 
   הפקולטה.

 חובת אנגלית - סיום אנגלית מתקדמים 2 בציון 65 לפחות בתואר הראשון או פטור.
* מועמדים בעלי ממוצע נמוך מ- 85 ידונו בוועדת חריגים לאחר הרשמתם.

מבנה התוכנית
התוכנית תכלול 36 נק”ז, מהם 6 נק”ז חובה, 8 נק”ז קורסי פרקטיקום ו-22 נק”ז קורסים מבין 

קורסי הבחירה הניתנים במחלקה.

M.A. :תואר
בעבודה סוציאלית

הפקולטה למדעי 
הרוח והחברה

תואר שני
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הפקולטה למדעי 
הטבע

תואר שני ושלישי

תואר: שני ושלישי
M.Sc. / Ph.D.

במדעי החיים במגמת 
ביולגיה וביוטכנולוגיה 

ימית

מדעי החיים מגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית
מטרת התוכנית

זו מעניקה לסטודנטים הזדמנות להתמחות באחד מענפי המדע החדשניים עם  תוכנית 
פוטנציאל גבוה לתועלת רבה לאנושות. בתוכנית לימודים עיוניים בתחומי הפיזיולוגיה, הגנטיקה, 
ההתנהגות המרחבית והרבייה של בעלי-החיים הימיים למיניהם. בנוסף נחשפים משתתפי 
התוכנית לחזית הישגי המדע כפי שהם באים לידי ביטוי לא רק בספרות המקצועית אלא גם 

במעבדות של מכוני-המחקר הימיים באילת.

הלימודים  תוכנית  ובמסגרת  בשיתוף  מתקיימים  זו  במגמה  תואר  לקראת  הלימודים 
לימוד  לתארים מתקדמים של המחלקה למדעי החיים בבאר שבע. הם מתבססים על 
באוניברסיטת מחקר  ועבודת  בחירה  קורסי  ולימוד  שבע  בבאר  החובה  מקורסי   חלק 

בן-גוריון באילת. 

ושלישי כוללים ומבוססים על תיזה מחקרית. המחקרים מתבצעים  שני  לתואר  הלימודים 
ושימור הסביבה.  ימית עד לאקולוגיה, התנהגות  וחקלאות  במגוון תחומים, מביוטכנולוגיה 
המחקרים מתבצעים בקמפוס אילת, במכון לחקלאות ימית ובמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי 
הים. פרטים על נושאי המחקרים ורשימת החוקרים המשתתפים בתוכנית ניתן לקבל אצל 

.nadavsh@bgu.ac.il :פרופ' נדב ששר, דוא”ל

תוכנית הלימודים
לימודי התואר השני משתרעים על פני שנתיים. קיימת אפשרות להמשיך באילת גם לתואר 

 .)Ph.D.( שלישי

הרכב נקודות הזכות )סך-הכל 42 נק“ז(
התוכנית לתואר שני כוללת 24 נק”ז בקורסים ובסמינרים ועוד 18 נק”ז של המחקר והתיזה. 

תנאי רישום
גבוהה, בציון  ידי המועצה להשכלה   תואר ראשון במדעי הטבע מאוניברסיטה המוכרת על 
ממוצע של 83 לפחות. בהתאם ללימודי התואר הראשון ייתכן שתידרש השלמת קורסי יסוד. 

 בהתאם לתקנון האוניברסיטה, ייתכן שקורסים מסוימים יינתנו באנגלית. 
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תנאי ההרשמה

לאוניברסיטת הכלליים  ההרשמה  תנאי  את  הבאים  בעמודים  ריכזנו  לנוחיותך, 
בן-גוריון בנגב ובאילת. על המועמדים לקרוא בעיון גם את הידיעון למועמדים של אוניברסיטת 
בן-גוריון בנגב )הוא הידיעון המלא והקובע( בו מופיע כל המידע הרלוונטי לגבי תנאי ההרשמה, 

תנאי הקבלה ואפיקי הלימודים. ניתן לעיין בידיעון למועמדים באתר האינטרנט.

