
    

  נושאי תפקידים בפקולטה
  
  

  
  

  דיקן הפקולטה  -    אברהם פרולה' פרופ

  ראש המחלקה למתמטיקה  -    אברהם פיינטוך' פרופ

  ראש המחלקה למדעי המחשב  -    ץ"מתתיהו כ' פרופ

  ראש המחלקה לפיסיקה  -    יגאל הורוביץ' פרופ

  ראש המחלקה לכימיה  -    רז ילינק  'פרופ

 דעי החייםראש המחלקה למ  -    יוסף גרנות' פרופ

  ראש המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה-                    ˲˶ˣ˲' ˷מעון פיינשטיין

  ראש מינהל הפקולטה  -    מר אפרים ויגדר

  ר ועדת הוראה פקולטית לתואר ראשון"יו  -      רונן פרץ' פרופ

  ר ועדת הוראה פקולטית לתואר שני"יו  -    מיכל שפירא' פרופ

  לטהעוזר ראשי לראש מינהל הפקו  -    רבקה סדקה' גב

  

  

  

  

  

  



    

 

  ועדות הפקולטה

  
  :ועדת הפקולטה  .2

  רז ילינק' פרופ      ר" יו–אברהם פרולה ' פרופ  

  יוסף גרנות' פרופ        אברהם פיינטוך' פרופ  

  שמעון פיינשטיין˲˶ˣ˲'     ץ"מתתיהו כ' פרופ  

  מר אפרים ויגדר        יגאל הורוביץ' פרופ  

    

  

  :ועדת הוראה פקולטית ללימודי תואר ראשון  .3

  ר עמוס בוסקילה"ד        ר" יו– רונן פרץ' פרופ

   יבחר גנאור'פרופ        ויקטור ויניקוב' פרופ  

  מר אפרים ויגדר        מירה בלבן' פרופ  

   מרכזת- רבקה סדקה ' גב           דורון כהן'פרופ  

  עדי פרוס' פרופ  

  

  

  :ועדת הוראה פקולטית ללימודי תואר שני  .4

  יר עמיחי ורד"ד      ר" יו–מיכל שפירא ' פרופ  

  אמיר שגיא' פרופ        דניאל ברנד' פרופ  

  חיים בנימיני' פרופ        ר מאיר גולדברג"ד  

   מרכזת- מיכל רוקני ' גב        יגאל הורוביץ' פרופ  

    

  

  

  



    

  מינהל הפקולטה

  

  אפרים ויגדר  -      ראש מינהל הפקולטה

  רבקה סדקה  -  עוזר ראשי לראש מינהל הפקולטה 

  ימיכל רוקנ  -      עוזר ללימודי מוסמכים

  אביבה לוי  -      לענייני סטודנטיםרכזת 

 שרית דוניו      -   לענייני סטודנטים רכזת 

  נילי סאסי   -  לענייני סטודנטים רכזת 

  מירה חיון  -      ראש לשכת הדיקן

 על-הילה אל  -      מזכירה בלשכת הדיקן

  

  במזכירות הפקולטהלתואר ראשון קבלת סטודנטים 

  12:00-9:00  -  בין השעות  'ה',ד',ג',בימים א

  15:00-12:00  -  בין השעות      'ביום ב

  אין קבלת קהל  -          'ביום ו

  אין קבלת קהל  -        בערבי חג

  

  לתואר שני במזכירות הפקולטהקבלת סטודנטים 

  12:00-14:00ה בין השעות -בימים א

  

  י דיקן הפקולטה"קבלת סטודנטים ע

 08-6461633: טל, )30( בניין גורובוי 123 חדר – עם ראש הלשכה בתיאום מראש

  

  י ראש מינהל הפקולטה"קבלת סטודנטים ע

  08-6461632: טל, )30( בניין גורובוי  118 חדר – עם מזכירתו בתיאום מראש

  

  )30(בניין גורובוי , משרדי מזכירות הפקולטה נמצאים בקרית האוניברסיטה: שים לב

  115חדר   -מזכירות סטודנטים לתואר ראשון 

   114חדר   -   אר שנימזכירות סטודנטים לתו

  .הסטודנטים מתבקשים לפנות למזכירות בשעות הקבלה המפורטות לעיל

  



    

  information_kiosk/il.ac.bgu.u4bgu://http/?2 :קיוסק מידע

  

  08-6461600 :מוקד מידע ושרות טלפוני בנושאי הרשמה ושכר לימוד טל

  

  : סילבוסים באתר האינטרנט-פרשיות לימודים! חדש

annual/html/il.ac.bgu.u4bgu://http/ 

  

http://bgu4u.bgu.ac.il/kiosk_information/?2
http://bgu4u.bgu.ac.il/html/annual/


    

  )30בניין גורובוי (משרדי מזכירות הפקולטה  - מדריך טלפונים 

  6461630  רבקה סדקה    117חדר     ן הפקולטה"עוזר ראשי לרמ

  6461857  מיכל רוקני    114חדר       ללימודי מוסמכיםעוזר 

  6461631  אביבה לוי    115חדר       לענייני סטודנטיםרכזות

  6461692  שרית דוניו                

  6472871    :פקס                                                     

6461632  נילי סאסי    118חדר     לשכת ראש מינהל הפקולטה

  6477946    :פקס                

teva/il.ac.bgu.www://http           :   אינטרנט          

    

  

