
   

 

 

05.02.2023 

 ג ' תשפ" ב   סמסטר   – רישום לקורסים לתואר ראשון  

 שלום רב, 

לקורסים   רישום  בנושא  מידע  למדעי    לסטודנטים.ות להלן  בפקולטה  הראשון  התואר 

 : ההנדסה 

 שעות הרישום לקורסים בחלוקה לפי שנים 

 08.03.2023    ג תשפ"   באדר    ט"ו   רביעי ביום    יפתח י   ג פ" סמסטר ב' תש 

, מומלץ לעיין בנוהל הלימודים של תואר ראשון, המפורסם באתר  .ן ם ליבכ לתשומת  

 .ן וזכויותיכם   .ן הפקולטה, לגבי חובותיכם 

 רישום לקורסים  הרישום יתקיים ב 

מערכת שירות מידע  ב המפורסמת    לפני התחלת הליך הרישום יש לעיין במערכת השעות 

   אישי לסטודנט 

חובות.  .ן ם ליבכ לתשומת   תשלום  בודקת  הממוחשבת  המערכת    .ות סטודנטים   , לכן , 

 אשר לא ישלמו את כל חובותיהם, לא יוכלו לערוך רישום לקורסים. 

 

 שנה א' 

 לפי החלוקה הבאה:   28.02.2023  ' ג ביום  

מהשעה   • ומחשבים:    -   09:00החל  חשמל  להנדסת  הספר  להנדסת  בית  המחלקה 

 . הנדסת מערכות תקשורת ו   התוכנית להנדסת מחשבים ,  חשמל ומחשבים 

הנדסת  ,   הנדסת בניין   - אזרחית וסביבתית   ה הנדס המחלקה ל   -   09:30החל מהשעה   •

 והתוכנית להנדסת נתונים.   מערכות תוכנה ומידע 

 כימית המחלקה להנדסה    , המחלקה להנדסת תעשייה וניהול   -   10:00החל מהשעה   •

 . המחלקה להנדסה ביורפואית ו       

מהשעה   • מכונות   -   10:30החל  להנדסת  חומרים    , המחלקה  להנדסת  המחלקה 

 . סת ביוטכנולוגיה והמחלקה להנד 

 התוכנית להנדסת תוכנה:   סטודנטים.ות 

 יערכו את הרישום לקורסים בשנים א' ב' במסגרת הפקולטה למדעי הטבע.  •

 

 16:00-23:59ויפתח שוב מהשעה:   12:00ייסגר בשעה    הרישום לקורסים חלון  

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
https://bgu4u22.bgu.ac.il/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
https://bgu4u22.bgu.ac.il/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP


 

 

 '  ב שנה  

 לפי החלוקה הבאה:   26.02.2023'  א ביום  

 . הנדסת חומרים , המחלקה ל המחלקה להנדסת מכונות   -   09:00החל מהשעה   •

מהשעה   • ביורפואית ה   -   09:30החל  להנדסה  כימית ,  מחלקה  להנדסה    , המחלקה 

 . הנדסת בניין   - אזרחית וסביבתית   ה הנדס ,המחלקה ל   הנדסת ביוטכנולוגיה 

מהשעה  הח  • ה   -   10:00ל  ומחשבים:  חשמל  להנדסת  הספר  להנדסת  בית  מחלקה 

 . הנדסת מערכות תקשורת ו   התוכנית להנדסת מחשבים   , חשמל ומחשבים 

מהשעה   • וניהול     - 10:30החל  תעשייה  להנדסת  להנדסת  המ   , המחלקה  חלקה 

 נתונים. התוכנית להנדסת  ו   מערכות תוכנה ומידע 

 תלמידי התוכנית להנדסת תוכנה: 

 יערכו את הרישום לקורסים בשנים א' ב' במסגרת הפקולטה למדעי הטבע.  •

 

 16:00-23:59: ויפתח שוב מהשעה   12:00ייסגר בשעה    הרישום לקורסים חלון  

 

