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 ג תשפ"' אחוזר רישום לקורסים סמסטר 
 ים, ות/ים יקריות/סטודנט

 23.10.2022 ,גתשפ"תשרי ב כח', ראשוןיפתח ביום    גא' תשפ"סמסטר 

 כל הסטודנטים מחויבים להירשם לקורסים. 

 ביולוגיה ימית(:הרישום לקורסים יתבצע באמצעות האינטרנט בתאריכים ובשעות הבאים )פרט לתלמידי 

  בלבד! 09:00-23:59בין השעות  2+3/10/2022 א'+ב'בימים  תואר ראשון ושני :

לקורסים   לרישום  הזמן  חלונות  הרישום  10-כלבדיקת  תחילת  לפני  ל   ,ימים  להיכנס  האוניברסיטה  יש  לשונית   אתר 

 ".לרישום לקורסים חלונות זמן "  מנהל תלמידים  -אזור אישי לסטודנטים/יות לסטודנטים 

 סטודנטים שלא יוכלו להירשם לקורסים במועדים הנ"ל, יעשו זאת בתקופת השינויים בתאריכים הבאים:  

 23.10.2022   13:00בשעה  06.11.2022ועד לתאריך  8:00החל מהשעה 

 

 גא' תשפ"מערכת שעות לסמסטר 

 את מערכת השעות ניתן לראות בקישור הבא: 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco 

 ייתכנו שינויים במערכת השעות! אנו ממליצים לבדוק את המערכת שוב לפני ימי הרישום.

 )ברירת המחדל זו האוניברסיטה בבאר שבע( קמפוס אילתנא הקפידו לבחור את 

 ואת התואר הנכון )ברירת המחדל היא תואר ראשון(.

סטודנטים הלומדים במחלקה למדעי הרוח והחברה )חטיבות( יבצעו חיפוש לפי החטיבה הרלוונטית לפי הפירוט  

 הבא: 

 )יש לשים לב לבצע חיפוש מחלקות בדיוק לפי הפירוט הנ"ל(

 (117) -בי אנושבחטיבה לניהול משא

 ( 183במחלקה ללימודי תקשורת )

 (  198)-לניהול ויישוב סכסוכים  במחלקה

 ( 124)-במחלקה ללימודי המזרח התיכון

 (122)-במחלקה לספרות עברית

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco


 

 (134) תלאומנויובמחלקה 

 (155בחטיבה לאמנות יצירה )

 וקורסים כלליים. ( כאן ניתן למצוא את קורסי האנגלית 151במחלקה ללימודים כלליים )

 מלונאות ותיירות מסלול מורחבת בלימודים רב תחומיים(  682בחטיבה למלונאות )פקולטה לניהול מחלקה 

 ( 101פסיכולוגיה )

 ( 144עבודה סוציאלית )

 ( 681ניהול )

 (682ניהול מלונאות ותיירות )

 (687תואר שני מנע"ס )

 (480תואר שני מדיניות וניהול מערכות בריאות )

 ( 102תואר שני סוציולוגיה ארגונית )

 לביצוע הרישום לקורסים יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

 לאתר אוניברסיטת בן גוריון לחץ כאן כניסה לאתר האוניברסיטה  .א
 לשונית "לסטודנטים"  .ב
 "וקישורים הנחיות  –"רישום לקורסים  -רישום לקורסיםתחת  .ג
 תעודת זהות סיסמא  שם משתמש  .ד
 יש להקפיד להירשם ברכיבי הלימודים הנכונים בהתאם לקורסים.  .ה

 

 יש לפנות לרכזת המחלקה.-סטודנט שאין לו רכיב לימודים פתוח או חלונות הזמן סגורים עבורו

 

 הודעות כלליות:

 

"לומדה להכרת החוק והנהלים אוניברסיטאי מקוון -קורס כללהשלים כל סטודנט חייב לבמהלך התואר  .1

סטודנט שלא יעמוד בדרישה זו לא יהיה רשאי להירשם לקורסים   .900-5-5001 למניעת הטרדה מינית"

 . הקורס יפתח במודל לאחר הרישום. העוקבבסמסטר 

 חובות הכספיים הקודמים. התנאי מוקדם לביצוע הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת כל  חשוב!! .2

