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 מועמד יקר! 

 גוריון בנגב.- אוניברסיטת בןללימודים ב םמועמדיהמתעניינים והברכותינו על הצטרפותך לציבור 

 ובנוסף  הידיעון מכיל מידע רב ומפורט לשימושך אשר יסייע לך בתהליך ההרשמה

 למועמדים  :באתר האינטרנט מומלץ להתעדכן

 לך   צוות מדור רישום, מוקד המידע הטלפוני והמרכז לייעוץ וקבלה עומדים לשירותך בכל עת כדי לסייע

 ריון בנגב. גו- באוניברסיטת בן  בבחירת תחום הלימודים המתאים לךולכוון אותך 

 .שלנואנו מאחלים לך הרשמה נעימה והצטרפות מהירה לקהילת הסטודנטים 

 ( 2023אוקטובר סמסטר א' ) – ד פ"לשנת תשהרשמה ללימודי התואר הראשון ה

 29.01.23ג "פתשבשבט  ז' ראשון,יום תחל מ

 בברכת הצלחה 

 גוריון בנגב- אוניברסיטת בן

 נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. * הידיעון נכתב בלשון זכר מטעמי 

  

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx


 ( 2023-2024) - מבוא  – דפ" ידיעון למועמדים לשנת תש

 )מונגש(  16.01.2023מעודכן ליום 

 

2 

 

אנחנו מאמינים שהשגשוג של האנושות, של קהילות ואנשים טמון ביכולת להתפתח ולהתחדש. לפרוץ את גבולות  

האפשר, לגלות דרכים נסתרות, לנסח שאלות חדשות ולספק תשובות לאתגרים המשתנים. ממקום מושבנו בנגב של  

כנעים שדברים שרואים מכאן, לא רואים משום מקום אחר. אנו מזמינים אתכם.ן להצטרף אלינו מדינת ישראל, אנחנו משו

 למסע משמעותי, לאמץ נקודת מבט לא שגרתי שלא מהססת להטיל ספק ולאתגר את התפיסות הקיימות.  

 ות בעולם.  היא מאוניברסיטאות המחקר המובילות בישראל, ובתחומים רבים מהמוביל גוריון בנגב- אוניברסיטת בן

חברי סגל   4,000-סטודנטים וכ 20,000- באוניברסיטה כ שבע, בשדה בוקר ובאילת. - לאוניברסיטה שלושה קמפוסים: בבאר

הספר  - גילפורד גלייזר, בית ל שםבפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הבריאות, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, ניהול ע

ל שם  דמים עהספר ללימודי מחקר מתק - בית, תחומים- הבין ידה ללימודיםהיחג'ויס וארווינג גולדמן,  ל שםלרפואה ע

 אלברט כץ.   ל שםלאומי ללימודי מדבר ע- הספר הבין- קרייטמן, ובית

בוגרי האוניברסיטה ממלאים תפקידים חשובים בתחומי המחקר והפיתוח, התעשייה, הבריאות, הכלכלה,   120,000

 החברה, התרבות והחינוך בישראל. 

בוגרי האוניברסיטה משתלבים ומובילים בכל תחומי העשייה בישראל ובחו"ל, וחלקם ממשיכים לתארים מתקדמים  

באוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם. ישנם מעסיקים הדורשים בוגרי של אוניברסיטת בן גוריון בנגב בלבד! הדרישה  

 ביאים עמם בוגרי האוניברסיטה לכל תחומי המשק. נובעת מהיכרות המעסיקים עם היכולות האיכותיות והמקצועיות שמ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מובילה בתחומי היזמות והחדשנות, ושמה לה למטרה לשתף את כל הסטודנטים  360יזמות 

מרכז היזמות   שלה ללא תלות בתחום לימודיהם או ברמות התואר, במסגרות של מצוינות, יזמות ומעורבות חברתית.

 אי מקיים פעילות ענפה במתחם שממוקם בלב הקמפוס. האוניברסיט

טק האוניברסיטאי. במיזם  - בצמוד לקמפוס באר שבע נמצא פארק ההי הפארק לטכנולוגיות מתקדמות ורובע החדשנות

ים נגב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יחד עם חברות  - ציבורי משותף זה של האוניברסיטה, עריית באר שבע וחברת גב- פרטי

ן עשרות  טק והמדע הישראלי. בפארק קבעו את מקומ- מובילות מהארץ ומהעולם מסמנת אבן דרך מרכזית בעולם ההי

חברות מדע וטכנולוגיה מהמובילות בארץ ובעולם, הקימו מרכזי מחקר ופיתוח. בפארק נוצרה אקוסיסטם של סייבר, והוא  

 עובדים בפארק, וסטודנטים ובוגרים רבים עובדים בו. 3,000 - מכיל מיזמים לאומיים וחברות מהשורה הראשונה. יותר מ

ברסיטת בן גוריון בנגב מעורבת בעשייה קהילתית ומחויבת לשינוי חברתי מתוך  אוני מעורבות חברתית ופעילות בקהילה

וחינוך הולכים יד ביד. הפעילות החברתית בקמפוסים השונים מתפרשת על מגוון תחומים: הנגשת חינוך  תפיסה כי מחקר

   ידע, סיוע לאוכלוסיות נזקקות, פעילות למען הסביבה ועוד.

ילת המחקר הסביבתי בישראל, האוניברסיטה רואה עצמה מחויבת לדאוג לסביבה  בנוסף להיותה מוב  קמפוס ירוק

קיימא ולקידום ערכי השמירה על הסביבה במסגרת פרויקט "קמפוס ירוק". בנוסף למגוון - איכותית, לקידום מדיניות ברת

דום המודעות, החינוך  תוכניות לימוד בתחומי הסביבה, הקיימות ושינויי האקלים, האוניברסיטה מפעילה תוכניות לקי

 והפעילות המעשית בתחום איכות הסביבה.  
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 מענה למועמדים

סטודנטים,   מחלקת מנהל תלמידים: מדור רישום, מרכז ייעוץ וקבלה ללימודים, נציגי המוקד הטלפוני ומדור חשבונותצוות 

 גוריון בנגב ולהתחיל את לימודיך האקדמיים בדרך הטובה ביותר.- לסייע לך להתקבל לאוניברסיטת בן כדיעומדים לשירותך 

 . 1(, קומה 70מחלקת מנהל תלמידים ממוקמת בבניין בית הסטודנט )בניין 

 08-6461600מוקד מידע ושירות טלפוני 

  17:00–9:00בין השעות  ה–בימים אשעות פעילות: 

       rishum@bgu.ac.il: ר אלקטרוניפניות בדוא    אתר מועמדיםכתובתנו באינטרנט: 

 WhatsApp   050-8370517פניות 

 מרכז ייעוץ וקבלה ללימודים

".קבעו פגישת ייעוץ"לחיצה על כפתור ע"י  מועמדיםהאתר  ב מומלץ לתאם מראש, ללא עלות, פגישת ייעוץ אישית

 

 

 
 

,               653גוריון בנגב מדור רישום / מדור חשבונות סטודנטים, ת"ד -אוניברסיטת בןפניות בכתב: 
 8410501שבע מיקוד: -באר

 1( קומה 70בית הסטודנט )בניין  10:00 – 13:00בין השעות  'ה' עד קבלת קהל: בימים א

 .או מענה טלפוניבימי שישי וערבי חג אין קבלת קהל 

 .בכפתור "אזור אישי למועמדים" אתר מועמדיםב לראות ניתן דע אישי מי

 ממדור רישום בנוגע למידע על מצב הרשמה, נדרשים להיכנס   ר אלקטרונימועמדים המקבלים דוא

 . דואר זבל() spam -גם ל"אזור אישי" ולבדוק את מצב הרשמתם. כמו כן, מומלץ לבדוק גם ב

להתעדכן   יש . באזור האישיבעת הרישוםשתקבל באמצעות שם משתמש וסיסמה אפשרית כניסה לאזור האישי ה

,  אישור על הגשת מועמדות,  על קבלת מסמכים במדור רישוםע מיד, כונים, החלטות ועדמצב הרשמה  :בנושאים

, זימון  תשלום בבנק הדוארהדפסת שובר לאו אפשרות ל לימוד באמצעות כרטיס אשראיהשכר מקדמת  תשלום 

 ועוד.לראיונות 

 :עדכון פרטים לאחר הרשמה מקוונת

 חשבון בנק להחזרים. ו ר אלקטרוניטלפון, דואכתובת, הפרטי באופן עצמאי את ניתן לעדכן באזור האישי 

 . rishum@bgu.ac.il  : לע"י שליחת מייל  בלבד ידי מדור רישום- יבוצע על כל שינוי אחר

 מדור חשבונות סטודנטים מדור רישום 
 מדור חשבונות סטודנטיםכתובתנו באינטרנט:  אתר מועמדים כתובתנו באינטרנט: 

 heshbons@bgu.ac.ilפניות בדואר אלקטרוני:  rishum@bgu.ac.ilפניות בדואר אלקטרוני: 

 

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
mailto:rishum@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
mailto:rishum@bgu.ac.il
https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx
mailto:rishum@bgu.ac.il
mailto:heshbons@bgu.ac.il
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 גוריון בנגב-הלימודים באוניברסיטת בן

 בפקולטות:  , תואר שני ותואר שלישילתואר ראשוןכניות לימודים וקיימות תגוריון בנגב - באוניברסיטת בן

 מדעי הרוח והחברה 

 מדעי הטבע

 מדעי ההנדסה 

 מדעי הבריאות  

 ניהול  

 היחידה ללימודים בין תחומיים

   המכון לחקר המדבר

 גוריון לחקר ישראל והציונות- מכון בן

 קרייטמן לימודי מחקר מתקדמים ע"ש  

 בחלק מן המחלקות גם בקמפוס אילת. ושני בנגב מקיימת לימודים לתואר ראשון  גוריון-בןאוניברסיטת 

 לימודים לתואר ראשון 

 ראשון   משך הלימודים לתואר

 שלוש שנים.  .B.A. , - B.S.W  במדעי הרוח והחברה

 שלוש שנים.   – .B.Scבמדעי הטבע 

 שלוש שנים.  – .B.Scהמח הקוגניציה ומדעי 

 שלוש שנים. - B.A  בניהול

   ארבע שנים. –   .B.Sc במדעי ההנדסה 

 שלוש שנים.  – .B.EMS  ,B.Med.Lab.Sc במדעי הבריאות

   ארבע שנים. – .B.Pharm ,R.N. ,B.P.T ,B.Nבמדעי הבריאות 

 שש שנים.   – .M.D"דוקטור לרפואה" לתואר במדעי הבריאות 
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לאוניברסיטהמקוונת הרשמה   

 אתר המועמדים בההרשמה לאוניברסיטה מתבצעת 

 . "סיכויי קבלה" בדיקתלכת להיעזר במער לקרוא על תנאי הקבלה למחלקות ולפני ביצוע ההרשמה, מומלץ 

יש לצרף את המסמכים  , בה למי שנדרש,  מערכת להעלאת מסמכיםתפתח   ההרשמה באינטרנטעם סיום 

הנדרשים בהתאם לפרק  לצורך המשך טיפול עליך להגיש את כלל המסמכים המקוריים למדור רישום,  .הרלוונטיים

נגב, מדור רישום,  ניתן לשלוח בדואר רשום לכתובת: אוניברסיטת בן גוריון ב. לתואר ראשון" "סדרי הרשמה כלליים

לחילופין, ניתן  מדור רישום יאשר את המסמכים ויחזירם למועמד בדואר רגיל.  8410501, באר שבע מיקוד: 653ת.ד. 

 להגיע בשעות הקבלה למדור רישום לצורך הגשה ובדיקת המסמכים.

 או חתימה דיגיטלית.  הנושא חתימה וחותמת מקוריתמסמך מקורי: מסמך 

 מהימנות מסמכים 

גוריון בנגב שומרת לעצמה את הזכות לבדוק כל נתון, מסמך או הצהרה שמסרו המועמדים. מסירת  - אוניברסיטת בן

מידע כוזב לאוניברסיטה, לרשויותיה, למוריה או לעובדיה, ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע הם עבירת  

 הפסקת לימודים. לגרום להפסקת טיפול ו/או ביטול ההרשמה ו/או הקבלה ו/או ההעלול משמעת

ידה בהסתמך על - כמו כן, האוניברסיטה תהיה רשאית לבטל כל אישור, הסכמה, זכות וטובת הנאה אשר ניתנה על 

 המידע הכוזב. 

גוריון בנגב שומרת לעצמה את הזכות להכניס  - אוניברסיטת בן

 לימודיםל שינויים בתנאי ההרשמה והקבלה 

 ללא כל הודעה מוקדמת. 

 

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/what_are_my_chances.aspx
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ד פ"הלימודים תשדמי הרשמה לשנת   

 ₪ 451דמי הרשמה בסך 

 ₪ 45ונוסף על כך, עלות רישום מקוון בסך 

 . נרשמתדמי ההרשמה תקפים רק לשנה ולסמסטר אליהם 

 מכל סיבה שהיא. במקרה של ביטול הרשמהדמי ההרשמה לא יוחזרו בשום מקרה, גם 

 דמי הרשמה מיוחדים )כולל עלות רישום מקוון( 

 ₪ 45 המבקשים לשנות/להוסיף מחלקה באותו תואר  ג"בתשפסטודנטים פעילים 

 ₪  270 ואילך, המבקשים לחזור ללימודים   ב פ"סטודנטים בהפסקת לימודים משנת תש

 ₪  270 ג "בתשפ גוריון- בןאוניברסיטת סטודנטים פעילים במכינת 

ואילך, הנרשמים לתואר שני ו/או   במתשפ"שסיימו לימודיהם   גוריון- בןמאוניברסיטת בוגרי תואר ראשון  

 תעודת הוראה ו/או תואר ראשון נוסף  

270  ₪ 

 ₪  270 הנרשמים לתואר נוסף / תעודת הוראה  ג"ים בתואר ראשון או בתואר שני בתשפ סטודנטים פעיל

 ₪  270 ואילך   בפ"הנרשמים להשלמת תזה ושסיימו את לימודים בתש גוריון- בןמאוניברסיטת בוגרי תואר שני 

 ₪  270 החוזרים מחופשת לימודים מאושרת למחלקה אחרת )עד שנה מתחילת החופשה(  

 ₪  396   "נתיב לאקדמיה"כנית  ותמועמדים שלמדו ב

לתואר ראשון בפקולטה להנדסה שעוברים למסגרת לימודים "לא לתואר" או סטודנטים פעילים סטודנטים פעילים 

 פטורים מתשלום דמי הרשמה. –במסגרת לימודים "לא לתואר" החוזרים ללימודי תואר ראשון סדירים 

 סטודנטים החוזרים מחופשת לימודים מאושרת לאותה מחלקה פטורים מתשלום. 

