
לשמוע ממקור ראשון: מפגשים 
בגובה העיניים

אל תאמינו לנו, אנחנו קצת משוחדים. בואו 
לשמוע מסטודנטים שהיו בדיוק איפה שאתם 

עכשיו וגם להכיר את חברי הסגל שלנו.
תשאלו אותם כל מה שעולה על רוחכם, לדוגמה:

איך המרצים שלנו? מה באמת קורה במעונות? 
האם השמועות על לרדת בפיג'מה לבר נכונות? )הן 

כן(.

המפגשים יתקיימו בין השעות 10:00-15:00
 הפקולטה למדעי הטבע:

לובי, בניין 98
הפקולטה למדעי הבריאות:

לובי, קומה 1- , בניין 71
הפקולטה למדעי הרוח והחברה:

בית הסטודנט )70(
הפקולטה למדעי ההנדסה:

לובי, בניין 37
ביה"ס להנדסת חשמל ומחשבים )הנדסת חשמל 

ומחשבים | הנדסת מחשבים והנדסת מערכות 
תקשורת( | הנדסת תוכנה | הנדסת מערכות 

תוכנה ומידע | הנדסת מכונות
לובי, קומה 1- , בניין 35

הנדסה כימית | הנדסת תעשייה וניהול | 
הנדסת חומרים | הנדסה ביורפואית | הנדסת 

ביוטכנולוגיה | הנדסת בניין

הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר:
בית הסטודנט )70(

קמפוס אילת 
מפגשים בערבית - לקבוצות בית הסטודנט )70(

מאורגנות

15:00 - 10:00  | בניין 92, אולם 2 
מפגש מתחיל כל שעה עגולה

אינסטוש!!!!

אב״ג היא אוניברסיטה מאוד אינסטגרמבילית...
כשאתם פה, אל תשכחו להצטלם עם האותיות 

של BGU, להעלות תמונה לאינסטגרם ולתייג 
@bengurionuniversity :אותנו

מקומות נוספים שחייבים לתעד: ליד קיר )לא 
משנה איזה(, בקומה 4 וחצי בבניין 72

מבט לעתיד: תעשו תמונה לפני ואחרי קבלת תואר 
ברחבת קמינגס )ליד הנחל(

רוצים להתייעץ? מתחם הייעוץ 
לרישום ולקבלה 

אנחנו מחכים לכם בבניין 41, בין השעות 
09:00 עד 16:00

כל המידע על המחלקות אליהן תוכלו 
להתקבל כבר עכשיו, לברר את דרישות 

הקבלה לתוכניות הלימודים, לבחון אפשרות 
קבלה ללא פסיכומטרי, לבדוק את זכותכם 

לפרסי כניסה, לבחון שילובים ותוכניות 
מצטיינים ולברר את הסיבה למשמעות החיים.

ואם לא מתאים לכם לחכות בתור, תוכלו 
להתקשר אלינו החל מיום ראשון, ולקבל את 

אותו מידע בדיוק: 08-6461600

אז איפה נרשמים?!

בגדול, באתר האוניברסיטה. אבל אם אתם 
אנשים של אנשים, אז בבניין 35 )קומת קרקע(. 

שם יהיה מי שיעזור לכם לצלוח את תהליך 
הרישום.

האוניברסיטה הכי חברתית

כל מה ששמעתם נכון! אלא אם שמעתם 
דברים לא טובים ואז זה לא נכון ;-(

חיי הקמפוס אצלנו לא משתווים לשום 
אוניברסיטה אחרת. תנו גיחה לחזית בית 

הסטודנט )תרגישו חופשי להיכנס גם פנימה 
למרות שאתם עוד לא סטודנטים. דגש על 
עוד לא( ותשמעו על כל הכיף שקורה פה: 

מה היא האגודה הסטודנטיאלית ומה היא נותנת   
לכם? 

מלגות, מעונות ועוד בדיקנאט הסטודנטים  
שירותי ספורט ובריכה במרכז הספורט  

ועוד - מעורבות חברתית, פר״ח, הלל בן-גוריון,   
 ,Yazamut 360 מרכז היזמות האוניברסיטאי

רכב המירוץ BGR, רדיו BGU, קרן אייסף 
ומרכז סטארט אפ ב"ש. הכירו את הנשיא שלנו

זה הנשיא שלנו – דניאל חיימוביץ. אבל אנחנו 
מכירים אותו כדני – הוא פרופסור. וביולוג. הוא 
מפרסם עלינו סרטונים בפייסבוק. תוכלו לפגוש 

אותו היום בקמפוס.

