ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הבריאות לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום ( 18.01.2022מונגש)

לימודים
לתואר ראשון
הפקולטה
למדעי הבריאות

1

ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הבריאות לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום ( 18.01.2022מונגש)

בית-הספר לרפואה על שם ג'ויס וארווינג גולדמן
מבנה הלימודים
בית הספר לרפואה של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,הוקם מתוך מטרה לחנך דורות חדשים של רופאים ,בעלי
אוריינטציה קהילתית גבוהה ,מצוינות קלינית ,מחקרית וחינוכית .מטרה זו יצרה את המושג 'רוח באר שבע'
הכורך בתוכו ,הכשרת רופאים ,בעלי גישה אנושית ורגישה כלפי המטופל בנוסף על רמה מקצועית גבוהה
הנדרשת מרופא וידע רב בתחום המחקר הרפואי.
אבן היסוד בהכשרת הסטודנט לרפואה ,בבאר שבע ,משלבת חשיפה ללימודים במדעי היסוד בשילוב חשיפה
קלינית מוקדמת המתמקדת בתקשורת רופא חולה .מלבד זאת ,מתקיימת הוראה מורחבת בתחומי
ההומניסטיקה ,כמו אתיקה רפואית ,ספרות ורפואה ,קולנוע ורפואה ,פילוסופיה ורפואה ,היסטוריה של הרפואה
ו דמות האחר בחברה הישראלית .דיסציפלינות ההוראה ,מאפשרות לסטודנט לשלב בין ידע מקצועי לבין תחומים
חברתיים סוציאליים.
בית הספר מכשיר את הסטודנטים לקבלת החלטות אבחוניות וטיפוליות במטרה לפתור בעיות קליניות באמצעות
גישה אנליטית וביקורתית ממוקדת בעיה ( ,)Problem-orientedהמושתתת על שיפוט קליני ועקרונות מדעיים.
בית הספר פועל לחיזוק הקשר עם הקהילה על ידי מערך התנדבותי מאורגן .ההתנדבות הינה במספר תחומים
החל מעבודה והדרכה בבתי ספר בתחומים רפואיים כמו מניעת אלימות מינית בקרב בני נוער ,HIV ,ובנוסף
עבודה עם בני נוער והכנתם ללימודים אקדמיים.
מידע מפורט על תכנית הלימודים והדרישות ניתן לקרוא בשנתון בית הספר לרפואה (מצוי באתר הפקולטה
למדעי הבריאות).

הרשמה וקבלה לשנה א':
כללי :קבלה ללימודי רפואה כרוכה ,לאחר עמידה בתנאי הסף של ציוני פסיכומטרי וסכם ,בהליך מיון הכולל מבחן
ממוחשב ושני ראיונות קבלה.
ללימודי הרפואה יתקבלו המועמדים שהשיגו את ההערכות הגבוהות ביותר מבין כל המועמדים ,בכל אחד
מהשלבים ,עד למילוי מכסת התלמידים לאותה שנת לימודים.

הרשמה:
 .1בעלי תעודת בגרות ישראלית/מסיימי בית-ספר תיכון בחו"ל כאמור בפרק "מבוא – תעודות מחו"ל".
 .2אזרחות – אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל הרשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים.
 .3עברית – רמה ו' לנדרשים בכך – ראה פרק "ידיעת השפה העברית".
 .4אנגלית – רמת מתקדמים ב'.
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המועמדים מתבקשים להעלות למערכת המסמכים הנמצאת באזור האישי את המסמכים הבאים:
א .מועמדים אשר למדו בבית ספר תיכון בחו"ל חייבים להציג בנוסף לגיליון הציונים גם דיפלומה בליווי
מקרא ציונים.
ב .בעלי רקע אקדמי ממוסד אחר – יש לשלוח גיליונות ציונים מקוריים עדכניים מכל התחומים
והתארים שנלמדו (כולל לימודים חלקיים וקורסים אחדים) ,אישור זכאות לתואר (לבעלי תואר) .גיליון
הציונים חייב לכלול ממוצע משוקלל של כל סמסטר בנפרד.
המועמדים מתבקשים לוודא שקורות החיים וההמלצות נקלטו במערכת באזור האישי:
א .קורות חיים – בסיום ההרשמה ייפתח קישור לטופס "קורות חיים" מקוון באזור האישי למועמדים .את
הטופס חובה למלא אישית ולשלוח עד לתאריך המופיע באתר (לאחר מועד זה המערכת תינעל ולא
ניתן יהיה לבצע שליחה).
מועמד שלא ימלא את טופס קורות החיים ויבצע "שלח" כנדרש לא יוזמן לשלבי המיון ,גם אם מילא
את קורות החיים ושמר.
אי-ביצוע פעולת "שלח" משמעותו לא התקבל .ניתן יהיה לעקוב אחרי הגעת הטופס באתר
האינטרנט למועמדים באזור האישי.
קורות החיים תקפים לשנה אחת בלבד.
ב .שני טופסי המלצה – בסיום ההרשמה המועמדים יקבלו קישור לטופסי ההמלצה ,ואותו ישלחו לשני
ממליצים שימלאו את המלצותיהם ויעבירו אותן באופן מקוון לאוניברסיטה .לאחר הגעת ההמלצה
יישלח בדואר אלקטרוני אישור על הגעת ההמלצה .כמו כן ,ניתן יהיה לעקוב אחר הגעת ההמלצות
באתר האינטרנט למועמדים באזור האישי .על ההמלצות להגיע לאוניברסיטה עד לתאריך המפורסם
באתר.

