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       Public Policy and Management                                     ומדיניות ציבורית ניהולהמחלקה ל    
 

 
 יקרים.ת סטודנטים.ת

 
 באוניברסיטת בן גוריון. ,ומדיניות ציבורית, תואר שני ניהולברכותינו לקבלתך למחלקה ל

 
 יד' אדר ב' תשפ"ב ביום ג' נרצה להכירך ולשמור איתך על קשר עוד בטרם תתחיל/י את לימודיך בפועל. 

הלימודים  אודותתימסר אינפורמציה בו באמצעות הזום יתקיים מפגש הכוון  16:00בשעה  15.02.2022 -ה
 ועוד דגשים חשובים.במחלקה, תכנית הלימודים 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85675490190?pwd=VGdVTDl0ZU5hTmdmcEVVWXlDSDdKUT09 
 
 

ב' תמוז ויסתיים , ביום ו' ,  20.03.2022 , בתאריךתשפ"באדר ב'  'יזתשפ"ב יחל ביום א',  ב'סמסטר 

 .01.07.2022 , בתאריךתשפ"ב

 מזכירות המחלקה:

 , קומה שלישית303(, חדר 14בנין מנדל )
 6472251-08,  15:00-09:00 בין השעות ה'-א' ימים :עות קבלת קהל ומענה טלפוניש

 fom.ppmsc@bgu.ac.il: ניתן לפנות באמצעות דוא"ל
 

 קישורים שימושיים:
 כתובת האתר סוג המידע

 
 אתר המחלקה:

שנתון )מבנה לימודים, תקנות לימודים, תוכניות 
 לימודים...(

 מערכת שעות
 לוח בחינות

טפסים )בקשה לחופשת לימודים, בקשה להפסקת לימודים, 
טופס הודעה על שינוי פרטים, טופס בקשה לאישור זכאות, 

 קביעת מנחה( טופס

https://in.bgu.ac.il/fom/PublicDep/Pages/
PublicDepHomePage.aspx 
 

  

 אזור אישי לסטודנטים:
תדפיסי ציונים, אישורי לימודים, תדפיסי רישום לקורסים, 

לימוד, מידע אישי ותשלומים של  חשבונות סטודנטים ושכר
לוח בחינות  דיקנאט הסטודנטים, עדכון פרטים אישיים,

  ועוד.

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:
LOGIN_DESKTOP 
 

 לוח הודעות אישי:
במערכת השעות, ביטולי קבלת עדכונים על שינויים 

 שיעורים, שעורי השלמה, הודעות המחלקה וכו'

 Post דואר אלקטרוני •

•  

 /https://moodle2.bgu.ac.il/moodle מודול: )באחריות המרצה( -אתר קורס
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ניתן לקבל מידע אודות הקורסים אליהם רשום באתר זה 
הסטודנט, כגון: סילבוס, הודעות המרצה, מאמרים, 

  תרגילים ופתרונותיהם, תקצירי הרצאות
https://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib1/2021 לוח שנה אקדמי:

-2022.pdf 
https://in.bgu.ac.il/computing/Pages/serv שירותי מחשוב לסטודנטים:

ices/studentServices.aspx 
https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/defaul דיקאנט הסטודנטים:

t.aspx 

 
 

 "חלון זמן לרישום לקורסים" 

-20.02.2022תקופת הרישום לקורסים לכלל הסטודנטים לתואר שני באוניברסיטה נקבעה לתאריכים 

22.02.2022. 

הנקובים לעיל. מסך הכניסה ימים ספורים לפני התאריכים  חלון זמן אישימועדי הרישום האישיים יפורסמו ב

 מצריך הזדהות.

 .  כאןהרישום לקורסים יבוצע עצמאית באתר הרישום לקורסים  

 .המחלקהבמידה ולא נפתח "חלון זמן", יש לפנות למזכירות 

 
 תקופת השינויים

)בלעדי לפקולטה לניהול( ותמשיך בשעה  14:00-16:00  בין השעות 20.03.2022 תחל בתאריך תקופת השינויים

 13:00בשעה  03.04.2022בתאריך   עד לסיומה 18:00

 נא להקפיד ולבצע שינויים במועדים הללו. רישום מאוחר מעבר לתקופת השינויים יחויב בקנס.