  :משרדי המזכירות לענייני סטודנטים במחלקות הפקולטה

6461608  רותי פלד    ממונה על המינהל במחלקה    מתמטיקה

  6461609  סימון אסייג     סטודנטים      רכזת לענייני      

  6477648    :פקס                

  il.ac.bgu.math.www://http          :                      אינטרנט             

  
  6472718  מזל גגולשוילי    ממונה על המינהל במחלקה    מדעי המחשב

  6461610  סיגלית וינוקור     סטודנטים      רכזת לענייני    

  6477843  זהבה קובני                

  6477650    :פקס              

  il.ac.bgu.cs.www://http              :אינטרנט          

  
  6461567  לילי אוחיון    ממונה על המינהל במחלקה     פיסיקה

  6461566  אביבה פרידמן       סטודנטים      רכזת לענייני    

  6472904    :פקס                

  physics/il.ac.bgu.www://http    :  אינטרנט          

 
  6461641  ציפי מהרבני    ממונה על המינהל במחלקה      כימיה

  6461638  צביה יחזקאל     סטודנטים      רכזת לענייני      

  6472943    :פקס                

  chem/il.ac.bgu.www://http    :אינטרנט          

http://www.bgu.ac.il/teva
http://www.math.bgu.ac.il/
http://www.cs.bgu.ac.il/
http://www.bgu.ac.il/physics
http://www.bgu.ac.il/chem


    

  6461373  חנה חטב  ממונה על המינהל במחלקה      מדעי החיים
  6461344  איריס ראובן   סטודנטים      רכזת לענייני      

  6472992    :פקס                

  life/il.ac.bgu.www://http   :   אינטרנט            

  
  6461289  רבקה עיני  ממונה על המינהל במחלקה  מדעי הגיאולוגיה והסביבה

  6461288  צהלה שרעבי   סטודנטים      רכזת לענייני        

  6472997    :פקס                

  eol/il.ac.bgu.www://http   :אינטרנט            

  
  
  

  ) שעות ביממה24  (08-6201000  :שרות מענה קולי

http://www.bgu.ac.il/life
http://www.bgu.ac.il/geol


    

  מוסדות הפקולטה

  

  מועצת הפקולטה

חברי מועצת הפקולטה היא הגוף האקדמי והארגוני העליון של הפקולטה ובה חברים כל 

כן חבר בה בתוקף תפקידו .  בדרגת מרצהסגלונציגי ה,  מדרגת מרצה בכיר ומעלההסגל

 , ההוראה והמחקר של הפקולטהמועצת הפקולטה דנה בכל ענייני. רקטור האוניברסיטה

הנהגת מגמות ומסלולי , ולפניה מובאות לדיון ההצעות להנהגת תוכניות לימודים חדשות

  .לימודים חדשים וכן הצעות לחידוש או לשינוי כללים קיימים שאושרו על ידה

האחראי לכל מכלול הפעולות של הפקולטה , בראש הפקולטה עומד דיקן הפקולטה

  .וחבר בתוקף תפקידו בכל ועדותיה, הארגוניים והמנהליים, מייםולמוסדותיה האקד

   תואר ראשון–ועדת הוראה של הפקולטה 

דנה , לתכנון ולמהלך ההוראה בלימודי תואר ראשון, ועדת ההוראה עוסקת בכל הנוגע לתוכן

לפניה מובאות גם בקשות . מקצועות ותקנונים חדשים, בהצעות לתוכניות לימודים חדשות

. דנטים בנושאים החורגים מן התקנות והתוכניות המאושרות והטעונים דיון מיוחדשל סטו

או מזכירות , ידי המחלקות-  כן מובאים בפניה ערעורים על החלטות שנתקבלו על-כמו

  .או ועדות משנה אחרות שלה, וכן על החלטות ועדות הקבלה, הפקולטה

   תואר שני–ועדת לימודי מוסמכים 

אישור , אישור תוכניות לימודים, "מגיסטר" ופיתוח הלימודים לתואר הועדה עוסקת בתכנון

ואישור זכאות לתואר , אישור הפסקת לימודים, אישור קבלת סטודנטים, נושאי לימוד

  ".מגיסטר"

  מזכירות פקולטית לענייני סטודנטים

, סדרי לימודים:ובכלל זה, המזכירות מטפלת בנושאי המינהל האקדמי של הסטודנטים

, טיפול בפניות אל ועדת ההוראה הפקולטית, ייעוץ והרשמה למקצועות, יות לימודיםתוכנ

  .אישורי לימודים ועוד

  פניות והצעות לשיפורים

חרף מאמצים אלה נתקל . צוות עובדי הפקולטה עושה ככל יכולתו לסייע לסטודנטים

נות לבעלי במקרים אלה מתבקשים הסטודנטים לפ. הסטודנט לעתים בבעיות ובחוסר יעילות

  .ולמנוע תקלות דומות בעתיד, ובכך לשפר את השרות, התפקידים היכולים לעזור להם

אנו מקווים . תלונה והצעה הוא העוסק הישיר בנושא,  הכתובת הראשונה לכל ברור

  .ושמרבית הבעיות תיפתרנה בשלב זה, שהסטודנטים ימצאו בכל מקום אוזן קשבת ורצון טוב

  :תשובה מספקת יש לפנות כדלקמןבאותם מקרים בהם אין ה

  ר ועדת הוראה מחלקתית"ליו: בענייני לימודים  -

  לראש מינהל הפקולטה: בענייני מינהל אקדמי  -

  

  

  לרשותכם תיבת הצעות בפתח מזכירות הפקולטה לענייני סטודנטים
 


