
 
 2019ביולי,  17

 "פסמסטר א' תשל לקורסיםהנחיות הרשמה 

הפקולטה למדעי הבריאות מברכת את ציבור הסטודנטים, ותיקים וחדשים כאחד, לקראת שנת הלימודים 

 ת ההנחיות שלהלן בעיון.רייה, מהנה ומוצלחת. נודה על קריאומאחלת שנת לימודים פו"פ תש

  27.10.2019בנגב תחל ביום א'  גוריון -בןשנת הלימודים האקדמית הרשמית באוניברסיטת 

בפקולטה למדעי הבריאות קיימות תכניות לימודים שונות המתחילות במועדים מוקדים יותר, כמפורט 

 .22.10.2019 –ד' -ג' יםשנ –: תואר ראשון ת הספר לרוקחותיב להלן:

טודנטים, קידומם וכללי התנהגות מופיעים בשנתון הפקולטה למדעי מידע חשוב הכולל נוהל הערכת ס

 הבריאות המתעדכן מדי שנה ומפורסם במועד פתיחת שנת הלימודים. 

כלל הסטודנטים באוניברסיטה נדרשים לבצע רישום לתכנית הלימודים במערכת מנהל תלמידים עבור כל 

הסטודנט בלבד, ביצוע הרישום מהווה אישור הרישום לתכנית הלימודים הינה באחריות  סמסטר בנפרד. 

לתכנית הלימודים שבחר )בהנחה כי הסטודנט עומד בתנאים האקדמיים( וכן מהווה בסיס לקליטת הציונים 

 במערכת מנהל תלמידים.

 

 :ביצוע הרישום לקורסים

הרישום לקורסים במרבית המחלקות/ בתי הספר מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה 

 בקישור שלהלן: 

 הרישום לקורסים לחץ כאן לאתר

 :עבור שנים מסוימות במחלקות הבאות הרישום יתבצע באמצעות מזכירות הסטודנטים

 .המחלקה לבריאות הציבור )תואר שני(

 .ז'(-בית הספר לרפואה )שנים ה'

 ד'(.ה רוקחות )שנבית הספר ל

  

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


 מועדי הרישום

 תואר ראשון וד"ר לרפואה:  .1

 מיועד עבור  בין השעות תאריך

 מתקבלים חדשים לשנה א' בלבד. 10:30-16:00 24.09.2019

 כל השנים 16:01-23:59 

 כל השנים 08:30-23:59 25.09.2019

 כל השנים 08:30-23:59 26.09.2019

 תואר שני:  .2

 מיועד עבור  בין השעות תאריך

11.09.2019 09:00-12:00 
16:01-23:59 

 כל השנים

 
12.09.2019 

09:00-12:00 
16:01-23:59 

 כל השנים

 תקופת שינויים 

 תואר ראשון, ד"ר לרפואה ותואר שני: 

 מיועד עבור  בין השעות תאריך

 כל התארים 08:00-23:59 27.10.2019-09.11.2019

 כל התארים  08:00-13:00 10.11.2019

 

  :להצטייד ב ישלצורך ביצוע הרישום לקורסים 

 שם משתמש .1

 תשלום מקדמת שכר לימוד .2

 :לסטודנטים ותיקים

 על השלמת חיסונים במסגרות בהן קיימת דרישת חיסונים )ראה חיסונים באתר הפקולטה(. אישור  .1

הנחיות המחלקה טרם ביצוע ם )מומלץ לבחון את רישום לשנת הלימודימצב אקדמי המאפשר  .2

 הרישום(.

 כאמור, הרישום לקורסים מותנה בתשלום המקדמה על פי התניות האוניברסיטה. 

 :סטודנטים לתואר ראשון וד"ר לרפואהל

מרבית תכניות הלימוד של המחלקות/ בתי הספר לתואר ראשון ורפואה מורכבות ממערכות חובה. במסגרות 

אליהם חייב  המתכונת כוללת את כל קורסי החובה לתואר ולשנה .במתכונתאלה ניתן לערוך רישום 

  הסטודנט להירשם. 

