
 בנגב גוריון -בןאוניברסיטת 

 הפקולטה למדעי הטבע 

 מזכירות מוסמכים 

 peledr@bgu.ac.ilדוא"ל: 

 לכבוד 

 סטודנט וסטודנטית לתואר שני ולהשלמה

 הפקולטה למדעי הטבע 

 

 "גפ( תשב) אביבסמסטר  –הנחיות להרשמה לקורסים הנדון: 
 כללי 
 . 2023במרס   8תשפ"ג,  באדר טו, רביעייחל ביום תשפ"ג  אביבסמסטר  . א

ניות הלימודים  מפורסמות תקנות הלימודים וכן תכ של הפקולטה למדעי הטבעהנמצא באתר האינטרנט  בשנתון . ב 

  (.לשנתון לחץ כאן) הנדרשות בכל מחלקה

 , בהתאם לשנתון שלך. חשוב לעקוב אחר תכנית הלימודים ותקנות הלימודים בכל סמסטר 

 לא יוכרו כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני., ספורט, כגון: קורסים כלליים .ג

 , ואם נדרש, באישור יו"ר מוסמכים של המחלקה והפקולטה.המנחהבתיאום עם תקבע תכנית הלימודים  .ד

כפי שמופיע בהודעת הקבלה. עם סיום  יש להירשם לקורסים,   -   תואר שניהשלמה לקראת  במעמד .ית סטודנט  .ה

 או שינוי מעמד אקדמי. תואר שנילטיפול בקבלה ל המחלקהת אל מזכירולפנות  נא ,חובות ההשלמה בהצלחה

לא  אלא אם צוין במפורש בשנתון אחרת.  כולל קורסי עבודת גמר,  יש להירשם לקורס רק פעם אחת במהלך התואר,   . ו 

 והציון הקובע יהיה הציון האחרון בקורס.   לתואר בעת רישום כפול למספר קורס זהה קודות זכות  תאפשר צבירת נ ת

 בור רישום מאוחר. עדכון לאחר תום תקופת שינויים של אותו סמסטר יגרור תשלום קנס ע 

לקורס בסמסטר עוקב, אי הרשמה  במחלקה. .הפעיל .יתבכל סמסטר לקורס על מנת להיות סטודנט להירשםחובה  .ז

 תביא להפסקת לימודים.עבודת הגמר לשיפוט, הגשת וטרם 

קורסי  פירוט ב), פעם אחת בכל שנת לימודים לקורס הדרכת בטיחותקיימת חובת הרשמה  –עבודת מחקר במעבדה  . ח

יש לבצע את  .  2023במרס    8יש להשלים את הדרכת הבטיחות עד תחילת הסמסטר,   .(םאוניברסיטאייחובה כלל 

 הדרכת בטיחות לאוכלוסיות אחרות. ולא  בלבד  .ות  הדרכת בטיחות המיועדת לסטודנטים 

 

 חלונות זמן להרשמה לקורסים 

הקפדה על שימוש מושכל בחלון זמן זה, תאפשר לך להירשם  לימודיך. לחלון הזמן להרשמה לקורסים הינו אישי ומותאם 

ולהשתתף בקורסים המתאימים לך ובכך להשלים לימודיך לתואר במועד. שימוש בחלון זמן שלא בהתאם לייעדו המקורי, ולא  

לדין משמעתי בפני בית דין למשמעת עלולה לגרור העמדה  זו,ל זכות  ניצול לרעה שמהווה עבירת משמעת. לצרכיך האישיים, 

  לסטודנטים.יות.

 :אביבחלונות זמן לרישום לקורסים בסמסטר 

 עד שעה  משעה   תאריך

 15:30 12:00 2023בפברואר  5

 23:59 16:01 2023בפברואר  5

 23:59 13:30 2023בפברואר  6

 15:30 12:00 2023בפברואר  7

 23:59 16:01 2023בפברואר  7

 

 .  13:00שעה   2023במרס  23 ועד לתאריך 16:00שעה   2023במרס  8 תקופת השינויים תתקיים מתאריך

 לפי חלונות זמן לחץ כאןלהרשמה לקורסים  .לקראת הרישום המוקדםחלונות הזמן יעודכנו 
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 מלגות 

 . , באתר מזכירות אקדמית, לחץ כאןלכללי המלגות. למלגה, יש לעקוב אחרי כללי המלגות האוניברסיטאי .תלזכאי

 מחלקה רשאית לקבוע כללים נוספים להענקת מלגות.