הערות:
 .1ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.
 .2סטודנטים שהופסקו לימודיהם אינם רשאים להגיש מועמדות לבית-הספר בשנית ,בין שההפסקה הייתה
מטעמים אקדמיים או אחרים.
 .3לא תישקל מועמדותם של מי שנכשלו בלימודי רפואה  -גם אם מדובר בקורס אחד  -או מי שהורחקו
מבתי-ספר אחרים לרפואה.
 .4לא תישקל מועמדותם של מי שנדחו בעבר פעמיים בין אם במבחן הממוחשב או בריאיון ,גם אם נדחו
לאחר שהיו ברשימת הממתינים  -רזרבה.
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מחזור ראשון של אילנות נגב נפתח !
תכנית אילנות נגב הינה תכנית מצוינות לצוערים למנהיגות רפואית של משרד הבריאות ,המיועדת
לסטודנטים.ות לרפואה בשנה א' אשר רואים את עתידם המקצועי בנגב .אם את מעוניינת להפוך לרופאה
מצטיינת בנגב ,אם אתה רואה את עצמך כמוביל שינוי בנגב ,הצטרפו אלינו לתכנית אילנות.
מה יקבלו סטודנטים.ות בתכנית אילנות
 .1לימודי רפואה במימון מלא של שכר הלימוד – ממשרד הבריאות.
 .2מלגת קיום חודשית – ממשרד הבריאות.
 .3מחשב נייד ועזרי לימוד נוספים – ממשרד הבריאות.
 .4השתתפות בתכנית מנהיגות והכשרה ניהולית.
 .5למידה בינלאומית במסע לימודי בחו"ל.
 .6מנטורינג אישי וקבוצתי בהובלת בכירי מערכת הבריאות.
 .7השתייכות לרשת רופאים עמיתים מובילה.
לפרטים נוספים על תכנית אילנות נגב והרשמה לתכנית יש להתעדכן בלינק:
/https://ilanot-program.co.il

מסלול המיונים לתכנית אילנות
על המועמדים.ות אשר יבחרו להירשם לתכנית אילנות להירשם במקביל לאוניברסיטת בן גוריון בנגב .על
מועמדים.ות אלה לעבור את כל שלבי המיון לקבלה לבית הספר לרפואה במסלול השש שנתי כשאר
הנרשמים.ות באותה השנה כולל עמידה בכל תנאי הסף למיונים.
במקביל ,המועמדים.ות אשר נרשמו לתכנית אילנות והתחייבו לתנאיה ,יעברו תהליך מיון חיצוני נפרד בהתאם
לכללי התכנית של משרד הבריאות .מתוכם ייבחרו עד  30מועמדים.ות בעלי ציוני ההתאמה הגבוהים ביותר
לתכנית אילנות אשר גם עברו בהצלחה את כל שלבי המיון של בית הספר לרפואה .יודגש כי בשלב הראיונות,
המידע לגבי הרישום לתכנית אילנות לא תהיה נגישה למראיינים.ות ולכן גם לא תהווה גורם אשר ישפיע בצורה
כלשהיא על ציוני ההערכה בראיון וסיכויי הקבלה במסלול הרגיל.
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הרשמה וקבלה לשנים מתקדמות ברפואה
קבלה ללימודי רפואה בשנים מתקדמות תתאפשר על פי החלטת הנהלת בית הספר לרפואה ועל-בסיס
מקום פנוי בלבד! רשאים להירשם סטודנטים לרפואה ממוסדות אקדמיים מוכרים באתר המועצה להשכלה
גבוהה העונים על הדרישות הבאות:
 .1קבלה לשנה ג'  :סטודנטים לרפואה מהארץ או מחו"ל יוכלו להגיש מועמדות ללימודים בשנים מתקדמות
(לשנה ג' בלבד) במידה שלא נפסלו בעבר על ידי ועדת הקבלה לרפואה .הגשת מועמדות וזימון לריאיון
קבלה יתאפשרו על-סמך הישגיהם האקדמיים בלימודי הרפואה (נדרש ממוצע משוקלל העומד על 95
ומעלה בלימודי מערכת מלאה בשלושה סמסטרים רצופים ,או ממוצע  90ומעלה בלימודי ארבעה
סמסטרים רצופים במערכת מלאה וציון פסיכומטרי שייקבע לשנה הנתונה) .קבלה של סטודנט שלמד
בחו"ל כרוכה בחזרה על שנת הלימודים האחרונה שבה למד בהנחה ויש התאמה בתוכנית הלימודים.
מועמד לשנים מתקדמות לא ייבחן במבחן הממוחשב אך יוזמן לריאיון.
 .2קבלה לשנה ד'  :בנסיבות מיוחדות יוכלו סטודנטים לרפואה ממוסדות אקדמיים אחרים בארץ בלבד ,גם
אם נפסלו בעבר על-ידי ועדת הקבלה לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,להגיש מועמדותם לשנה
רביעית ,וזאת בתנאי שלמדו בארץ ,סיימו בציון  90לפחות  3שנים ,וזכאים בסיומן לתואר בוגר .כל מקרה
ידון פרטנית בוועדה המצומצמת שתפעל כוועדה אד-הוק .אם תתקבל החלטה חיובית – יזומנו לריאיון.
 .3בוגרי תואר ברפואת שיניים באוניברסיטה בארץ יוכלו להגיש מועמדות לשנה ד' וזאת בתנאי שסיימו
לימודיהם בציון לתואר של  90לפחות וברשותם רישיון משרד הבריאות לעסוק ברפואת שיניים בארץ.
 .4מועמד לשנים מתקדמות נדרש לפנות למדור רישום בכתובת דואר אלקטרוני rishum@bgu.ac.il :ולציין
שהוא מגיש בקשה להתמיין לשנים מתקדמות.
המועד האחרון לבחינות הוא מועד אביב  – 2022כפי שמופיע באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
חובת המבחן הפסיכומטרי חלה על כל המועמדים ,לרבות בעלי רקע אקדמי.
ביה"ס לרפואה אינו מקבל את ציוני ה A.C.T/S.A.T-כתחליף לבחינה הפסיכומטרית.
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זימון למבחן ממוחשב – הבחינה כרוכה בעלות כספית
מידע לגבי המבחן הממוחשב ניתן לקבל באתר הפקולטה למדעי הבריאות
המבחן הממוחשב תקף לשנת ההרשמה בה בוצע המבחן בלבד.
למבחן הממוחשב יזומנו מועמדים שעמדו בכל דרישות ההרשמה של האוניברסיטה ואשר עומדים באחד
מהתנאים הבאים לזימון למבחן:
 .1זימון למבחן ממוחשב על-סמך סכם ופסיכומטרי למועמדים חדשים בלבד:
יוזמנו למבחן מועמדים שיעמדו בציון הסכם והפסיכומטרי המינימלי לפחות שייקבע כציון הסף לזימון
באותה שנה ,הרמה באנגלית ,והרמה בעברית (לחייבים בכך) בהתאם לסף הנדרש.
 .2זימון למבחן על-סמך סכם ופסיכומטרי לבעלי לימודים אקדמיים קודמים מלאים או חלקיים – בקורסים
אחדים בין בארץ ובין בחו"ל :בהחלטה אם לזמן למבחן מועמד שעמד בתנאי הסכם והפסיכומטרי יבואו
בחשבון ציוניו של המועמד בלימודים אקדמיים קודמים .יובהר כי תת-הוועדה רשאית לקבוע ,לאור
התרשמותה מהישגיו של המועמד בלימודים אקדמיים קודמים ,שאין לזמנו למבחן ,אף אם ציון הסכם
והפסיכומטרי שלו עומד בציון הסף שנקבע.
הוועדה תאפשר לתלמידים בעלי הישגים אקדמיים נמוכים לצרף לדיווח על לימודים אקדמיים קודמים
מכתב שבו הם יסבירו את הסיבות שלדעתם הובילו להישגים אלה.
 .3זימון למבחן ממוחשב על-סמך הצטיינות בלימודים אקדמיים קודמים בארץ בלבד:
תת-הוועדה תהא רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לזמן למבחן מספר מצומצם של
מועמדים שהצטיינו בלימודים קודמים לקראת תואר בוגר בלבד ,ממוסדות אקדמיים ישראליים בלבד
ושעמדו בציון הפסיכומטרי שייקבע .תינתן עדיפות לבוגרי מקצועות הבריאות ,מדעי הטבע ,הנדסה ביו-
רפואית והנדסת ביוטכנולוגיה.
הצטיינות תיחשב אחד מהבאים:
א .ציון ממוצע משוקלל  95ומעלה בלימודי מערכת מלאה במשך  3סמסטרים רצופים מאותו מוסד.
ב .ציון ממוצע משוקלל  90ומעלה בלימודי מערכת מלאה במשך  4סמסטרים רצופים או יותר מאותו
מוסד.
ג .לבוגרי תואר ראשון נדרש תואר בציון  90לפחות.
הצטיינות תתייחס להישגים בתואר ראשון בלבד.