תנאי ההרשמה לתואר ראשון
הקבלה לתחומי הלימוד השונים לתואר ראשון )למועמדים ללא רקע אקדמי קודם( נעשית בעיקר 
על סמך ציוני תעודת הבגרות ועל סמך הציונים שהושגו במבחן הפסיכומטרי. להלן פירוט נוסף על 

תנאי הקבלה.

1. ציוני תעודת בגרות
תעודת בגרות קבילה - תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך בציון “זכאי לתעודת בגרות”.  על תעודת 
הבגרות לכלול בחינה באנגלית בהיקף 4 יח"ל לפחות,  בציון עובר. חובה להציג את תעודת הבגרות 
כמקור, או תצלום שאושר ע”י מוקד המידע האקדמי באוניברסיטת בן-גוריון באילת או ע”י מדור רישום 

של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בבאר שבע.

ימציאו אישור  אין בידיהם זכאות לתעודת בגרות ממשרד החינוך,  מועמדים שבמועד הרשמתם 
ממשרד החינוך, או מביה”ס התיכון המפרט את הרכב תעודת הבגרות, מקצועות הבגרות, מספר 
יחידות לימוד בכל מקצוע ואישור שיהיו זכאים לתעודת בגרות באם יעמדו בהצלחה בכל הבחינות 
שפורטו. הדיון לגביהם יעשה רק לאחר המצאת אישור זכאות לתעודת בגרות וקבלתם תישקל לאור 

מספר המקומות שיוותרו ועל פי תנאי הקבלה באותה עת.

יותר ממקצועות הבגרות, חייבים להמציא  נוספות באחד או  יחידות הגברה  מועמדים המשלימים 
אישור סופי ממשרד החינוך בלבד על סה”כ הנקודות שנבחנו ועל הציון הסופי.

על  לפקולטה למדעי הרוח בלבד  יוכלו להתקבל  מועמדים החסרים בחינת בגרות במקצוע אחד, 
סמך דיון מיוחד, כתלמידים “שלא מן המניין”. תלמידים אלה יתקבלו לשנה אחת בלבד ולימודיהם 
יופסקו אם לא ישלימו את הבחינה החסרה בציון מתאים וימציאו אישור זכאות ממשרד החינוך, עד 
תום שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. בכל הנוגע להשתתפות בלימודים, בבחינות שנתיות 

וכדומה, דינם כדין תלמידים מן המניין.

דיון מיוחד  יוכלו להתקבל ללימודים על סמך  מועמדים החסרים שני מקצועות בתעודת הבגרות, 
למדעי הרוח בלבד. מועמדים אלה יתקבלו במעמד “שלא מן המניין” ויורשו ללמוד בהיקף של עד 
חצי מערכת, עד להשלמת זכאותם לתעודת בגרות ובכל מקרה לא יאוחר מתום שנה א’ ללימודיהם 
באוניברסיטה. על המועמדים להמציא בעת הרשמתם לאוניברסיטה, אישור ממשרד החינוך, או ממנהל 

ביה”ס התיכון, המפרט את המקצועות החסרים להשלמת תעודת הבגרות. 
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מועמדים בני 30+ ייחודי לאוניברסיטת בן-גוריון באילת
מועמדים בני 30+ חסרי תעודת בגרות יכולים להתקבל ללימודים בתוכנית הרב-תחומית למדעי הרוח 
בתנאי קבלה מיוחדים. מועמדים שהגיעו לגיל 30 עד 31 בדצמבר בשנת הלימודים הרלוונטית, יוכלו 
להתקבל לתוכנית זו ללא פסיכומטרי ו/או ללא תעודת בגרות, אך יהיו חייבים טרם תחילת הלימודים 
75 לפחות( בתוכנית קורסי הכנה ללימודים אקדמיים )בהיקף  לעמוד בהצלחה )בציון ממוצע של 
12 שעות סמסטריאליות(, כתנאי למימוש קבלתם לאוניברסיטה. הלימודים הקדם-אקדמאיים  של 
יהיו במסגרת לימודי מכינת 30+ שנערכים בקמפוס האוניברסיטה באילת או בבאר שבע. הקבלה 
תהייה במעמד “על תנאי”. על מנת לעבור למעמד “מן המניין” עליהם להשלים לפחות 24 נק”ז בשנה 
הראשונה בציון ממוצע של 75 לפחות. מועמדים בני 30+ בעלי תעודת בגרות מלאה שנבחנו בבגרות 
4 יח”ל לפחות יוכלו להתקבל לתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח ללא השלמת  באנגלית בהיקף 
המכינה, אך יהא עליהם לגשת לבחינת הסיווג באנגלית )אמי”ר( לא יאוחר ממועד יולי לקביעת רמתם 
באנגלית ולהגיע לרמה טרום בסיסית א' לפחות )ציון אמי"ר 170 לפחות( כתנאי לקבלתם לאוניברסיטה. 

