
 בנגב גוריון -בןאוניברסיטת 

 הפקולטה למדעי הטבע 

 מזכירות מוסמכים 
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 לכבוד 

 סטודנט וסטודנטית לתואר שני ולהשלמה

 הפקולטה למדעי הטבע 

 

 בפ"( תשא) סתיוסמסטר  –הנחיות להרשמה לקורסים הנדון: 
 שני המינים באותה מידה נוסח המכתב בזכר אך מיועד ל

 כללי 
 .2021באוקטובר  17יא חשון תשפ"ב, ,  ראשוןיחל ביום ב פ"תש סתיוסמסטר  . א

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

  (.כאן לשנתון לחץ) 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

 בתיאום עם המנחה.תקבע תכנית הלימודים  .ד

לקורסים, כפי שמופיעים בהודעת הקבלה. עם סיום חובות   םירש תואר שני השלמה לקראת  במעמד  סטודנט .ה

 תואר שני. לטיפול בקבלה ל המחלקהת אל מזכירויש לפנות  ,ההשלמה בהצלחה

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

 רישום כפול למספר קורס זהה. לתואר בעת קודות זכות תאפשר צבירת נת

חובה להיות רשום בכל סמסטר לקורס על מנת להיות סטודנט פעיל במחלקה. סטודנט שלא ירשם לקורס בסמסטר  .ז

 עוקב, וטרם הגיש את עבודת הגמר לשיפוט, לימודיו יופסקו. 

 .(םניברסיטאייאוקורסי חובה כלל פירוט ברשם לקורס הדרכת בטיחות )יחייב לה סטודנט שמבצע מחקר במעבדה . ח

יש לבצע את הדרכת הבטיחות המיועדת    . 2021באוקטובר    17סמסטר,  ה יש להשלים את הדרכת הבטיחות עד תחילת  

 הדרכת בטיחות לאוכלוסיות אחרות. ולא  לסטודנטים בלבד  

 

 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  

כי ניצל לרעה זכות זו, יועמד לדין משמעתי בפני בית דין למשמעת  מהווה עבירת משמעת. סטודנט שימצא לצרכיך האישיים, 

 רישום לקורסים הינו תנאי לקבלת מלגה )לזכאים(. סטודנטים. 

 :סתיוחלונות זמן לרישום לקורסים בסמסטר 

 עד שעה  משעה   תאריך

 15:30 12:00 2021ספטמבר  12

 23:59 16:01 2021ספטמבר  12

 23:59 13:30 2021ספטמבר  13

 15:30 12:00 2021ספטמבר  14

 23:59 16:01 2021ספטמבר  14

 

 .  13:00שעה   2021באוקטובר  31 ועד לתאריך 16:00שעה  2021באוקטובר  17 תקופת השינויים תתקיים מתאריך
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 לפי חלונות זמן לחץ כאןלהרשמה לקורסים . 2021בסוף חודש אוגוסט לקראת הרישום המוקדם, חלונות הזמן יעודכנו 

 מלגות 

 . לכללי המלגות, באתר מזכירות אקדמית, לחץ כאן. לזכאי למלגה, יש לעקוב אחרי כללי המלגות האוניברסיטאי

 מחלקה רשאית לקבוע כללים נוספים להענקת מלגות.

נקודות    21לתואר ) קודות זכות  המשך קבלת מלגה לשנה שניה מותנה, בין השאר, בהגשת תכנית מחקר, צבירת מחצית נ 

 סמסטרים(.   2שנת הלימודים הראשונה ) , בתום  85וממוצע  זכות(  

 

 שלבים להתקדמות במחקר 

 :מחקר ועבודת גמר לשיפוטכנית הגשת ת, 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

 .ללימודיםתום סמסטר שני עד  –  הגשת תכנית מחקר

מעונין  שסטודנט .  PDFעבודת הגמר תוגש למחלקה בקובץ  .סמסטרים ללימודים 4עד תום  –  הגשת עבודת גמר לשיפוט 

בנגב, באחריותו לוודא מועד הגשה נדרש, בהתאם לתנאי גוריון -בןיברסיטת באונלהמשיך את לימודיו לתואר שלישי 

 ההרשמה. 