הערות:
 .1בוגרי תואר ראשון ידונו על-סמך ציון התואר והפסיכומטרי (ללא התייחסות לסעיף א' ו-ב' לעיל).
 .2אם המועמד למד ביותר מתואר או חוג אחד או ביותר ממחלקה אחת ,ממוצע הציונים יבוצע בנפרד
לכל תואר ,חוג או מחלקה.
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זימון למבחן ממוחשב על-סמך הצטיינות בלימודים אקדמיים קודמים יתאפשר אך ורק למועמד שעמד
בציון הפסיכומטרי הנדרש ושהציג גיליון ציונים רשמי (מקור בלבד) הכולל את הממוצע הסמסטריאלי,
את הממוצע המצטבר וכן אישור רשמי על הזכאות לתואר (לבוגרי תואר ראשון) לא יאוחר מהתאריך
המפורסם באתר.
 .3לא יבוצע שקלול ציונים ממוסדות שונים.
 .4מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל:
א .מועמדים בעלי תעודת בגרות שקילה לתעודת בגרות ישראלית ,שעמדו בדרישות ההרשמה
לאוניברסיטה ,יזומנו למבחן ממוחשב על-פי ציון הסכם והפסיכומטרי.
ב .מועמדים בעלי תעודת בגרות שאינה שקילה לתעודת בגרות ישראלית ,שעמדו בדרישות ההרשמה
לאוניברסיטה ובתנאים הנוספים הנדרשים מבעלי תעודת בגרות מחו"ל (כפי שמצוין בפרק הדן
במועמדים בעלי תעודות מחו"ל) ,ידונו על-פי הציון הפסיכומטרי הכללי רב-תחומי והישגיהם בלימודי
מכינה או בלימודים אקדמיים כנדרש.

זימון לראיונות
יוזמנו לראיון הראשון מועמדים שעברו את מבחן המיון הממוחשב בציונים הגבוהים ביותר כפי שייקבע על-ידי
ועדת הקבלה.
לראיון השני יוזמנו המועמדים שהשיגו את ההערכות הגבוהות ביותר בראיון הראשון.
המועמדים שיתקבלו יהיו המועמדים שקיבלו את ההערכות הגבוהות ביותר בשקלול הציונים של שני הראיונות.
מועמדים שיתקבלו חייבים בקורס קיץ ,הקורס כרוך בעלות כספית.

לוח זמנים מפורסם באתר
נא לעקוב אחר המועדים באתר המועמדים "ביה"ס לרפואה" :אתר המועמדים והמועמדות
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מידע נוסף:
 .1המועמדים חייבים להתאים את לוח הזמנים שלהם ללוח הזמנים שנקבע על-ידי בית-הספר לרפואה.
 .2חובת עמידה ברמת האנגלית חלה גם על מועמדים בעלי רקע אקדמי.
 .3אי התייצבות למבחן ממוחשב במועד שנקבע ,ללא הודעה מוקדמת ,דינו דחייה בשל אי-הגעה למבחן.
 .4אי התייצבות לריאיון במועד שנקבע ,ללא הודעה מוקדמת ,דינו דחייה בשל אי-הגעה לריאיון.
 .5לכל מסמך שאינו בשפה העברית או האנגלית יש לצרף את המקור והתרגום המאושר על ידי נוטריון.
 .6מועמד שלא קיבל הזמנה למבחן או הודעת דחייה עד אמצע חודש מאי ,מתבקש להתקשר אישית
למוקד מידע ושירות ולברר את מצב מועמדותו .אי קבלת הזמנה שנשלחה למבחן/ריאיון לא תשמש
סיבה לקביעת מועד אחר למבחן או לריאיון.
 .7לא יישמר לשנה הבאה מקומו של מועמד שהתקבל ולא מימש את לימודיו.
 .8לא יישמר משנה לשנה טופס קורות החיים של מועמד שנרשם בעבר לבית-הספר לרפואה ,ויש להעבירו
בכל פעם מחדש .ההמלצות שנשלחו עבור מועמד יישמרו במערכת ,ניתן יהיה לעשות בהן שימוש חוזר
לריאיון לרפואה .רק לאחר ביצוע הרישום המקוון באתר יש להפנות בקשה בכתב אל מדור רישום
בכתובת .rishum@bgu.ac.il
 .9מועמדים בוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר שיתקבלו ללימודי רפואה ,קיימת אפשרות לבנות
תכנית לימודים פרטנית המשלבת לימודי מחקר במקביל להתחלת לימודי הרפואה.
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בית-הספר למקצועות בריאות קהילתיים על שם ליאון ומטילדה רקנאטי
סיעוד; פיזיותרפיה; רפואת חירום
תפקידם של העוסקים בבריאות התרחב באופן משמעותי במהלך השנים האחרונות ,עם השינויים שחלו
במערכת הבריאות וההתפתחות הטכנולוגית המואצת .השינויים הרבים הללו דורשים כיום מהעוסקים בתחום
שיהיו בעלי בסיס ידע עדכני נרחב .מיומנויות ביצוע רבות ומורכבות ,יכולת שיפוט וכושר קבלת החלטות ,תוך
יישום כל אלה ליכולת לטפל באופן עצמאי במטופלים מורכבים ,משפחות וקהילות.
בית -הספר מכשיר אנשי מקצוע בתחומי הסיעוד ,הפיזיותרפיה ורפואת החירום ,אשר להם הידע ,המיומנויות
והעמדות הנחוצים לשם מתן שירות בריאותי יעילים ומעודכנים לתנאי המציאות המשתנה.
בית -הספר מכין את בוגריו לדרישות המקצועיות הנדרשות לשם רישוי ו/או רישום מקצועי בישראל.