 



 ( 2023-2024) - מבוא  – דפ" ידיעון למועמדים לשנת תש

 )מונגש(  16.01.2022מעודכן ליום 

7 

 

לתואר ראשוןקבלה התנאי   

יש   גוריון בנגב יש לעמוד בתנאי קבלה בסיסיים ובנוסף- על מנת להתקבל ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן

 ייחודיים לכל מחלקה.  לעמוד גם בתנאי הקבלה ה

   למחלקה אליה נרשמת ולעמוד בהם מוקדם ככל האפשר.לקבלה  קריטריוניםבלהתעדכן באתר המועמדים  חשוב 

 תחומי בלבד. - רבההכוונה היא לפסיכומטרי  לה, כאשר מצוין פסיכומטריבדרישות הקב

  לכל מחלקה קיימת מכסה מקסימלית למתקבלים.

 בסיסייםתנאי קבלה 

 תבסס על: ת לימודים אקדמיים קודמים(למועמדים ללא )גוריון בנגב - הקבלה ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בן

 (/מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית בהכרה הדדית. זכאות לתעודת בגרות לבעלי ) ציוני תעודת הבגרותא. 

 / נתיב לאקדמיה. הכללי הרב תחומי ציון הבחינה הפסיכומטריתב. 

 בחלק מן המחלקות.  ראיונותג. 

   למעט מחלקות שבהן נדרשת רמה גבוהה יותר לפחות "בסיסי"חובת עמידה ברמה –רמה באנגלית ד. 

   ."("רמות סיווג באנגלית)ראה פרק     

  חלקותלמעט מ)ראה פרק "ידיעת השפה העברית"(  לפחות "ורמה "בעברית חובת עמידה ברמה – רמה בעברית ה. 

   .בהן נדרשת רמה גבוהה יותרש

טכנולוגיה  ביוביולוגיה ומחלקה למדעי החיים במגמת בו שנה א' רמת "פטור" למעט הנדסה  תלקמפוס אילת נדרש

 שבהן נדרשת רמה ו'.  ימית

המתבססות על   ,נוספות דרישותב ציוני בגרות ועמידה ממוצע סמך  - מועמדים העונים על הדרישות לקבלה עלהערה: 

   בהן קיימת קבלה זו. בהתאם לתנאי המחלקות, נתיב לאקדמיה פסיכומטרית /מבחינה פטורים ציוני הבגרות, 

נגלית, כתנאי לקבלתם  קביעת רמתם באצורך ל שנה זוב קיץממועד   אוחרילא  רנדרשים במבחן אמי" מועמדים אלה 

גם  עברית, נדרשים  ששפת ההוראה בו אינהמבית ספר   המועמדים שתעודת הבגרות שלהם הינ. לאוניברסיטה

 קביעת רמתם בעברית, כתנאי לקבלתם לאוניברסיטה. צורך  ל שנה זובקיץ במבחן יע"ל לא יאוחר ממועד  
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 סכמים לקבלה  

נתיב  /תחומי הכללי הרב המבחן הפסיכומטרי, גוריון בנגב, נקבעת על פי ציוני הבגרות- הקבלה לאוניברסיטת בן

  וכיוצא בזה.לחלק מהמחלקות  ראיון  הרמה באנגלית, ,לאקדמיה

 סכם בגרות/כללי 

במחלקות הפקולטה למדעי הרוח והחברה   הקבלה לצורך מיון המועמדים את ועדות  סכם כללי הינו ציון המשמש

במחלקות הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ובמחלקה   )למעט כלכלה(, במחלקות הפקולטה למדעי הבריאות,

של ממוצע הבגרות עם הציון הפסיכומטרי הכללי הרב שווה מחושב על ידי שקלול   הסכם .הקוגניציה והמחלמדעי 

 .בלבד  תחומי/נתיב לאקדמיה

 סכם כמותי/טבע 

סכם כמותי הינו ציון המשמש לצורך מיון המועמדים למחלקות הפקולטה למדעי הטבע, למחלקה לכלכלה, ולתוכנית  

ציון הסכם הכמותי מחושב על פי   נית בהנדסת תכנה נדרש בנוסף סכם הנדסה(.כובסטטיסטיקה והנדסת תכנה )לת

בחישוב הסכם  .  נתיב לאקדמיה/חינה הפסיכומטרית מהבממוצע הבגרות ושלושת ציוני התחומים שקלול של  

בהשוואה לשני המרכיבים האחרים )מילולי  למרכיב הכמותי של הבחינה גבוה יותרמשקל  הכמותי יינתן

רכיבים   )לא ניתן לשלבהפסיכומטרי מאותה בחינה בלבד ציוני בחישוב סכם כמותי ישוקללו שלושת  ואנגלית(.

 שונות(.מבחינות 

 סכם הנדסה 

 : אופנים ושב בשני ציון המשמש לצורך מיון המועמדים בפקולטה למדעי ההנדסה ומחסכם הנדסה הינו 

יחידות לימוד, ציון  5או  4במסלול זה ישוקללו ציון הבגרות במתמטיקה ברמה של  : יחידות לימוד 5בעלי פיסיקה 

 .יחידות לימוד והציון של המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה 5הבגרות בפיסיקה ברמה של 

ישוקללו ממוצע הבגרות האופטימלי, ציון הבגרות במתמטיקה ברמה של  במסלול זה  :יחידות לימוד 5חסרי פיסיקה 

 .יחידות לימוד והציון של המרכיב הכמותי בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה 5או  4

 .יחידות לימוד 5חישוב סכם הנדסה מיטיב עם בעלי פיסיקה 

ביותר  מועמדים שנבחנו לפחות.  550לחישוב סכם הנדסה נדרש פסיכומטרי כללי רב תחומי/נתיב לאקדמיה בציון 

הציון הכללי הרב תחומי/נתיב  ובתנאי ש מבניהםמפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה אחד, ישוקלל הפרק הכמותי הגבוה  

 .לפחות 550 לאקדמיה הוא

בחלק מהמחלקות מתווספות נקודות בונוס לסכם בהתאם למקצועות המדעיים שנלמדו בבגרות, מספר היחידות  

המערכת הממוחשבת מפיקה  ע נוסף יש לעיין באתר המועמדים תחת ידיעון הפקולטה למדעי ההנדסה. למיד והציון

 שנבחרה. עבור כל מועמד את הציון הגבוה ביותר מבין שני המסלולים ובהתאם למחלקה 

 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/Alternative-psychometric.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/Alternative-psychometric.aspx
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 מתכונת תעודת הבגרות הישראלית

. בזכאות לתעודת הבגרות  תעודת בגרות מלאהל  זכאי כדי להתקבל ללימודים באוניברסיטה נדרש המועמד להיות

  ומעלה.  56יח"ל בציון  4לצורך התמיינות לאוניברסיטת בן גוריון עליה לכלול את המקצוע אנגלית לפחות עם 

ואילך(, מועברים ישירות ממשרד החינוך אל האוניברסיטה, למעט  1990 משנתוןציוני הבגרות של הנבחנים )

 טרניות.  בחינות אקסנבחנים שנבחנו ב

, חייבים להעביר תעודת  נבחנים בבחינות אקסטרניות, כולל או מוקדם יותר 1989משנתון הזכאים לבגרות  .1

בנגב  גוריון - ידי מדור רישום של אוניברסיטת בן- ידי משרד החינוך או על- בגרות מקורית או צילום שאושר על

 של השיפורים. בלבד. אם נעשו שיפורי ציונים יש להעביר את הנספחים המקוריים 

משרד החינוך מעביר לאוניברסיטה בממשק  מועמדים המשלימים יחידות הגברה נוספות באחד ממקצועות הבגרות, 

 משקלל ציונים. מדור רישום לא של המקצוע.  סופי השקלול ה את

 :הערות

המועמדים ציוני הבגרות המועברים לידיעת הנבחנים ממשרד החינוך באמצעות האינטרנט הינם לידיעת  .1

 בלבד ואינם מהווים אסמכתא מקורית לקבלה לאוניברסיטה.

חלה החובה לבדוק באזור האישי שציוני הבגרות, תיקוני ציונים  שנרשמו לאוניברסיטה, ל המועמדים ע .2

להודיע על כך למדור   יש –שעודכנו במדור רישום תואמים למסמכים שברשותם. אם חלה טעות ושקלולם 

 רישום. 
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 הבגרות  תעודת  ציוני וצעממ  חישוב

 . מועמדות הגשת על אישור ישלח רישום מדור

 הכללים פי- לע שחושב והממוצע הבגרות ציוני שיש לו זכאות לבגרות בהתאם לכללי האוניברסיטה יופיעו מועמדל

 :שלהלן

 :מוגבר בונוס יינתן הבאים למקצועות

 בונוס יחידות לימוד  מקצוע 

 35 5 מתמטיקה

 20 4 מתמטיקה

 25 5 פיסיקה

 25 5 כימיה

 25 5 ספרות

 25 5 ך"תנ

 25 5 היסטוריה

 25 5 אנגלית

 15 4 אנגלית

 25 5 בית( רערבית )לדוברי ע

 25 5 עברית )לדוברי ערבית( 

 25 5 מדעי המחשב 

 25 5 ביולוגיה

 החסרים החובה במקצועות ןכציו ויירשם יחולק זה במקצועציונו  –  יותר או אחד "תחומי- בין" במקצוע  שנבחן מועמד

 אינו תחומי-בין מקצוע .אזרחות ,עברית הבעה , ספרות ,ישראל עם  תולדות ,היסטוריה ון: כג שלו הבגרות בתעודת

 . בונוס מקבל

 תחומי. - הבין המקצוע את המרכיבים המקצועות את הכולל הספח את רישום למדור  לשלוח המועמד באחריות

 הערות:

 בגרות כממוצע יחושבומעלה,  60, כאשר בונוס למקצוע יינתן מציון הבונוסים תוספתב  הבגרות ממוצע .1

 . אופטימלי

 .'סופי' )הציון המסכם במקצוע( הכותרת תחת מופיעיםה  הבגרות ציוני רק בחשבון יובאו .2

מחשבון ממוצע  - בלשונית: תואר ראשון   אתר המועמדים האינטרנט באתר לחשב ניתן הבגרות ממוצע את .3

בגרות ומחשבון סכם. יש לדווח את הציונים כפי שמופיעים בתעודת הבגרות. המערכת מוסיפה את  

 ן אוטומטי.הבונוסים למקצועות הזכאים באופ

 מחשבון ממוצע בגרות שונה ממוסד למוסד.  לתשומת לבך:

 

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
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 : לציון )בונוס( בתוספת המזכים המקצועות רשימת

 : באופן הבא תוספת לימוד תינתן יחידות 5-  ו 4 מוגברת ברמה שנלמדו למקצועות

 . 80-יהפוך ל 70לדוגמה: ציון  נקודות. 10  ניתן בונוס של ידת לימודיח 4 של ברמה בחינה לציון

. 100-יהפוך ל 80. לדוגמה: ציון נקודות 20ניתן בונוס של  יחידות לימוד 5 של ברמה בחינה לציון

 

 מקצוע  מקצוע  מקצוע  מקצוע 

 אומנות המחול  אומנות שימושית  אומנות הקולנוע  אומנות 

 אלקטרוניקה  אזרחות  אופטיקה יישומית  אומנות התיאטרון 

אלקטרוניקה  
 ומחשבים 

ה בזק טלקומוניקצי  מיקרוביולוגיה ביולוגיה  

תהליכים בקרת  בקרת מכונות  בינה מלאכותית   גאוגרפיה 

 היסטוריה  הבעה עברית  גרפיקה ממוחשבת  גאולוגיה 

חישוב סטטי   חינוך גופני  המטוס ומערכותיו
 וקונסטרוקציות

 חקלאות 

 כימיה טכנולוגית  טכנולוגיית הבניה  טכנולוגיה מוכללת  חשבונאות 

 מדעי הבריאות  מדעי הסביבה  לימודי הסביבה  לימודי ארץ ישראל 

 מדעי ההנדסה  חברה חוק ומשפט  מדעי החברה  חישובי מדע 

 מדעי המחשב  מדעי הטכנולוגיה  מדעי החיים והחקלאות מדעי כדור הארץ 

 מוזיקה קומפוזיציה מוזיקה רסיטל ידיעת המוזיקה  מוזיקה 

 מחשבים ומערכות  מחשבים  מחשוב ובקרה  מחול

מכונות חום  מנהל וכלכלה מחשבת ישראל 
 ותרמודינמיקה 

 מכטרוניקה

 מערכות חשמל  מכניקה הנדסית  מכניקה   מכניקה הנדסית 

 מערכות תיב"ם  מערכות פיקוד ובקרה  מערכות ביוטכנולוגיות מערכות אלקטרוניות 

 ניהול משאבי אנוש   ניהול התפעול ניהול הייצור 

ניתוח מערכות  
 וארגון קבצים

 עברית לדוברי ערבית  עבודת גמר  ספרות  

 צרפתית  פילוסופיה ערבית לערבים  ערבית )שפה זרה(

שפה זרה נוספת  
 )לא שפת ההוראה(

 ספרות התיאטרון  תיאטרון תולדות התיאטרון 

תולדות הערבים   תולדות האומנות  תושב"ע 
 והאסלם

 תורת המחשב 

תכנון הנדסי של   תכנון ותכנות מערכות   תיירות 
 מבנים 

 תלמוד 

 תקשורת וחברה  תקשורת  תעשייה כימית  תנ"ך 

    תרמודינמיקה טכנית 
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 מכינה קדם אקדמית 

 מועמדים לתואר ראשון בוגרי מכינות אוניברסיטאיות

 גוריון בנגב - בוגרי מכינת אוניברסיטת בן . 1 

, גם ללא זכאות לתעודת בגרות  שמטרתן להכין מועמדיםכניות מכינה ו אקדמיים מקיים ת- המרכז ללימודים קדם

הלימודים במכינה מכוונים לצורכיהם של מועמדים  להשכלה גבוהה. במוסדות ללימודים )למעט לרפואה(, 

מדעי הרוח והחברה, הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה להמבקשים להתקבל לפקולטה למדעי ההנדסה, 

ניתן  פרטים אודות המסלולים  תחומיים.- ללימודים ביןוהיחידה מדעי הבריאות פקולטה ל, הניהולהפקולטה ל

 . יםקדם אקדמי  המרכז ללימודים –לקרוא באתר המועמדים 

 בוגרי מכינת הטכניון. 2 

 . הכרה זו מאפשרת לתלמידי מכינת הטכניון, אוניברסיטאיתמתקיימת הכרה הדדית בין  ח"ל תשע"משנההחל      

 כניות וגוריון בנגב, להגיש מועמדות לכל ת- שסיימו בהצלחה את המכינה לפי הכללים שהוגדרו באוניברסיטת בן

 ציוני המכינה ישמשו לחישובי הסכמים השונים . )למעט לרפואה( הלימוד, גם ללא זכאות לתעודת בגרות

 . אה()למעט רפו ניות הלימודכולכל ת

קבלתם של בוגרי המכינה תישקל בהתאם לעמידה בתנאי הקבלה ומספר המקומות הפנויים שיישארו במועד  

בוגרי מכינת הטכניון משנה"ל תשע"ז או מוקדם יותר שסיימו   גוריון בנגב.- עדכון ציוני המכינה באוניברסיטת בן

גם  , חייבים גוריון בנגב- סיטת בןאוניברשל   בהצלחה" ה"סיוםבהתאם לתנאי  בהצלחה את מכינת הטכניון,

 זכאות לתעודת בגרות. 