2. ציון הבחינה הפסיכומטרית הכללי רב תחומי 
הקבלה למחלקות נעשית על סמך הציון שהושג בבחינה הפסיכומטרית או על סמך ציון הסכם 
המשוקלל על פי הבחינה הפסיכומטרית וציוני הבגרות. הבחינה נערכת ע”י המרכז הארצי לבחינות 

ולהערכה.

3. ציוני מכינת "נתיב לאקדמיה באוניברסיטת בל-גוריון בנגב" תקפים, ומקבילים לציון הפסיכומטרי.

4. אנגלית ייחודי לאוניברסיטת בן-גוריון באילת
לא יתקבלו ללימודים באוניברסיטת בן-גוריון באילת מועמדים שרמתם באנגלית נמוכה מרמת בסיסית 
א'. הרמה באנגלית נקבעת עפ”י הציון בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי )ציון 70 לפחות( או עפ”י 
תוצאות בחינת המיון באנגלית - אמי”ר )ציון 170 לפחות(. לידיעתך, הקבלה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
מותנית בציון אנגלית 85 ומעלה, או ציון אמי”ר 185 ומעלה(. מומלץ להשתתף בקורס קיץ באנגלית 

במחלקה לאנגלית כשפה זרה, לשיפור הרמה באנגלית. 

5. עברית 
מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית לא בשפה העברית, יידרשו להציג ציון בבחינת יע”ל הנערכת 
על-ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ולהשיג  רמה ה’ לפחות. מועמדים שיתקבלו ברמת עברית 
ה' יידרשו להשלים שני קורסי עברית, וברמה ו' יידרשו להשלים קורס עברית אחד. מומלץ להשלים 
את הקורסים עד רמת הפטור לפני תחילת הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון באילת. קורסי עברית 

ייפתחו באילת אך ורק עם מספר נרשמים מספק.

6. ראיונות 
הקבלה הסופית לתוכניות הלימוד בתואר שני במנהל חברה ומדיניות החינוך ותואר שני בניהול ויישוב 

סכסוכים, תיעשה לאחר עמידה ראיון קבלה.
הערה: תנאי הקבלה המפורטים בידיעון זה הינם מייצגים בלבד והיוו תנאי קבלה בשנת הלימודים 
הקודמת. מתנאי קבלה אלה ניתן לקבל תמונה כללית אך בלתי מחייבת לגבי סיכוי הקבלה. אין לראות 

בנתונים אלה קביעה סופית אלא הערכה בלבד.

תנאי ההרשמה לתואר ראשון
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בקשה להתקבל ללימודי תואר ראשון - למועמדים עם רקע אקדמי קודם:
מועמדים בעלי השכלה אקדמית יצרפו לתעודת בגרות קבילה גם גיליון ציונים קביל מהמוסד בו למדו 
הכולל פירוט המקצועות, הציונים, מספר שעות וממוצע משוקלל שנתי, מצטבר, או סופי מלימודיהם 

הקודמים, כולל לימודים מהשנה הנוכחית.