ידע במחשבים
לקראת כל תחילת שנה תתקיים בחינת פטור ביישומי מחשב בסיסיים ,לתלמידי המחלקות סיעוד ופיזיותרפיה
בלבד .הודעה על תאריכי הבחינות תועבר למתקבלים.

סיעוד
תכנית הלימודים לקראת התואר "בוגר בסיעוד"  )Bachelor of Nursing( B.N.נמשכת  4שנים.
השנה הראשונה מוקדשת בעיקרה ללימודים עיוניים הכוללים :מדעי היסוד (ביולוגיה ,אימונולוגיה ,אנטומיה ועוד),
מדעי החברה (פסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית) ,יסודות מקצוע הסיעוד והתנסות קלינית ראשונית.
השנה השנייה והשלישית ללימודים משלבת לימודים עיו ניים וקליניים בתחומים ייעודיים (פנימית וכירורגיה,
נשים ,ילדים ,קהילה ועוד) .התנסויות קליניות בשנים אלו מתקיימות במוסדות בריאות שונים בהתאם לאפשרויות
הקיימות באותה שנה.
השנה הרביעית כוללת קורסים מתקדמים (לדוגמה :היבטים נבחרים בטיפול נמרץ ,מנהל בסיעוד חוק ומשפט
במערכת הבריאות) והתנסות קלינית מתקדמת.
למחלקה לסיעוד יש שתי הכוונות ללימודים מעשיים במדעי הסיעוד ,בביה"ס לסיעוד שליד המרכז הרפואי
האוניברסיטאי "ברזילי" אשקלון ובבית הספר רקנאטי למקצועות הבריאות הקהילתיים הסמוך לסורוקה המרכז
הרפואי האוניברסיטאי בבאר שבע .תכניות הלימודים זהות.
כל הבוגרים יקבלו תואר בוגר בסיעוד מאוניברסיטת בן גוריון.
בשנים א' ו-ב' הלימודים בקורסים הפרה-קליניים (לימודי מדעי הטבע ,מדעים ביו-רפואיים ומדעי החברה) יתקיימו
בקריית האוניברסיטה על שם משפחת מרקוס בבאר שבע לכלל הסטודנטים .הלימודים המעשיים במדעי הסיעוד
מתקיימים בקבוצות בהתאם לשייכות הבית ספרית .לא ניתן להחליף בין ההכוונה ללימודים מעשיים במהלך
הלימודים.
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ההוצאות הכרוכות בהתנסות חלות על הסטודנט (כגון מדים ,דמי נסיעה וכו').
עם השלמת החובות האקדמיים לתואר ראשון הסטודנט יהיה זכאי לקבל תעודת תואר ראשון בסיעוד Bachelor
 .)B.N.( of Nursingכדי לעסוק בסיעוד בארץ ישראל על הסטודנט לעמוד בבחינת רישוי ממשלתית לקבלת
תעודת אח/ות מוסמך/ת .Registered Nurse – R.N.
רשאים להירשם ,אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל הרשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים.
ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.
המועד האחרון לבחינה הוא מועד יולי  -יש להתעדכן באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה .חובת המבחן
הפסיכומטרי חלה על כל המועמדים ,כולל בעלי רקע אקדמי.

זימון לראיון
יוזמנו לראיון אישי מועמדים שמילאו אחר הדרישות ואשר השיגו במבחן הפסיכומטרי הכללי רב-תחומי
והסכם את הציונים שייקבעו כציוני סף לריאיון לשנה זו .המחלקה לסיעוד שומרת לעצמה את הזכות לזמן
לריאיון את המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר .בהחלטה אם לזמן לריאיון מועמד בעל רקע אקדמי
קודם שעומד בתנאי הסכם והפסיכומטרי הכללי הרב-תחומי ,יובאו בחשבון ציוניו של המועמד בלימודים
אקדמיים קודמים .יובהר כי ועדת הקבלה רשאית לקבוע ,לאור התרשמותה מהישגיו של המועמד
בלימודים האקדמיים הקודמים ,שאין לזמנו לריאיון ,אף אם ציוני הסכם והפסיכומטרי הכללי רב-תחומי
שלו עונים על ציוני הסף .בוגרי תכנית מדעי הבריאות הכלליים שנה א' של הפקולטה למדעי הבריאות,
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,יוזמנו לריאיון בתנאי שישיגו ציון ממוצע שנתי של  85לפחות .הריאיון האישי
ייערך על-ידי סגל המחלקה .מועמדים שלא יופיעו לריאיון מכל סיבה שהיא ללא הודעה מוקדמת ייראו כמי
שוויתרו על מועמדותם.
על המועמדים להביא עמם לריאיון (מצוי תחת "טפסים שימושיים" באתר האינטרנט למועמדים):
 .1תמונת פספורט
 .2אישור רפואי חתום על-ידי רופא משפחה
 .3הצהרת בריאות
 .4כתב הוראת ויתור על סודיות
 .5נוהל הצהרת היעדר רשום פלילי
 .6צילום תעודת זהות כולל הספח המצורף לתעודה
כמו כן ,יתכן ויהיה על המועמד למלא שאלון אישי שיישלח אליו בצורה אלקטרונית
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הערות:
 .1חיסונים :על המועמדים להעביר למזכירות המחלקה לסיעוד מסמך רפואי המעיד כי קיבלו את כל
החיסונים על-פי ההנחיות של משרד הבריאות (נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות מינואר
 2016כולל תוספות המתווספות מעת לעת ,המפורסם בשנתון ובאתר האינטרנט של הפקולטה).
השלמת החיסונים היא תנאי מוקדם לכניסה להתנסות קלינית בשדות הקליניים.
 .2ישנם מקרים שבהם הלימודים מתחילים כשבוע לפני התאריך האוניברסיטאי של תחילת הסמסטר.
הודעה על כך תפורסם.
 .3אין אפשרות לעבור מהמחלקות לפיזיותרפיה ורפואת חירום למחלקה לסיעוד בשום שלב של
הלימודים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6477736או בדואר אלקטרוני .moyals@bgu.ac.il