 : מכינה קדם אקדמית אינה מחליפה את תעודת הבגרות. מועמדים לרפואה

 . והבחינה הפסיכומטריתסכם לרפואה מחושב מציוני הבגרות, ציוני המכינה  

 נדרשים לזכאות לתעודת בגרות. אילן - ומבר, מחיפה מהעברית מכינות אוניברסיטאיותמועמדים בוגרי . 3

 :  יכולים להתקבל )כולל מכינת עולים להנדסה ומדעים(  באוניברסיטאות הנדסה ומדעיםה במסלול מכינמועמדים שלמדו ב

ע"ס חישוב סכם כמותי עם ממוצע  – כימיה, מדעי החיים ומדעי כדור הארץמתמטיקה, לפקולטה למדעי הטבע למחלקות:  

 .המכינה

למחלקות  למעט  85, למחלקות במדעי החברה בממוצע 80לפקולטה למדעי הרוח והחברה: למחלקות מדעי הרוח בממוצע 

 לפסיכולוגיה, כלכלה, מדעי ההתנהגות ועבודה סוציאלית.

 . 85לפקולטה לניהול: בממוצע 

 ע"ס חישוב סכם עם ממוצע המכינה  – המעבדה הרפואית, רפואת חירום ורוקחותלפקולטה למדעי הבריאות: סיעוד, מדעי 

 גוריון בנגב:- פי אוניברסיטת בן-על בכללים לסיום מכינה בהצלחהכל המועמדים מחויבים לעמוד 

 .לפחות 56ציון עובר  – ידות לימודיח 5- מקביל לכימיה/ביולוגיה /פיזיקה

 .לפחות 56ציון עובר  – לימודידות יח 4או  5- מתמטיקה מקביל ל

 . לפחות 70ציון עובר  – ידות לימודיח 2- מקביל ל מיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה

 .לפחות 70ציון עובר  – ידות לימודיח 4- אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל
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 :  יכולים להתקבל באוניברסיטאות רוח וחברהה במסלול מכינמועמדים שלמדו ב

מלבד למחלקות   90, למחלקות במדעי החברה בממוצע 85לפקולטה למדעי הרוח והחברה: למחלקות מדעי הרוח בממוצע 

 לפסיכולוגיה, כלכלה, מדעי ההתנהגות ועבודה סוציאלית.

 . 90לפקולטה לניהול: בממוצע 

 :  יכולים להתקבל +30 ה במסלולמכינמעומדים שלמדו ב

 .85קות מדעי הרוח בממוצע לפקולטה למדעי הרוח והחברה: למחל

 : מאוניברסיטאות יכולים להתקבל רוח וחברהבמסלול עולים  תמכינ

 .85לפקולטה למדעי הרוח והחברה: למחלקות מדעי הרוח בממוצע 

 . 90בממוצע בריאות  לפקולטה לניהול: למחלקות מלונאות ותיירות ומערכות  

 האוניברסיטה ובכל התנאים הנוספים של המחלקה. חשוב: על כל המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של 

 ממוצע המכינה אינו מחליף את ממוצע הבגרות, אך ניתן לחשב באמצעותו סכם רגיל. 

 תכנית חלופה לבחינה הפסיכומטרית  –"נתיב לאקדמיה"

- )באוניברסיטת בן הפסיכומטריתבחינה למהווה חלופה הנית לימודים חדשנית וייחודית, כגוריון מפעילה ת- אוניברסיטת בן

, לצד בתוכניתהציונים  סמך- עלגוריון בנגב - ת בןבה להתקבל ללימודים באוניברסיט  למשתתפים ומאפשרת גוריון בלבד(

 ציוני הבגרות. 

של כל מחלקה,    כנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד בהתאם למועדי ההרשמה ולתנאי הקבלהומסיימי הת

 י שנה.  הנקבעים מד

 :הערה

  הספר- הוא המועד האחרון לנרשמים לבית, של התוכנית "נתיב לאקדמיה" 2022, אשר נפתח באוקטובר מחזור סתיו

 למחלקה לפיזיותרפיה.ו לרפואה

 אקדמיים - פרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות אתר האינטרנט של המרכז ללימודים קדם

 .6461600-08ובטלפון  יםיהמרכז ללימודים קדם אקדמ בכתובת

 
 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/default.aspx
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 ובחינות הסיווג לאנגלית ועברית הבחינה הפסיכומטרית 

 הפסיכומטרית הבחינה .1

. ההרשמה לבחינה הינה נפרדת  ו(")מאל ארצי לבחינות ולהערכהה מרכזידי ה- הפסיכומטרית נערכת עלבחינת הכניסה 

 ובלתי תלויה בהרשמה לאוניברסיטה.  

 (ם/ר"בחינת הסיווג באנגלית )אמי .2

מועמדים שהתקבלו שלא על  באנגלית בבחינה הפסיכומטרית משמש גם כבחינת סיווג לרמות באנגלית.  החלק העוסק

 . רכז הארצי לבחינות ולהערכהידי המ- ( המבוצעת עלם/ר" חייבים בבחינת סיווג באנגלית )אמינה הפסיכומטרית סמך הבחי

 מאפשר שיפור רמת הסיווג באנגלית.   ם/כמו כן, מבחן אמי"ר

 ( נט/ל"בחינת הסיווג בעברית )יע .3

ומועמדים המתקבלים על סמך נתוני בגרות במחלקות המאפשרות  נבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית 

חייבים להיבחן גם בבחינת ידע בעברית.  עברית,  ששפת ההוראה אינהקבלה על סמך ממוצע בגרות ולמדו בבית ספר  

  ברית.ולקביעת רמת הסיווג בעהבחינה משמשת לבדיקת מידת השליטה בעברית 

 ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.- מבחן זה מבוצע על

 אתר מאל"ו  ת בכתוב באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכהמפורסמים מועדי הבחינות  

 :הערות

   .בחשבון הציון הגבוה ובא, יאחת בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת הסיווגמועמדים שנבחנו יותר מפעם  עבור  .1

 . הספר לרפואה- ביתצורך מיון לשל הבחינה הפסיכומטרית להוא המועד האחרון  2022 חורףמועד  .2

 פיזיותרפיה.  מחלקה ללהוא המועד האחרון של הבחינה הפסיכומטרית לצורך מיון  2023מועד אביב  .3

.  2-3ף , למעט המוזכר בסעי)אוקטובר( לנרשמים לסמסטר סתיוהאחרונים  דיםהמוע םהינ 2023וסתיו  קיץ ימועד .4

 ה יידונו על בסיס מקום פנוי וחתך הקבלה באותה עת.  אל  יםמועמדים שייגשו למועד

 

http://www.nite.org.il/
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 העברית  השפה ידיעת

נועד לסווג את המועמדים   יע"לנט/יע"ל, מבחן העברית השפה ידיעת מחייבים בנגב ריוןגו-בן באוניברסיטת הלימודים

 ?יע"לנט/מי נדרש למבחן יע"ללרמות בעברית. 

ב  משול פסיכומטרישנבחנו ב או עברית שאיננה בשפה הפסיכומטרית בבחינה שנבחנו ראשון לתואר מועמדים .1

 ושלמדו בבית הספר התיכון שאינו דובר עברית.

 . SAT   /ACTבבחינת  שנבחנו מועמדים .2

  בתיכון ההוראה שפת אשר פסיכומטרי( ללא(הבגרות  ציוני ממוצע סמך-על  קבלה בתנאי יםהעומד ועמדיםמ .3

 .עברית אינה למדו בוש

 (יע"לנט/בעברית )יע"ל ידע בחינת

 בלבד.  הערכהלו לבחינות הארצי המרכז ידי- על נערכת הבחינה

 בדרישות עומדים אם  גם באוניברסיטה לימודיהםאת  להתחיל יוכלו בבחינת יע"ל, לא 116- נמוך מ ציון שקיבלו מועמדים

   האחרות. הקבלה

רמת פטור בעברית לכל המחלקות, למעט התוכנית להנדסה שנה א' ולמחלקה למדעי החיים   תנדרש - קמפוס אילת

 שבהן נדרשת רמה ו'.  לוגיה וביוטכנולוגיה ימיתבמגמת ביו

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

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

 96–80 ד'

 115–97 ה' 

 131–116 ו'

 ומעלה  132 פטור

כפי שמפורט בתנאי   תבעברי לרמה מיוחדות דרישות קיימות במחלקה שנרשם אליה האם לבדוק  המועמד באחריות
 .הקבלה של כל מחלקה ומחלקה

 .אחרים ממוסדות פטור בחינות סמך-על פטורים או ציונים יתקבלו לא

 

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

 את לקבלעובר. כדי  בציון קורס סמך-לע בארץ  אחרת מאוניברסיטה עברית מלימודי פטור קיבלומועמדים ש .1

 .רישום למדור  וסילבוס מקורי ציונים תדפיס להציגהפטור יש 

 לאומית שהוראתה בשפה האנגלית.- בין לימודים כניתובת סטודנטים .2

  

 

https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/default.aspx
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 נלמדו במוסדות הבאים: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מכירה בקורסי עברית אשר

 ומעלה.  55בציון  3רמה  –הטכניון 

 ומעלה. 80בציון  11רמה ג' או רמה   –אביב - אוניברסיטת תל

 ומעלה. 75רמה ו' בציון  –האוניברסיטה העברית 

 ומעלה. 66רמה ו' בציון  –אילן - אוניברסיטת בר

 ומעלה. 85בציון  –אוריינות אקדמית  –אוניברסיטת חיפה 

 פנימית של מוסד אחר.  לא יוכר פטור מלימודי עברית על סמך בחינה

לפחות( עד לתום השנה הראשונה   65פטור )סיום רמה ו' בציון  להוצאת בעברית עד קורסים ללמוד הסטודנטים על

תיחת הלימודים או במהלך שנת הלימודים במסגרת המרכז  ניתן ללמוד קורס בעברית בסמסטר קיץ לפני פללימודים. 

 בהתאם השעות מערכת את ולהרכיב לעברית הקורסים מועדי את לבדוק הסטודנטבאחריות  ללימודים קדם אקדמיים.

        .לכך

 . 08-6461060: ניתן לפנות למרכז ללימודים קדם אקדמיים בטלפון לפרטים
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 רמות סיווג באנגלית

שבהן קיימת  ישנן מחלקות  )לפחות " בסיסי"היא  כתנאי להתחלת הלימודים באוניברסיטההרמה הנדרשת באנגלית 

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

 )אמי"ר/אמיר"ם(.

  מועמדים שסווגו מתחת לרמה הנדרשת באנגלית, לא יוכלו להתחיל את לימודיהם באוניברסיטה גם אם הם עומדים

   בדרישות הקבלה האחרות.

בחן בבחינת יהנמוכה מבסיסי, חייבים לה או מועמדים שסווגו לרמת אנגלית מהבחינה הפסיכומטריתים הפטורים מועמד

והקבלה   בכל שנה קיץיאוחר ממועד  ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, לא- הנערכת על (אמיר"ם/אמי"ר) המיון באנגלית

   באנגלית. הרמהלקביעת   רנקבע מועד אחבהן מחלקות ש   מלבד, תהיה על בסיס מקום פנוי

ציון באנגלית במבחן המיון  רמה באנגלית
 הפסיכומטרי/אמי"ר

 SAT Criticalהציון המילולי ב 
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   6 – ת בסיסירמ

 שעות שבועיות  4 – רמת מתקדמים א' ומתקדמים ב'

עת, ניתוח מבנה המאמר, הכרת השפה  - מאמרים אקדמיים הנלקחים בעיקר מכתבי קריאתהינו על  הדגש בקורסים

 כולל קריאה אינטנסיבית ומקיפה והכנה לעבודה עצמית. האקדמית,

 ידי האוניברסיטה.- יקבע עלישכר הלימוד, כפי שעל בתשלום נוסף  כרוכהמתקדמים א'  ברמת בסיסי ו תההשתתפות ברמ

 הינו חלק משכר הלימוד האוניברסיטאי. 'רמת מתקדמים בב  האנגליתקורס 

ים לפי מחלקות. במקרה שיש קורס מיוחד למחלקה, הסטודנט נדרש ללמוד בקורס  יתהקורסים מחולקים לפי פקולטות ולע

 .על הסטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו לתואר הראשון זה.

. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי דרישות לימודי האנגלית לאלתריופסקו דיו לימולא יעמוד בדרישה זו שסטודנט 

   כשפה זרה.

 נק"ז.  2 כלל בחישוב הציון הסופי המשוקלל לתואר בוגר. משקלו של הקורסימתקדמים ב' בלבד ית  הציון באנגלית ברמ
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 הערות: 

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

ללמוד   המשיךליוכל  –  אריאלאו  אביב, בר אילן, חיפה- העברית, הטכניון, תל – סטודנט העובר מאחת מהאוניברסיטאות

 לפחות. שמסווג לרמת "בסיסי"בתנאי  שלמד בה, י אישור שיציג על לימודי אנגלית מהאוניברסיטה פ- לאנגלית ע

י השלמת קורס שווה לרמת מתקדמים ב' של  יד- לניברסיטאות הנ"ל, עסטודנט שסיים את לימודי האנגלית באחת האו

 להציג אישורים מתאימים. על הסטודנט גוריון בנגב, יהיה פטור מלימודי אנגלית. - בן אוניברסיטת

 נק"ז לתואר  30ניתן יהיה להכיר בקורס אנגלית מהאוניברסיטה הפתוחה בתנאי שהסטודנט השלים לפחות 

 ורס נלמד באופן פרונטלי(.  )כולל אנגלית כאשר הק

 לא ניתן יהיה ללמוד קורס אנגלית בודד באוניברסיטה הפתוחה במהלך התואר. 

 מבחן סיווג מאוניברסיטה אחרת. בפי ציון בבחינת בגרות או - ינתן פטור עלילא 
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 מועמדים בעלי תעודות סיום תיכון מחו"ל

תעודות אלה נחלקות לשתי   ."לתעודת בגרות / תעודת סיום תיכון מחוגוריון בנגב מקבלת מועמדים בעלי - אוניברסיטת בן

 קטגוריות:

 : תעודת בגרות שקילה )שוות ערך( לבגרות הישראלית הפטורה ממכינהא. 