 ' ג שנה  

 : לפי החלוקה הבאה    21.02.2023'  ג ביום  

ומחשבים:      -   09:00החל מהשעה   • להנדסת חשמל  להנדסת  בית הספר  המחלקה 

 . המחלקה להנדסת מערכות תקשורת ו   התוכנית להנדסת מחשבים   , חשמל ומחשבים 

מהשעה   • וניהול   -   09:30החל  תעשייה  להנדסת  ל   המחלקה    ה הנדס ,המחלקה 

 . הנדסת בניין   - אזרחית וסביבתית 

מהשעה   • מכונות     -   10:00החל  להנדסת  חומרים    , המחלקה  להנדסת  המחלקה 

 . המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה ו 

,הנדסת מערכות תוכנה    -   10:30החל מהשעה   • ביורפואית  ,הנדסה  כימית  הנדסה 

 התוכנית להנדסת תוכנה. ו   התוכנית להנדסת נתונים   , ומידע 

 

 16:00-23:59: ויפתח שוב מהשעה   12:00ייסגר בשעה    הרישום לקורסים חלון  

 

 

 

 

 

 



 

 ' ד שנה  

 לפי החלוקה הבאה:   19.02.2023'  א ביום  

מהשעה   • חומרים    -   09:00החל  להנדסת  המחלקה  מכונות,  להנדסת  המחלקה 

 . נדסת ביוטכנולוגיה מחלקה לה ה ו 

מהשעה   • להנדסת    –   09:30החל  המחלקה  ומחשבים:  להנדסת חשמל  הספר  בית 

 . חשמל ומחשבים, התוכנית להנדסת מחשבים, הנדסת מערכות תקשורת 

מהשעה   • וניהול   -   10:00החל  תעשייה  להנדסת  ל   , המחלקה    ה הנדס המחלקה 

וסביבתית אזר  בניין   - חית  תוכנה הנדסת  להנדסת  התוכנית  להנדסת  ,  ,  התוכנית 

 . נתונים 

מהשעה   • כימית   - 10:30החל  ביורפואית ,  הנדסה  תוכנה    , הנדסה  מערכות  הנדסת 

 . ומידע 

 

 16:00-23:59ויפתח שוב מהשעה:   12:00ייסגר בשעה    הרישום לקורסים חלון  

 

 

 רישום לקורסים כלליים 

 12:00החל מהשעה    19.02.2023'  א יום  - שנה ד'  

 12:00החל מהשעה    21.02.2023'  ג יום    - שנה ג'  

    על בסיס מקום פנוי בלבד.   09:00מהשעה    08.03.2023'  ד   החל מיום    - שנים א' + ב' 

 לא לפנות בנושא במידה ואין מקום.    .ן אבקשכם 

ם  לקורסים כלליים לפני מועדי הרישום המצוינים מעלה, רישומ   מו שירש  .ות ים תלמיד 

 יבוטל. 

    

 למעט ללא שפות זרות וספורט )   בפקולטה מאושרים קורסים כלליים ממדעי הרוח 

 6  - במחלקות הנדסת מכונות והנדסת מערכות תוכנה ומידע והנדסת נתונים , מעבר ל  

ה נק"ז   בנוסף  ממדעי  מאושר  ספורט   1רוח  סמך  ( נק"ז  על  נקבע  בהם  הסופי  , שהציון 

 . ( ולא ציון מילולי )עובר/נכשל(   010-0, והציון בהם מאוני ) בחינה מסכמת 

רשימת קורסים ממדעי הרוח הכוללת תיאור הקורס ופרטים נוספים מופיעים בדף הבית  

רשימת קורסים כללים מאושרים    של אתר הפקולטה תחת מבזקים או בקישור שלהלן: 

    ר " ממדה 

 בקישור:  כלליים המלאה והמפורטת מופיעה  , רשימת הקורסים ה .ן לנוחיותכם 

כלליים  קורסים  למחלקה,כולל  שעות  מערכת  תעו .    מסך  למועד  הרשימה  בסמוך  דכן 

 הרישום. 

https://in.bgu.ac.il/engn/Documents/General/GeneralCourses2023-2.pdf
https://in.bgu.ac.il/engn/Documents/General/GeneralCourses2023-2.pdf
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco


שנים    .ות )סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תש"ף    .ות סטודנטים   .ן בכם י לתשומת ל 

   תחת חובת הקורסים הכלליים. נק"ז    6ישלימו  '(  ד   - א'  

 

 

הטבע    .ות סטודנטים  למדעי  הפקולטה  עם  כפול  בתוכנית    – לתואר  לבדיקה  בהתאם 

ונדרש   במידה  השונות.  בתוכניות  הכלליים  הקורסים  חובת  לגבי  נק"ז    4הלימודים 

ו   2- ל   מו יירש   .ות ים הסטודנט  נוספים תחת רכיב טבע    2- נק"ז תחת רכיב הנדסה  נק"ז 

 בהתאם לכללים הנהוגים בכל פקולטה. 

