
 לקראת הרישום  –' גלתלמידי שנה 

 גפ"לקורסי סמסטר א' תש

 ☺שלום לכולם 

   .ג פ"תיפתח בשעה טובה שנה"ל תש 22.10.2023 -ביום ראשון ה •

אופן הוראה של כל קורס יופיע בפרטי הקורס לאחר שתירשמו אליו. יש   •

 להתעדכן בהתאם. 

 כדלקמן:  תקייםתתקופת הרישום לשנה ג'   •

 -0:009 ין השעותעל פי חלונות זמן אישיים ב  2.9.20211 -ה  ראשון ביום  .1

יהיו חלונות הזמן ביום זה,   23:59  השעה  ועד 116:0החל מהשעה  .  0021:

  פתוחים לכולם.

  0001:בין השעות   23/10/22יתקיים בין התאריכים  בתקופת השינויים רישום .2

 6/11/22ועד ליום א'  18:00( החל מהשעה 23/10/22ובאותו יום ) 12:00-

 . 13:00בשעה 

אנא שימו לב! השנה אתם מסיימים את לימודיכם במחלקה.   –תלמידי שנה ג'  •

נק"ז כולל ההכשרה  108בסוף שנה זו עליכם לצבור במחלקה לעו"ס סך של 

באחריותכם לבדוק כי אכן בסוף שנה זו תצברו את סך הנק"ז   המעשית.

הדרושים לכם לסיום. ניתן לחשב על פי שנתון הקבלה שלכם ללימודים הנמצא 

ה או באתר המזכירות האקדמית. לאחר מניין קורסי החובה על אתר הפקולט

 נק"ז.   108תדעו כמה קורסי בחירה עליכם לקחת על מנת להגיע למכסה של 

כל הקורסים בהם יהיו  –ג'  שנה בימי הרישום המצויינים לעיל לכי הוחלט  •

מועדי סגורים לרישום בכל קורסי הבחירה כן לומדים ביותר מקבוצה אחת ו 

בבת אחת.   16:01יפתחו לכולם בשעה . הם ישובו וין האישייםחלונות הזמ

מהלך זה הינו מתן הזדמנות שווה לכל הסטודנטים  העומד בבסיס הרציונל 

ורס או קבוצת לימוד בהם הם חפצים, על לכל ק ה נקודת זמן להירשם באות

 בסיס כל הקודם זוכה. 

 



 : הוראות כלליות

 המחלקה בקישור:תכנית הלימודים נמצאת על אתר   .1

Stud.aspx-https://in.bgu.ac.il/humsos/social/Pages/BA 

]במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר: תקופת השינויים מהלך ב –שימו לב  .2

הכיתות לכן חובה עליכם לבדוק ייתכנו שינויים של שיבוצי [ 06.11.22- 23.10.22

 :לפני כל שיעור בקישור הבא

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

נא לא לשכוח להירשם לקוד קורס של הכשרה מעשית! אי רישום  במועדי  .3

פיים של הפקולטה. הדבר הינו באחריותכם הרישום יגרור קנסות כס 

 דרשים.נוודאו כי נרשמתם לכל הקורסים ה הבלבדית.

, בכל בעיה שקשורה ברישום לקורסי  המוקדם במהלך תקופת הרישום .4

בלבד, יפנה כל תלמיד לנציגי הוועד של השנתון שלו. הוועד לעו"ס המחלקה 

 המחלקה. ירכז את הפניות ויהיה בקשר עם מזכירות 

בכל בעיה ברישום הקשורה בנושא של תשלום שכר לימוד יש לפנות אל מדור  .5

 . 2שלוחה  08-6461600חשבונות סטודנטים בלבד בטלפון: 

בכל בעיה הקשורה בחלונות זמן או בעיכובי ייעוץ/ רישום או הקשורה לרישום  .6

 או  08-6477777יש לפנות אל מזכירות הפקולטה בלבד:  -לקורסים כלליים 

 hsf@bgu.ac.ilלכתובת 

יש לפנות אל מזכירות אקדמית,   –מידע בנושא הלומדה להטרדה מינית  .7

 08-6461111באמצעות מרכזיית אב"ג: 

יש לפנות בנושא זה אך ורק למזכירות המחלקה   קורסי אנגלית כשפה זרה: .8

 efl@bgu.ac.ilלאנגלית כשפה זרה בכתובת: 

