
   

 

 

ות שגדלו \ולחיילים ות\ בודדים ות\ות משוחררים\תוכנית לתואר ראשון בקמפוס אילת לחיילים

 בשיתוף רשת "ישרוטל" ללא עורף משפחתיבפנימיות 

 לפרטים נוספים ובדיקת התאמה לתוכנית  

 6038694-052 יש ליצור קשר עם אמיר רוזנבך:

 

   משמעותי ניסיון תעסוקתי לרכוש ראשון ו תואר  ל למוד זאת ההזדמנות שלכם ל

גוריון בנגב, התעודה המוענקת לבוגרי  -קמפוס אילת הוא אחד משלושת הקמפוסים של אוניברסיטת בן

בן בן-אוניברסיטת  באוניברסיטת  ללומדים  המוענקת  לזו  זהה  באילת  ב-גוריון  זאת    שבע-בארגוריון 

  בבאר שבע.באילת זהה לחלוטין לזו ש הרמה האקדמית  מאחר ש

. הלימודים בקבוצות קטנות יוצרים  ומעניק יחס אישי וליווי ציע לימודים בקבוצות קטנותקמפוס אילת מ

סיכוי  הסטודנט מעולים. קשרים אלו מגדילים את  -מגובשת וקשרי מרצה  וסטודנטיות  קהילת סטודנטים

ו ומעניק יחס אישי  את הסטודנט במרכז, שואף להצלחתשם  צוות הקמפוס    בלימודים. שלכם להצליח  

 תומך. שילוב כל הגורמים הללו מגדילים באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה בלימודים. 

 

   המכינה להשלמה ושיפור בגרויות:

תכנית    ,להשלים, לשפר או לשדרג את ציוני הבגרות  ות/המבקשים  ות/מציע למועמדיםקמפוס אילת  

 .הלימודים של משרד החינוךהלימודים בקורס ההכנה לבגרות, זהה לתכנית 

 סיוע לחיילים בודדים: 

₪    2,500מלאה זוכים למלגת שכר לימוד וסיוע כלכלי של  חיילים בודדים אשר לומדים במערכת  

  .חודשים כל סמסטר( 4.5לחודש במשך תקופת הלימודים )

באופן אוטומטי.  מקנה מלגת שכר לימוד מלאה  ה"מסלול ירוק",  עומד  מחזיקי תעודת לוחם זהב  זכות  ל

 .אקונומיים -קריטריונים סוציובסיס על מוענקת מלגת שכר לימוד  ,חיילים משוחררים שאינם לוחמים

 -  הקורסים מתקיימים בשעות אחר הצהרים/ערב.

  10/9/2023תחילת סמסטר לקראת בגרויות חורף:  

 11/02/2024תחילת סמסטר לקראת בגרויות קיץ: 

בבית הספר,  יתקבלו לתכנית מועמדים שיוכלו   תיחידות הבגרות שלמדעל פי מספר מועמדתך תבחן 

 סמסטרים(. 2) להשלים תעודת בגרות מלאה בשנת לימודים אחת

  נדרש להציג:אותם המסמכים 

 ת"ז תלמיד  .1

 תעודת שחרור מצה"ל .2

 של ציוני הבגרות ממשרד החינוך גיליון ציונים  .3



   

 

 1טופס מספר -תעודת חייל בודד  .4

 

 

 

 

   להציג את המסמכים הבאים: (1-3) למסמכים המצוינים מעלהבנוסף צריך  חייל בודד אינומי ש

 תעודת זהות הורים . 1

 מכל אחד מהם- 106הורים שכירים טופס . 2

 במידה והורים עצמאיים יש להציג שומת מס .3

   במידה וההורים גרושים יש להציג תעודת גירושין .4

 

  לתואר ראשון:לימודים אקדמיים 

קמפוס אילת מציע מגוון של תחומי לימוד לתואר ראשון: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ניהול מלונאות  

ימית, אומנות ותואר רב תחומי במדעי הרוח    וביוטכנולוגיה  ותיירות,  ניהול, הנדסה שנה א', ביולוגיה

