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 כניות הלימודים הבאומוצעות ת בקמפוס אילת

 תואר ראשון 

 בפקולטה למדעי הרוח והחברה 

 דו מחלקתי -אמנות

 דו מחלקתי -  פסיכולוגיה 

 מחלקתי-חד   – עבודה סוציאלית

 דו מחלקתי או חד מחלקתי  – והחברה  לימודים רב תחומיים במדעי הרוח

 אמנותת, בחטיבות: ספרות עברי - במדעי הרוח

 סכסוכים  ניהול ויישובמשאבי אנוש, ניהול בחטיבות: תקשורת,  - במדעי החברה 

 התעודת הורא

 בפקולטה למדעי ההנדסה

 חד מחלקתי  - הנדסה שנה א‘

 בפקולטה לניהול 

 אנוש משאביניהול ו  ארגונית  התנהגות  במגמת  חד מחלקתי - ניהול

  דו מחלקתי - ניהול

 חד מחלקתי   - ניהול מלונאות ותיירות*

 בפקולטה למדעי הטבע 

  (.שבע, שנה ג‘ באילת -ב' בבאר -שנים א‘ ו)חד מחלקתי   -  ימית* וביוטכנולוגיה מדעי החיים במגמת ביולוגיה 

כנית הלימודים ניתנים  ווביוטכנולוגיה ימית, חלק מהקורסים בת : ניהול מלונאות ותיירות וכן בביולוגיה כניותובת*
  .באנגלית

 תואר שני 

 בפקולטה למדעי הרוח והחברה 

  ארגונית  סוציולוגיה במגמת  -פולוגיה ואנתר -סוציולוגיה 

 למנהל, חברה ומדיניות החינוךבמגמה  –חינוך 

 עבודה סוציאלית

 תולדות האמנות ותרבות חזותית 

 ויישוב סכסוכים ניהול 

 בפקולטה למדעי הטבע 

 במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית –מדעי החיים 

 בפקולטה לניהול 

 מנהל עסקים  
 מערכות בריאות מדיניות וניהול

 הערות:

 יש להתעדכן באתר הקמפוס. כניות מותנית במספר מינימלי של מתקבליםופתיחת הת  .1

 קמפוס אילת  : יפורסמו באתר הקמפוסכניות נוספות אשר וייתכן ויאושרו ת  .2

  

https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/default.aspx
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 נהלי הרשמה  
גוריון בנגב, באמצעות אתר  -ההרשמה ללימודים בקמפוס אילת מתבצעת במדור רישום של אוניברסיטת בן

 )ראו פרק הרישום לאוניברסיטה(.  אתר המועמדיםהאינטרנט שכתובתו: 

  .על המועמדים לציין בעת הרשמתם את המחלקות המבוקשות בקמפוס אילת

  תנאי הקבלה

ן ותואר  לתואר ראשוהמועמדים לקמפוס אילת, לעמוד בכל הדרישות והכללים להרשמה ולקבלה החלים על 

לעמוד בכל דרישות  עליהםכמו כן, ובנוסף עליהם להגיע ברמת פטור בעברית.   שני כמקובל באוניברסיטה 

 המעבר משנה א‘ לשנה ב‘ ומשנה ב‘ לשנה ג‘, כפי שנהוג במחלקות המתאימות באוניברסיטה. 

הקבלה הנהוגים לאותה   סטודנטים פעילים המבקשים לשנות את תחום לימודיהם, חייבים לעמוד בתנאי 

 בנוסף להישגים אקדמיים.מחלקה 

תנאי בסיסי להרשמה ולקבלה ללימודי תואר שני בפקולטה למדעי הרוח והחברה הינו השלמת כל חובות  

אנגלית מתקדמים ב' בציון עובר בהתאם לדרישות  קורס 'סיום   -האנגלית מהתואר הראשון עד לרמת הפטור 

 לחילופין, הגעה לרמת פטור ע"ס ציון בבחינה הפסיכומטרית, אמי"ר/אמיר"ם.  .המחלקה המקבלת

  הטבות מיוחדות לסטודנטים
 .וההנהלה ההוראה סגל של וליווי אישי יחס .1

 . קטנות  לימוד  קבוצות  .2

 .קמפוס אילתיטריונים המוצגים באתר כפוף לקר - מלגה מלאה לשלוש שנים  .3

 .תעודת ”תושב אילת“, המעניקה הטבות בטיסות ועסקים בעיר, תינתן לכל סטודנט המתגורר בעיר .4

  למועד  בהתאם  נעשית  במעונות  חדר קבלת  על)ההחלטה   הקמפוס בקרבת  מעונות סטודנטים מסובסדים .5

 .(ההרשמה

 :הערה

 שבע בשום שלב של הלימודים -לא יתאפשר מעבר מקמפוס אילת לקמפוס באר

 '(.מלבד הנדסה שנה א)

 

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/default.aspx
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 העברית השפה ידיעת
נועד לסווג את   העברית, מבחן יע"ל/יע"לנט השפה ידיעת  מחייבים  בנגב גוריון-בן באוניברסיטת  הלימודים 

 מי נדרש למבחן יע"ל/יע"לנט?המועמדים לרמות בעברית.  