 



עם כניסתכם למסך הרישום, יש לבחור ברישום ב"מתכונת". כל קורסי החובה יופיעו על המסך, עליכם לאשר 

רישום לכל אחד מהקורסים. יש לבחור קבוצת תרגול או קבוצת מעבדה, אותה יש להוסיף למתכונת בעת 

הרישום. אין להסתמך על ברירת המחדל המופיעה על המסך. אם ברצונכם לבחור בברירת המחדל, יש 

 לאשרה.

 אנא בדקו כי אין חפיפה בשעות הלימוד בקבוצות התרגול בהן בחרתם במקצועות השונים

 יש לוודא אישור של כל קורס המופיע במתכונת לפני אישור המתכונת כולה.

 קורסי בחירה, אנגלית ועברית )לחייבים( אינם חלק מהמתכונת –שימו לב 

 לרמה שנקבעה עבורכם )כפי שמופיע בהודעת הקבלה(.יש לדאוג להירשם אליהם בהתאם 

לחלק מקורסי הבחירה אין אפשרות להירשם באינטרנט, במקרים אלה יש לפנות ישירות למזכירות 

 המחלקה או למרכזי הקורסים.

 ים, הכרה בקורסים ומבחני פטורבקשות לפטור מקורס

בקשות לפטורים והכרות יש להגיש על טופס מתאים בצירוף תדפיס לימודים קודמים ובסילבוס הקורס 

 שכבר נלמד )בהתאם להנחיות המחלקה/ בית הספר(. 

 הרשמה למבחני פטור תעשה במזכירות המחלקה/ בית הספר. ניתן לשלם עבורם בקישור שלהלן:

 לחץ כאן –עבור מבחני פטור  לתשלום

 בקשות לפטור/ הכרה מקורסים על בסיס לימודים קודמים או בעקבות מבחן פטורסטודנטים אשר הגישו 

אליו נרשמו )מבחנים בעזרה ראשונה ובהכרת המחשב(, וטרם קיבלו אישור בגין הפטור/ הכרה, חייבים 

 קורסים והשלמת דרישותיו עד קבלת האישור. ברישום ל

 "פפטורים/ הכרות עד למועד תחילת תקופת השינויים לשנת הלימודים תשבקשות היש להגיש את 

כל שינוי לאחר תקופת השינויים כרוך בתשלום, אישור מיוחד, קנס  . 27.10.2019 בתאריך  סמסטר א', היינו

 ולעיתים גם תשלום עבור הקורס עצמו.

 רישום לקורסים שנתיים

 ו קורס אשר יתקיים בסמסטר העוקב.מחייב המשך הרשמה לחלקו השני של אותרישום לקורס שנתי 

במקרה זה, לא תהיה אפשרות לביטול ההרשמה לקורס העוקב, אלא באמצעות "ויתור אקדמי". בתום 

ום לקורסים. תדפיס הרישום מומלץ להדפיס אישור לימודים לסמסטר וכן מספר עותקים מתדפיס הריש

 הרישום נדרש במוסדות שונים לאורך הסמסטר.

באחריות הסטודנט לבדוק לפני תום תקופת השינויים כי הוא אכן רשום לכל הקורסים אותם הוא חייב 

ללמוד )במסגרת קורסי החובה(, ולקורסים נוספים אליהם ביקש להירשם. הבדיקה נעשית אל מול תדפיס 

של המחלקה. את דרישות החובה ניתן לבדוק תחת הנחיות ורשימת קורסים של  הרישום ורשימת הקורסים

 המחלקה באתר הפקולטה.