בהתאם לתכנית  לתואר ) קודות זכות  המשך קבלת מלגה לשנה שניה מותנה, בין השאר, בהגשת תכנית מחקר, צבירת מחצית נ 

 (. עוקבים   סמסטרים   2שנת הלימודים הראשונה ) , בתום  85וממוצע  הלימודים, כולל קורסי עבודת גמר(  

 

 שלבים להתקדמות במחקר 

 :מחקר ועבודת גמר לשיפוטהגשת תכנית , לוחות הזמנים לעדכון מנחה

 לוח הזמנים מתייחס לתאריכים קבועים: 

 28.2  –עד תום סמסטר סתיו )א( 

 31.8  –עד תום סמסטר אביב )ב( 

 קביעת מנחה והגשת תכנית מחקר 

 . לאתר הפקולטה למדעי הטבע לחץ כאן. עדכון קביעת מנחה והגשת תכנית מחקר מתבצעים באופן מקוון

 גם אם דווח בתחילת הלימודים באמצעות מדור רישום. יש לעדכן את פרטי המנחה,  

 .עד תום סמסטר ראשון ללימודים –  הודעה על קביעת מנחה

 .תום סמסטר שני ללימודיםעד  –  הגשת תכנית מחקר

 .   PDFעבודת הגמר תוגש למחלקה בקובץ  .ללימודיםסמסטרים  4עד תום  –  הגשת עבודת גמר לשיפוט 

 .מומלץ להגיש לפני הזמן הנקוב

 .להנחיות לכתיבת תכנית מחקר ועבודת גמר לחץ כאן

בי"ס  של  לוודא מועד הגשה נדרש, בהתאם לתנאי ההרשמהנא  - בנגבגוריון -בןיברסיטת באונלתואר שלישי המשך לימודים 

 קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים 

 

 הארכת לימודים 

 גמר לשיפוט, יש להגיש בקשה להארכת לימודים.העבודת או תוגש  הגשת סטרים ללימודים, וטרם סמ 4אם סיימת 

בצירוף דו"ח התקדמות שכולל , 2023בפברואר  28 יש להגיש עד לתאריך גתשפ" אביבבקשה להארכת לימודים לסמסטר 

 .פירוט המחקר ותכנית הלימודים שהושלמו, מה נותר להשלמתם ולוח זמנים

 לטופס בקשה מקוון להארכת לימודים

 

 חופשת לימודים 

   . 2023בפברואר  28ך לתארי יש להגיש עד ג"פתש אביבלסמסטר  בקשה לחופשת לימודים

 . לטופס בקשה לחופשת לימודים לחץ כאן

 

 אקדמי   ביטול 

ימים לפני תחילת תקופת המבחנים של  30במקרה חריג, ניתן לבקש לבטל רישום לקורס לאחר תום תקופת השינויים ועד 

להשלים את המטלות, ללא   ךשאין באפשרותאם נוכחת אקדמי היא למנוע ציון נכשל בקורס,  ביטולאותו סמסטר. מטרת 

 סיבה מוצדקת. 

 מוד, ובין השאר:במקרה של ויתור אקדמי יחולו תקנות שכר לי

 )תשלום שכ"ל מלא(.  לא יחול שינוי בהיקף שכר הלימוד . א

 .חיוב בקנס .ב

 הקורס שבוטל והקנס.לא ניתן לקבל מימון מלגת שכר לימוד עבור  .ג

 אקדמי יש להעביר באמצעות מזכירות המחלקה, בצירוף המלצת מנחה ויו"ר מוסמכים מחלקתית. לביטולבקשה 

 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx
http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/Form2.aspx
http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/SecondDegree/Steps.aspx
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx
https://www.bgu.ac.il/tevaforms/index.php?form_redirect=form23&lang=0
http://www.bgu.ac.il/tevaforms/index.php?form_redirect=form24&lang=0