והחברה במגוון חטיבות: מזרח תיכון, ספרות, אומנות, ניהול מלונאות ותיירות, ניהול ויישוב סכסוכים,  

 ועוד..  וניהול מערכות בריאות ניהול משאבי אנוש, תקשורת

שילובים  במגוון  הנ"ל  התארים  את  ללמוד  ה  –  ניתן  תחומי  כל  על  נוספת  :  לימודלקריאה 

https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/Curricula.BA.aspx    בקמפוס ראשון  תואר   " בגוגל  חפשו  או 

   .אילת" 

  תנאי קבלה לתואר ראשון:

 באנגלית.   ידות לימודיח 4עם תנאי בסיסי לקבלה: בגרות מלאה 

ניתן  וכניולכל תכנית לימודים תנאי קבלה נוספים בהם המועמדים חייבים לעמוד, לרוב ת ת הלימוד 

בציון   באנגלית  סיווג  ובנוסף,  הבגרות  בתעודת  ממוצע  בסיס  על  בסיסי   - 85להתקבל  אנגלית  רמת 

   ומעלה.

    https://bit.ly/38Pq6TVכניות לימודולחתכי הקבלה לפי ת

 eilat@bgu.ac.il|   086304518לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד המידע של קמפוס אילת: 

 

 שיעמדו לרשותכם בקמפוס אילת   שירותים מיוחדים 

הסטודנטים ✓ ת"ש  דיקאנט  במלגות,  (  ��  )מש"קית  וסיוע  התואר  לאורך  ואנושי  אישי  ליווי   :

 אבחונים, שירות פסיכולוגי, תגבורים ושיעורים פרטיים, הלוואות ומילואים.  

 אישי הן מהמרצים והן מהסגל המנהלי טכנייחס תזכו ל ✓

https://in.bgu.ac.il/eilat/Pages/Curricula.BA.aspx
https://bit.ly/38Pq6TV
mailto:eilat@bgu.ac.il


   

 

 שנים לעומדים בקריטריונים 3 -מלאה לת לימודים מלג ✓

 חוויה סטודנטיאלית מגובשת ואיכותית ✓

 

 

 

 

 - (07/2021לשנת הלימודים תשפ"ב )נכון למדד  לתואר ראשון תעריפי שכר לימוד

 10,391שכר לימוד מופחת לתואר ראשון: 

 עלות קורסי אנגלית לסטודנטים:

 2106בסיסי: 

 1404מתקדמים א': 

 520מתקדמים ב': 

 ₪ 412  -שירותי רווחה 

 ש"ח 554 -שירותי אבטחה  

 ש"ח  10 -התאחדות הסטודנטים הארצית  

 

 ""חוק הפריפריה  מלגת משרד הביטחון לסטודנטים שנה א' על פי

שנים מיום סיום השירות    5חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך    3-הזכאות למלגה הינה החל מ

  .הסדיר

 .₪   10,198סכום המלגה לא יעלה על   -

 .גוריון בלבד-סכום המלגה יחושב על סמך קורסים הנלמדים ומשולמים לאוניברסיטת בן -

הסטודנטים - של  האישי  הפיקדון  לחשבון  תועבר  דצמבר המלגה  החודשים  בשנת - בין  ינואר 

 .הלימודים העוקבת

 .לא נדרשת פעילות התנדבותית בתמורה למלגה -

 תן לפנות לאתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים לתקנון המלא ני -

הרישום למלגה יעשה במהלך סמסטר א' ע"י הודעה שתישלח לסטודנטים במייל  תהליך -

 .קנאט הסטודנטים של קמפוס אילתימרונית כהן, רכזת ד

 לתואר ראשון  מלגת השלמה

  3-ב 6,500₪הלימודים, יועברו שעות במהלך שנת  120בתמורה להתנדבות בפר"ח, בהיקף של  .1

 .פעימות לחשבון הבנק של הסטודנט/ית



   

 

 .₪( 10,198שכר לימוד מלא ) עד  .2

גוריון  -ע"י פדרציית טורונטו ואוניברסיטת בן וענקיתרת המלגה שתשלים לשכר הלימוד המלא ת .3

 .באילת ותועבר לחשבון הבנק האישי או לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט/ית

  קנאט הסטודנטים בתחילת סמסטריהבקשה למלגה ישלחו במייל ע"י רכזת ד הטפסים למילוי .4

 ב'.