, על קהפי דרישות הקבלה של כל מחל- נתוני המועמד ייבחנו על –תעודה אשר ניתן לחשב לה ממוצע בגרות   .1

 . SATסכם/פסיכומטרי/סמך 

פי דרישות המחלקות שאליהן ניתן - נתוני המועמד ייבחנו על –תעודה אשר לא ניתן לחשב לה ממוצע בגרות  .2

מחלקות שבהן נדרש  חלק מהספר לרפואה(. ב- בלבד )למעט בית SATציון פסיכומטרי או סמך - להתקבל על

 ר רישום לפני ביצוע ההרשמה. מתאפשר דיון מיוחד, מומלץ לברר זאת מול מדו סכם ופסיכומטרי 

לא   אךלפחות,  ידות לימודיח 4במקרים שבהם מבקש מועמד להתקבל למחלקה שבה קיימת חובת מתמטיקה ברמה של 

ר  דואלהספר - פורמליים עם חותמת ביתיידרש המועמד להעביר סילבוסים  –ניתן לקבוע את רמת מקצוע המתמטיקה 

 להעביר מסמכים נוספים.  מועמד יידרששייתכן  -   foreignreg@bgu.ac.il אלקטרוני:

 תעודת סיום תיכון שאינה שקילה )אינה שוות ערך( לבגרות הישראליתב. 

  , "ל אינה שקילה לבגרות הישראליתגוריון בנגב קבע כי תעודת סיום התיכון מחו- מועמד אשר מדור רישום באוניברסיטת בן

למעט  בהתאם למחלקות שאליהן נרשםאו בטכניון, גוריון בנגב - אקדמית באוניברסיטת בן- יחויב במכינה קדםהמועמד 

 המקרים אשר פטורים ממכינה ומפורטים בעמוד הבא.

 על המועמד להעביר לבדיקה את גיליון הציונים ואת הדיפלומה מתורגמים לעברית או לאנגלית   לשם הערכת התעודה

 foreignreg@bgu.ac.il ר אלקטרוני: ידי נוטריון, בדוא- על

יש להציג את המסמכים המקוריים למדור רישום   ,המקווןאחר הרישום בתום בדיקת העתקי התעודות ואישור לרישום, ול

 גוריון בנגב.- באוניברסיטת בן

 אליה נרשם המועמד. יש לשים לב למועדי הגשת המסמכים בהתאם למחלקה  •

 ( נט/"ליע) בעברית ידע בחינת

בשפה שאינה עברית ומועמדים שנבחנו בבחינת    בבחינה הפסיכומטריתאשר נבחנו  מועמדים

SAT  אוACT  ,פרק )ראו  בעברית רמתם קביעת לצורך( נט/"ליע) בעברית  הידע בבחינת  חייבים  

 (. עברית לימודי
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 קריטריונים לפטור ממכינה לבעלי תעודות מחו"ל שאינן שקילות לתעודת בגרות ישראלית

בתנאי שעומדים    College Board( דרך Advanced Placement) AP- בוגרי תיכון אמריקאי שנבחנו ב .1

 :להלןבקריטריונים 

 נבחנו בארבעה מקצועות לפחות. .א

 .4הציון בכל אחד מהמקצועות יהיה לפחות  .ב

 B (3 .)ממוצע הציונים בתעודת סיום התיכון יהיה לפחות  .ג

בנוסף  חובה לפקולטה למדעי ההנדסה בקלקולוס. A.P למחלקות בהן נדרשת רמת מתמטיקה חובה .ד

AP .בפיזיקה 

 :ץ לארץבעלי רקע אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו .2

 נקודות זכות לפחות. 30מועמד יידרש להציג גיליון ציונים בהיקף של 

 נקודות זכות.  40הספר לרפואה נדרשים להיקף של לפחות - מועמדים לבית

 לא ניתן לחבר נקודות זכות מלימודים במוסדות שונים. 

למחלקות הפקולטה  SAT  /ACT /בתנאי הקבלה לפי פסיכומטרי  ,ל העומדים"בעלי תעודת סיום תיכון מחו .3

למעט מחלקות הדורשות סכם בנוסף לפסיכומטרי או רמת   ,למדעי הרוח והחברה ולמחלקות הפקולטה לניהול

   יחידות לימוד. 4/5מתמטיקה בהיקף של 

 נבחנים בבחינות בגרות ישראליות:  .4

 לפחות,  ידות לימודיח 12שר נבחן בבחינות בגרות ישראליות שהיקפן הכולל הוא מועמד א

 :בכל אחת מהן במקצועות להלן 60בציון מינימלי של 

 לפחות אלא אם נדרשת רמה גבוהה יותר במחלקה שאליה נרשם.  ידות לימוד יח 3מתמטיקה:  .א

 .ידות לימודיח 2עברית )לשון והבעה(:  .ב

לפחות, למעט מועמדים ששפת ההוראה בתיכון אנגלית. מועמדים אלה חייבים   לימודידות יח 4אנגלית:  .ג

 לפחות.   ידות לימודיח 4במקצוע נוסף בהיקף של 

לפחות. מועמדים המבקשים ללמוד תחום   ידות לימודיח 3מקצוע בחירה נוסף שאינו שפה, בהיקף של  .ד

 פיזיקה(. חובהי ההנדסה מדעי חייבים להיבחן במקצוע מדעי כמקצוע בחירה נוסף )למדע

 דונו בהתאם לדרישות ההרשמה והקבלה של כל מחלקה.ימועמדים הפטורים מלימודי מכינה י

די שנת  מועמד בעל תעודת סיום תיכון שאינה שקילה לבגרות ישראלית ושאינו עומד באחד מהקריטריונים, חייב בלימו

 ראה ערך "מכינות אוניברסיטאיות". . בלבדיון בטכנאו בנגב  גוריון- בןבאוניברסיטת מכינה אוניברסיטאית 
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 SATמועמדים שנבחנו במבחן 

( כתחליף לבחינה הפסיכומטרית,  Scholastic Aptitude Test) SAT-האוניברסיטה מקבלת את ציון ה 

 הספר לרפואה. -למעט בית

 .  Reading  - ו Mathלבחינה הפסיכומטרית הינם  SAT- לשם המרת ציון ה אשר יחושבו הפרקים 

  יר אלקטרונבדוא  Test scoresלצורך ההמרה יש להעביר מסמך רשמי של הציונים כולל פירוט 

foreignreg@bgu.ac.il 

 וייבחן בבחינה הפסיכומטרית, תובא בחשבון התוצאה הגבוהה יותר.  SATמועמד שהגיש ציוני 

,  פי הציון במבחן אמי"ר- או על   SAT- ( של מבחן הReadingתיקבע לפי החלק המילולי ) SAT- של הנבחנים ברמת האנגלית 

 הגבוה מבניהם.

הישנים בהתאם לטבלת   SAT- הם יומרו לציוני ה י(, ציונ2016החדשה )החל ממרץ  SAT- חינת המועמדים אשר נבחנו בב

 College Board- ההמרה ב

 ACTמועמדים שנבחנו במבחן 

הספר - למעט בית( כתחליף לבחינה הפסיכומטרית American College Testing) ACT- האוניברסיטה מקבלת את ציון ה

 .  לרפואה

 . College Board- לפי טבלאות ההמרה של ה SAT- יומרו לציוני ה  ACT-ציוני ה

 על המועמד להגיש את ציוני המבחנים בכפוף ללוח הזמנים למסירת המסמכים בכל מחלקה. 

 בחינת ידע בעברית )יע"ל( 

ם  , חייבי ACTאו  SATמועמדים אשר נבחנו במבחן הכניסה הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית ומועמדים שנבחנו בבחינת 

 בבחינת הידע בעברית )יע"ל( לצורך קביעת רמתם בעברית )ראו פרק לימודי עברית(. 

 מומלץ מאוד להיבחן בבחינה הפסיכומטרית הישראלית.

 

mailto:foreignreg@bgu.ac.il
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 מועמדים בעלי רקע אקדמי ממוסדות להשכלה גבוהה 

חייבים להצהיר על   ,המעניקים תואר אקדמי בארץ ובחו"למועמדים שלמדו/לומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, 

 לימודיהם, בין שהם מלאים או חלקיים )קורסים אחדים(. מועמדים אלה ידונו גם על סמך לימודיהם האקדמיים. 

פי התאמת המועמד לדרישות הקבלה  - לעו על ידי וועדת הקבלה של המחלקה ההחלטה לקבלה ללימודים תיקבע

 גוריון בנגב באותו מועד, ובהתאם למספר המקומות שיוותרו.  - באוניברסיטת בן

 לאחר הקבלה.  סמך לימודים קודמים למועמדים שיתקבלו, תידון בוועדת הוראה של המחלקה- בקשה להכרה אקדמית על

 מועמדים בעלי רקע אקדמי ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ 

)בנוסף לדרישות הקבלה   בקשותיהם יטופלו לאחר מילוי הדרישות הבאות ,ם שלמדו בארץ ונרשמו ללימודיםמועמדי

 ת(:והכללי

 א. תדפיס גיליון ציונים מאושר סופי מכל תקופת לימודיהם כולל הסמסטר האחרון.  

 ב. מועמדים שהפסיקו/הופסקו לימודיהם יעבירו אישור המעיד על כך.

  בנגבגוריון - בן אוניברסיטת של רישום  במדור שאושרו  מסמכים או מקוריים מסמכיםציג לה חובהלצורך טיפול בקבלה, 

 .בלבד

 מועמדים בעלי רקע אקדמי ממוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל

בקשותיהם יטופלו לאחר מילוי הדרישות הבאות )בנוסף לדרישות הקבלה   ,מועמדים שלמדו בחו"ל ונרשמו ללימודים

 הכלליות(:

כמו   ממוצע מצטבר./הגשת אישור לימודים רשמי מהמוסד שבו למדו. האישור יכלול פירוט הלימודים, וממוצע סופי .א

ם לעברית או  סולם ציונים ועל ציון המעבר המקובל במוסד שבו למדו בשפת מקור ותרגו לצרף הסבר על כן, יש

 לאנגלית משפות זרות. 

 סילבוסים מאושרים מהמוסד האקדמי שבו למדו. .ב

 בהתאם למחלקה אליה נרשם המועמד. , יש לשים לב למועדי הגשת המסמכים •
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 "ראויים לקידום" –העדפה מתקנת 

החיים שאינן תלויות בהם,  תוכנית "ראויים לקידום" מאפשרת למועמדים אשר אינם עומדים בחתכי הקבלה בשל נסיבות 

 גוריון בנגב.- לרכוש השכלה גבוה באוניברסיטת בן

פי אמות המידה המתבססות על - על, נקודות 30בהיקף של לפחות , "ראויים לקידום"מועמדים שהוגדרו   ידונובאפיק זה 

 . כללי 'האגודה לקידום החינוך'

 על המועמדים לעמוד בדרישות להלן:

 לתואר ראשון.נרשמים לשנה א'  .1

 שנים. 28- גילם נמוך מ .2

 אינם בעלי השכלה אקדמית מלאה או חלקית )כולל קורסים אחדים(. .3

נתוני פי אמות המידה שהוגדרו בהתייחס ל- קידום עלהמועמדים שנמצאו ראויים ל לאוניברסיטה ידונו מבין הנרשמים 

ית לנדרשים לכך(, ראיונות/מבחן )במחלקות  תחומי, סכם, ציוני בגרות, רמה באנגלית ובעבר- המועמד )פסיכומטרי רב

 שבהן קיימת דרישה זו( ומספר המקומות שיוקצו בכל מחלקה. 

 גוריון בנגב אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים שנמצאו ראויים לקידום.  - אוניברסיטת בן

 במחלקות.  פי שיקול דעתן הבלעדי של ועדות הקבלה- על תקבעהמועמדים   קבלת

 ממספר המתקבלים למחלקה.  5%אפיק זה מוגבל ולא יעלה על מספר המתקבלים ב

 תהליך הרישום

, מתבקש למלא טופס מיוחד לבדיקת התאמתו למסלול "ראויים לקידום"מועמד הרואה עצמו מתאים להתקבל במסגרת  

האגודה לקידום החינוך  הקבלה במסגרת זו. הטופס נמצא באתר האינטרנט של האגודה לקידום החינוך שכתובתו 

 בירושלים

חייבים במילוי הטופס כמוסבר   "ראויים לקידום"וריון בנגב המבקשים להתקבל במסגרת ג- תלמידי מכינת אוניברסיטת בן

ידי - תוצאת הבדיקה תישלח על .האגודה לקידום החינוךלעיל. יש להגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים אל 

 האגודה ישירות לאוניברסיטה, ובמקביל גם למועמד.  

 אוניברסיטה.לוהצגת המסמכים בהתאם ללוח זמני הרישום כות להתקבל תוצאות האגודה לקידום החינוך, צרי

 םבכיללתשומת 

נוהלי הרישום לאוניברסיטה ובכללם מועדי הרישום, מועדי הבחינה הפסיכומטרית, מועדי הצגת המסמכים והשלמת כל  

 .  מסגרת "ראויים לקידום"חלים גם על הפונים בבקשה להתקבל ב  –הדרישות לצורך קבלה לאוניברסיטה 

 יכומטרי. וך לא מתווסף לציון הסכם/הפסהניקוד שמקבל המועמד מהאגודה לקידום החינ

 

https://www.kidum-edu.org.il/
https://www.kidum-edu.org.il/


 ( 2023-2024) - מבוא  –דפ" ידיעון למועמדים לשנת תש

 )מונגש(  16.01.2023מעודכן ליום 

24 

 

 תהליך הדיון בבקשות המועמדים 

 אישור הרשמה ומידע שוטף  .א

 המועמדים  אתרבאזור האישי למועמדים באתר האינטרנט  מוצג ועדכונים מידע על מצב ההרשמה

ל )אישור על הגשת מועמדות(,  "יקבלו המועמדים הודעה ראשונה בדוא ממועד ההרשמהבתוך זמן קצר    ."מידע אישי"תחת 

 ובה מפורטים הפרטים הבאים: 

 המחלקות שאליהן נרשם המועמד  -

 ללי האוניברסיטה במידה ויש זכאות לבגרות בהתאם לכ פירוט ציוני הבגרות, הממוצע והסכם -

 שהתקבלה על ידי הרשויות הרלוונטיות ציון הבחינה הפסיכומטרית או כל בחינה אחרת -

 הערות כלליות )אם יש(  -

 השכלות קודמות )אם יש( -

 דרישה למסמכים רלוונטיים לכל מחלקה -

יש  שגויים ם  על המועמדים חלה החובה לבדוק היטב אם הפרטים נכונים ומלאים. במקרה שחסרים פרטים או שיש פרטי

 rishum@bgu.ac.il  ר אלקטרוני:בדוא לפנות למדור רישום  

 :םליבכלתשומת 

 האזור האישי  ב:חובת המועמד להתעדכן 

שלא הצהיר בבקשת המועמדות שלו על אודות לימודים אקדמיים קודמים )בין שהשלים אותם ובין שלא, מלאים מועמד 

שכר הלימוד מקדמת ל(, קבלתו ללימודים באוניברסיטה תבוטל ו", בארץ או בחואחדיםאו חלקיים, לרבות קורסים 

על אף ביטול לימודיו או בתשלום הראשון ידו לא תוחזר לו. אם טרם שילם מקדמת שכר לימוד, הוא יחויב - ששולמה על

 הכול בהתאם לשיקול דעתו של המזכיר האקדמי.  –לחלופין הוא יועמד לדין משמעתי 

 כניות לימוד ועדיפויותות  .ב

יש   –מסוימות יטופלו הבקשות בעדיפויות ראשונה ו/או שנייה   כל מועמד רשאי לבחור עד ארבע עדיפויות. במחלקות

  בעדיפויות נמוכות יותר.במקרה של תשובה חיובית בעדיפות הגבוהה יופסק הטיפול  להתעדכן בפרק המחלקה המבוקשת.