אמ;לק לברכת הנשיא:

מצוינות מדעית, חדשנות, מעורבות, חיי חברה 
תוססים, DNA )בכל זאת ביולוג...(

שמחים לארח אתכם, פה לשירותכם, נתראה 
בשנה הבאה כשתהיו סטודנטים. 

עת 
כל מה שאתם צריכים לד

ב ון בנג רי בן-גו ת  אוניברסיט
על 

2020היום הפתוח

השראה פוגשת מצוינות

לתוכניית היום המקוונת

רוצים להשתמש במחשבים 
בקמפוס?

bgu-users\openday :שם משתמש
b8Campus :סיסמה

 כשתהיו סטודנטים, תקבלו מאיתנו גם מייל
והמון מקום בענן ;-(

נועלים נעליים נוחות? 

 סיורים ייצאו מרחבת 
בית הסטודנט 

10:30 | 13:30 | בקמפוס, מעונות ג', מרכז 
הספורט

12:00 |  בקמפוס ובמעונות ד'

כל המידע
אצלכם בנייד
mkt.bgu.ac.il/openday

הרצאות שאסור לפספס:  

 מכינים אתכם טוב יותר 
מהנדסות מציאות: מפגש נשים להנדסה

לימודים, מחקר ובניית קריירה לנשים 
בפקולטה למדעי ההנדסה. 

12:00 - 11:15 |  בניין 37, אולם 202 קומה 2  

איך בוחרים תחום לימודים? | מיקי מנזורולה, 
פסיכולוגית תעסוקתית

12:30 - 11:30 | בניין 26 אולם 5 קומה 2
14:30 - 13:30 | בניין 26, אולם 6, קומה 2

האקזיט שלך מתחיל עכשיו: מרכז היזמות 
האוניברסיטאי Yazamut 360 | דנה גביש

11:00 - 10:30 | בניין 70, חדר רותם, קומה 2 

 דיקנאט הסטודנטים - כל הסיוע שתצטרכו
)מלגות, מעונות, שירות פסיכולוגי, הקלות ועוד(. 

11:00 - 10:30 | בניין 26, אולם 4, קומה 2

האגודה הסטודנטיאלית ואתם/ן
המידע שלא תקבלו באף פלאייר

11:20 - 11:00 | בניין 26, אולם 4 קומה 2 

 תהיו מעורבים. תשפיעו
להיות בן-גוריונית | ד"ר הילה רימר, יועצת 

נשיא האוניברסיטה להוגנות מגדרית
12:45 - 12:00 | בניין 70, חדר רותם, קומה 2

מעורבים בקהילה ומשפיעים גם אחרי 
הלימודים | המחלקה למעורבות חברתית

12:45 - 12:00 | בניין 26, אולם 4, קומה 2

 לבחור את הנתיב שלכם
לימודים קדם אקדמיים והחלופה 

לפסיכומטרי - ״נתיב לאקדמיה״
 11:00 - 10:00 | לימודים במכינה ובתוכנית

״נתיב לאקדמיה״ | בניין 41, אולם 001
 13:00 - 12:00 | תוכנית ״נתיב לאקדמיה״

בניין 41, אולם 001
 15:00 - 14:00 | לימודים במכינה ובתוכנית

״נתיב לאקדמיה״  | בניין 41, אולם 001

מצטיינים? זה המפגש עבורכם: מועדון ה-700
תוכנית איתן | פרופ' אביעד רז

12:30 - 13:00 | בניין 37 אולם 202, קומה 2

 לשלב בדרך שלך: כל מה שצריך לדעת 
על שילובים במדעי הרוח והחברה

13:30 - 13:00 | בניין 37, אולם 202, קומה 2

קמפוס אילת: כל תוכניות הלימודים
  14:30 - 15:30 | 13:00 - 14:00 | 11:00 - 12:00

בניין 70 חדר רותם

אם הרמה האקדמית והסביבה המעלפת לא 
שכנעו אתכם עדיין להירשם, אז קבלו עוד 

₪150 הנחה לנרשמים היום ובמהלך 
סוף השבוע - בסוף הרי תגיעו אלינו... :(

₪150 זה 13 פעמים קפה ומאפה, לא חבל?!