את מערכת השעות יש לבנות במקביל לתכנית הלימודים בכל מחלקה, את התכנית ניתן למצוא באתר הקמפוס  .3

 תחת לשונית לסטודנטים, מצ"ב קישור מתאים:

 לתכניות הלימודים לחץ כאן

. על כל סטודנט לוודא בסיום כל שינוי שנערך  בניית מערכת שעות ורישום לקורסים הם באחריות הסטודנט .4

הסמסטר. לא לשכוח   ולשמור עליו עד תום  רישום לקורסים" תדפיס"ברישום לקורסים כי כל הקורסים מופיעים ב

ללחוץ על "שגר בקשה" בסיום בחירת הקורסים )בקורסים שנתיים יש לוודא רישום לשני חלקי הקורס בסמסטר  

 הרלוונטי(.

לאחר תום תקופת השינויים לא תתאפשר הוספת/ביטול קורסים. במידה ויאושר רישום מאוחר, הנ"ל יהיה  .5

 כרוך בקנס. 

 אים ללמוד, הקורסים לא יוכרו בתואר ולא יאושר ביטולם. סטודנטים שנרשמו לקורסים שאינם רש .6

http://www.bgu.ac.il/
http://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/4students.aspx


 

על חופשת לימודים/הפסקת לימודים,   בכתבסטודנטים שלא ירשמו לקורסים עד תום תקופת השינויים ולא יודיעו  .7

 יופסקו לימודיהם. החזרה ללימודים דרך מדור רישום. 

אישורי לימודים ניתן להפיק באופן עצמאי וללא תשלום נוסף באמצעות האינטרנט, עבור הסמסטר הנוכחי ולא  .8

 )אישורים הניתנים על ידי מזכירות הפקולטה כרוכים בתשלום(. לאחר ביצוע הרשמה לקורסים יאוחר מסיומו 

  של קמפוס אילת )מסיבת פורים ויום הסטודנט ללוח השנה האקדמי לחץ כאןמצ"ב קישור ללוח השנה האקדמי:  .9

 יתואמו מול אגודת הסטודנטים של אילת ויפורסמו בהמשך(. 

 

 הודעות אקדמיות

 

לאתר    .ברסיטה לידיעת הזכויות והחובותהקיים באתר האוני הרלוונטית לקרוא את שנתון הפקולטה חובה .1

  השנתונים לחץ כאן

 בשל זכויות היוצרים , הקלטת מרצים בעת מתן הרצאה ללא ידיעתם אסורה. במקרה של עבירה  .2

 .ניתן להגיש את הסטודנט לבית דין למשמעת

: לקורסים כלליים ולקורסי אנגלית יש להירשם דרך רכיב  לדוגמא ,הנכונים להירשם לפי הרכיבים חשוב ביותר: .3

תלמידי החטיבות ירשמו לכל חטיבה  . 682הנרשמים דרך רכיב  ניהול מלונאות ותיירותתלמידי , למעט 151

 המפורט לעיל.  בנפרד לפי מספר הרכיב של החטיבה

 השנה השנייהעד לתום   עד לסיום חובת האנגלית, -, ברצףיש ללמוד את קורסי האנגלית החל מסמסטר א' .4

 ( 151ללימודים. את רשימת קורסי האנגלית ניתן למצוא במערכת השעות במחלקה ללימודים כלליים )

 

מחויבים בקורס תוכן בשפה והלאה, ( 2021) תשפ"אשהחלו לימודיהם משנת סטודנטים  -והבהרה תזכורת .5

מי שהחל מתשפ"ב ויש לו פטור מאנגלית  בקורס תוכן אחד.  האנגלית. מי שהחל בתשפ"א ויש לו פטור, מחוייב

( קורסים אחדצריך קורס תוכן  אנגלית מתקדמים ב' מי שלומד) תוכן בשפה האנגלית יקורסשני ללמוד   מחוייב

אלו יש למצוא במערכת השעות למחלקה, יכולים ללמוד את הקורסים רק מי שיש לו פטור באנגלית או ברמת  

 מתקדמים ב'.  