תלמידי מכינות אקדמיות המשלימים את בחינות הבגרות האחרות במסגרת המקצועות הייחודיים 
במכינה ימציאו את האישורים הבאים:

אישור ממשרד החינוך, או מבית-הספר על תוצאות הבחינות שכבר עברו והיקף יחידות הלימוד . 1
ייבחנו במסגרת בחינות הבגרות הייחודיות  בכל מקצוע. האישור צריך לפרט גם באלו בחינות 

במכינה, או במסגרת בית-הספר.
אישור ממשרד החינוך, או מבית-הספר הקובע שיהיו זכאים לתעודת בגרות, אם יעמדו בהצלחה . 2

בבחינות החסרות, כמפורט ב”אישור” בסעיף הקודם.
אישור מהנהלת המכינה הכולל את מסלול לימודיו במכינה ואת המקצועות הנלמדים.. 3
עם סיום המכינה יעביר התלמיד למדור רישום את האישורים הבאים:. 4

גיליון ציונים מקורי ואישור על סיום הלימודים בהצלחה.   
אישור על ציון הגמר, או הממוצע של המכינה )ללא בונוסים(.   

אישור על ציוני הבגרות שהושגו במסגרת המכינה. רק ציונים שהועברו על  ידי המכינה למשרד  
    החינוך יוכרו כציוני בגרות.

הרשמה באמצעות האינטרנט
ההרשמה באינטרנט לאוניברסיטת בן-גוריון באילת נוחה וידידותית. ההרשמה נעשית באמצעות אתר 

האינטרנט של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/home.aspx
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הנחיות להרשמה מופיעות באתר. הרישום דרך האתר אינו פוטר את המועמד מלעיין ב”ידיעון 
למועמדים”. 

רישום להידרש להעביר למדור  עשויים  מועמדים שנרשמו באמצעות אתר האינטרנט 
מסמכים הדרושים להמשך הטיפול בבקשה. ניתן לאשר מסמכים נאמנים למקור במוקד 
המידע האקדמי באוניברסיטת בן-גוריון באילת, או במדור הרישום של אוניברסיטת בן-גוריון 
בנגב בבאר-שבע. מועמד המבקש לאשר את אמיתותו של צילום מסמך מקורי ע”י מדור 
רישום של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מתבקש לצרף למעטפה את המסמך המקורי וצילומו, 
בצירוף מעטפה מבוילת וממוענת למשלוח המסמך המקורי חזרה למועמד. מועמדים שנרשמו 
באמצעות האינטרנט ועמדו בתנאי הקבלה, יתקבלו זמנית “על תנאי” עד לאימות הנתונים 
במדור רישום. היה ולא יתקבלו המסמכים הנדרשים במדור רישום תוך 10 ימים מיום הרישום 

באינטרנט, תבוטל הקבלה הזמנית.

שימו לב! במידת הצורך, שינויים לאחר קליטת הנתונים במערכת האינטרנט יבוצעו ע”י מדור 
הרישום בלבד קיימת אפשרות לעקוב אחר מצב המועמדות לאוניברסיטה באמצעות:

מענה קולי בטלפון: 08-6461600 או באתר האינטרנט.
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על המועמדים לתואר שני לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
תעודת בוגר או אישור על זכאות לתואר “בוגר”.. 1
גיליון ציונים מפורט ומאושר של כל שנות לימודיו לתואר ראשון הכולל ממוצע ציונים סופי לתואר. . 2

יש לשלוח תעודות מקוריות או צילומים שאושרו על ידי המוסד המנפיק את התעודה, על ידי מדור 
או על ידי מרכז המידע האקדמי באוניברסיטת בן-גוריון  רישום של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 

באילת. 
יציגו אישור על היותם תלמידים . 3 ציוניהם,  וטרם קיבלו את  מועמדים בשנה האחרונה ללימודיהם 

בשנה האחרונה וכן, אישור מעודכן ככל האפשר, המפרט את לימודיהם וציוניהם. קבלתם הסופית 
ובהצגת  בציון ממוצע כנדרש  לימודיהם לקראת התואר הראשון  ללימודים תהיה מותנית בסיום 

תעודת תואר ראשון, או אישור על זכאות לתואר, לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים.
הרשמה לתואר .M.B.A אפשרית רק למועמדים אשר השלימו את לימודיהם לתואר ראשון וביצעו . 4

“סגירת תואר” למעט סטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הרשאים להירשם החל מהסמסטר 
ה-5 )מתוך שישה( או ה-7 )מתוך שמונה( ללימודיהם.