 אתר המחלקה לאנגלית כשפה זרה: 

https://in.bgu.ac.il/humsos/english/Pages/default.aspx 

                 :              קורסי תוכן באנגלית לתלמידי תואר ראשון  .9

נדרש.ת ללמוד קורס תוכן   -סטודנט.ית שהחל את לימודיו .ה בשנת תשפ" א

על   .הקורס יהיה קורס תוכן מתוך תוכנית הלימודים . אחד בשפה אנגלית

https://in.bgu.ac.il/humsos/social/Pages/BA-Stud.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=dco
mailto:hsf@bgu.ac.il
mailto:efl@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/humsos/english/Pages/default.aspx


סטודנט שלמד קורס תוכן באנגלית   . נק"ז לפחות 2הקורס להיות בהיקף של 

לו למכסת הקורסים  ממבחר הקורסים הכלליים של הפקולטה, הקורס יחשב

, הקורס 144-1-0192. סטודנט שלמד את הקורס 'חומרים ממכרים' הכלליים

                                     יחשב לו למכסת קורסי הבחירה במחלקה.

 : במחלקה קורסי בחירה

 . גפ" קורסי בחירה במהלך שנה"ל תש 6 -חייב ב כל סטודנט במגמה הרגילה

להירשם למקסימום של במגמה הרגילה  כל סטודנטליתאפשר בסמסטר א' 

 יתר הקורסים יילמדו בסמסטר ב'.  שלושה קורסי בחירה.

 '(אקהילתית גב' אורנה עמוס )יתקיים בסמסטר לסטודנטים שחייבים בקורס של  

 קורסי הבחירה. כחלק ממכסת  קורס זה ייחשב  –

, הקורס יחשב לו 144-1-0192סטודנט שלמד את הקורס 'חומרים ממכרים' 

                                     למכסת קורסי הבחירה במחלקה.

באותה באופן שוויוני  שימו לב כי הרישום לכל קורסי הבחירה ייפתח גם הוא 

 השעה בדיוק לכלל תלמידי שנה ג'. 

 במחלקה בסמסטר א':קורסי הבחירה 

 פגיעה מינית   144-1-0016

 סוגיות נבחרות בזקנה ובגרונטולוגיה   144-1-0076

 אמהות מנקודת מבט חברתית  -אי  144-1-0236

 עבודה טיפולית עם ילדים   144-1-2961

 אובדן ושכול -144-1-0060

מיועד רק  שימו לב, שקורס זה - עבודה קהילתית לשינוי חברתי  – 144-10037

 למבצעי הכשרה מעשית קהילתית. 

  151מכיוון שקורס זה פתוח גם לקוד שימו לב שזכויות אדם ] –  144-1-0019

לכלל הסטודנטים באוניברסיטה כקורס כללי, נא הקפידו להירשם רק תחת קוד 



. עבורכם זהו קורס ללא הודעה מוקדמת אחרת נמחק לכם את הרישום 144

 במחלקה בלבד[. בחירה

 סמינר שנה ג': 

הינו קורס שנתי המתקיים לאורך כל השנה ויש להירשם  גפ"סמינר שנה ג' לתש

)ולבחור קבוצת לימוד על פי המרצה   144-1-0006לחלק א' בסמסטר א' לקוד 

)לאותה קבוצה בה למדתם   144-1-0009המבוקש( ולחלק ב' בסמסטר ב' לקוד 

 בסמסטר א'(.

  - קבוצות ובכל קבוצה יהיה מקום ל 10 -את הסמינר ילמדו חברי סגל של עו"ס ב

סטודנטים בלבד. ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי בלבד ולא ניתן לשריין   11

מקומות או לעבור מקבוצה לקבוצה אלא אם יש מקום בקבוצה אליה תרצו  

 נא לא להיכנס לקבוצה שאינכם רשומים אליה. להירשם.

 :  תערבות קבוצתיתקורס בה

שלא   מתבקשיםמעשית בביה"ח סורוקה, סטודנטים המבצעים הכשרה 

של הגב' שירה כהן בירנשטוק בקורס "התערבות   2לקבוצת הלימוד מס'  להירשם

זאת מכיוון שבתפקידה הנוסף, שירה היא מנהלת השירות   .144-1-1351   קבוצתית"

למידה נכון יותר ולמנוע ניגוד הסוציאלי בסורוקה, ואנו מבקשים לקיים מרחב 

על  אתכם המחלקה תעביר   – לקבוצה זו  מו במידה ותירש אינטרסים בתוך הקבוצה.

 . בסיס מקום פנוי לאחת הקבוצות האחרות ללא הודעה מוקדמת

 בהצלחה ובברכת שנה טובה

 מזכירות עו"ס 