 שנבחנו בפסיכומטרי או עברית  שאיננה בשפה הפסיכומטרית  בבחינה שנבחנו ראשון לתואר מועמדים  .1

 .משולב 

 . SAT    /ACTבבחינת  שנבחנו מועמדים  .2

 ההוראה שפת  אשר רי(פסיכומט ללא(הבגרות  ציוני ממוצע סמך-על קבלה בתנאי העומדים  מועמדים  .3

 .עברית  אינה למדו בתיכון שבו

 בעברית )יע"ל/יע"לנט( ידע בחינת

 מטעם האוניברסיטה עצמה.  מיון בחינת  תתקיים  ולא ולהערכה לבחינות  הארצי המרכז ידי-על נערכת  הבחינה

נדרשת רמת פטור בעברית לכל המחלקות, למעט התוכנית להנדסה שנה א'  - גוריון באילת-באוניברסיטת בן
 למדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.  ולמחלקה

 פי מבחן יע"ל/יע"לנט -סיווג רמת עברית על

 צין במבחן יע"ל/יע"לנט החל משנת הרשמה לתשפ"ד  רמה

 96– 80 ד' 

 115– 97 ה' 

 131–116 ו' 

 הרמה הנדרשת למתקבלים לקמפוס אילת  – ומעלה 132 פטור 

 
 ם לצורך סיווג רמה. אחרי ממוסדות  פטור בחינות  סמך-על פטורים או ציונים יתקבלו לא

 הם:  עברית ומלימודי  יע"לנט/ל"יע בחינת מחובת הפטורים מועמדים

 עובר. כדי לקבל בציון קורס  סמך-בארץ על אחרת  מאוניברסיטה עברית  מלימודי פטור מועמדים שקיבלו .1

 .רישום  למדור או אקדמיים -קדם  ללימודים  למרכז וסילבוס מקורי ציונים  תדפיס הפטור יש להציג את 

 בנגב או בטכניון, גוריון-בן למדעים מדויקים והנדסה בהצלחה, באוניברסיטת  המכינה מסלולי מסיימי .2

 .לפחות  70 ציון בקורס אוריינות אקדמית  ח, שקיבלו"תשע הלימודים  משנת 
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 רמות סיווג באנגלית

ישנן מחלקות שבהן  )לפחות   בסיסיהיא  כתנאי להתחלת הלימודים באוניברסיטה הרמה הנדרשת באנגלית 

רמת האנגלית נקבעת על סמך הפרק באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או  (.לרמה גבוהה יותר קיימת דרישה

הרמה תקבע על סמך ציון  בפרק   SATמועמדים שנבחנו בבחינת  בבחינת מיון באנגלית )אמי"ר/אמיר"ם(.

Critical Readingועמדים שסווגו מתחת לרמה הנדרשת באנגלית, לא יוכלו להתחיל את לימודיהם  . מ

  בדרישות הקבלה האחרות. באוניברסיטה גם אם הם עומדים 

הנמוכה מבסיסי, חייבים   יתאו מועמדים שסווגו לרמת אנגל מהבחינה הפסיכומטריתמועמדים הפטורים 

 קיץיאוחר ממועד  ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, לא -הנערכת על (אמי"ר) בחן בבחינת המיון באנגליתילה 

  הוא המועד האחרון לקביעת רמתם באנגלית. אביבמועד בהן מחלקות ש  מלבד , בכל שנה

ציון באנגלית במבחן המיון   רמה באנגלית 
 הפסיכומטרי/אמי"ר 

 SAT  Criticalן המילולי ב  הציו
Reading  בלבד 

  50 –  69 טרום בסיסי א' 

 449עד  70 –  84 טרום בסיסי ב' 

 450  – 499 85 –  99 בסיסי 

 500  – 599 100  – 119 מתקדמים א' 

 600  – 669 120  – 133 מתקדמים ב' 

 ומעלה 670 ומעלה 134 פטור 

 קורסים ברמה אקדמית
 היקף הקורסים:  

 שעות שבועיות   שש – ת בסיסירמ
 שעות שבועיותארבע  –רמת מתקדמים א' ומתקדמים ב' 

ידי  -יקבע עלישכר הלימוד, כפי שעל בתשלום נוסף  כרוכהמתקדמים א' רמת בסיסי ו ת רמבקורסי ההשתתפות 
 הינו חלק משכר הלימוד האוניברסיטאי. 'רמת מתקדמים בקורס האנגלית ב האוניברסיטה.