₪15013 x =

זהו דוד בן-גוריון. ראש 
הממשלה הראשון של ישראל



הפקולטה למדעי הרוח והחברה

מיקוםמועד מפגשמחלקה / תוכנית

בניין 74 חדר 108 קומה 13:001 - 12:00אמנויות
12:00 - 11:30ארכיאולוגיה

12:30 - 13:00
מדשאה ליד בניין 72

12:00 - 11:00גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
14:00 - 15:00

בניין 72 חדר 250 קומה 2-
בניין 72 חדר 250 קומה 2-

בניין 74 חדר 316 קומה 12:153 - 11:15היסטוריה כללית
בניין 72 חדר 629 קומה 14:006 - 13:00היסטוריה של עם ישראל

בניין 72, חדר 15:00325 - 10:00היחידה לקידום המקצועיות בחינוך - תעודת הוראה
בניין 18 אולם שרה תדמור12:15 - 11:15חינוך

בניין 26 אולם 5 קומה 14:002 - 13:00כלכלה
בניין 74 חדר 316 קומה 14:303 - 13:30לימודי אפריקה

בניין 74 חדר 109 קומה 13:001 - 12:00לימודי המזרח התיכון
בניין 74 חדר 224 קומה 12:002 - 11:00לימודי מדינת ישראל

בניין 72 חדר 666 קומה 13:006 - 12:00לימודי פוליטיקה וחברה אירופית
בניין 74 חדר 109 קומה 11:301 - 10:30לימודים רב תחומיים

בניין 74 חדר 416 קומה 15:004 - 14:00לימודי תרבות ערבית-יהודית
בניין 74 חדר 432 קומה 14:004 - 13:00לשון עברית

מדעי ההתנהגות - תוכנית לימודים המשלבת 
לימודים מלאים  לתואר ראשון בפסיכולוגיה בשילוב 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בניין 26 אולם אורן12:15 - 11:15

בניין 72 חדר 563 קומה 12:005 - 11:00מחשבת ישראל
בניין 70 חדר דקל קומה 12:302 - 12:00מקרא ומזרח קדום

בניין 72 חדר 538 קומה 13:005 - 12:00ניהול ויישוב סכסוכים
בניין 26 אולם אורן13:30 - 12:30סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בניין 74 חדר 301 קומה 13:303 - 12:30ספרות עברית
בניין 14 חדר 14:00014 - 13:00ספרויות זרות ובלשנות

10:00 - 09:00עבודה סוציאלית
13:30 - 14:30

בניין 18 אולם שרה תדמור
בניין 18 אולם שרה תדמור

פוליטיקה וממשל )מעגלי שיח יתקיימו בתום 
המפגש במדשאה הצמודה(

בניין 34 אולם 13:0010 - 12:00

בניין 74 חדר 343 קומה 13:003 - 12:00פילוסופיה
בניין 98 אולם 11:001 - 10:00פסיכולוגיה

בניין 18 אולם שרה תדמור13:30 - 12:30תקשורת

מפגשים מיוחדים:
המחלקה למחשבת ישראל - מאחורי הקלעים: אקדמיה, פוליטיקה ויצרים בחצר האחורית של מדעי 

היהדות בשעה 14:00 - בניין 72, חדר 538 , קומה 5

בית הספר הבין-פקולטי למדעי המוח

מיקוםמועד מפגשמחלקה / תוכנית
12:15 - 11:15מדעי הקוגניציה והמוח

13:15 - 14:15
בניין 98 אולם 1

בניין 35 אולם 1, קומה 1-

הפקולטה למדעי הבריאות

מיקוםמועד מפגשמחלקה / תוכנית
בניין 37 אולם 202 קומה 11:002 - 10:00בית הספר ללימודי המעבדה הרפואית

בניין 73 אולם זוננפלד11:00 - 09:00בית הספר לרפואה ע״ש גולדמן
בניין 71 אולם הסנאט קומה 14:00-1 - 13:00בית הספר לרוקחות

בניין 71 קומה 15:00-1 - 10:00השלמה לסיעוד
בניין 26 אולם 6 קומה 12:302 - 11:15סיעוד

בניין 71 אולם הסנאט קומה 12:30-1 - 11:30פיזיותרפיה
בנין 71 אולם הסנאט קומה 15:00-1 - 14:00רפואת חירום