תכנית השלמה לתואר ראשון בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים
המחלקה לסיעוד מקיימת תכנית "בוגר לסיעוד" ( B.N. )Bachelor of Nursingהמיועדת לאחים ואחיות
מוסמכים .משך התוכנית הוא שלוש שנים.
תנאי הרשמה
 .1תעודת רישוי ממשרד הבריאות של אח/ות מוסמך/ת ,אשר סיימו בהצלחה במוסד ישראלי מוכר.
 .2זכאות לבגרות ישראלית (וציון עובר במתמטיקה ובאנגלית).
 .3מסיימי בתי-ספר תיכוניים בחו"ל – בעלי תעודת בגרות שקילה לתעודת בגרות ישראלית.
 .4בחינה פסיכומטרית
 .5אנגלית – רמת בסיסי לפחות
 .6אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל הרשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים.
 .7מילוי שאלון וטפסים – תמונת דרכון ,הצהרת בריאות ,כתב הוראת ויתור על סודיות ,נוהל הצהרת היעדר
רישום פלילי – יש לשלוח ישירות למזכירות המחלקה לסיעוד (טפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט).
פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים.

הערות:
המועד האחרון למבחן הפסיכומטרי הוא מועד יולי המפורסם באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה (חובה לכל
המועמדים שלא למדו במסגרת המכינה לסיעוד).
* אנו מאשרים הרשמה לבוגרי התוכניות להכשרת אח/ות מוסמך/ת ,העומדים בתנאי ההרשמה ,והניגשים
לבחינה הממשלתית בספטמבר  2022וטרם קיבלו תעודת רישוי ממשרד הבריאות של אח/ות מוסמך/ת.
על מועמדים אלו לשלוח למדור רישום גיליון ציונים מלימודי אח מוסמך ואישור הרשמה לבחינה הממשלתית.

11

ידיעון למועמדים לתואר ראשון בפקולטה למדעי הבריאות לשנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
מעודכן ליום ( 18.01.2022מונגש)

מועמדים אלה יתקבלו כסטודנט שלא מן המניין במעמד על תנאי עד להצגת אישור ממשרד הבריאות שאכן
עמדו בבחינה הממשלתית בהצלחה .יש להציג אישור זה מיד עם קבלתו למדור רישום של אוניברסיטת בן גוריון
בלבד.
מועמדים שלא יעמדו בתנאי זה ,יופסקו לימודיהם לאלתר (דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה).
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6477681או בדואר אלקטרוני .benhemom@bgu.ac.il

פיזיותרפיה
פיזיותרפיה הינו מקצוע אקדמי ,קליני ,שיקומי עצמאי המשרת מטופלים רבים בכל קשת הגילים – מתינוקות
פגים בני יומם ועד קשישים .הפיזיותרפיסט עוסק בשיקום מטופלים הסובלים מהפרעות תפקודיות הנגרמות
מפתולוגיות של המערכת השרירית-שלדית ,ליקויי יציבה ,פגיעות במערכת הנוירולוגית ,ליקויים של מערכת הלב,
הריאות וכלי הדם ,בעיות שיווי משקל ובעיות התפתחותיות בגיל הרך ושיקום לאחר פציעות ספורט .כמו כן,
הפיזיותרפיסט בקהילה עוסק במניעת תחלואה וקידום בריאות כדי לשפר את איכות חייהם של קשישים הסובלים
מאוסטאופורוזיס ,בעיות שיווי משקל ,סוכרת ,עידוד וקידום פעילות גופנית.
עבודת הפיזיותרפיסט מתבצעת בבתי חולים ,במוסדות שיקום ,בקהילה ,במוסדות חינוך ,חדרי כושר וקבוצות
ספורט.

מטרת הלימודים
 .1להכשיר בוגרים בפיזיותרפיה שיהיו מסוגלים להעניק טיפול פיזיותרפי מקצועי ,איכותי ,מיומן ,עדכני ואחראי.
 .2לעשות את כל הנ"ל על בסיס ידע רחב בתחומי מדעי היסוד ,מדעי ההתנהגות והאפידמיולוגיה ועדויות
מדעיות שיאפשרו הבנה עמוקה של התהליכים העומדים בבסיס בריאות וחולי.
 .3להכשיר בוגרים בעלי יכולת להבין את עקרונות המחקר הבסיסי והקליני ,כדי למדוד ולהעריך בצורה נאותה
את העשייה הקלינית השוטפת.
 .4הכשרת בוגרים אשר ייטלו חלק בשירותי הבריאות.