מועמדים בעלי תעודות מחו’’ל חייבים להמציא תרגום מאושר לעברית, או אנגלית של התעודות . 5
הדן  בסעיף  המפורטים  התנאים  אחר  למלא  עליהם  יהיה  בנוסף,  המלא.  הציונים  פירוט  כולל 
במועמדים שלמדו באוניברסיטאות בחו”ל או בשלוחות של אוניברסיטאות מחו”ל )ראה עמוד הבא(.

קבלה על תשלום דמי הרשמה )סטודנטים חוזרים מחופשת לימודים מאושרת, פטורים מתשלום . 6
דמי הרשמה(.

ובתוכנית . 7 מנהלים  במגמת  עסקים  מנהל  לתוכנית  ברישום  נדרשים  המלצות  ושתי  חיים  קורות 
לניהול ויישוב סכסוכים.

לימודי השלמה לקראת התואר השני
יותר משני קורסי השלמה,  והנדרשים להשלים  מועמדים המבקשים להתקבל ללימודי תואר שני 
יתקבלו ללימודי השלמה לקראת תואר שני. משך הלימודים במעמד זה הינו לשנה אקדמית אחת 

בלבד.
יהיו הסטודנטים רשאים ללמוד גם קורסים מתוכנית לימודי התואר  במקביל להשלמת הקורסים, 
השני, בהיקף של עד 6 נקודות זכות בסמסטר. בתום שנת ההשלמות ומילוי של כל התנאים שהוצבו 

בפניהם בהצלחה, יתקבלו הסטודנטים לתואר שני במעמד “מן המניין” )אין צורך ברישום מחדש(.

בחינת ידע באנגלית לנרשמים לתואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה
האוניברסיטה אינה מכירה בלימודי האנגלית שנלמדו באחדות מהמכללות. בוגרי מכללה שלימודי 
האנגלית שלהם לא יוכרו, יחוייבו לעבור בחינת סיווג באנגלית )אמי”ר(, או להציג ציון בקורס אנגלית 

מתקדמים 2 או מקביל, ממוסד המוכר על ידי האוניברסיטה.
תלמידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אשר נדרשים להשלים בחינת ידע באגלית או קורס באנגלית 
“מיוחד שלא לתואר” ללימודי השלמה לתואר שני. על הסטודנטים  כשפה זרה” יתקבלו במעמד 

להשלים חובה זו עד תום שנת ההשלמות. 

תנאי ההרשמה לתואר שני
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והשלימו  מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון באחת האוניברסיטאות המוכרות בארץ 
קורס השווה ברמתו לקורס “אנגלית מתקדמים 2” הנלמד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יהיו פטורים 

מחובת האנגלית כאמור לעיל.

מועמדים שלמדו באוניברסיטאות בחו“ל או בשלוחות של אוניברסיטאות בחו“ל המבקשים להתקבל 
ללימודי תואר שני, נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:

המוסד להשכלה בחו”ל קיבל רישיון פעולה מהמועצה להשכלה גבוהה לקיים בישראל שלוחה . 1
ללימודים אקדמיים.