ש במקרים שבהם התקבל המועמד תחילה לאחת מהעדיפויות הנמוכות, שילם ומעוניין לממש קבלה זו, יהיה עליו להגי

למדור רישום בקשה בכתב לשינוי סדר העדיפויות, כך שהמחלקה שאליה התקבל תועבר לעדיפות ראשונה. החלטה 

 חדשה מבטלת כל החלטה קודמת. בהיעדר החלטה חדשה תקפה ההחלטה האחרונה שהתקבלה.  

 רישום תחומים בעדיפויות נמוכות אינו משפיע על החלטות קבלה/דחייה לעדיפות גבוהה יותר. 

קה לעבודה סוציאלית,  הפקולטה למדעי הבריאות, המחל , לדוגמא,ישנן מחלקות שסדר העדיפויות משמעותי: שובח

 . ועודהמחלקה למדעי המחשב 

גוריון בנגב ולקמפוס אילת חייבים לרשום את עדיפויות  - מועמדים המבקשים להירשם למחלקות באוניברסיטת בן

 ציון המוסד המתאים.האוניברסיטה וקמפוס אילת ברצף, עם 

 

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
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 על חשבון שכר הלימוד המקדמה הודעת קבלה ותשלום   .ג

  שובר לתשלוםעדכון על כך ש במייל ו, יקבלו הודעת קבלה שאליהן נרשמודרישות הקבלה במחלקות  לעמועמדים העונים 

גבי שובר  - עלין עד תום המועד המצו. את השובר יש לשלם מתין באזור האישי לתשלוםהלימוד מעל חשבון שכר מקדמה ה

אישור על כוונת המועמד לממש את לימודיו באוניברסיטה ותנאי לשמירת מקום במחלקה   הינותשלום השובר . התשלום

במועד מלוא המקדמה כפי שמופיעה אינה מתחייבת לשמור מקום למועמד שלא שילם   האוניברסיטה  .התקבלאליה ש

 לום. בשובר לתש

 . לפני הביטול שלח התראהילא ת .את הקבלה למחלקה תבטלבמועד ביצוע התשלום אי 

 מחדש תתאפשר רק קבלה   .למה המקדמהשוהודעת ביטול הקבלה בגין איחור בתשלום תקפה גם אם בינתיים  

 במייל או בטלפון. רותיבמקרה זה על המועמד לפנות למוקד מידע וש , אם יוותרו מקומות פנויים במחלקה המבוקשת

התאריך הקובע לתשלום  את התשלום הראשון,מועמדים שקיבלו הודעת קבלה חוזרת לאותו תחום לימודים ולא שילמו 

 . המופיע על הודעת הקבלה הראשונהזה הוא 

 .רק הודעת קבלה בכתב ממדור רישום בלבד מהווה אסמכתא לקבלה

 מועמדים שלא  .הודעת הקבלה גבי- עלינים סמסטר הלימוד המצולבלה ללימודים תקפה אך ורק לשנה האקדמית והק

 .יהיה עליהם להירשם ולעמוד מחדש בדרישות הקבלה לאוניברסיטה ,מימשו את קבלתם ויבקשו ללמוד בעתיד

 תקפות. טכניות אינן ציונים וחישובים שגויים ו/או עקב תקלות  ,דיווחים  סמך- עלהחלטות המתקבלות 

 יה יהודעת דח . ד

 .יהיהמסביר את סיבת הדח הרשמה עדכון סטאטוסמכתב במייל יקבלו  מועמדים שנדחו

 שינוי החלטה  . ה

 יהיה רק בתום קבלת ההחלטה.למועמד הדיווח  .נתונים נוספים עדכון בעקבות החלטה לשנותגוריון עשויה - אוניברסיטת בן

 . עדר החלטה חדשה, תקפה ההחלטה האחרונה שהתקבלהיקודמת. בההחלטה חדשה מבטלת החלטה 

 בהרשמה לימוד  כניותותבקשה להחלפה/הוספה של  .ו

 rishum@bgu.ac.il ר אלקטרוני:בדואמועמד שמעוניין לשנות/להוסיף עדיפות ייפנה בכתב למדור רישום 

 .שמושפעת מההחלטה החדשהמתבטלת כל החלטת קבלה  ,אם התקבלה בקשה לשינוי סדר העדיפויות

 חשב שהגיע למענו. וינה בעת ההרשמה לאוניברסיטה שצויהמייל ר דואר ישלח למועמד לכתובת דב
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 לימודים אקדמיים במסלול העתודה האקדמית של צה"ל

 כללי

 סמך-ועל הצבא צורכי לפי יסודיים-העל ספרה-בבתי  ב"י כיתות תלמידי מבין מועמדים נבחרים האקדמית לעתודה

 . לעת מעת הצבא ידי-על שנקבעים קריטריונים

 בחינות כל את להשליםעתידים ו ג"פתש ל"בשנה לימודיהם המסיימים ב" י תלמידי רק לעתודה מועמדותם להגיש רשאים

 יהיו ,הסדיר רותיהש לפני אקדמיים לימודים ללמוד וברצונם ב"י בכיתה לימודיהם שסיימו מי כל. 2023יולי  סוף עד הבגרות

 יתחילו אשר ג"פתש ל"שנהב  תיכון ספר- בית מסיימי כי בזאת מודגש . דתשפ" ל"לשנה העתודה למסלול רשםילה חייבים

 רותיש חוק פי-על הגיוס לגיל םהגיעב–חייבים  יהיו ,האקדמית העתודה במסגרת ושלא עצמם דעת על אקדמיים לימודים

 ,בה שהחלו הלימודים שנת את לסיים או /ו בלימודיהם להמשיך יורשו ולא כחוק, חובתם למלא – טחוןיהב

 . צבאי רותימש פטור על אישור או הלימודים שנת סוף עד הגיוס מועד דחיית על ל"מצה אישור יעבירו אם אלא

 הרשמה  נוהל

על המועמדים לעמוד  גוריון בנגב. - אשר נרשמו למסלול עתודה בצה"ל רשאים להירשם ללימודים באוניברסיטת בן מועמדים

בנגב תקבל את תוצאות בחינות   גוריון- בן. לאחר ההרשמה, אוניברסיטת מובכל תנאי הקבלה של המחלקה אליה נרש 

חייה מהאוניברסיטה. קבלה זו הינה בתנאי  הבגרות ותוצאות הבחינות הפסיכומטריות ותפרסם למועמד את הקבלה/הד

 שהגורמים הרלוונטיים בצה"ל אישרו את לימודיו בתחום אותו ביקש.

 )לקראת חודש ספטמבר בכל שנה(. רק לאחר אישור הצבא  הודעות קבלה יישלחו למועמדים ללימודים  

עפ"י תוכניות הלימודים    המועמדים אתר באופן מקוון באתר ,הצבא אישור קבלת לאחר לאוניברסיטה להירשם ניתן

 אתר המועמדים והמועמדות  הפתוחות לעתודאים ומאושרות על ידי העתודה ניתן למצוא את הפרטים באתר:

 . עתודהוועדה לה לאישורועברו אליהם נרשם י והמחלקות פרטיו לאוניברסיטה, שנרשם עתודאי

 14.00 לבין 7.30בין השעות  א' עד ה''מיטב' בימים  מידע למרכז לפנות יש נוספים ופרטים לשאלות

 (  meitav@idf.gov.il ר אלקטרונידואה כתובת) 18.00 -  8.00 השעות השירות הדיגיטלי פתוח ביןמרכז 

 .למוקד מיטב 1שלוחה  1111 :טלפון

 . העתודה האקדמיתבאינטרנט:  העתודה כתובת

 

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/welcome/pages/atuda/atuda_stdies.aspx
https://www.mitgaisim.idf.il/
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 הנדסאי מוסמך 

תעודת ההנדסאי המוסמך תהווה חלופה לתעודת   09.02.2022בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 

 הבגרות לצורך לימודים אקדמיים. 

  פרויקט גמר( ,ציונים חיצונייםציונים פנימיים, סופי הכוללים: הנדסאי שיש לו גיליון ציונים  – הנדסאי מוסמך

 ודיפלומה.  

 ממוצע הציונים המשוקלל יחושב באופן הבא:  –ממוצע ציונים משוקלל 

 שעות לימוד לפחות.   60ממוצע חשבוני של המקצועות הפנימיים שנלמדו בהיקף של אחוז  40   

 ממוצע חשבוני של ציוני הבחינות החיצוניות. אחוז  40

 גמר.ציון פרויקט  אחוז 20

 תנאי הרשמה 

תנאי ההרשמה והקבלה הנדרשים מהנדסאי מוסמך זהים לאלה הנדרשים מכלל המועמדים כמפורט בפרק 

. עבור מועמדים אלה יחושב ממוצע ציונים משוקלל כמצוין לעיל וממוצע זה יחליף את ממוצע  "הרשמה וקבלה"

יקה והפיסיקה מתעודת ההנדסאים  הבגרות בחישובי סכם רגיל וסכם כמותי. ניתן להשתמש בציוני המתמט

 לצורך חישוב סכם הנדסה בהתאם למפורט: 

הנדסאי מוסמך יהיה זכאי לשקלול מקצוע המתמטיקה מלימודי הנדסאים כחלופה לציון הבגרות במתמטיקה 

 :סכם הנדסה בלבד רק אם יעמוד בכל התנאים להלןבחישוב 

, ובהיקף של  ידות לימודיח 4-שעות שווה ל 89–60בהיקף של שנלמד או אלגברה ליניארית מקצוע מתמטיקה )*( 

 . ידות לימודיח 5 -שעות ומעלה שווה ל 90

 יחידות לימוד. 5 –שעות ומעלה שווה ל  90)*( מקצוע פיסיקה שנלמד בהיקף של 

)*( למועמד ללא זכאות לבגרות וללא פיסיקה בהיקף המתאים בתעודת ההנדסאי יחושב סכם ההנדסה עם  

 תעודת ההנדסאי.ממוצע 
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 שכר לימוד ותשלומים נלווים 

 (. לרבות ההצמדה)שכר הלימוד זהה לזה שבמוסדות להשכלה גבוהה בארץ וצמוד לשינויים העשויים לחול בתעריפים 

 הינם:  תשפ"גהלימודים התעריפים בשנת 

 סוג מטבע  תעריף שכר לימוד/תשלומים נלווים

 ₪  14,774 2022לפי מדד יולי בסיסי שכר לימוד 

,93210 שכר לימוד מופחת לתואר ראשון    ₪ 

518,467. לסטודנט שלימודיו ממומנים בסיסי שכר לימוד  0 ₪ 

 ₪ 13,665 שכר לימוד מופחת לסטודנט שלימודיו ממומנים  

 ₪ 430 שירותי רווחה 

 ₪ 557 שירותי אבטחה  

 ₪ 10 דמי התאחדות הסטודנטים הארצית

 . ל עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שיתקבלו בהמשך"הערה: שכ

 תשלומים נלווים 

 תשלומים נלווים כוללים דמי אבטחה ורווחה.

במהלך שנת  ) ני סמסטריםובין שלמדו שלמדו סמסטר אחד , בין שהתשלומים הנלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים

 ספר הסמסטרים. שכר הלימוד ומ  ללא תלות בהיקף הלימודים,ם( הלימודי

 שירותי רווחה 

 . ספטמברב 14- לפני פתיחת שנת הלימודים ולא יאוחר מ  רווחה אם יודיע על כך מראשהסטודנט רשאי שלא לשלם את דמי 

תשלום אחרון  העד שבועיים ממועד ספטמבר רשאים להודיע ב 14סטודנטים המתקבלים לאוניברסיטה לאחר  .1

 בהודעת הקבלה. 

 . בפברואר 10- המתקבלים לאוניברסיטה בסמסטר אביב רשאים להודיע לא יאוחר מסטודנטים  .2

 למלא טופס באזור האישי.על הסטודנט 

 ריבית והצמדה 

במועד    המדדים פי- לפריסת התשלומים מחושבת ע .גובה שכר הלימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד יולי באותה שנה

  יום ממועד 14ומחושבת על תשלומים שבוצעו באיחור של מעל  לחודש 0.5%עומדת על הפיגורים ריבית  .התשלום

 . התשלום הנקוב

ל או סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין "אזרחי חו סטודנטים

 25%- ישלמו שכר לימוד הגבוה ב – לבין מעבידים, או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר עובדים

תקופת לימודיו, ישלם  במהלך  כנית לימודים רגילה שקיבל אזרחות ישראלית ול הלומד בת"סטודנט אזרח חומהאמור לעיל. 