 תקופת השינויים 

 8:00-10:00בין השעות    08.03.2023'   ד תקופת השינויים תחל ביום  

בשעה   23.03.2023'  הבאופן רצוף עד יום    09:00החל מהשעה    09.03.2023'  היום  משך ביות

13:00 

 בלבד!   באמצעות המייל /מענה טלפונירכזות לענייני סטודנטים לפנות ל ניתן 

 

 בחינות סמסטר   ובחינות מועד מיוחד 

ב'  בחינות סמסטר  בתאריך   תקופת  בתאריך  23.6.2023  תחל  ותסתיים   ,4.8.2023  .

 . 6.8.2023  - בחלק מהקורסים בחינת מועד ב' תתקיים בשבוע של ה 

הרישום   מועד  לפני  חדרים  ללא  תשובצנה  הבחינות  כל  הבחינות  יחידת  הנחיית  לפי 

.  ו/או בשעת הבחינה   יתכנו שינויים בתאריכי הבחינה לאחר תקופת השינויים,    . לקורסים 

 לוח בחינות מעודכן. דבר  להתעדכן לאחר תקופת השינויים ב   .ות באחריות הסטודנטים 

במהלך  ו   6.8.2023החל מתאריך  תתקיימנה    ג פ" בחינות מועד מיוחד סמסטר ב' תש 

תיתכן גלישה גם לתחילת סמסטר  .   אם יתקיים   עם בחינות קורסי הקיץ   בשילוב הקיץ,  

 . ד א' תשפ" 

י  שפורסם. ח לא  לאחר  מיוחד  מועד  בתאריך  שינוי  באתר    ול  יפורסם  הבחינה  תאריך 

לפני הבחינה, כמתחייב לפי נוהל הבחינות האוניברסיטאי. הגשת בקשות    3הפקולטה עד  

 ורס. למועד מיוחד תנוהל באמצעות מערכת מועדים מיוחדים עם פרסום ציוני מועד ב' בק 

 לא תתקיימנה בחינות מועד מיוחד.    20-25.8.2023בין התאריכים  

באנגלית,   א'  מועד  בחינת  עם  חפיפה/סמיכות  בקורס  בכל  א'  מועד  לבחינת  לגשת  יש 

 החופף/הסמוך ולא לבחינה באנגלית. 

יחליטו להיבחן בשתי הבחינות באותו היום, לא יהיו    .ות מובהר בזאת, במידה וסטודנטים 

 לשלושה מועדי בחינה בקורס באנגלית או בקורס החופף.   .ות זכאים 

בנושא   האוניברסיטאי  הבחינות  לנוהל  בהתאם  תינתן  מיוחד  למועד  הזכאות 

 חפיפה/סמיכות מבחנים. 

 

רסם באתר  הכולל את פרק הזכאות למועדים מיוחדים, מפו   נוהל בחינות אוניברסיטאי 

 מזכירות אקדמית/ תקנונים ונהלים, להלן קישור: 



   נוהל בחינות אוניברסיטאי 

 שלא לתואר    .ות סטודנטים רישום לקורסים ל 

שלא לתואר יערכו רישום לקורסים אצל הרכזת לענייני סטודנטים, לאחר    .ות סטודנטים 

ועדת ההוראה   .ת שיושב  ובכפוף    .ת המחלקתי   ראש  יאשר את תכנית הלימודים שלהם 

 לעמידה בתנאים הנדרשים במסגרת זו. 

 ית כשפה זרה  אנגל 

בהתאם לנהלי האוניברסיטה יש להשלים לימודי אנגלית כשפה זרה עד תום השנה השנייה 

 . .ן שלא יעמדו בכך יופסקו לימודיהם  .ותסטודנטים. .ןללימודיכם

-בשנים מתקדמות )ג'  .ותברישום לקורס אנגלית תינתן עדיפות לסטודנטים  .ןבכםילתשומת ל

 ב'( על מנת שיוכלו להשלים חובה זו במועד. 