מוסד האם הינו מוסד מוכר כמוסד להשכלה גבוהה בארצו.. 2
על המעומדים להציג אישור לפיו מוסד האם בחו”ל מכיר בלימודים המתקיימים בשלוחה בארץ, . 3

כולל הכרה לצורך קבלה ללימודים לתארים גבוהים.
על המועמדים להציג גיליון ציונים קביל המפרט את הקורסים שלמדו, תוך ציון מפורש של הקורסים . 4

שנלמדו בשלוחה ושל הקורסים שנלמדו בחו”ל ותוכניות הלימודים )הסילבוס(.
בעלי תארים מאוניברסיטאות/שלוחות בארץ מחו”ל, המבקשים להתקבל ללימודים לתארים . 5

גבוהים, יחייבו בבחינות כניסה כמקובל בעולם: GMAT או GRE, הכול בהתאם לתחום הלימודים 
אליהם נרשמו, הנרשמים לפקולטה לניהול נדרשים להבחן בבחינת GMAT, הנרשמים לפקולטה 
למדעי הרוח והחברה יידרשו להיבחן במבחן ה-GRE. על הנרשמים להמציא אישור מקורי של 

.GRE או ,GMAT-תוצאות מבחן ה
מועמדים שהמציאו את כל המסמכים המוזכרים לעיל, בקשתם תועבר לועדת הוראה של המחלקה . 6

אליה הציגו מועמדתם, לבדיקת אפשרות קבלתם. הועדה תדון בבקשת המועמד לאור הישגים 
אקדמיים ותוצאות בחינת GRE/GMAT, והם יידרשו ללמוד קורסי השלמה ברמת תואר ראשון של 
המחלקה. מעמד זה הינו לשנה אחת בלבד. בתום השנה, על המועמדים יהיה להירשם מחדש 
במועדי ההרשמה לתואר שני באותה מחלקה. בקשתם תישקל על פי הישגיהם בקורסי ההשלמה.

פרטים בדבר בחינות ה-GMAT ו-GRE ניתן לקבל באמצעות:
טלפון: 03-5175131 

www.gre.org-ו www.mba.com/mba/takethegmat :באתרי האינטרנט
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עוד על אוניברסיטת בן-גוריון באילת
דיקנאט הסטודנטים - מישהו מטפל בך!

ממשרד דיקנאט הסטודנטים מיישם באופן הנאמן ביותר את העיקרון לפיו הסטודנט נמצא במרכז. המשרד דואג 
לרווחתם של הסטודנטים, מייעץ להם ומייצג אותם בנושאים אקדמיים ואתיים וכן מסייע בתחומים כגון: מלגות 
והלוואות, דיור ומעונות, לקויות למידה, לקויות רפואיות, זכויות בזמן הריון ולידה, שיעורי עזר ומרתונים, יעוץ פסיכולוגי, 

טיפול בסטודנטים המשרתים במילואים וייצוג סטודנטים בפני רשויות האוניברסיטה.

ספריית אוניברסיטת בן-גוריון באילת
צוות הספריה מציע לסגל האקדמי ולקהל הסטודנטים סיוע ותמיכה באיתור חומר ובהשגתו.  בספריה למעלה מ-37 

אלף כותרים וכ-50 כתבי-עת בעברית  ובאנגלית, בנושאים שונים הרלבנטיים לתחומי הידע הנלמדים בקמפוס.
האוסף נועד לאפשר לימוד והרחבת ידע, ביצוע מטלות לימודיות שונות, הכנה לבחינות ועבודות מחקר. החומר 
עומד לרשותכם על המדפים והגישה אל רובו היא חופשית. קטלוג הספרים מקוון ונגיש וכולל גישה לקטלוג של 
ספריית ארן באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. חברי הסגל והסטודנטים נהנים גם  מגישה לכתבי-עת אלקטרוניים 

ולמאגרי מידע הקשורים ללימודים.
בתחילת כל שנת לימודים מחויבים הסטודנטים החדשים לעבור הדרכה בשימוש בקטלוגים ובמשאבי הספרייה. 
הדרכות ייעודיות נוספות מתקיימות במהלך שנת הלימודים, וצוות הספרייה מעניק שירותי יעץ, סיוע אישי  והדרכות 

קבוצתיות על פי צרכי המשתמשים.
שירות השאלה בין-ספרייתית מספריות אחרות בארץ מספק )תמורת תשלום( ספרים ומאמרים שאינם מצויים 

באוסף הספרייה.
לרשות הסטודנטים עומדות מכונות צילום בכניסה לספרייה ומדפסות ציבוריות.