  

http://pivot.bgu.ac.il/html/prod_ws/


 מעמד בקבלה

ללימודים אינה מן המנין / משלים עליכם להשלים את הדרישה כפי שנרשמה במכתב במידה וקבלתכם 

כל אישור אחר אליו נדרשתם  גיליון ציונים, אישור זכאות לתואר, העתק תעודת בגרות ו/ אוהקבלה )לדוגמא 

 ( עד למועד תחילת הלימודים. אי עמידה בתנאי ההשלמה תגרור הפסקת לימודים.להשלמה

 :במידה ונתקלתם בבעיות בנושאים שלהלן

חיפוש  –מועדי חלונות זמן לרישום לקורסים, מעכבי ייעוץ בשל חוב, התמצאות במערכת הרישום לקורסים 

הנחיות להרשמה דרך  –בלת שם משתמש וסיסמא, חזרה מחופשת לימודים קורס, מחיקת קורס וכדומה, ק

 הנחיות להרשמה מחדש דרך מדור רישום וכדומה.  –מדור רישום, חזרה מהפסקת לימודים 

 .08-6461600יש לפנות למוקד המידע בטלפון 

 במידה ונתקלתם בבעיות בנושאים אחרים, יש לפנות ישירות למזכירות המחלקה/ בית הספר.

 בברכת שנת לימודים מוצלחת ופורייה,

 דורי שניידר

 עוזרת לענייני מנהל תלמידים

 הפקולטה למדעי הבריאות

  



 הבהרות נוספות

 למתקבלים חדשים

 בהודעת הקבלה מופיע קוד סודי המאפשר כניסה למערכת לשם קבלת שם משתמש וסיסמא. 

 לפתיחת תיבת דואר אישית, אנא היכנסו לקישור שלהלן: 

 לחץ כאן –הרשאות מחשוב  למערכת

 יש להקליד מספר תעודת זהות ואת הקוד שהתקבל על מנת להשלים הליך פתיחת התיבה האישית.

 תיבת דואר אלקטרוני

הסטודנטים מתבקשים   .בנגב גוריון -בןלכל סטודנט תפתח תיבת דואר אלקטרוני מטעם אוניברסיטת 

 הודעות הפקולטה/ בית הספר/ המחלקה. הלבדוק באמצעות

 רישום מאוחר לקורסים

סטודנטים אשר מסיבה כלשהי לא ערכו רישום לקורסים במועדים שנקבעו, יוכלו לערוך את הרישום 

בתקופה המוגדרת "תקופת שינויים". המחלקה/ בית הספר רשאים לבטל הרשמה לקורסים אליהם 

 ודנטים אינם רשאים להירשם.הסט

 לימודי אנגלית

יש להשלים את חובת לימודי האנגלית עד תום שנת הלימודים השנייה, בהתאם להנחיית המזכירות 

עד מתקדמים ב'( היינו, ציור עובר בקורס ברמת במידה ולא תושלם חובת האנגלית המלאה ) האקדמית.

 יופסקו לימודיכם לאלתר.סיום שנה ב' ל

 הכרת הספרייה

השנה מהלך לתואר ראשון ולרפואה חייבים להשלים קורס הכרת הספרייה ב סטודנטים המצויים בשנה א'

 הסטודנטים של המחלקה/ בית הספר. הראשונה ללימודים. הנחיות לרישום לקורס ניתן לקבל דרך מזכירות

 ופסקו לימודיכם לאלתר.מהלך שנה א' יבמידה ולא תושלם חובת המעבר בקורס הכרת הספרייה 

 והנהלים למניעת הטרדה מיניתלומדה להכרת החוק 

השנה הראשונה מהלך חייבים להשלים קורס זה בללימודים )בכל רמות התואר( בשנה א' סטודנטים 

. הלומדה מוכרת כחובה 900.5.5001במערכת המקוונת, מספרו זה מתבצע רישום לקורס הללימודים. 

מהלך  במידה ולא תושלם חובת מעבר הלומדה  אוניברסיטאית הנלמדת כקורס מקוון ללא נקודות זכות.

 יופסקו לימודיכם לאלתר.ללימודים  נה א' ש

 מועדי הבחינות

 יפורסמו בלוח המודעות הווירטואלי תחת המחלקה/ בית הספר וכן במערכת המודל.מועדי הבחינות 

https://bgu4u.bgu.ac.il/ocp/getinfo.php