תכנית הלימודים
תכנית הלימודים היא בת ארבע שנים ומקנה תואר בוגר בפיזיותרפיה ( )B.P.Tהמקביל לתואר בוגר אוניברסיטה
כמו  B.Aו , B.Sc.-המאפשר המשך לימודים לקראת תארים גבוהים .שני הסמסטרים הראשונים מוקדשים בעיקר
ללימודים עיוניים במדעי הטבע ומדעי החברה ,הסמסטרים שלאחר מכן מוקדשים ללימודים במדעי היסוד
הרפואיים והפיזיותרפיה .בהמשך התוכנית משלבת לימודים קליניים ייחודיים למחלקה בתחום השיקום
האורתופדי ,נוירולוגי ,גריאטרי ,נשימתי ,לב וכלי דם ,ילדים ופגיעות ספורט .במהלך לימודיו יצא הסטודנט
להתנסויות קליניות בבתי-חולים כלליים ,מכונים לפיזיותרפיה ,בתי חולים שיקומיים ומרכזים להתפתחות הילד.
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ההתנסויות הקלי ניות ,בנות ארבעה עד שמונה שבועות ,מתקיימות בחלקן מחוץ לאזור הנגב .ההוצאות הכרוכות
בהשתתפות בהתנסויות מחוץ לבאר שבע (כגון מגורים ,נסיעות וכו') יחולו על הסטודנט.
רשאים להירשם אזרחי ישראל או תושבי קבע בישראל הרשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים.
 .1עברית – רמה ו' לפחות (לנדרשים בכך ראה פרק "ידיעת השפה העברית").
 .2אנגלית – רמת מתקדמים ב' לפחות.
לא ניתן יהיה לבצע שינוי עדיפויות לאחר תום מועד ההרשמה.
המועד האחרון לבחינות הוא מועד אפריל יש להתעדכן על המועד באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה .חובת
המבחן הפסיכומטרי חלה על כל המועמדים ,כולל בעלי רקע אקדמי.

זימון לראיון
יזומנו לראיון מועמדים אזרחי ישראל בלבד ,שעמדו בכל דרישות ההרשמה של האוניברסיטה ,אשר ועדת הקבלה
קבעה שהם עומדים באחת מקבוצות הקריטריונים לזימון לריאיון כדלקמן:
 .1זימון לראיון על-סמך פסיכומטרי וסכם:
יוזמנו לראיון מועמדים אשר השיגו בפסיכומטרי הכללי רב-תחומי והסכם את הציונים שייקבעו כציוני סף לריאיון
לשנה זו .בהחלטה אם לזמן לריאיון מועמד בעל רקע אקדמי קודם שעומד בתנאי הסכם והפסיכומטרי הכללי רב-
תחומי ,יובאו בחשבון ציוני המועמד בלימודים אקדמיים קודמים .יובהר כי ועדת הקבלה תהא רשאית לקבוע,
לאור התרשמותה מהישגיו של המועמד בלימודים האקדמיים הקודמים ,שאין לזמנו לראיון אף אם ציוני הסכם
והפסיכומטרי הכללי רב-תחומי שלו עונים על דרישת ציוני הסף.
 .2זימון לראיון לבוגרי תואר ראשון:
ועדת הקבלה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לזמן לריאיון מספר מצומצם של מועמדים
מצטיינים בעלי תואר ראשון בממוצע סופי של  85לפחות ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה .בשיקולי הוועדה
באשר לזימון מועמד לריאיון על-סמך ממוצע תואר ראשון יובא בחשבון גם הציון בפסיכומטרי הכללי של
המועמד.
 .3מועמדים בעלי תעודת בגרות מחו"ל:
א .מעומדים בעלי תעודת בגרות שקילה לתעודת בגרות ישראלית ,שעמדו בדרישות ההרשמה של
האוניברסיטה ,יוזמנו לריאיון לפי ציון הסכם והפסיכומטרי הכללי רב-תחומי.
ב .מועמדים בעלי תעודת בגרות שאינה שקילה לתעודת בגרות ישראלית ,שעמדו בדרישות ההרשמה
לאוניברסיטה ובתנאים הנוספים הנדרשים מבעלי תעודות בגרות מחו"ל (כפי שמצוין בפרק הדן
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במועמדים בעלי תעודות מחו"ל) ,ידונו על-פי הציון בפסיכומטרי הכללי רב-תחומי ועל-פי הישגיהם
בלימודי מכינה או בלימודים אקדמיים כנדרש.

הערות:
 .1יוזמנו לריאיון רק מועמדים שנרשמו למחלקה לפיזיותרפיה בעדיפות ראשונה או שנייה לאחר רפואה.
 .2מועמד שלא יופיע לריאיון מכל סיבה שהיא – ייראה כמי שוויתר על מועמדותו.
 .3יש מקרים שבהם הלימודים מתחילים כשבוע לפני התאריך האוניברסיטאי של הסמסטר  -הודעה תשלח
על ידי המחלקה.
 .4ההתנסויות היישומיות נערכות גם בתקופות בין סמסטריאליות ובחופשת הקיץ .ההוצאות הכרוכות
בהתנסות חלות על הסטודנט.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6477583או בדואר אלקטרוני .ronitse@bgu.ac.il

רפואת חירום
התואר הראשון ברפואת חירום מעניק לבוגריו תואר אקדמי  B.EMSוהסמכה מקצועית כפרמדיק .הלימודים
לתואר נמשכים  3שנים.
השנה הראשונה ללימודים מוקדשת בעיקרה ללימודי מדעי היסוד של מקצועות הבריאות ולהקניית ידע בסיסי
בעזרה ראשונה .בשנה זו נחשפים הלומדים גם לשלושה קורסים ייחודיים של המחלקה בנושא תקשורת עם
מטופל ,החייאה ,עזרה ראשונה ומיומנויות .במהלך שנה זו מתחילים הסטודנטים בהתנסות מעשית כחובשים
מלווים באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א .התנסות זו הינה חשובה כדי שהסטודנט יכיר מקרוב את
המקצוע.
השנה השנייה ללימודים מוקדשת בעיקרה ללימוד עיוני ומעשי (בעזרת סימולטורים וחולים מדומים) של
התחומים הקליניים השונים ברפואת החירום (לרשות הסטודנטים עומד מרכז סימולציה מתקדם ומשוכלל
ומדריכים מן השורה הראשונה) ,רכישה של המיומנויות והכישורים הדרושים למקצוע הפרמדיק וזאת במקביל
להמשך ההתנסות במד"א.
השנה השלישית מוקדשת בעיקרה להתנסויות קליניות בבתי-חולים ובאמבולנסים .בסמסטר הראשון מוקדש יום
אחד בשבוע להשלמת קורסים כגון סמינר מחקר ,מגה-קוד מתקדם ,קורס בחירה וקורס בהצגה ודיון של מקרים
רפואיים .בשאר ימות השבוע של סמסטר זה מבצעים הסטודנטים "סבבים קליניים" בבתי-חולים ברחבי הארץ.
לעיתים קרובות הסבב בבתי-החולים המרוחקים מבאר שבע (כמו רמב"ם ,בילינסון וקפלן) כרוך במעבר הסטודנט
למגורים באזור בית החולים .הסמסטר השני של השנה השלישית מוקדש בעיקרו להתנסויות קליניות על ניידות
הטיפול הנמרץ של מד"א .נעשה מאמץ שהסטודנט שעבר לגור באזור בית חולים מסוים ישלים גם את התנסויות
מד"א שלו באותו האזור .עלויות הקשורות במעבר לאזור השתלמות חלות על הסטודנט.
רשאי להירשם מי שהוא אזרח ישראל או תושב קבע הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים.
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מבחן פסיכומטרי – המועד האחרון לבחינה הוא יולי ,יש להתעדכן במועד המדויק באתר המרכז הארצי לבחינות
והערכה .חובת המבחן הפסיכומטרי חלה על כל המועמדים ,כולל בעלי רקע אקדמי.

