
למדעי  מחלקהה
החיים
:שנילתוארלימודים

לדעתשצריךמהכל



תוכן ומבנה  
המפגש של  

המחלקה  
למדעי החיים

?מדוע כדאי להמשיך לתואר שני•

מסלולים עיקריים לתואר שני במחלקה•

–לימודים לתואר שני במחלקה •
מלגות/קבלה

סקירה תחומי המחקר במחלקה•

תשובות/שאלות•

תכנית המפגש



סקר של –" ניסוי האושר"

משרד המדע והטכנולוגיה  

ר אייל  "בהנחייתו של ד
דורון

?מדוע כדאי להמשיך לתואר שני

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5340220,00.html


?מדוע כדאי להמשיך לתואר שני



פתיחה

:הפעלה

Poll–  באיזה תחום

?התואר הראשון שלכם

?מאיזה מוסד

ייחוד  , הצגת המחלקה

המחלקה ויתרונות  

יחסיים

רצון לגייס תלמידי  

סטודנטים  / מחקר 

מצוינים

איך אנחנו מכינים  

אתכם להמשך  

עתידכם/ הקריירה 



:  מסלולים עיקריים לימודי תואר שני עם תיזה
(אין לנו תואר שני ללא תיזה)

(מסלול כללי)מדעי החיים •

(מגמת מדעי המוח)מדעי החיים •

(באילת)מגמת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית –מדעי החיים •

ממשק ושמירת טבע, אקולוגיה•



תוכנית הלימודים לתואר שני

שנתית-דו•

תרגילי מעבדה וסמינריונים, כוללת שיעורים פרונטאליים•

ית לבצע באורח  /שעל כל סטודנט( תיזה)עבודת גמר •
ת סגל אקדמי בכיר במחלקה  /בהנחיה של חבר, עצמאי



תנאי הקבלה ללימודי תואר שני

:תנאי קבלה

ת  /בעל, במוסד אקדמי מוכר( .B.Sc)ת תואר ראשון /בוגר•
לפחות80ממוצע ציונים של 

ת במחלקה לביצוע עבודת  /קבלת הסכמה של חוקר•
ה/המחקר במעבדתו

מכתבי המלצה2•



סיוע לתלמידי תואר שני

הסיוע ניתן בהתאם לכללי האוניברסיטה ולמשאבים העומדים לרשות  
המחלקה

(סיוע לפרק זמן של שנתיים)תואר שני 

תינתן לתלמידים בעלי ממוצע ציונים  ( דיפרנציאלית)מלגת קיום 1.
ומעלה בתואר הראשון85

100%ל עד "מלגת שכ" + עוזר הוראה"משרת הוראה בדרגת 2.



מלגת קיום  
2,106-4,212

לחודש₪ 

לחודש₪ 5,912-3,800-כ= סך הסיוע 
(שכר לימודלא כולל )

הסיוע יינתן בהתאם לכללי האוניברסיטה ובהתאם למשאבים  

העומדים לרשות המחלקה 

סיוע לתלמידי תואר שני 

:על פי החלוקה הבאה, הסיוע יינתן למשך שנתיים

-מנוי להוראה

משרה33%~ 
ברוטו  ₪ 1,700

לחודש

מלגת שכר לימוד

100%עד 
13,780₪



:הפקולטה למדעי הטבע–מלגות הצטיינות 

,  ומעלה בתואר הראשון90תלמידים מצטיינים עם ממוצע ציונים של •
יוגשו על ידי המחלקה למלגת הצטיינות של הפקולטה למדעי הטבע

(4,212₪)מנות 12גובה מלגת הקיום •

סיוע לתלמידי תואר שני 



2021מלגות השתלמות קיץ 
(לפחות90ממוצע של )לסטודנטים מצטיינים 

המלגות מיועדות לתלמידים שיתקבלו ללימודי תואר שני או שלישי•

ת לבחור מנחה ולהתחיל בפעילות המחקר בתקופת הקיץ/על המלגאי•

3המצטיינים ברשימת המועמדים יקבלו מלגה חודשית לתקופה של •
החל מיולי ועד ספטמבר, חודשים

2021יש להגיש בקשות במאי עד תחילת יוני •



מסלול ישיר לדוקטורט

מיועד לסטודנטים שסיימו תואר ראשון עם הישגים גבוהים מאד  •
בעשירון העליון במחזורוהמדורגים

ניתן להתקבל למסלול רק בהמשך רציף לסיום התואר הראשון•

לימודים לדוקטורט ללא הרשמה קודמת לתואר שני•

מלגות גבוהות למתקבלים ואפשרות להגיש מועמדות למלגות  •
ס קרייטמן"תחרותיות של בי



אנשי קשר  
במחלקה

מתקדמיםרכזת סטודנטים לתארים , קרן בן אבו' גב

21חדר , 40בניין , קמפוס מרקוס

08-6479131' טל
bakeren@bgu.ac.il

ר ועדת תלמידי מחקר"יו, דן משמר' פרופ
dmishmar@bgu.ac.il

ראש המחלקה, עופר עובדיה' פרופ
oferovad@bgu.ac.il

mailto:bakeren@bgu.ac.il
mailto:dmishmar@bgu.ac.il
mailto:oferovad@bgu.ac.il


:תחומי המחקר במחלקה



נוירוביולוגיה אקולוגיה ביוכימיה גנטיקה וגנומיקה

:תחומי המחקר במחלקה



מדעי הצמח ביולוגיה חישוביתביולוגיה של התא ביולוגיה סינטטית

:תחומי המחקר במחלקה



הנדסה גנטית פיזיולוגיה ביוטכנולוגיה ביולוגיה של מערכות

:תחומי המחקר במחלקה



ביולוגיה התפתחותיתביולוגיה ימית ביולוגיה מבניתמיקרוביולוגיה

:תחומי המחקר במחלקה