 . התשלום של סטודנט אזרח ישראל שכר לימוד בגובה
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 אחרים  ומוסדות  היהודית הביטחון, צה"ל, הסוכנות משרד חשבון על לימודים

מכתב   למסמכיהם לצרף אחרים צריכים מוסדות או היהודית הסוכנות הביטחון, צה"ל, משרד חשבון על הלומדים סטודנטים

דמי    בתשלום לשאת מוכן אינו המממן המוסד אם לימודיהם. את המממן המוסד מאת התחייבות לתשלום שכר הלימוד

התחייבות   מכתב ישלחו שלא סטודנטים אלה. תשלומים לשלם התלמיד היסודי, חייב הלימוד לשכר המתווספים שירותים

 למדור הרלוונטיים הטפסים כל את לשלוח ובאחריותם   רגילים סטודנטיםכ בינתיים ההרשמה, יירשמו למועד סיום עד

 סטודנטים.  חשבונות
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 ביטול הרשמה 

 לאוניברסיטה,   הרשמתו לבטל והחליטטה, שילם את המקדמה באוניברסי ללימודים שהתקבל מועמד

 rishum@bgu.ac.il  במייל למדור רישום:כך  על יודיע

 לטיפול.חובה לוודא קבלת מספר פניה המאשר שהפניה הועברה  

 : הרשמה לביטול והכללים התקנון פירוט להלן

  סתיו  –סמסטר א' 

 יזוכה במלוא המקדמה. 15.08.2023הרשמתו עד לתאריך  ביטול על שיודיע מועמד

 יחויב במחצית המקדמה.   15.09.2023 עד לתאריך 16.08.2023הרשמתו מתאריך  ביטול על שיודיע מועמד

 מלוא בתשלום לקורסים, יחויב לרישום השינויים תקופת תוםעד  16.09.2023  מתאריך הרשמתו ביטול על שיודיע מועמד

 . הלימוד שכר חשבון המקדמה על

 הלימוד שכר יחויב במלוא הסמסטר סוף ועד לקורסים לרישום השינויים תקופת תום לאחר שיבטל לימודיו סטודנט

 .לסמסטר

 אביב  –סמסטר ב' 

 יזוכה במלוא המקדמה. 08.01.2024הרשמתו עד לתאריך  ביטול על שיודיע מועמד

 יחויב במחצית מסך המקדמה.   07.02.2024 עד לתאריך 09.01.2024הרשמתו מתאריך  ביטול על שיודיע מועמד

 בתשלום מלוא לקורסים, יחויב לרישום  השינויים תקופת עד תום 08.02.2024 מתאריך הרשמתו ביטול על שיודיע מועמד

 . הלימוד שכר חשבון המקדמה על

 שכר הלימוד במלוא יחויב הסמסטר סוף ועד לקורסים לרישום השינויים תקופת תום לאחר לימודיו שיבטל סטודנט

  טר.לסמס

 : הסמסטרים לשני הנוגעות הערות

לסמסטר  15.08.2023 לאחר הינורישום(  ממדור הראשונה הקבלה פי הודעת- שלו )על התשלום שמועד מועמד .1

 המצוין בהודעת לתשלום האחרון המועד עד הרשמתו ביטול על לסמסטר ב', והודיע 08.01.2024לאחר  או א'

 .המקדמה במלוא יזוכה הקבלה,

 יחויב המקדמה לתשלום שנקבע האחרון מהמועד שבועיים הרשמתו בתוך שיבטל כנכתב למעלה מועמד .2

 .המקדמה במחצית

 . המקדמה במלוא יחויב המקדמה לתשלום שנקבע האחרון המועד שבועיים לאחר הרשמתו שיבטל מועמד .3

 הפרטים המועמד, לפי של הבנק לחשבון ישירות הבקשה, מיום עבודה ימי 45 בתוך יתבצע המקדמה החזר .4

 למועמדים. באתר האישי באזור להחזרים חשבון פרטי לעדכן באינטרנט. ניתן ההרשמה שצוינו בעת

ימי עבודה לטיפול מתקבל למחלקה אחרת, התשלום הראשון יילקח   45המבקש לבטל קבלה ובמהלך מועמד  .5

 באופן אוטומטי למחלקה החדשה אליה התקבל. 

 

mailto:rishum@bgu.ac.il
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 ד "תשפ לשנת הלימודים מצטיינים למועמדים פרס

 תואר גבוהים, שילמדו לקראת קבלה נתוני בעלי חדשים למועמדים הצטיינות פרסי מעניקה בנגב גוריון-בן אוניברסיטת

 .באוניברסיטה ראשון

המועמד   על .נלווים תשלומים כולל הראשונה, לא לשנת הלימודים היותר לכל מלא בסיסי שכר לימוד לגובה עד הינו הפרס

פי בחירתו, בהתאם לנהלים  - מראש, על הלימוד שכר מלוא  את או הלימוד  שכר חשבון על הראשונה המקדמה את לשלם

 .הלימוד שכר לתשלום

 .הסטודנט של הבנק לחשבון תוחזר הכניסה מפרסמתשלום המקדמה ו הנובעת הזכות  יתרת

 סמסטר. כל בסוף יבוצעו ההחזרים

 :מצטיינים למועמדים פרס  לקבלת הקריטריונים  להלן

 .בנגב גוריון-בן באוניברסיטת בוגר לתואר הראשונה הלימודים שנת תהיה גפ"תש הלימודים שנת .1

 אקדמיות(.  מכללות )לרבות כלשהו גבוהה להשכלה במוסד אקדמיים לימודים בעבר למד לא המועמד .2

 .ישראלית בגרות לתעודת זכאות .3

 תחומי(. - רב הכללי הפסיכומטרי ציוןלבין  הבגרות ציוני ממוצע בין המשוקלל ציון)ה סכם הבגרות ציון בסף עמידה .4

 .לפחות 690הפסיכומטרית  בבחינה ציון .5

 . 01.10.2023להתקיים עד ליום  5 –ו  4על תנאים  .6

  36של  מהיקף פחות לא הכול- ובסך סמסטר בכל פחותלנק"ז  17 של בהיקף לימודים מערכת ללמוד הסטודנטעל  .7

  הדרישות בכל בהצלחה לעמודבתשלום( ו קיץ קורסי וללרצופים, לא כ סמסטרים שני במשך(נק"ז בשנה 

 .אלה מלימודים הנגזרות האקדמיות

באוניברסיטה, בתום   ללימודים קבלתו לאחר הפרס גובה אחוז על בכתב הודעה יקבלהכניסה  לפרס הזכאי מועמד .8

 .השינויים תקופת

 פי המחלקה הראשית. - וחטיבה, הזכאות לפרס תיקבע על ראשית  מחלקה במסלול הלומד סטודנט .9

  הסף בעלת הפקולטה פי- על קבעית לפרס הזכאות  שונות פקולטות בשתי מחלקתי-דו במסלול הלומד סטודנט .10

  .יותר הגבוה

 הזכאות הינה לשנה אחת בלבד.  .11

 אין כפל מלגות שכר לימוד.  .12
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 :מצטיינים למועמדים בגרות המזכה בפרס הסכם  ףס

   760 . הפקולטה למדעי הרוח והחברה 1

    . הפקולטה למדעי הטבע 2

   785 מדעי המחשב   .1

מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור   .2

 הארץ והסביבה 
770 

  

   770 . הפקולטה למדעי ההנדסה 3

    . הפקולטה למדעי הבריאות 4

   820 הספר לרפואה  - . בית1

   . פיזיותרפיה, רוקחות, סיעוד, רפואת חירום, מדעי 2

 המעבדה הרפואית  
770 

  

   760 . הפקולטה לניהול  5

   770 הספר למדעי המח  - . בית6

 

 הוקרה  פרס

 בתעודת גבוהים נתונים בעלי מצטיינים למועמדים מיוחדים הוקרה פרסי דעתה, תקצה לפי שיקול - האוניברסיטה, על

 )לא כולל לימודי חטיבה(.  הפסיכומטרית, שלא זכו בפרס הצטיינות ובבחינה הבגרות

 )*( אין כפל מלגות שכר לימוד. 
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בכםילתשומת ל  

 
כל תעודה, אישור וגיליון ציונים המוגשים לאוניברסיטה, חייבים לשאת חתימה וחותמת המוסד שהוציאם. על כל עמוד  

במסמך המאושר )בעברית או בשפה זרה( צריכים להופיע הפרטים הבאים: שם מלא ומספר זהות של המועמד, שם מלא  

 שחור! חתימה וחותמת המאשר לא יהיו בצבע וציון התפקיד של המאשר.  

 מסמך קביל יכול לשאת גם חתימה דיגיטאלית. 

גוריון בנגב ( יצרפו גיליון ציונים מקורי מהמוסד  - )למעט סטודנטים מאוניברסיטת בן מועמדים בעלי השכלה אקדמית בארץ

סופי   שבו למדו. בגיליון צריכים להיכלל פירוט המקצועות, הציונים, מספר שעות הלימוד וממוצע משוקלל שנתי, מצטבר או

 מלימודי השנה הנוכחית.  מלימודיהם הקודמים, לרבות

 גוריון בנגב יוכלו לעשות זאת באחת הדרכים הבאות: - מועמדים המבקשים לאשר מסמכים במדור רישום של אוניברסיטת בן

ך זו  מסירת המסמך המקורי ועותק ממנו במדור רישום. העותק יאושר במדור רישום והמסמך המקורי יוחזר במקום. דר. 1

 היא המומלצת ביותר.

חזרה למועמד בדואר רגיל )לא רשום(.  והוא יישלחשליחת המסמך המקורי למדור רישום. מדור רישום יאשר את המסמך . 2

 לא יגיע ליעדו. על משלוח שמדור רישום אינו אחראי  

 .דיגיטאלית. שליחת מסמך מקורי במייל ממוסד הלימודים הנושא חתימה  3

 :הערות

סטודנט שלא הצהיר בבקשת המועמדות שלו על אודות לימודים אקדמיים קודמים )בין שהשלים אותם ובין שלא,   .1

והתשלום  , בארץ או בחו"ל(, קבלתו ללימודים באוניברסיטה תבוטל אחדיםמלאים או חלקיים, לרבות קורסים 

לימוד, הוא  השכר ם הראשון של  את התשלווחזר לו. אם טרם שילם יידו לא - לששולם עהלימוד  הראשון של שכר

הכול בהתאם לשיקול דעתו של המזכיר   –על אף ביטול לימודיו או לחלופין הוא יועמד לדין משמעתי  םיחויב בתשלו

 האקדמי.

 מסמך שאינו עומד בכל הדרישות שצוינו לעיל לא יובא לדיון. .2

 יתקבל כמסמך קביל. על תעודות ומסמכים אחריםמקורי אישור נוטריוני  .3

 כל תכתובת עם מדור רישום יש לציין את מספר הזהות המלא, כולל ספרת ביקורת. ב .4

 בחישוב לצורך הדיון בקבלה.  ובאומסמכים שיגיעו לאחר המועד הנדרש לא י

 לא יטופלו בקשות של מועמדים אשר לא ימלאו אחר כל הדרישות המצוינות לעיל. 

 



 ( 2023-2024) - מבוא  –דפ" ידיעון למועמדים לשנת תש

 )מונגש(  16.01.2023מעודכן ליום 

34 

 

 רשימת סמלי המחלקות והמסלולים 

 (.B.A., B.S.W.תואר ראשון ) -הרוח והחברההפקולטה למדעי 

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 דו מחלקתי עם מדעי הרוח והחברה - פסיכולוגיה  2 1 101 0

 דו מחלקתי - *( *)פסיכולוגיה וניהול 10 2 1 101 0

 פקולטי- דו מחלקתי ודו – פסיכוביולוגיה 11 2 1 101 0

 דו מחלקתי - סוציולוגיה אנתרופולוגיה  2 1 102 0

 דו מחלקתי - (* *)סוציולוגיה אנתרופולוגיה וניהול 20 2 1 102 0

 דו מחלקתי  - ספרות עברית  2 1 122 0

 ספרות עברית ראשי בשילוב עם חטיבה בסביבה וקיימות   1 1 122 0

 מחלקתידו  - לשון עברית  2 1 123 0

 דו מחלקתי  - לימודי המזרח התיכון  2 1 124 0

 לימודי המזרח התיכון ראשי בשילוב עם חטיבה בסביבה וקיימות   1 1 124 0

 דו מחלקתי  - היסטוריה של עם ישראל  2 1 125 0

 דו מחלקתי  - מחשבת ישראל  2 1 126 0

 דו מחלקתי - היסטוריה כללית  2 1 127 0

 חד מחלקתי  - גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  1 1 128 0

 דו מחלקתי  - גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  2 1 128 0

 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי ראשי בשילוב עם חטיבה בסביבה וקיימות  1 1 128 0

 דו מחלקתי - חינוך  2 1 129 0

 פסיכולוגיה במערכת החינוכית –חינוך ראשי   1 1 129 0

 בשילוב עם חטיבה בסביבה וקיימות  –חינוך ראשי  220 1 1 129 0

 חד שנתי  - תעודת הוראה  2 4 130 0

 דו שנתי  - תעודת הוראה  1 4 130 0

 דו מחלקתי - פילוסופיה  2 1 131 0

 חד מחלקתי  - ספרויות זרות ובלשנות 5 1 1 132 0

 )*( דו מחלקתי במגמת ספרות - ספרויות זרות ובלשנות 1 2 1 132 0

 )*( דו מחלקתי במגמת בלשנות - ספרויות זרות ובלשנות 2 2 1 132 0

 תולדות האמנות  - דו מחלקתי - אומנויות 1 2 1 134 0

 אמנות חזותית: תולדות האמנות ולימודי יצירה - דו מחלקתי - אומנויות 2 2 1 134 0

 דו מחלקתי  - ארכיאולוגיה  2 1 135 0

 דו מחלקתי  - ישראל מדינתלימודי   2 1 167 0

 דו מחלקתי  - פוליטיקה וממשל  2 1 138 0

סוציולוגיה +פסיכולוגיהבשילוב של חד מחלקתי ) - מדעי ההתנהגות  1 1 141 0
 ואנתרופולוגיה(

 חד מחלקתי במגמת מנהל עסקים )*(  - כלכלה 1 1 1 142 0
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 חד מחלקתי  - כלכלה עם התמחות בחשבונאות 3 1 1 142 0

 דו מחלקתי - כלכלה  2 1 142 0

 בשילוב עם חטיבה בסביבה וקיימות   –כלכלה ראשי   3 1 142 0

 במגמת לימודי נוער )*(- חד מחלקתי - עבודה סוציאלית 11 1 1 144 0

 חד מחלקתי  - עבודה סוציאלית 12 1 1 144 0

 חד מחלקתי  - תחומיים במדעי הרוחלימודים רב    1 1 147 0

 דו מחלקתי   - לימודים רב תחומיים במדעי הרוח 1 2 1 147 0

 דו מחלקתי   - לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  2 1 147 0

 חד מחלקתי   - לימודים רב תחומיים במדעי החברה  3 1 147 0

 חד מחלקתי   - לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  5 1 147 0

 דו מחלקתי - תקשורת  2 1 183 0

 דו מחלקתי  - לימודי אפריקה  2 1 192 0

 המגמה תופיע בגיליון הציונים בלבד. )*( 

 ( 102-2-20( ולסוציולוגיה אנתרופולוגיה עם ניהול )101-2-10לנרשמים לפסיכולוגיה וניהול) )**( 

 (. יהמתחת לשני  ת(. יש לרשום את העדיפויות ברצף )אח2מסלול  681דו מחלקתי ) - להוסיף עדיפות נוספת: ניהולחובה 