א .זימון לראיון
מועמדים שמילאו אחר הדרישות ואשר השיגו במבחן הפסיכומטרי הכללי רב-תחומי את ציון הסף לזימון
לראיון שייקבע לשנה זו ,יוזמנו לראיון אישי שייערך על-ידי סגל המחלקה.

ב .מבחן הסמכה
לקראת סיום הלימודים לתואר יתקיים מבחן הסמכה עיוני ומעשי .התנאי למבחן ההסמכה הוא סיום כל
החובות של התואר ,כולל מעבר שלב ההשתלמויות בניידות טיפול נמרץ.
על פי הנחיית המועצה להשכלה גבוהה ,קבלת התואר האקדמי מותנית בהסמכה כפרמדיק.

הערות:
 .1ניתן להתעדכן בכל הנוגע לתהליך הקבלה באתר האינטרנט למועמדים שכתובתו אתר המועמדים
 .2ישנם מקרים שבהם הלימודים מתחילים כשבוע לפני התאריך האוניברסיטאי של הסמסטר ,הודעה על כך
תתקבל מהמחלקה.
 .3התנסויות קליניות וסדנאות מרוכזות נערכות גם בתקופות בין סמסטריאליות ובחופשת הקיץ.
 .4ההכשרה הקלינית הן בבתי -החולים והן בניידות הטיפול הנמרץ של מד"א ,מתבצעת בשדות הקליניים ברחבי
הארץ ,והיא נמשכת גם בשעת חירום ,כאשר ייתכן שהלימודים באוניברסיטה מופסקים.

תכנית השלמה לתואר פרמדיקים מוסמכים
המחלקה מקיימת תכנית השלמה "בוגר ברפואת חירום"  B.EMSהמיועדת לבעלי הסכמה מקצועית כפרמדיק
מישראל .על המועמדים לשלוח אל מדור רישום צילום של תעודת פרמדיק מאושרת .יתר תנאי הקבלה זהים
לתוכנית הרגילה למעט סעיף  3בתוכנית זו היקף הלימודים מצומצם ( 96נק"ז) והם יימשכו  5סמסטרים.
הלימודים בתוכנית זו אינם מרוכזים והסטודנטים בתוכנית זו מתלווים לסטודנטים בתוכנית הרגילה .במהלך
הלימודים מתקיימים קורסים בהם נדרשת נוכחות חובה והשתלמות בבתי החולים ברחבי הארץ.
פרטים על תכנית הלימודים ניתן לקבל במזכירות המחלקה בטלפון  08-6477714בין השעות  8:00עד 13.00
ובשנתון הנמצא באתר הפקולטה.
פרטים נוספים באתר המחלקה בכתובת רפואת חירום.
ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6477714או בדואר אלקטרוני .rosshabi@bgu.ac.il
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מדעי המעבדה הרפואית
התוכנית למדעי המעבדה הרפואית הוקמה בשנת  1996במטרה להכשיר ולחנך את דוח העתיד בנושאי מדעי
הרפואה בכלל והמעבדה הרפואית בפרט .במשך  3שנות הלימוד לתואר בוגר במסלול זה ( )B.Med.L.Sc.לומדים
הסטודנטים ברמה הגבוהה ביותר את הנושאים הקשורים לרפואה ,מדעי החיים ומדעי הטבע.
לפני פתיחת שנת הלימודים מתקיימת מכינת ריענון בכימיה ,בפיזיקה ובמתמטיקה פתיחת הקורסים מותנית
במספר נרשמים מינימלי .המכינה מתקיימת במרכז ללימודים קדם-אקדמיים ומיועדת לסטודנטים שאין להם
רקע של  5יחידות לימוד בתיכון באחד או יותר מהמקצועות הנ"ל .אין חובת השתתפות בקורסי הרענון אנו
ממליצים בחום לכל הסטודנטים המתחילים שנה א' להשתתף בהם לרכישת רקע לקורסים הנלמדים בשנה
א'.
במסגרת ת כנית הלימודים נלמדים קורסים המוגדרים "צבר קורסים בקדם רפואה" המוכרים כתנאי קבלה
לקראת לימודי רפואה במסלול הארבע-שנתי.
מקצועות הבסיס כוללים :מתמטיקה של מערכות ,פיזיקה וכימיה אנליטית ,כללית ואורגנית .תחומי מדעי
הרפואה נלמדים בהיבט הכללי הרפואי (ביו-כימיה כללית ורפואית ,תורשת האדם וגנטיקה ,פוריות האדם,
אימונולוגיה ,המטולוגיה ,וירולוגיה ועוד) .כמו כן נלמדים תחומים הקשורים לתפקידה של המעבדה הקלינית
בעידן המודרני ,ניהול בקרת איכות ,פיקוח ובטיחות במעבדות רפואיות ובמחקר רפואי ,מכשור רפואי ומכשור
מחקרי מתקדם.
מסלול זה ,נוסף על תואר בוגר ,B.Med.L.Sc.מקנה גם רישיון עבודה במעבדות רפואיות ברחבי הארץ .כמו כן,
בשנה האחרונה לתואר מבצעים הסטודנטים פרויקט מחקר ( 250שעות) במעבדות מחקר של הפקולטה למדעי
הבריאות ובמוסדות אקדמיים מוכרים ,החושף אותם לדרך הביצוע של מחקר מדעי.
תואר הבוגר במסלול זה מקנה את האפשרות (לעומדים בדרישות) ללימודי מחקר מתקדמים לתארים גבוהים
במדעי הרפואה והביולוגיה .התעודה מטעם משרד הבריאות מאפשרת את התעסוקה במעבדות רפואיות.
מסיימי תואר זה יכולים להתקבל ללימודי רפואה בבתי-הספר ה 4-שנתיים או ללימודי וטרינריה ,אם הם עומדים
בתנאי הקבלה של בתי-ספר אלה.
לסטודנטים מצטיינים יש אפשרות להשתלב במסלול המהיר לתואר שני המתחיל משנה ג' של התואר הראשון.

