
יום אוריינטציה  

המחלקה  

לפוליטיקה וממשל

ברוכות וברוכים הבאים



מה נדרש ללמוד  

54' בשנה א

?ז"נק

'רישום בסמסטר א

"מבוא לפוליטיקה וממשל*"

"מבוא למחשבה מדינית*"

מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי  *"

"החברה

"מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו"

רישום בסמסטר )" המשטר הפוליטי בישראל"

('ב

מתוך האפשרויות  1יש להירשם לקבוצת תרגיל •

המוצעות



איך תיראה 

?מערכת השעות
.יש להשתבץ לקבוצת תרגיל אחת בקורסי המבוא

בשבוע הראשון ללימודים לא מתקיימים התרגולים  *

ה ד ג ב א שעה/יום 

מבוא  

לפוליטיקה  

וממשל

08-10

מבוא לשיטות  

מחקר כמותיות  

במדעי החברה

10-12

12-14

מבוא לפוליטיקה  

וממשל

מבוא  

למחשבה  

מדינית

14-16

מבוא  

היסטורי  

לפוליטיקה  

בת זמננו

16-18

18-20



אם מה עושים 

קורסים  

?מתנגשים

האם ניתן לדחות  השניהבודקים עם המחלקה 1.

אם מאושר  . 'את הקורס שלהם לשנה ב

.נרשמים לקורס שלנו

לדחות את השניהאם אין אישור מהמחלקה 2.

אנו מאפשרים לדחות אצלנו את , הקורס אצלם

.הקורס בשנה



רישום לקורסים
לחלונות זמן  "הרישום לקורסים יתבצע בהתאם -

"  אישיים

יש " רישום קורסים"כדי לבדוק את הזמן האישי ל

: להיכנס לקישור הבא
http://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx 

קיוסק המידע לסטודנטים

ימים  -10חלונות הזמן יוגדרו ויהיו נתונים לצפייה כ 

.לפני תחילת הרישום באינטרנט 

באתר האוניברסיטה מידע לסטודנטים , לנוחיותכם-

קיימת מצגת " הנחיות וקישורים-רישום לקורסים"

מומלץ  . המסבירה כיצד מתבצע הרישום באינטרנט

.מאוד להיעזר בה

http://mediaserver.bgu.ac.il/Yeutz_2018/Yeutz
_2018.asp



רישום לקורסים  

...המשך

לקורסים השנתיים אין צורך להירשם בסמסטר  -

.יש לוודא שהועתקו, הקורסים מועתקים. 'ב

על  . ית.הסטודנטהרישום לקורסים הינו באחריות -

לוודא כי כל הקורסים אליהם ית.סטודנטכל 

.מופיעים בתדפיס הרישום לקורסים, ה.נרשם



...כמה דגשים
אחרת לא תוכלו  , עליכם להסדיר את תשלום המקדמה -

.לערוך רישום לקורסים

לכל הפחות  70על מנת לעבור את הקורס נדרש ציון של -

.בכל אחד מהמבואות

" מבוא לשיטות מחקר כמותיות במדעי החברה"הקורס -

הינו קורס משותף עם המחלקה לחינוך  129-1-1021

.והמחלקה לסוציולוגיה

תלמידי המחלקה לכלכלה ופסיכולוגיה שלומדים בהיקף של 

כל השאר נדרשים  ). במחלקתם פטורים מקורס זהז"נק54

.(ללמוד אותו

הפטורים מהקורס מהמחלקה לפסיכולוגיה  סטודנטיםות

מתוכנית  נק״ז6וכלכלה  ידרשו להשלים קורסים בהיקף של 

.לפו״מקורסי הבחירה של המחלקה 

ורק 1אנחנו מאפשרים להירשם לקורס בחירה ' בשנה א-

.'בסמסטר ב



...המשך דגשים
שימו לב שאתם מרכיבים את מערכת השעות -

אבל ישנם קורסים שהם שנתיים  ' שהיא לסמס א

אם המחלקה  . שעות באותן ילמדו ' ובסמס ב

השנייה שלכם בנויה רובה על קורסי חובה 

סמסטריאליים או שיש קורסי חובה סמסטריאליים  

. ' שימו לב שלא מתנגשים בסמס ב' בסמס ב

אישורי לימודים ניתן להפיק באופן עצמאי ללא -

בקיוסק המידע  -תשלום באמצעות האינטרנט

"שירותי מידע אישי"

הכרת  "-חייבים להירשם ל ' תלמידי שנה א-

והלומדה להכרת 151-1-1001' מס" הספריה

-900' החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית מס

, מי שלא ישלימו את הלומדה בהצלחה5-5001

.תחסם גישתם למערכת המידע האישי



....לוחות זמנים
ג"שנת לימודים  תשפ

23.10.22-20.01.2023' סמסטר א

05.03.2023-23.06.2023' סמסטר ב

13.9.2022-ביום שלישי ה–רישום לקורסים 

ועד  16:01-: ובין השעות9:00-12:00-:בין השעות
23:59

תקופת השינויים תתקיים  -תקופת השינויים 
בשבועיים הראשונים  של הסמסטר בתאריכים  

.  10:00-12:00בין השעות 23.10.2022

ועד  18:00החל משעה ( 23.10.2022) ובאותו יום 
13:00בשעה 6.11.2022' ליום א

ומסתיים כשעה וחצי  XX:15בשעה -שיעור מתחיל 
XX:45לאחר מכן ב 



....אתם לא לבד
☺בכל עניין ודבר הינכם מוזמנים ליצור איתנו קשר

רכזת לענייני סטודנטים–ענת סגל 

ansegal@bgu.ac.il

08-6477767

דני פילק' פרופ–ר ועדת הוראה "יו

dfilc@bgu.ac.il

mailto:ansegal@bgu.ac.il
mailto:dfilc@bgu.ac.il


למה להשתלב  

כשאתה יכול 

?  להתבלט
(ר סוס"ד)

צוות המחלקה לפוליטיקה וממשל  
מאחל לסטודנטיות ולסטודנטים הצלחה  