 ( .B.Scתואר ראשון ) -הפקולטה למדעי הטבע

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

   חד מחלקתי - מתמטיקה כללית 1 1 1 201 0

 מדעי הטבע ממחלקות הפקולטה ל עם חטיבהמתמטיקה ראשי ב  22 10 1 201 0

 מדה"ר מחטיבות הפקולטה לראשי במתמטיקה עם חטיבה  23 15 1 201 0

 ראשי במתמטיקה עם חטיבה בניהול 26 15 1 201 0

 ראשי במתמטיקה עם חטיבה בסביבה וקיימות  40 15 1 201 0

 דו מחלקתי  - מתמטיקה ופיסיקה 31 6 1 201 0

 דו מחלקתי –  מתמטיקה ומדעי המחשב 11 6 1 201 0

 מחלקות הפקולטה למדה"ר מחלקה מ מתמטיקה דו מחלקתי עם   32 6 1 201 0

 מתמטיקה דו מחלקתי עם מדעי כדור הארץ והסביבה  35 6 1 201 0

 מתמטיקה דו מחלקתי עם מדעי הקוגניציה והמוח 28 6 1 201 0

 סטטיסטיקהמתמטיקה דו מחלקתי עם  27 6 1 201 0

 מדה"ר ממחלקות הפקולטה לחטיבה במתמטיקה עם ראשי   21 8 1 201 0

 מדעי הטבע ממחלקות הפקולטה לחטיבה במתמטיקה עם ראשי   22 8 1 201 0

  במדעי הקוגניציה והמח חטיבה במתמטיקה עם ראשי 28 8 1 201 0

 מתמטיקה עם הנדסת תעשייה וניהולתואר כפול ב  7 2 1 201 0

 מתמטיקה עם הנדסת חשמל ומחשבים תואר כפול ב  18 2 1 201 0

 מתמטיקה עם הנדסת מכונות תואר כפול ב  30 2 1 201 0

 חד מחלקתי  - מדעי המחשב 3 1 1 202 0
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 מדעי הנתוניםבמגמה לחד מחלקתי - מדעי המחשב  13 1 1 202 0

 ביואינפורמטיקה במגמה ל חד מחלקתי  –מדעי המחשב  14 1 1 202 0

 דעי הטבעממחלקות הפקולטה למראשי במדעי המחשב עם חטיבה  22 10 1 202 0

 מדה"ר ממחלקות הפקולטה לראשי במדעי המחשב עם חטיבה  23 15 1 202 0

 ראשי במדעי המחשב עם חטיבה בניהול 26 15 1 202 0

 חטיבה בסביבה וקיימות  עםראשי במדעי המחשב  40 15 1 202 0

 מחלקות הפקולטה למדה"ר מחלקה ממדעי המחשב דו מחלקתי עם  21 6 1 202 0

 מדעי המחשב דו מחלקתי עם מדעי החיים  33 6 1 202 0

 מדעי המחשב דו מחלקתי עם מדעי כדור הארץ והסביבה  34 6 1 202 0

 מדעי הטבעממחלקות הפקולטה לחטיבה במדעי המחשב עם ראשי  22 8 1 202 0

 מדה"ר ממחלקות הפקולטה לחטיבה במדעי המחשב עם ראשי  23 8 1 202 0

 במדעי הקוגניציה והמח חטיבה במדעי המחשב עם ראשי  28 8 1 202 0

 מדעי המחשב עם הנדסת חשמל ומחשבים תואר כפול ב  19 2 1 202 0

 מדעי המחשב עם פיסיקה תואר כפול ב  10 3 1 202 0

 מדעי המחשב עם מדעי כדור הארץ והסביבה תואר כפול ב  12 3 1 202 0

 מדעי המחשב עם כימיה, ביואינפורמטיקה וביופיסיקהתואר כפול ב  16 3 1 202 0

 חד מחלקתי- פיסיקה  1 1 203 0

 מדעי הטבע ממחלקות הפקולטה לראשי בפיסיקה עם חטיבה  22 10 1 203 0

 מדה"ר ממחלקות הפקולטה לראשי בפיסיקה עם חטיבה  23 15 1 203 0

 ראשי בפיסיקה עם חטיבה בניהול 26 15 1 203 0

 ראשי בפיסיקה עם חטיבה בסביבה וקיימות  40 15 1 203 0

 פיסיקה דו מחלקתי עם מדעי החיים  34 6 1 203 0

 כדור הארץ והסביבה פיסיקה דו מחלקתי עם מדעי  36 6 1 203 0

 פיסיקה ומתמטיקה דו מחלקתי   31 6 1 203 0

 ראשי פיסיקה בשילוב דו מחלקתי פסיכולוגיה 20 7 1 203 0

 מדעי הטבע מחלקות הפקולטה לחטיבה בפיסיקה עם ראשי מ 22 8 1 203 0

 מדה"ר ממחלקות הפקולטה לחטיבה בפיסיקה עם ראשי   23 8 1 203 0

 במדעי הקוגניציה והמח חטיבה בפיסיקה עם ראשי   28 8 1 203 0

 פיסיקה עם הנדסת חשמל ומחשבים ב תואר כפול  3 2 1 203 0

 פיסיקה עם הנדסת חומרים תואר כפול ב  5 2 1 203 0

 פיסיקה עם הנדסת מכונות תואר כפול ב  8 2 1 203 0

 פיזיקה ומדעי המחשב תואר כפול ב  10 3 1 203 0

 חד מחלקתי - כימיה  1 1 204 0

 כימיה חד מחלקתי במגמה לכימיה פיסיקלית קוונטית  13 1 204 0

 מדעי הטבע ממחלקות הפקולטה לראשי בכימיה עם חטיבה  22 10 1 204 0

 מדה"ר ממחלקות הפקולטה לראשי בכימיה עם חטיבה  23 15 1 204 0

 ראשי בכימיה  עם חטיבה בניהול 26 15 1 204 0

 ראשי בכימיה עם חטיבה בסביבה וקיימות  40 15 1 204 0
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 מחלקתי עם סטטיסטיקה- כימיה דו 39 6 1 204 0

 מחלקתי עם מדעי החיים- כימיה דו 38 6 1 204 0

 מחלקתי עם מדעי כדור הארץ והסביבה - כימיה דו 33 6 1 204 0

 חטיבה בכימיה בשילוב עם ראשי ממדעי הטבע  22 8 1 204 0

 בכימיה בשילוב עם ראשי ממדה"ר חטיבה  23 8 1 204 0

 חטיבה בכימיה בשילוב עם ראשי קוגניציה 28 8 1 204 0

 ננוטכנולוגיה  - כימיה עם הנדסה כימיתתואר כפול ב 6 2 1 204 0

 ביואינפורמטיקה  - כימיה עם ביופיסיקהתואר כפול ב 16 3 1 204 0

 חד מחלקתי - מדעי החיים  1 1 205 0

 החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימיתמדעי  13 1 1 205 4

 מדעי הטבע מחלקות הפקולטה לראשי במדעי החיים עם חטיבה מ 22 10 1 205 0

 מדה"ר מחלקות הפקולטה לראשי במדעי החיים עם חטיבה מ 23 15 1 205 0

 ראשי במדעי החיים עם חטיבה מניהול 26 15 1 205 0

 חטיבה בסביבה וקיימות ראשי במדעי החיים עם  40 15 1 205 0

 מדעי החיים דו מחלקתי עם סטטיסטיקה 27 6 1 205 0

 מדעי החיים דו מחלקתי עם מדעי הקוגניציה והמח 28 6 1 205 0

 מדעי החיים דו מחלקתי עם ניהול  30 6 1 205 0

 מדעי החיים דו מחלקתי עם גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  31 6 1 205 0

 החיים דו מחלקתי עם מחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברהמדעי  32 6 1 205 0

 מדעי החיים דו מחלקתי עם מדעי המחשב  33 6 1 205 0

 מדעי החיים דו מחלקתי עם פיסיקה  34 6 1 205 0

 מדעי החיים דו מחלקתי עם כימיה 38 6 1 205 0

 חטיבה במדעי החיים בשילוב עם ראשי קוגניציה 28 8 1 205 0

 מדעי החיים ראשי עם חטיבה בסביבה וקיימות  40 8 1 205 0

 מדעי החיים עם מדעי כדור הארץ והסביבה תואר כפול ב  11 3 1 205 0

 תואר כפול במדעי החיים עם מדעי כדור הארץ והסביבה ביוטכנולוגיה ימית 13 3 1 205 0

 פקולטי- דו מחלקתי ודו – פסיכוביולוגיה 15 30 1 205 0

 חד מחלקתי - כדור הארץ והסביבהמדעי   1 1 206 0

 מדעי הטבעמחלקות הפ. לעם חטיבה מ ראשי במדעי כדור הארץ והסביבה 22 10 1 206 0

 מדה"ר ממחלקות הפקולטה לעם חטיבה  ראשי במדעי כדור הארץ והסביבה 23 15 1 206 0

 עם חטיבה מניהול הארץ והסביבהראשי במדעי כדור  26 15 1 206 0

 ראשי במדעי כדור הארץ והסביבה עם חטיבה בסביבה וקיימות  40 15 1 206 0

 מדעי כדור הארץ והסביבה דו מחלקתי עם סטטיסטיקה 24 6 1 206 0

 למדה"ר  מחלקה ממחלקות הפ.מחלקתי עם - מדעי כדור הארץ והסביבה דו 32 6 1 206 0

 מחלקתי עם כימיה - כדור הארץ והסביבה דומדעי  33 6 1 206 0

 מחלקתי עם מדעי המחשב - מדעי כדור הארץ והסביבה דו 34 6 1 206 0

 מדעי כדור הארץ והסביבה דו מחלקתי עם מתמטיקה  35 6 1 206 0

 מדעי כדור הארץ והסביבה דו מחלקתי עם פיזיקה  36 6 1 206 0
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 מדעי הטבעמחלקות הפ. לוהסביבה עם ראשי מחטיבה במדעי כדור הארץ  22 8 1 206 0

 מדה"ר מחלקות הפקולטה לחטיבה במדעי כדור הארץ והסביבה עם ראשי מ 23 8 1 206 0

 והמח קוגניציהבמדעי ה חטיבה במדעי כדור הארץ והסביבה עם ראשי   30 8 1 206 0

 עם הנדסת בנין  כדור הארץ והסביבהמדעי תואר כפול ב  10 2 1 206 0

 עם מדעי החייםכדור הארץ והסביבה מדעי תואר כפול ב  11 3 1 206 0

 ומדעי המחשב מדעי כדור הארץ והסביבה תואר כפול ב  12 3 1 206 0

מדעי כדור הארץ והסביבה ומדעי החיים ביולוגיה וטכנולוגיה  תואר כפול   14 3 1 206 0
 ימית

 ( .B.Scתואר ראשון ) -הפקולטה למדעי ההנדסה

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 חד מחלקתי - הנדסת חשמל ומחשבים  1 1 361 0

 חד מחלקתי  - הנדסת מכונות  1 1 362 0

 חד מחלקתי  - הנדסה כימית  1 1 363 0

 חד מחלקתי - הנדסת תעשייה וניהול  1 1 364 0

 חד מחלקתי - הנדסת חומרים  1 1 365 0

 חד מחלקתי  - רפואית- הנדסה ביו  1 1 367 0

 חד מחלקתי - טכנולוגיה - הנדסת ביו  1 1 369 0

 חד מחלקתי  - הנדסת מערכות תקשורת  1 1 371 0

 חד מחלקתי  - הנדסת מערכות מידע  1 1 372 0

 חד מחלקתי  - הנדסת תוכנה  1 1 373 0

 חד מחלקתי  - הנדסת בנין  1 1 374 0

 מחלקתי חד  - הנדסת מחשבים  1 1 381 0

 חד מחלקתי  - הנדסת נתונים  1 1 382 0
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 תואר ראשון   -הפקולטה למדעי הבריאות

(B.A., B.Pharm., B.Med.L.Sc., B.P.T., B.N., B.EMS., M.D. ) 

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 בית הספר לרפואה   1 8 471 0

 סיעוד  1 1 472 0

 לסיעוד השלמה   1 1 475 0

 פיזיותרפיה   1 1 473 0

 מדעי המעבדה הרפואית   1 1 477 0

 רפואת חירום   1 1 478 0

 השלמה לרפואת חירום   1 1 479 0

 רוקחות  1 1 484 0

 ( .B.Aתואר ראשון ) -הפקולטה לניהול

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 במגמת יזמות וחדשנות )*( חד מחלקתי  - ניהול 9 1 1 681 0

 התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש )*(  תבמגמ חד מחלקתי - ניהול 10 1 1 681 0

 מימון )*(  תבמגמ חד מחלקתי - ניהול 11 1 1 681 0

 שיווק )*(  תחד מחלקתי  במגמ - ניהול 12 1 1 681 0

 )*( ניהול עסקי ספורט תבמגמ חד מחלקתי - ניהול 14 1 1 681 0

 חד מחלקתי  –ניהול מערכות מידע   18 1 681 0

 בשילוב עם חטיבה בסביבה וקיימות/עתידים  –ניהול ראשי   11 1 681 0

 דו מחלקתי - ניהול  2 1 681 0

 חטיבה )בשילוב עם מחלקה ממדעי הטבע( - ניהול  13 1 681 0

 חטיבה )בשילוב עם מחלקה ממדעי הרוח והחברה(  –ניהול   147 1 681 0

 חד מחלקתי  - ניהול מלונאות ותיירות  1 1 682 0

 מחלקתי - דו –ניהול מלונאות ותיירות   2 1 682 0

 חד מחלקתי   –ניהול מערכות בריאות   1 1 686 0

 ניהול מערכות בריאות עם כלכלה  4 1 1 686 0

      

 תופיע בגיליון הציונים בלבד.לצורך רישום והמגמה  )*( 
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 (B.A, B.S.Wתואר ראשון ) - קמפוס אילת

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 דו מחלקתי - פסיכולוגיה  2 1 101 4

 אמנות חזותית, תולדות האמנות ולימודי יצירה - דו מחלקתי - אומנויות 2 2 1 134 4

 חד מחלקתי  – סוציאליתעבודה   1 1 144 4

 חד מחלקתי  - לימודים רב תחומיים במדעי הרוח  1 1 147 4

 דו מחלקתי )במדעי הרוח והחברה( - לימודים רב תחומיים  2 1 147 4

 דו מחלקתי )במדעי הרוח בלבד(  - לימודים רב תחומיים 1 2 1 147 4

 חד מחלקתי  - לימודים רב תחומיים במדעי החברה  3 1 147 4

 חד מחלקתי  - לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה  5 1 147 4

 חד מחלקתי - מדעי החיים במגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית 13 1 1 205 4

 חד מחלקתי  - הנדסה שנה א'  1 1 370 4

 התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש )*( במגמת  חד מחלקתי - ניהול  1 1 681 4

 דו מחלקתי - ניהול  2 1 681 4

 חד מחלקתי  - ניהול מלונאות ותיירות  1 1 682 4

 חד שנתית  –תעודת הוראה   2 4 130 4

 המגמה תופיע בגיליון הציונים בלבד. )*( 

 (  .B.A, B.Scתואר ראשון ) – תחומיים -היחידה ללימודים בין

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 דו מחלקתי -  המחוקוגניציה מדעי ה  2 1 19 0