חייבי   .ות סטודנטים  בסיסית,  אנגלית  לרמת  אנגלית    .ות ם שסווגו  לקורס  להירשם 

 . .ן ם ה בסמסטר הראשון ללימודי 

"אנגלית כשפה    יחידה לקבלת פרטים לגבי השלמת קורסי האנגלית יש להתעדכן באתר ה 

 . זרה" 

חייבים סטודנטים.ות   א'  הספרייה"    .ות שנה  "הכרת  לקורס  וכן    360-1-0011להירשם 

 . 900-5-5001ללומדה "למניעת הטרדה מינית"  

 בדיקת הרישום 

מתאים   שבוצע  הרישום  אם  לבדוק  יש  השינויים,  או  לקורסים  הרישום  תהליך  בתום 

לרישום המבוקש ואם סך נקודות הזכות מתאים. יש להדפיס עותק מהרישום לקורסים  

 לא יאושר רישום בדיעבד לקורסים, לכן בדקו היטב את התדפיס. אסמכתא לרישום.  כ 

במקרה של תקלה בהליך הרישום, יש לפנות מיד לרכזת הסטודנטים או למערך המחשוב  

לפי סוג התקלה. לא תתקבלנה בדיעבד בקשות לרישום או לשינוי ברישום בשל תקלה  

 שלא דווחה בזמן אמת. 

לרישו  בקשות  של  בפקולטה,  במקרה  הסטודנטים  רכזות  באמצעות  עליכם ם    .ן מוטלת 

הרישום המבוקש. יש להוציא    .ן התקבלה ובוצע עבורכם  .ן האחריות לבדוק אם בקשתכם 

 תדפיס מעותק הרישום שבוצע כאסמכתא. 

   מערכת מלאה 

תנאים  שנם פרסי כניסה ופרסי הצטיינות שמותנים בין היתר במינימום נקודות זכות. ה י 

האקדמית.   המזכירות  באתר  מפורסמים  הצטיינות  ופרסי  כניסה  פרס  לקבלת 

שנתקלים .ות סטודנטים  בבקשת    .ות ,  יפנו  הנדרשות,  הזכות  נקודות  בצבירת  בבעיה 

להם   .ית סטודנט  שתסייענה  סטודנטים,  לענייני  נוספים    .ן לרכזות  לקורסים  ברישום 

 במטרה להגיע לסך נקודות הזכות הנדרשות. 

 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/exams.pdf


 

 יפול מיוחד דמי ט 

אם   )אפילו  מיוחד  טיפול  תחויב בדמי  הפקולטה  או מנהלי  הנקובים  חריגה מהמועדים 

 החריגה תאושר(, בהתאם לכללים הנקבעים על ידי מדור חשבונות סטודנטים. 

 אישור לימודים 

לעצמכם  להדפיס  תוכלו  לקורסים  הרישום  ואישור    .ן בתום  לקורסים  רישום  תדפיס 

: הנפקת אישורים  .ן ם ליבכ ת המזכירות על אישור זה. לתשומת  לימודים. אין צורך בחותמ 

ידי רכזות הסטודנטים בפקולטה כרוכה בתשלום, לכן מומלץ להוציא   על פי בקשה על 

 מספר אישורים לשימושים שונים בתום תקופת השינויים. 

 

 ניתן להיכנס דרך אתר הפקולטה למדעי ההנדסה:   -   כתובות האתרים המחלקתיים 

 מחלקות ויחידות הפקולטה להנדסה 

 רשימת רכזות לענייני סטודנטים בפקולטה: 

רכזת   מחלקה שם ה 

 הסטודנטים 

 e-mail טלפון 

הנדסת חשמל  

ומחשבים.  

שמות משפחה  

 בחלוקה 

 י' - לאותיות א' 

 

 alonihad@bgu.ac.il 08  –   6461440 הדר פליישר 

הנדסת חשמל  

 ומחשבים 

שמות משפחה  

בחלוקה  

 ת' - לאותיות כ' 

 ctehila@bgu.ac.il 08  - 6477227 תהילה כהן 

 הנדסת מכונות 

משפחה   שמות 

בחלוקה  

 לאותיות  

 כ'  - א' 

 אביגיל שיפרין 

 

6477228   -  08 ashifrin@bgu.ac.il 

http://in.bgu.ac.il/engn/Pages/DepartmentsAndUnits.aspx


רכזת   מחלקה שם ה 

 הסטודנטים 

 e-mail טלפון 

 הנדסת מכונות 

משפחה   שמות 

בחלוקה  

 לאותיות  

 ת'    – ל'   

 hadarbrk@bgu.ac.il 08-6428699 הדר ברקוביץ' 

 הנדסה כימית 

 

 vaknini@bgu.ac.il 08  -   6461447 ענבל רואש 

הנדסה  

 ביורפואית 

 

 vaknini@bgu.ac.il 08  -   6461447 רואש ענבל  

ה  י הנדסת תעשי 

 וניהול. 