תכנית הלימודים כוללת:
 .1הרצאות פרונטליות
 .2תרגילים
 .3ניסויים במעבדה
 .4התנסות מעשית במעבדות רפואיות מוכרות ברחבי הארץ
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 .5פרויקט מחקר במעבדות מחקר של הפקולטה למדעי הבריאות ,האוניברסיטה ובמוסדות ומכוני מחקר
מוכרים
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה בטלפון  08-6479535או בדואר אלקטרוניatiyas@bgu.ac.il :

רוקחות
תכנית הלימודים
מטרתה של תכנית הלימודים ברוקחות היא להכשיר רוקחים לעבודה בבתי מרקחת קהילתיים ומוסדיים וכן
לתעשיית הרוקחות ומכוני המחקר .תכנית הלימודים החדשה מעודכנת ומותאמת להתפתחות הגדולה שחלה
במדעי הרוקחות בעשורים האחרונים .התפתחות זו מתבטאת בהבנת מנגנוני הפעולה של חומרי רפואה
ההופכת את הרוקח המודרני ליועץ העיקרי לנושא הטיפול התרופתי .תפקיד זה הוא בנוסף לתפקיד המסורתי
של הכנה ושל חלוקת התרופות .תכנית הלימודים נמשכת  4שנות לימוד אקדמיות וחצי שנה התנסות .התוכנית
כוללת קורסים במדעי הטבע הבסיסיים ,מדעי הבריאות הבסיסיים ולימודי רוקחות .בנוסף ,התלמידים נדרשים
להשלים  6חודשי התנסות )סטאז') .סיום מסגרת לימודים זו מקנה תואר "בוגר רוקחות" ) (B.Pharmכן רישיון
עבודה ברוקחות מטעם משרד הבריאות .מסיימי תכנית זו יוכלו להמשיך לימודיהם לתארים מתקדמים (שני
ושלישי) במוסדות מחקר בארץ ובעולם.

הלימודים כוללים:
 .1הרצאות פרונטליות
 .2ניסויים במעבדה
 .3תרגילים
 .4התנסות במחלקות בבתי-חולים ובבתי מרקחת
 .5התמחות (סטאז') בבתי-מרקחת פרטיים ,מוסדיים או בתעשייה הרוקחות באישור וועדת סטאז'.

המועמדים מתבקשים לשלוח את המסמכים הבאים:
 .1הצהרת בריאות ,טופס ויתור על סודיות ,אישור רפואי ותמונת פספורט  -מועמדים שיתקבלו לביה"ס
לרוקחות יעבירו ישירות למזכירות ביה"ס לרוקחות את הטפסים (נא לא לשלוח את הטפסים למדור רישום).
מי שפטור משירות צה"ל ומסיבות בריאותיות חייב לציין זאת על גבי טופס הצהרת הבריאות.
 .2לכל מסמך שלא בשפה העברית או אנגלית יש לצרף את המקור ותרגום מאושר.
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המועד האחרון לבחינות הוא מועד אביב בהתאם למפורסם באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה .חובת
המבחן הפסיכומטרי חלה על כל המועמדים כולל בעלי רקע אקדמי.
עברית :רמה ו' לפחות.
אנגלית :רמת מתקדמים א' לפחות.

מועמדים בעלי רקע אקדמי
 .1מועמדים בעלי רקע אקדמי מכל תחום שהוא (למעט התחומים המצוינים בסעיף  )2ממוסד אקדמי ישראלי
מוכר להשכלה גבוהה בארץ ,ללא כישלונות בלימודים ,קבלתם תישקל על סמך ציון הסכם ,הפסיכומטרי
והציונים האקדמיים.
 .2ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מספר מצומצם של מועמדים בעלי רקע אקדמי ממוסד אקדמי ישראלי מוכר
להשכלה גבוהה בארץ ,שסיימו  2סמסטרים לפחות בלימודי מערכת מלאה (לאחר סיום שנה א') בממוצע 90
לפחות ,באחד מהמקצועות הבאים :מדעי החיים ,כימיה ,כימיה תרופתית ,ביוטכנולוגיה ,מדעי הרפואה,
רפואת שיניים ,רפואה וטרינרית ,מדעים ביו-רפואיים ,מדעי החקלאות ,מדעי התזונה ,מדעי התרופה ,רוקחות,
מדעי המעבדה הרפואית ופיזיותרפיה .הקבלה תתבסס על סמך הישגים אקדמיים ,ראיון אישי וציון פסיכומטרי
מינימלי כפי שיקבע על ידי ועדת הקבלה ,ללא מתן משקל לציון הסכם .מועמדים עם ממוצע נמוך מ 90-ללא
כישלונות בלימודים ,קבלתם תישקל על סמך ציון הסכם ,הפסיכומטרי והציונים האקדמיים.

הערות:
א .וועדת הקבלה תיקח בחשבון בשיקולי הקבלה את מכלול הנתונים של המועמדים ,כולל ציוני בגרות
וסכם ,רמת אנגלית ועברית וכדומה .ציוני בגרות וסכם גבוהים אינם מבטיחים קבלה של המועמד.
ב .תינתן עדיפות למועמדים אשר בחרו בתוכנית בעדיפות ראשונה .בכל מקרה תבחן המועמדות של
עדיפות ראשונה ושנייה בלבד.
ג .וועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לזמן כל מועמד ,כולל מועמדים ללא רקע אקדמי ,מועמדים
ממסלול "שער לאקדמיה" ,מדעי הבריאות וכו' לראיון אישי במידה ותראה צורך בכך .מועמדים אשר
יוזמנו לראיון ולא יתייצבו במועד שיקבע להם ,תיפסל מועמדותם על הסף.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית הספר לרוקחות בטלפונים08-6428419, 08-6477362 :
או בדואר אלקטרוני :גב' נירה מור ארצי  morn@bgu.ac.ilגב' דניס שלמה denises@bgu.ac.il
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