הפקולטה למדעי הטבע

מיקוםמועד מפגשמחלקה / תוכנית

בניין 26 אולם אורן11:00 - 10:00כימיה
בניין 58 חדר 13:00018 - 12:00מדעי הגיאולוגיה והסביבה

מדעי החיים 
פסיכוביולוגיה

ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית 

בניין 35 אולם 3 קומה 11:30-1 - 10:00

בניין 73 אולם זוננפלד12:30 - 11:30מדעי המחשב
בניין 37, מעבדה 13:00211תצוגת עבודות ברובוטיקה

בניין 58 חדר 101- קומה 11:15-1 - 10:00מתמטיקה
בניין 54 חדר 207 קומה 13:002 - 12:00פיסיקה

הפקולטה לניהול ע״ש גילפורד גלייזר

מיקוםמועד מפגשמחלקה / תוכנית

13:00 - 12:00ניהול
13:00 - 14:00

בניין 92 אולם 1
בניין 92 אולם 1

בניין 15 חדר 300 קומה 12:003 - 11:00 ניהול מערכות מידע
בניין 15 חדר 300 קומה 14:003 - 13:00ניהול מלונאות ותיירות
11:30 - 10:30ניהול מערכות בריאות

14:00 - 15:00
בניין 74 חדר 301 קומה 3
בניין 74 חדר 301 קומה 3

12:30 - 11:30תוכנית עתידים: צוערים לשלטון המקומי
13:30 - 14:30

בניין 90 חדר 322 קומה 3

קמפוס אילת 
בניין 70 חדר רותם12:00 - 11:00 | 14:00 - 13:00 | 15:30 - 14:30כל תוכניות הלימודים

הפקולטה למדעי ההנדסה

מיקוםמועד מפגשמחלקה / תוכנית

ביה״ס להנדסת חשמל ומחשבים  הכולל את הנדסת 
חשמל ומחשבים, הנדסת מחשבים והנדסת מערכות 

תקשורת

10:00 - 11:30
13:00 - 14:15

בניין 35 אולם 1 קומה 1-
בניין 73 אולם זוננפלד

בניין 35 אולם 3 קומה 13:00-1 - 12:00הנדסת ביוטכנולוגיה
בניין 35 אולם 1 קומה 13:00-1 - 12:00הנדסה ביורפואית

בניין 26 אולם 6 קומה 11:002 - 10:00הנדסת בניין
בניין 37 אולם 202  קומה 12:002 - 11:15מהנדסות מציאות - מפגש נשים להנדסה

בניין 35 אולם 2 קומה 12:30-1 - 11:30הנדסת חומרים
בניין 35 אולם 2 קומה 14:00-1 - 13:00הנדסה כימית

11:00 - 10:00הנדסת מכונות
13:00 - 14:00

בניין 26 אולם 5 קומה 2
בניין 26 אולם 4 קומה 2

 הנדסת מערכות תוכנה ומידע:
הנדסת מערכות מידע 

הנדסת נתונים 
13:30 - 14:15 
14:15 - 15:00

בניין 98 אולם 1

בניין 35 אולם 2 קומה 11:00-1 - 10:00הנדסת תוכנה
בניין 73 אולם זוננפלד15:30 - 14:30הנדסת תעשייה וניהול

סיורים ומפגשים מיוחדים:
ביה״ס להנדסת חשמל ומחשבים: המועמדים להנדסת מערכות תקשורת מוזמנים למפגש/סיור עם סטודנטים 

וחברי סגל במעבדות המחלקה בתום המפגשים )11:30, 14:15( - מעבדות בקומה 4 בבניין 37.
מועמדים להנדסת חשמל ומחשבים/הנדסת מחשבים מוזמנים לסיורי מעבדות ב-11:30 וב-14:15, בבניין 33, 

קומת קרקע/קומה 1.
מפגש ייחודי למועמדות: בין השעות: 13:00-12:00,  חדר 102, בניין 33  
מפגש לתארים כפולים: בין השעות: 13:00-14:30,  חדר 102, בניין 33   

הנדסה ביורפואית: בשעה 13.00 סיור במעבדות הוראה, בניין 63 חדרים 202-204.
הנדסת חומרים: בשעה 13:00 סיור במעבדות הוראה, בכניסה לבניין 56
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מפגשי מידע
במחלקות

מוד לי ה י  מ חו ת    כל 

כל מה שצריך לדעת 


