


אמצעי 
הלימוד 

במחלקה



תבנית הלימודים במחלקה



מבוא למדעי 
הקרקע

סביבהמבוא למדעי 

מבוא למדעי 
הא"כדו

עירונימבוא לעולם

מבוא לפוליטיקה  
ומרחב

לחברה  מבוא
וסביבה

גאואינפורמטיקהלימודי סביבהלימודים עירוניים

מבוא למערכות
מידע גאוגרפיות

מבוא  
לגאואינפורמטיקה

תחומי לימודים

ג"לגמתמטיקה 

ג"לגפיסיקה 

ג"לגכלכלה 

קורסי מיומנויות

ג"לגכימיה 

סטטיסטיקה
'ב-ו' א

מבוא לחישה מרחוק



)ז"נק108(מחלקתי -חד•
)ז"נק80(מחלקה ראשית •
)ז"נק54(מחלקתי -דו•
)ז"נק28(חטיבה מורחבת •

תכניות הלימודים לתואר ראשון 
על פי היקף הלימודים במחלקה



ז"נק'סמסטר בז"נק'סמסטר א

2כימיה לגאוגרפים2מתמטיקה לגאוגרפים
4א"כדוהמבוא למדעי 2כלכלה לגאוגרפים

3'סטטיסטיקה ב3'סטטיסטיקה א
4מבוא לחברה וסביבה3לגאואינפורמטיקהמבוא 

2פיזיקה לגאוגרפים4מבוא לעולם עירוני
2כתיבה מדעית

17'כ סמסטר ב"סה14' כ סמסטר א"סה

מחלקתית -תכנית חד
'קורסי חובה בשנה א



ז"נק'סמסטר בז"נק'סמסטר א

2כימיה לגאוגרפים2מתמטיקה לגאוגרפים
4א"כדוהמבוא למדעי 2כלכלה לגאוגרפים

3'סטטיסטיקה ב3'סטטיסטיקה א
4מבוא לחברה וסביבה3לגאואינפורמטיקהמבוא 

2פיזיקה לגאוגרפים4מבוא לעולם עירוני
2כתיבה מדעית

17'כ סמסטר ב"סה14' כ סמסטר א"סה

תכנית מחלקה ראשית
'קורסי חובה בשנה א



מחלקתית  -תכנית דו
'קורסי חובה בשנה א

ז"נק'סמסטר בז"נק'סמסטר א

2כימיה לגאוגרפים 2מתמטיקה לגאוגרפים 
3'סטטיסטיקה ב3'סטטיסטיקה א

4מבוא לסביבה וחברה3לגאואינפורמטיקהמבוא 
2כתיבה מדעית4מבוא לעולם עירוני
2כלכלה לגאוגרפים  

11'כ סמסטר ב"סה14' כ סמסטר א"סה



)'א' סמ(4מבוא למדעי הסביבה

)'א' סמ(4מבוא לעולם עירוני

)'ב' סמ(4סביבה ומרחב, מבוא לחברה

)'ב' סמ(4א"כדוהמבוא למדעי 

)'א' סמ(2כלכלה לגאוגרפים

ז"נק18כ"סה

תכנית חטיבה מורחבת
'קורסי חובה בשנה א

להפנות לענתלמינהםפטורים ואישורים , רישום לקורסים



מסלולי לימוד דו חוגיים

פתוח בפני כל תלמידי הפקולטה: דו מחלקתי רגיל
פתוח בפני כל תלמידי הפקולטה או המחלקה לניהול: לימודים עירוניים

פתוח בפני כל תלמידי הפקולטה או המחלקה לניהול או  : לימודי סביבה
המחלקה לכלכלה
פתוח בפני כל תלמידי הפקולטה או המחלקה לניהול או  :גאואינפורמטיקה
המחלקה לכלכלה

,  ניהול, פתוח בפני תלמידי המחלקה לסטטיסטיקה:וסביבהגיאואינפורמטיקה
הפקולטה למדעי הטבע והפקולטה  , בית הספר לקיימות, פסיכולוגיה, כלכלה

למדעי הבריאות
פתוח בפני תלמידי המחלקה למדעי החיים  : מדעי הסביבה ומדעי החיים

והפקולטה למדעי הטבע



ומטרתה להתחיל לימודי  ' תכנית זו מיועדת לבוגרי שנה ב•
.'תואר שני בשנה ג

יזכה לחבילת הטבות כספיות  , תלמיד שיתקבל לתכנית•
שתכלול מלגת  , )החל מהשנה השנייה ללימודיו בתוכנית(

ל לתואר  "תפקיד עוזר הוראה לסמסטר ופטור משכ, קיום
.שני בהיקף של ארבעת קורסים

"מרחבים"תכנית 
ללימודי תואר שני למצטיינים



טופס מקוון–נוהל רישום לקורסים 

טופס  י "הרישום לקורסים במחלקה מתבצע ע•
אשר מחייב את הסטודנט לתכנן בקפידה  , מקוון

. את תכנית הלימודים שלו

10.9הגשת הטופס עד ה •

,  את תהליך אישור הטופס יש לבצע מול ענת במייל•
בטלפון או בפגישה אישית



ענת קפלן' גב•
08-6461395: 'טל•
09:00-12:00' ה-'ימים א: שעות קבלה•
anatkap@bgu.ac.il: ל"כתובת דוא•

רכזת סטודנטים

mailto:anatkap@bgu.ac.il


08-6472005ראש המחלקה-יצחק קטרה' פרופ

08-6461395רכזת סטודנטים-ענת קפלן ' גב

08-6472002הממונה על המנהל-רחל צימרמן' גב

08-6472003ר ועדת הוראה"יו-איתי קלוג ' פרופ

:יועצי תחומים
נורית אלפסי' פרופ–לימודים עירוניים 
איתי קלוג' פרופ–גאואינפורמטיקה

ר אבנר גרוס"ד–לימודי סביבה 

אנשי קשר  



בחירת ועד כיתה

.תקשורת בין תלמידי המחלקה ורכזת הסטודנטים•

.תיאום מועדי הבחינות מול רכזת הסטודנטים•



Post.bgu.ac.il

www.bgu4u.co.il

כמה מקורות מידע–ולסיום 



אתר המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

www.bgu.ac.il/geog

גוריון בנגב-אתר אוניברסיטת בן

www.bgu.ac.il

Moodle–הוראה מתוקשבת 

moodle2.bgu.ac.il

https://www.bgu.ac.il/geog
https://www.bgu.ac.il/
https://moodle2.bgu.ac.il/
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