מעונות סטודנטים 
ומגבית קנדה, אוכלס לראשונה בשנת  ידי האוניברסיטה בשיתוף קרן רש”י  בניין המעונות החדש, שנבנה על 
הלימודים תש”ע )2009-2010(. מעונות הסטודנטים החדשים נועדו להציע לסטודנטים שאינם תושבי אילת מגורים 
בתנאים מצוינים ובמחיר נוח. הדירות נבנו בסטנדרט בנייה מוקפד, ועוצבו כך שיאפשרו  פרטיות מירבית לסטודנטים 
החולקים אותן: לכל סטודנט חדר פרטי, כאשר הסלון והמטבחון משותפים. בכל דירה שני חדרי מקלחת ושירותים. 
הדירות מרוהטות ומצוידות, ובבניין מוצבות מכונות כביסה וייבוש בשירות עצמי לרווחת הסטודנטים. בבניין קיימות 

דירות המותאמות לנגישות לנכים, ויחידות מגורים המתאימות למגורי זוגות.  

אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים הינה גוף המייצג את ציבור הסטודנטים בקמפוס ופועל למענם. האגודה מטפלת בקידום ענייני 
הסטודנטים בתחומים רבים ומייצגת את הסטודנטים בפני ארגונים ומוסדות שונים. בנוסף, האגודה מארגנת פעילויות 

חברתיות ותרבותיות )מסיבות סטודנטים( פעילויות ספורט, ועוד. 

שפע של אפשרויות תעסוקה לסטודנטים
קיים שיתוף פעולה הדוק עם מעסיקים המציעים עבודה המתאימה לסטודנטים לומדים. אילת היא עיר עם ניחוח 
בינלאומי ושופעת מקומות עבודה. בעוד שבערים אחרות סטודנט חייב לחפש עבודה, באילת, על-פי-רוב, מקומות 
העבודה באים לחפש את הסטודנט. בתי מלון בעיר ומקומות עבודה אחרים מספקים הזדמנויות לעבודה לפי 
ועבודה  שעות, ומתחייבים להתחשב בימי הלימוד ובמערכת הבחינות של הסטודנט, כך שניתן לשלב לימודים 

בנוחיות מרבית. 

הטבות תושב אילת
סטודנט באוניברסיטת בן-גוריון באילת שהעתיק את כתובת המגורים לעיר אילת, זכאי להטבת “תושב אילת”. זכאות 
זו מקנה שפע של הנחות משמעותיות במבחר בתי עסק ומסעדות בעיר וכן טיסות לאילת וממנה במחירים מוזלים.
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באוניברסיטת בן-גוריון באילת תקבלו את כל היתרונות של אוניברסיטה 
גדולה וכל היתרונות של קמפוס קטן.

תוכניות הלימוד ותעודת הבוגר ללומדים בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון 
זהות לחלוטין ללומדים בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

שמשקיעים  מנטורים,  גם  הם  המרצים  באילת  בן-גוריון  באוניברסיטת 
בסטודנטים ומלווים אותם בדרך להצלחה.

של  מגובשת  מקבוצה  חלק  תהיו  באילת  בן-גוריון  באוניברסיטת 
סטודנטים שנהנים מיחס אישי, קבוצות לימוד קטנות ומחוויית לימודים 

ייחודית, שמאפשרת לכם להתפתח ולממש את היכולות שלכם.

מלאה  למלגה  זכאים  שלנו  הסטודנטים  השקעה!  מלגה.  סתם  לא 
לשלוש שנים לתואר הראשון ושנה ראשונה חינם למסיימי שירות צבאי 

או לאומי.

באוניברסיטת בן-גוריון באילת, מעונות חדישים הנבנו בסטנדרט בנייה 
מוקפד, ועוצבו כך שיאפשרו פרטיות מרבית לכל הסטודנטים.