 .לחץ כאן הנחיות לכתיבת תכנית מחקר ועבודת גמרל

 מומלץ להגיש לפני הזמן הנקוב

 

 הארכת לימודים 

. בקשה להארכת  בקשה להארכת לימודיםיגיש  וטרם הגיש עבודת גמר לשיפוט, ללימודים, סמסטרים  4סטודנט שסיים 

 .לטופס בקשה להארכת לימודים לחץ כאן .2021 באוגוסט  31 יש להגיש עד לתאריךסתיו תשפ"ב לימודים לסמסטר 

 

 חופשת לימודים 

   . 2021 באוגוסט 31ך לתארי יש להגיש עד ב"פסתיו תשלסמסטר  בקשה לחופשת לימודים

 . לטופס בקשה לחופשת לימודים לחץ כאן

 

 אקדמי   ביטול 

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

אקדמי היא למנוע ציון נכשל בקורס, בו סטודנט נוכח שאין באפשרותו להשלים את המטלות,  ביטולאותו סמסטר. מטרת 

 ללא סיבה מוצדקת.

 , ובין השאר:תקנות שכר לימודבמקרה של ויתור אקדמי יחולו 

 לא יחול שינוי בהיקף שכר הלימוד. . א

 .חיוב בקנס .ב

 לימוד בסכום היקף הקורס או הקנס.מלגאי לא יקבל מימון מלגת שכר  .ג

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

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
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
http://www.bgu.ac.il/tevaforms/index.php?form_redirect=form23
http://www.bgu.ac.il/tevaforms/index.php?form_redirect=form24&lang=0


 לתקנות שכר לימוד לחץ כאן 

 

 כלל אוניברסיטאיים   קורסי חובה 

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

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

   בהצלחה.לא ניתן יהיה לסגור תואר לסטודנט שלא ישלים את חובות הקורס  גוריון בנגב. -באוניברסיטת בן

 להנחיות בנושא הלומדה לחץ כאן

 לאתר הרישום ללומדה לחץ כאן

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

 במהלך הלימודים.   בכל שנה חובת השתתפות בקורס    – סטודנט החייב בהדרכת בטיחות  

 להנחיות בנושא הדרכת בטיחות לחץ כאן 

 עדכונים חשובים בנושא הדרכת בטיחות:

המלגה תעוכב עד להשלמת  סטודנט שלא ישלים הדרכת בטיחות,  בהתאם להחלטת ועדת מוסמכים של הפקולטה, 

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

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

 . 2021  באוקטובר   17סמסטר,  ה על מנת לא לעכב את הזרמת מלגה, יש להשלים את הדרכת הבטיחות עד תחילת  

יחות המיועדת לסטודנטים בלבד, ע"י רישום לקורס לעיל, ולא קורסי הדרכת בטיחות  יש לבצע את הדרכת הבט 

 לאוכלוסיות אחרות. 

תלוי היקף נקודות הזכות חייב כל סטודנט, גם אם יעבור למסלול המשולב לדוקטורט. מספרי הקורס ועבודת גמר:  .ג

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

 למזכירות המחלקה.

עבודת הגמר את ועדיין לא הגיש סמסטרים(  4מיועד לסטודנט שהשלים את שנות הלימוד התקניות )  כתיבת עבודה: .ד

 = קוד המחלקהx.2.7777 (x  .)הארכת לימודים. מס' הקורס: תאושר בכל סמסטר שבו . הרישום יהיה לשיפוט

 ורק לאחר קבלת אישור להארכת לימודים.  הרישום מתבצע במערכת רישום לקורסים האישי של כל אחד

 

 יושבי ראש ועדות מוסמכים בפקולטה למדעי הטבע 

 

 כתובת דואר אלקטרוני  שם היועץ  מחלקה

 izharo@gmail.com יזהר אופנהיים  מתמטיקה

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

  lyub@bgu.ac.il יורי ליוברסקי  פיסיקה 

  jdubi@bgu.ac.il יונתן דובי  כימיה

  gure@bgu.ac.il אייל גור מדעי החיים 

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

 

 בהצלחה והרבה בריאות,

 רותי פלד

 עוזרת ללימודי מוסמכים
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