ים לפי מחלקות. במקרה שיש קורס מיוחד למחלקה, הסטודנט נדרש ית ולטות ולעהקורסים מחולקים לפי פק
על הסטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו לתואר   ללמוד בקורס זה.

 .הראשון
די האנגלית לא יעמוד בדרישה זו יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי דרישות לימושסטודנט 

   כשפה זרה.
  2 כלל בחישוב הציון הסופי המשוקלל לתואר בוגר. משקלו של הקורסימתקדמים ב' בלבד ית הציון באנגלית ברמ

 נק"ז. 

 ערות:ה 
 רמת מתקדמים ב' פטור מלימודי אנגלית. לימודי אנגלית ברק סטודנט שסיים 

האוניברסיטה  , אריאל או אביב, בר אילן, חיפה -הטכניון, תלהעברית,  – סטודנט העובר מאחת מהאוניברסיטאות 
בתנאי שלמד בה, י אישור שיציג על לימודי אנגלית מהאוניברסיטה פ-לללמוד אנגלית ע  המשיךליוכל  – הפתוחה

 שרמתו בסיסי לפחות. 
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קדמים ב'  י השלמת קורס שווה לרמת מת יד -לסטודנט שסיים את לימודי האנגלית באחת האוניברסיטאות הנ"ל, ע
 להציג אישורים מתאימים. על הסטודנט גוריון בנגב, יהיה פטור מלימודי אנגלית. -בן של אוניברסיטת 

 מבחן סיווג מאוניברסיטה אחרת. בפי ציון בבחינת בגרות או -ינתן פטור עלילא 
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   ללא פסיכומטרי 30תנאי קבלה ייחודיים למועמדים מעל גיל 

  :למדעי הרוח והחברהלמחלקות הפקולטה 

ראו פרק הדן במתכונת תעודת  )דרישות האוניברסיטה   על פי בעלי זכאות לתעודת בגרות 30מועמדים מעל גיל 

יוכלו להתקבל ללא   ,(אמי"רם /אמי"רממבחן )לפחות שסווגו לרמת אנגלית "בסיסי"  ,(הבגרות הישראלית 

ולמחלקה  והחברה הרוח לימודים רב תחומיים במדעי ל ה למחלקלפקולטה למדעי הרוח והחברה  פסיכומטרי

ניתן יהיה לבחור חטיבות ממגוון החטיבות המוצעות במחלקה ללימודים רב תחומיים בקמפוס אילת  מנויות.ולא

 חטיבות בלבד והשאר חטיבות במדעי הרוח(. שתי)הבוחר בחטיבות מדעי החברה, יוכל לבחור 

מבחן ) מחויבים בבחינת הסיווג בעבריתמועמדים שלמדו בבית ספר תיכון ששפת ההוראה אינה עברית, 

   לרמת פטור.ולהגיע  (יע"לנט /יע"ל

 + 30מכינת  

שנות לימוד ואין בידם זכאות לתעודת בגרות, המעוניינים  12+, אשר סיימו  30המכינה מיועדת למועמדים בגיל 

 לתעודת הבגרות.חלופה המכינה תהווה  תעודת סיום, להירשם למחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברה

 ומותאמת לדרישות המועצה להשכלה גבוהה. זו מכינה ללימודים אקדמיים תכנית ייחודית 

לפחות  " לפחות ושסווגו לרמת אנגלית "בסיסי 75מועמדים שיסיימו את המכינה בהצלחה בציון ממוצע של  

לימודים רב תחומיים במדעי  ל ה יוכלו להתקבל ללא פסיכומטרי למחלק ,(אמי"רם / ר")מהמכינה או ממבחן אמי

  95, בנוסף, מועמדים שיסיימו את המכינה בהצלחה בציון ממוצע של מנויותוולמחלקה לא והחברה הרוח 

 כנית. ו, הקבלה ללימודים בכפוף לראיון עם ראש התיוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי עבודה סוציאלית

המוצעות במחלקה ללימודים רב תחומיים בקמפוס אילת )הבוחר  ניתן יהיה לבחור חטיבות ממגוון החטיבות 

 חטיבות בלבד והשאר חטיבות במדעי הרוח(.  2יוכל לבחור  בחטיבות מדעי החברה

נקודות זכות   24להשלים הסטודנטים  על מנת לעבור למעמד "מן המניין", על"לא מן המניין".  הקבלה במעמד 

 .לפחות 75בשנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע 

+ המעוניינים להתקבל למחלקות נוספות בפקולטה למדעי הרוח והחברה שלא צוינו לעיל, 30בוגרי מכינת 

 נדרשים לעמוד בדרישות ובתנאי הקבלה של כל מחלקה.

 . 08-6304519 08-6304540   08-6304518לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לטלפונים:  

 קמפוס אילת  או באתר האינטרנט 
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