 חד מחלקתי  –מדעי הקוגניציה והמח   4 1 19 0

 ראשי עם חטיבה במדעי הרוח והחברה –מדעי הקוגניציה והמח   5 1 19 0

 ראשי עם חטיבה במדעי הטבע –מדעי הקוגניציה והמח   6 1 19 0

 דו מחלקתי – סטטיסטיקה  2 1 243 0

 דו מחלקתי עם המחלקה לכימיה  –סטטיסטיקה   20 1 243 0

 חטיבה -  בית הספר לקיימות  1 1 220 0
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 ( .M.Aתואר שני ) -הפקולטה למדעי הרוח והחברה

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 לימודים שלא לתואר )לבעלי תואר ראשון(   1 5 110 0

 )קלינית( פסיכולוגיה  *3 1 2 101 0

 ה )התפתחותית( פסיכולוגי *5 1 2 101 0

 פסיכולוגיה )ניסויית, קוגניציה ומוח(  *7 1 2 101 0

 כנית השלמה לקראת תואר שני בפסיכולוגיה )ניסויית, קוגניציה ומוח(ת 7 1 12 101 0

 פסיכולוגיה )חברתית(  *8 1 2 101 0

 בפסיכולוגיה )חברתית(תכנית השלמה לקראת תואר שני  8 1 12 101 0

 סוציולוגיה אנתרופולוגיה  1/2 2 102 0

 סוציולוגיה ארגונית  - סוציולוגיה אנתרופולוגיה 10 1/2 2 102 0

 מקרא   1/2 2 121 0

 ספרות עברית   1/2 2 122 0

 ספרות עברית )כתיבה יצירתית(  *3 2 2 122 0

 לשון עברית   1/2 2 123 0

 עברית )עריכה לשונית( לשון  *4 1/2 2 123 0

 לימודי המזרח התיכון   1/2 2 124 0

 היסטוריה של עם ישראל   1/2 2 125 0

 מחשבת ישראל   1/2 2 126 0

 היסטוריה כללית  1/2 2 127 0

 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי  1/2 2 128 0

 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי )תכנון עיר ואזור(  *5 1/2 2 128 0

 גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי )טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות( *6 1 2 128 0

 מנהל חברה ומדיניות החינוך - חינוך 2 1/2 2 129 0

 ייעוץ חינוכי  - חינוך 4 1/2 2 129 0

 חינוך למידה והתחדשות - חינוך 8 1/2 2 129 0

 לפסיכולוגיה תכנית משותפת עם המח'- חינוכית  פסיכולוגיה  - חינוך 10 1 2 129 0

 פילוסופיה  1/2 2 131 0

 ספרויות זרות  - ספרויות זרות ובלשנות 6 1/2 2 132 0

 בלשנות  - ספרויות זרות ובלשנות 4 1/2 2 132 0

 ארכיאולוגיה )מדעי החומרים הארכיאולוגיים ושימור(  *3 1/2 2 135 0

 ארכיאולוגיה  1/2 2 135 0

 פוליטיקה וממשל   1/2 2 138 0

 כלכלה  1/2 2 142 0

 כלכלה )מדעי הנתונים( *7 1 2 142 0

 יות וטיפול באמצעות אומנ - עבודה סוציאלית 3 1/2 2 144 0

 עבודה סוציאלית )הילד והמשפחה( *4 1/2 2 144 0
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קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 עבודה סוציאלית )בריאות הנפש( *6 1/2 2 144 0

 חברתי(עבודה סוציאלית )עבודה פרטנית לקידום צדק  *8 1/2 2 144 0

 עבוד סוציאלית )אינטגרטיבית( *9 1/2 2 144 0

 לימודי השלמה לתואר ראשון לקראת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית  1 12 144 0

 תקשורת   1/2 2 183 0

 לימודי אפריקה )הלימודים מתנהלים בשפה האנגלית(  1/2 2 192 0

 )אוצרות באומנות( תולדות האומנות ותרבות חזותית  *2 1 2 194 0

 תולדות האומנות ותרבות חזותית )אוצרות במוזאוני מורשת( *3 1 2 194 0

 תולדות האומנות ותרבות חזותית    1/2 2 194 0

 לימודי מגדר   1/2 2 196 0

 םם קוגניטיביימדעי  1 2 197 0

 ניהול ויישוב סכסוכים  1/2 2 198 0

 הוראת המתמטיקה  - והטכנולוגיההוראת המדעים  *2 1/2 2 199 0

 הוראת הביולוגיה  - הוראת המדעים והטכנולוגיה *3 1/2 2 199 0

 בלי כתיבת עבודת גמר  - = כללי2עם כתיבת עבודת גמר, נתיב  - = מחקרי1נתיב 

 *המגמות הן לצורכי רישום בלבד 

 ( .M.Scתואר שני ) -הפקולטה למדעי הטבע

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 מתמטיקה עיונית   /מתמטיקה  * 33 1 2 201 0

 יישומית  מתמטיקה   /מתמטיקה  *2 1 2 201 0

 / מדעי המחשב  מדעי המחשב  *0 1 2 202 0

 תובינה מלאכותית ומערכות תכנה אוטונומי/  מדעי המחשב  *2 1 2 202 0

 אינפורמטיקה - ביו/  מדעי המחשב  *8 1 2 202 0

כנית להנדסת  ומסלול מהיר לתואר שני עם תזה למצטיינים בתמדעי המחשב /  2 2 202 0
 תוכנה

 אבטחת המרחב המקוון בשיתוף עם הנדסת מערכות מידע  / מדעי המחשב   3 2 202 0

אבטחת המרחב המקוון בשיתוף עם   - מסלול מהיר לתואר שנימדעי המחשב /   6 2 202 0
 מערכות מידע הנדסת 

 / פיסיקה פיסיקה *0 1 2 203 0

 פיסיקה / ביופיסיקה * 19 1 2 203 0

עם תזה, מיועד לבעלי תואר ראשון   -  מסלול מהיר לתואר שני /פיסיקה   5 2 203 0
 לתואר כפול בפיסיקה והנדסת חשמל  משולב

 מדע וטכנולוגיה קוואנטייםפיסיקה /  18* 7 2 203 0

 / כימיה כימיה *0 1 2 204 0
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קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 עם תזה  - מסלול מהיר לתואר שניכימיה /   2 2 204 0

 / מדעי החיים מדעי החיים *0 1 2 205 0

 / ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית  מדעי החיים * 13 1 2 205 0

 מדעי החיים / מגמת ביופיסיקה * 29 1 2 205 0

אקולוגיה אבולוציונית בשיתוף ביה"ס  -  אקולוגיה ממשק ושמירת טבע *1 1 2 208 0
 הבינלאומי ללימודי מחקר 

ממשק ושמירת טבע בשיתוף ביה"ס  -  אקולוגיה ממשק ושמירת טבע *2 1 2 208 0
 הבינלאומי ללימודי מחקר 

 גיאולוגיה הנדסית -  והסביבהכדור הארץ מדעי  *6 1 2 206 0

 והסביבה כדור הארץ מדעי  * 27 1 2 206 0

 סביבתית ואוקינוגרפיה  -  והסביבהכדור הארץ מדעי  * 28 1 2 206 0

 גיאולוגיה של נפט וגז -  והסביבהכדור הארץ מדעי  * 29 1 2 206 0

 )יופיעו בגיליון הציונים( *המגמות הן לצורכי רישום בלבד

 ( .M.Scתואר שני ) -הפקולטה למדעי ההנדסה

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 המחלקה/מגמהשם  מגמה מסלול תואר

 הנדסת חשמל ומחשבים   1/2/8 2 361 0

 הנדסת מכונות   1/2/8 2 362 0

 הנדסה כימית   1/2/8 2 363 0

 ניהול תעשייתי - הנדסת תעשייה וניהול 21 2/8 2 364 0

 הנדסת גורמי אנוש  - הנדסת תעשייה וניהול * 29 1/2/8 2 364 0

 מערכות נבונות - וניהולהנדסת תעשייה  * 30 1/2/8 2 364 0

 מערכות מידע  - הנדסת תעשייה וניהול * 33 1/2/8 2 364 0

 בטיחות בדרכים  - הנדסת תעשייה וניהול * 34 1/2/8 2 364 0

 סטטיסטיקה שימושית - הנדסת תעשייה וניהול * 35 1/2/8 2 364 0

 חקר ביצועים ואלגוריתמיקה  –הנדסת תעשיה וניהול  36 1/2/8 2 364 0

 מדעי הנתונים - הנדסת תעשייה וניהול * 52 1/8 2 364 0

 הנדסת חומרים   1/2/8 2 365 0

 הנדסה גרעינית  1/2/8 2 366 0

 הנדסה ביורפואית   1/8 2 367 0

 הנדסה ביוטכנולוגית   1/8 2 369 0

 הנדסת מערכות תקשורת   1/2/8 2 371 0

 הנדסת מערכות מידע   1/8 2 372 0

למידה חישובית וניתוח נתוני  - הנדסת מערכות מידע * 52 1/8 2 372 0
 עתק 
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קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 המחלקה/מגמהשם  מגמה מסלול תואר

אבטחת המרחב המקוון   - הנדסת מערכות מידע  3 2 372 0
 בשיתוף המחלקה למדעי המחשב  

בינה מלאכותית ומערכות   - הנדסת מערכות מידע * 50 1/8 2 372 0
 תוכנה אוטונומיות

 הנדסת בנין   1/2/8 2 374 0

 ניהול והנדסת בטיחות  1/2/8 2 375 0

 הנדסה סביבתית   1/2/8 2 376 0

 הנדסת אלקטרואופטיקה  1/2/8 2 377 0

 הנדסת אנרגיה   1/2/8 2 378 0

 הנדסת מכטרוניקה   1/2/8 2 379 0

 הנדסת מערכות   2 2 383 0

 לימודי צבירה. =  8= סמינר מסכם,  2,  = עבודת גמר )תזה( 1 הערות:

  )*( המגמות המסומנות לצרכי רישום בלבד 

 (.M.A., M.N., M.Sc., M.P.H., M.Med.Sc., M.EM., M.P.T)תואר שני  -הפקולטה למדעי הבריאות

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 ה זבמסלול השלמת ת (שנילימודים שלא לתואר )לבעלי תואר    1 5 410 0

 מדעי הרפואה  12 1 2 470 0

 אפידמיולוגיה 1 1 2 470 0

 ביוכימיה קלינית 2 1 2 470 0

 וירולוגיה  3 1 2 470 0

 מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה  6 1 2 470 0

 סוציולוגיה של הבריאות  8 1 2 470 0

 פיזיולוגיה  9 1 2 470 0

 פרמקולוגיה  11 1 2 470 0

 גנטיקה התפתחותית 14 1 2 470 0

 סיעוד  1 2 472 0

 פיזיותרפיה   1 2 473 0

 ת בריאות )מרוכז( ויהול מערכמדיניות ונ  1 2 480 0

 ת בריאות )מפוצל(וניהול מערכמדיניות ו  4 2 480 0

 מגמת טכנולוגיות רפואיות    - ניהול מערכות בריאות מדיניות ו *5 6 2 480 0

 מגמת מנהיגות במערכת הבריאות - ניהול מערכות בריאות מדיניות ו *7 4 2 480 0

 גרונטולוגיה מחקרית *1 1/2 2 482 0

 ניהול שירותים לזקנים - גרונטולוגיה  *2 1/2 2 482 0

 ניהול טיפול  - גרונטולוגיה  *3 1/2 2 482 0

 מסלול מחקרי - בריאות הציבור  1 2 483 0
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קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 מסלול קליני  - בריאות הציבור  2 2 483 0

 מחקרי -  רוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי  1 2 484 0

 קליני  - רוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי   2 2 484 0

 מסלול קליני  – רפואת חירום  1 2 485 0

 רישום בלבד )*( המגמות המסומנות לצרכי 

 ( M.B.A., M.A., M.H.Aתואר שני ) -הפקולטה לניהול

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 לימודים שלא לתואר )לבעלי תואר שני( במסלול השלמת תזה   1 5 610 0

 ניהול תיירות ומלונאות   1 2 682 0

 ומדיניות ציבורית ניהול  1 2 685 0

 מגמת מימון וביטוח - מנהל עסקים * 30 1 2 687 0

 מגמת התנהגות ארגונית ויזמות חברתית   - מנהל עסקים * 32 1 2 687 0

 מגמת שיווק ויעוץ אסטרטגי - מנהל עסקים * 31 1 2 687 0

 טק- מגמת יזמות וניהול היי - מנהל עסקים * 33 1 2 687 0

 מגמה רב תחומית  - עסקיםמנהל  * 34 1 2 687 0

 מגמה מנהיגות חברתית )**(  - מנהל עסקים  4 2 687 0

 תכנית למנהלים *  - מנהל עסקים  5 2 687 0

 לדוברי אנגלית *  - מנהל עסקים  6 2 687 0

 )*( המגמות המסומנות לצרכי רישום בלבד 

 )**( פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים 
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 ( .M.Aאו  .M.Scתואר שני ) -הבינלאומי ללימודי מדברבית הספר 

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 באזורים צחיחים  לימודי מדבר במגמת חקלאות וביוטכנולוגיה *2 1 2 1 0

 לימודי מדבר במגמת מיקרוביולוגיה סביבתית  *8 1 2 1 0

 וסביבת הצמחיה לימודי מדבר במגמת השק * 17 1 2 1 0

 פורמטיקה נלימודי מדבר במגמת אגרואי * 19 1 2 1 0

 במגמת משאבי מים  הידרולוגיה ואיכות מים *1 1 2 3 0

 במגמת התפלה וטיפול במים הידרולוגיה ואיכות מים  *2 1 2 3 0

 ים מיקרוביולוגיה ואיכות מהידרולוגיה ואיכות מים במגמת  *3 1 2 3 0

 אקולוגיה אבולוציוניתאקולוגיה, ממשק ושמירת טבע במגמת  *1 1 2 8 0

 במגמת ממשק ושמירת טבע  ממשק ושמירת טבעאקולוגיה,  *2 1 2 8 0

 פיסיקה סביבתית ואנרגיה סולרית   1 2 4 0

 )*( המגמות המסומנות לצרכי רישום בלבד 

 (.M.Aלחקר ישראל והציונות ) גוריון -בןמכון 

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 כנית בינלאומית ללימודי מדינת ישראל ת  1/2 2 16 0

 ( .M.A., M.Sc., M.B.Aתואר שני ) - קמפוס אילת

קוד  
 מוסד

סמל 
 מחלקה

 שם המחלקה/מגמה מגמה מסלול תואר

 במגמת סוציולוגיה ארגונית  - אנתרפולוגיה - סוציולוגיה 10 2 2 102 4

 חינוך מגמה למנהל, חברה ומדיניות החינוך 2 2 2 129 4

 עבודה סוציאלית  2 2 144 4

 ניהול וישוב סכסוכים  2 2 198 4

 ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית מגמה  –מדעי החיים  * 13 1 2 205 4

 מדיניות וניהול מערכות בריאות   4 2 480 4

 תכנית מנהלים  - מנהל עסקים * 18 1 2 687 4

 המגמות המסומנות לצרכי רישום בלבד )*( 
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