 

משפחה   שמות 

בחלוקה  

 כ' - לאותיות א' 

 

 tabulo@bgu.ac.il 08  -   6461216 אורטל סיאדה 

תעשיה   הנדסת 

 וניהול. 

 

משפחה   שמות 

בחלוקה  

 ת' - לאותיות ל' 

 

 ritami@bgu.ac.il 08  -   6477226 ריטה מזרחי 

 הנדסת חומרים 

 

 galitb@bgu.ac.il 08  -   6461441 בלנק גלי  

הנדסת  

 ביוטכנולוגיה 

 

 galitb@bgu.ac.il 08  -   6461441 גלי בלנק 

הנדסת  

מערכות  

תקשורת  

והנדסת  

 מחשבים  

 08  -   6479402 עינב ברוך 
 

okun@bgu.ac.il 



רכזת   מחלקה שם ה 

 הסטודנטים 

 e-mail טלפון 

הנדסת תוכנה  

 ב' - שנים א' 

 suisac@bgu.ac.il 08  -   6477138 חן שפירא 

תוכנה   הנדסת 

 ד' - ג' שנים  

 08  -   6479402 עינב ברוך 
 

okun@bgu.ac.il 

הנדסת מערכות  

 תוכנה ומידע  

והתוכנית  

 להנדסת נתונים 

 ג'ניפר קישון 

 

6461217   -  08 jcardozo@bgu.ac.il 

הנדסה אזרחית  

 וסביבתית 

 )הנדסת בניין( 

שמואל   אורית 

 בוצר 

08-6477611 botzero@bgu.ac.il 

 

 

 הממונות על המנהל במחלקה לבין הרכזות לענייני סטודנטים  חלוקת תפקידים בין  

 

 הנושאים המטופלים בפקולטה על ידי הרכזות  לענייני סטודנטים: 

אחריות וטיפול ברישום באינטרנט, טיפול במעוכבי רישום, פתרון בעיות בנושא   •

 רישום. 

אחריות ומעקב בנושא החלטות מעבר, קביעת מצב אקדמי ומעקב אחר מעמד   •

 אקדמי. 

אל מול גורמים רלוונטיים במחלקות האקדמיות:    .ות טיפול בבקשות סטודנטים  •

 חופשות לימודים, הפסקות לימודים, מועדים מיוחדים ומילואים. 

פתיחת מקומות בקורסים )נעשה במחלקות, הפניה לרכזות לענייני סטודנטים   •

 בלבד( 

 הקלדת ציונים וערעורים למערכת מנהל תלמידים.  •

 לפטור )אישור באחריות ועדת הוראה מחלקתית(, ניהול מעקב.   קבלת בקשות  •

סגירת תואר )אישור תוכנית לימודים כבסיס לסגירת התואר(, הפקת אישורי   •

 זכאות, בדיקת תעודות. 

והפקת אישורים )בקשה לגיליון ציונים חתום, אישור    .ית בדיקת חובות סטודנט  •

ודים מפורט וכו' (. כמו כן,  זכאות לתואר, אישור לימודים באנגלית, אישור לימ 

ניתן להנפיק ישירות דרך אתר האינטרנט: תדפיס ייעוץ, אישור לימודים חתום  

 לסמסטר. 



 

 במחלקה    המנהל הנושאים המטופלים במחלקות על ידי הממונות על  

 הכנת שנתון ועדכונו.  •

 הכנת תוכנית לימודים.  •

 בניית מערכת שעות ושיבוץ מרצים ועוזרי הוראה.  •

 רות בחינה לאחר אישור רמ"ח ליחידת מס"ר. העברת מחב  •

 קביעת והזנת נקודות זכות בקורס )באחריות ועדת הוראה מחלקתית(.  •

 קביעת והזנת קורסי קדם )באחריות ועדת הוראה מחלקתית(.  •

 פרסום הודעות בנושאים סמינרים מחלקתיים, אירועים מחלקתיים.  •

 טיפול בנושא חדרים להרצאות.  •

 אות, סמינרים לעוזרי הוראה . הזמנת עזרי הוראה להרצ  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , סמסטר מוצלח   בברכת 

   

 מזכירות הפקולטה למדעי ההנדסה                 

 

 

 

 