 שכר לימוד 

נדרש ללמוד לפחות , בין השאר בשכר לימוד, יש להתעדכן בכללי וחישוב שכר לימוד לתואר שני.ף להימנע מחיוב עודעל מנת 

 לתקנות שכר לימוד לחץ כאן )מסך כל נקודות הזכות לתואר( בכל סמסטר. זכות נקודות  12.5%

 

 כלל אוניברסיטאיים   קורסי חובה 

 בנוסף לנדרש בתכנית הלימודים, יש להקפיד להירשם ולמלא אחר חובות הקורסים הבאים:

תואר הנלמד  בכל: יש להירשם לקורס זה פעם אחת לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית   90055001 . א

   חובת הקורס בהצלחה. את התואר ללא השלמת  לא ניתן לסגור  גוריון בנגב. -באוניברסיטת בן

 להנחיות בנושא הלומדה לחץ כאן

 לאתר הרישום ללומדה לחץ כאן

 מחקר במעבדה..ת שמבצע.ית קורס חובה לכל סטודנט:  וביולוגית הדרכת בטיחות כימית    90052002 .ב

 במהלך הלימודים.   בכל שנה חובת השתתפות בקורס  

 להנחיות בנושא הדרכת בטיחות לחץ כאן 

 עדכונים חשובים בנושא הדרכת בטיחות:

תתאפשר  חובה זאת.   עד להשלמת מלגה תעוכב  למדעי הטבע,  בהתאם להחלטת ועדת מוסמכים של הפקולטה

 הרשמה לקורס הדרכת בטיחות, גם לאחר תום תקופת השינויים, ללא חיוב בקנס.

 הרישום יתאפשר במהלך הלימודים של הסמסטר בלבד )לא בתקופת מבחנים( והבקשה תהיה בכתב.

 . 2022  באוקטובר   23סמסטר,  ה על מנת לא לעכב את הזרמת מלגה, יש להשלים את הדרכת הבטיחות עד תחילת  

כת הבטיחות המיועדת לסטודנטים בלבד, ע"י רישום לקורס לעיל, ולא קורסי הדרכת בטיחות  יש לבצע את הדר 

 לאוכלוסיות אחרות. 

יש חובת , לכן. כל תוכנית לימודים כוללת עבודת גמר. ביצוע המחקר יתבטא ברישום לקורס עבודת גמרעבודת גמר:  .ג

שונים בכל תכנית היקף נקודות הזכות מספרי הקורס ו  .לתואר שלישי משולב .יכ, גם אם תמשירישום לקורסים אלה

מידע מפורט מפורסם בשנתון, תכנית הלימודים בכל מחלקה. לבירור נוסף בנושא זה, יש לפנות למזכירות  . לימודים

 המחלקה.

לימודים, בתום שנות הלימוד רישום לקורס כתיבת עבודת גמר תהיה לאחר קבלת אישור להארכת   כתיבת עבודה: .ד

מס' הקורס: לאחר קבלת האישור, הרישום יתבצע במערכת רישום לקורסים אישי ע"י רישום לקורס  התקניות.

x.2.7777 (x .)קוד המחלקה = 

 רישום לקורס יהיה גם אם השלמת את מלוא החובות בתכנית הלימודים, טרם השלמת שנות הלימוד התקניות. 

 ועדות מוסמכים בפקולטה למדעי הטבע יושבי ראש  

 כתובת דואר אלקטרוני  שם היועץ  מחלקה

 izharo@gmail.com יזהר אופנהיים  מתמטיקה

 dinuri@cs.bgu.ac.il איתי דינור   מדעי המחשב

 פיסיקה 
 איתן גרוספלד 

 ערן פלטי

grosfeld@bgu.ac.il 

palti@bgu.ac.il  

 arbely@bgu.ac.il אייל ארבלי  כימיה

 gure@bgu.ac.il אייל גור מדעי החיים 

 haviv@bgu.ac.il איתי חביב  כדור הארץ והסביבה מדעי 

 

 ושנה טובה,  בהצלחה

 רותי פלד

 עוזרת ללימודי מוסמכים
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