 

 הערות לקראת ביצוע הרישום לקורסים 

 הרישום לקורסים הוא תשלום המקדמה והסדרת חובות כספיים קודמים.תנאי מוקדם לביצוע  .1

בתוכנית הלימודים  מוקדםידי עיון -לימים בהם יבוצע הרישום לקורסים  עללהיערך מומלץ ביותר  .2

המתפרסמת בשנתון הפקולטה )קורסי חובה, בחירה, קורסי קדם(, במערכת השעות ובכל המידע 

חובות אוניברסיטאיים....( .  אוהתמחות מעשית  אוים והכרות פטוראו שהמחלקה מפרסמת )סדנאות 

 לקבוע פגישה לייעוץ אקדמי במזכירות המחלקה.ניתן 

הכרחי להצטייד בקוד אישי למערכת הממוחשבת של האוניברסיטה, ללא הקוד לא יתאפשר הרישום  .3

 לקורסים.

" ולאמת את הנתונים מומלץ להפיק  "תדפיס רישום לקורסים –בסיום תהליך הרישום לקורסים  .4

שהוקלדו )לוודא שם קורס, קבוצה, זמן, סה"כ נקודות בסמסטר( וזאת על מנת למנוע אי הבנות לגבי 

 חיובי שכר לימוד.
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 מוקד מידע טלפוני  לנושאים טכניים

.  08:30-16:00יפעל בימי הרישום ובתקופת השינויים בין השעות  08-6461600מוקד מידע טלפוני שמספרו  

 מוקד המידע יסייע לפניות בנושאים הבאים:

 "חשבון משתמש" וקוד אישי  •

 חיפוש קורס, ביטול קורס... –התמצאות במערכת הרישום לקורסים  •

 חזרה מחופשת לימודים/חזרה מהפסקת לימודים •

 חשבונות סטודנטים".מידע מלא ניתן למצוא באתר " -נושאים הקשורים לשכר לימוד •

 
 ' תשפ"ב:במערכת שעות סמסטר 

 

  08:00-20:00מערכת השעות הינה ביום שלישי, •

 בקובץ מערכת שעות )מצורף למייל זה(להלן הקורסים שיש להירשם אליהם. כל הקורסים מופיעים  •
 

 קורס בחירה מתוך קובץ מערכת השעות  08:00-11:00
 )קורס חובה( 685-2-1061ניהול ציבורי מס' קורס  11:00-14:00
 קורס בחירה מתוך קובץ מערכת השעות 14:00-17:00
 קורס בחירה מתוך קובץ מערכת השעות 17:00-20:00

  
 

 :לומדה למניעת הטרדה מינית •
 

להירשם פעם לומדה למניעת הטרדה מינית אליה יש  –באוניברסיטת בן גוריון קיימת חובת הרשמה אוניברסיטאית 
 .  קישוראו אחת במהלך התואר. ר

 .900-5-5001יש להירשם לקורס זה במסגרת רישום לקורסים. מספר קורס 
 

 סדנאות פקולטיות:  •
 

חד יומיות במהלך התואר שמטרתן לספק "ארגז כלים"  סדנאות פקולטיות 3בפקולטה לניהול קיימת חובה של לקיחת 
נק"ז .אחת מהשלוש חייבת להיות סדנא בנושא "אתגר חברתי"  1למנהלים. כל סדנה תיערך יום אחד שלם ומשקלה 

נק"ז. חשוב לציין כי הסדנאות מתקיימות  3 -והשניים הנוספות לבחירה מתוך רשימה מוצעת. שלושת הסדנאות יחד
 בוע.במהלך ימות הש

כל סטודנט בפקולטה לניהול חייב לבחור שלוש סדנאות במהלך התואר, סך הכול שלושה ימים במצטבר. כל סדנא 
 נק"ז.  3 -נקודת זכות אקדמית, שלושת הסדנאות יחד 1מקנה 
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 מבנה הלימודים:
 נק"ז נקודות זכות מספר קורסים סוג הקורס

 18 3 6 קורסי חובה

 18 3 6 קורסי בחירה 

 3 3 1 סמינר

 3 1 3 סדנאות פרקטיות למנהלים

  42סה"כ:                                     

 

  :קורסי חובהרשימת 

 נקודות שעות שם הקורס מס' הקורס

 3 3 ניהול ציבורי 68521061

 3 3 מדיניות ציבורית 68521281

 3 3 מבוא לכלכלה ומימון 68520142

כמותיים להערכת מודלים  68520041

 מדיניות ציבורית

3 3 

 3 3 מדיניות כלכלית יישומית 68522011

 3 3 שיטות מחקר במדיניות ציבורית 68520141

 18 18 סה"כ 

 