 הודעות פרטניות לפי חטיבות 

 

לשנה  יינתן בסמסטר ב' נק"ז עם ציון עובר/לא עובר 1"עיצוב דיגיטלי ועריכת וידאו"  הקורס-חטיבת תקשורת .1

 בחטיבת תקשורת בסמסטר א'.  אחד בלבדתשפ"ג יינתן קורס בחירה  כמו כן, בשנת  .ג'

.  מראש ובאישור ראש התכניתנק"ז מחוץ למסלול  10ניתן לקחת רק עד  - ניהול ויישוב סכסוכיםחטיבת  .2

שימו לב, במערכת של סמסטר ב' יפורסם הקורס המרוכז שיינתן נק"ז.  2הקורס "גישור" יינתן במתכונת של 

 נק"ז עם פרופ' אמנון גלסנר, יהיה ניתן להירשם אליו בזמן הרישום לקורסים של סמסטר ב' ולא בקיץ.  2בקיץ 

מחטיבת אומנות, מאושר כבחירה לטובת חטיבת   134-1-0240הקורס "סקירת האמנות בישראל"  -חטיבת ספרות .3

 . 11:00-13:00ס יינתן ביום ד' ספרות. הקור

אחת   הסמינר השנתי בספרות ייפתח השנה לשנים ב'+ג' )לא כולל תכנית הצבא( מי שעשה מבוא אחר ובחירה

 אחת לשבועיים.  14:00-18:00הסמינר יתקיים ביום חמישי  .בשנה ב'הסמינר , יוכל לקחת לפחות

https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib1/2022-2023.pdf
http://in.bgu.ac.il/Pages/yearbooks.aspx
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 תיפתח שנה א' בחטיבה זו. בסמסטר א' תשפ"ג לא  חשוב ביותר!!-חטיבת מזרח תיכון .4

 לא יוצע שוב בשנה הבאה., ככל הנראה .יינתן בסמסטר ב', כל הסטודנטים מתבקשים לקחת אותו השנההסמינר  

 

שימו לב, את רשימת הקורסים הכלליים ניתן להפיק דרך "מערכת שעות למחלקה" לבחור את   -קורסים כלליים .5

בלבד ותצא רשימה   "שגר"ו "אשר"ל" קורסים כלליים ואז ללחוץ על "כול (151) המחלקה ללימודים כלליים

   https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco מלאה.

כגון: "יסודות הרישום" ו"יסודות   אמנות יצירהמספר מקומות מוגבל בקורסי  לראשונה השנה אנו מציעים **

 מקומות בלבד!  כל הקודם זוכה. )בקורסים אלו יש צורך לקנות ציוד 5 -כהציור בצבע", בכל קורס ייפתחו 

 ( מתאים

 חטיבת ספרות, יש לתת קדימות לקורסים אלו בבניית מערכת השעות. .6

 כירות לענייני סטודנטים:מז

 מומלץ לתאם מראש.11:00-09:00השעות: ד' בין -'א: בימים שעות קבלת קהל . 

 :13:00-11:00ד' בין השעות - 'אבימים  שעות מענה טלפוני. 

  ביום חמישי אין מענה טלפוני ואין קבלת קהל 

 

 פרטי ההתקשרות עם הרכזות לענייני סטודנטים באילת:

 selalin@bgu.ac.il  08-6304547 ע. רמ"ן אקדמי גב' לינור איטח 

  elsimion@bgu.ac.il  08-6304559 גב' אליזבט סימיון 

סוציולוגיה  תקשורת, סכסוכים, ספרות, מזרח תיכון, אמנות, תואר שני מנע"ס, תואר שני  אנגלית,רכזת של המחלקות: 

. , ותואר שני ניהול מערכות בריאותארגונית  

  baranad@bgu.ac.il  08-6304507 גב' עדי ברן-חבה 

.הנדסהו ראשון ושני תואר עבודה סוציאלית פסיכולוגיה,רכזת של המחלקות:   

08-6304538elhamn@bgu.ac.il גב' אלהאם נבואני  

. חטיבת משאבי אנושו ניהול, ניהול מלונאות ותיירות ,תואר ראשון ביולוגיה רכזת של המחלקות:     

 

, ופורייהשנת לימודים מוצלחת  בברכת  

 צוות המזכירות לענייני סטודנטים – קמפוס אילת 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
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