 .אין כפל מלגות )מלבד מלגת דיקן הסטודנטים( .5

 

 

 

  מלגת דיקן הסטודנטים

סוציו בסיס  על  ראשון  לתואר  לסטודנטים  סיוע  לכל  האוניברסיטה אקונומי.-מלגות  לסייע  משתדלת 

באמצעות    ה/הזקוק  ית/סטודנט ניתן  הסיוע  לימודיו.  במהלך  כספית  בנחה  לעזרה  מלגה, שתתבטא 

. הקריטריונים לקביעת זכאות למלגת לימודים מפורטים בטופס הבקשה בשכר הלימוד של הסטודנט/ית

על לסיוע ציבורית-ונקבעים  ועדה  של  הנחיות  הלימודים  פי  שנת  פתיחת  לאחר  רק  יינתנו  תשובות   ,

 . למלגה בתמורה התנדבות פעילות מחויבת כמו כן, .דצמבר בסביבות חודש

 

  :גוריון בנגב-בקמפוס אילת, אוניברסיטת בן פרטים ליצירת קשר

 

 0502297269| בווטסאפ:  eilat@bgu.ac.il|  086304518:  וייעוץ לימודים  למוקד מידע

 צוות המכינה:  

 ayogev@bgu.ac.il .  6304550-08מנהלת המכינה:   -יוגב אדוה

 beatrizt@bgu.ac.il -6304534-08רכזת לענייני סטודנטים:  -קונסטנטינובסקי תמרה

 לבירור בנוגע למלגות נוספות: 

  ronico@bgu.ac.il|  086304506 דיקאנט הסטודנטים, רונית כהן :

  

mailto:meilat@bgu.ac.il
mailto:ayogev@bgu.ac.il
mailto:beatrizt@bgu.ac.il
mailto:%20ronico@bgu.ac.il


   

 

 

 

 :לתוכניתרשת "ישרוטל" לכל מועמד שיתקבל והתחייבות סיוע 

 עובדים(2 ₪   500 -כ ,50%בהנחה של  ישרוטל רשת של העובדים במגורי למגורים זכאות 1.

 .)בחדר

 .הראשון בתואר לימודים שנת כל עבור ₪  4000 של מלגה 2.

 .מועסק הסטודנט בו במלון עובדים  אוכל בחדר ביום  ארוחות 3 -ל זכות 3 .

 שנה בסיום לסטודנט יועברו  אשר )₪ 6500 כ   (הפסיכומטרי   הקורס מעלות 50% של תשלום  .4

 .באוניברסיטה ללימודיו ראשונה

 יומיים מינימום הרשת במלונות התואר  ובמהלך המכינה בתקופת שכר תמורת יעבדו הסטודנטים .5

 בשבוע

 .)בתוכנית שבת שומרי סטודנטים של מצומצם במספר להתחשב יהיה ניתן(

 מלאה במשרה הסטודנטים יעבדו  הקיץ ובחופשת הסמסטרים מהלימודים בין החופשות . בתקופת6

 במלונות

 .באילת הרשת

 הרשת, בהתאם ממלונות באחד מלאה במשרה לעבוד סטודנט כל מתחייב התואר, סיום לאחר  .7

 לפחות. ,שנה במשך ית\הסטודנט ברצונות והתחשבות הרשת לצורכי

)על מנת להכיר את אופי העבודה   ימידלהתחיל לעבוד באופן   המעוניינים. מועמדים פנויים, 8

לולה אדמסקי, אחראית הקשר  יש להפנות במייל, במלונות ולחסוך כסף למהלך שנת הלימודים(

 ונציגת הרשת תחזור אליכם לתיאום פגישה.  Valya@adamasky.co.il  :סטודנטים בישרוטל  עם

 

 

mailto:Valya@adamasky.co.il

