
ת מינהל המכללות האקדמיו
 והמכינות הקדם אקדמיות

 אקדמיות-משרד המכינות הקדם

The Administrative Office of the 
Affiliated Academic Colleges &  
Pre-Academic Training Programs 

 

Tel: 03 535 4079, 03 531 7956 :טל  Fax: 03 736 9904 :פקס   mechina-kda.biu.ac.i l 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel • www.biu.ac.il • ישראל0095550אילן )ע"ר(, רמת גן -אוניברסיטת בר ,  

 

 תשע"ד כ"ב באדר ב'בס"ד,  
 4102 במרס 42

 04221קד"א 
 מועמד יקר שלום רב,

          
 4102 יוני / אוגוסט – בפיסיקה/מתמטיקה רישום למכינה מרוכזת הנדון:

 
 יח"ל.  5יח"ל ופיסיקה  5הננו שמחים להודיעך על פתיחת מכינות מרוכזות במתמטיקה 

 
אילן כבר בשנה -אוניברסיטת ברמכינה מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל לה: מטרת המכינה

יח"ל, ייעלו את סיכויי קבלתם  5יח"ל ו/או פיסיקה  5, ושיפור הציונים במקצועות מתמטיקה העוקבת
 המבוקש.לתואר 

 
 :תנאי קבלה

 יח"ל. 2-5בעלי זכאות לתעודת בגרות עם ציון במתמטיקה בהיקף של  .א

 ומעלה. 511בעלי ציון פסיכומטרי של  .ב
 

ציוני המכינה יהיו  .הלימודים יתקיימו מבחנים במקצועות הנלמדים במכינה בסיום :ציוני המכינה
אילן. הציונים תקפים -קבילים כחלופה לציוני הבגרות )לזכאי תעודת בגרות בלבד( באוניברסיטת בר

בלימודים לתואר ראשון כבר בשנה"ל הקרובה תשע"ה, המכינה יוכלו להשתלב  לשלוש שנים. מסיימי
 וא מעוניין להתקבל.המחלקה אליה ה של לעמוד בתנאי הקבלהעל המועמד יהיה חלקות שונות. במ

 
 :ההמכינ מועדי

 .01.1.02 – 41.1.02  -תתקיים בין התאריכים  – יח"ל 5המכינה במתמטיקה 
 01:11 – 02:11יום  א', בין השעות :   ימי לימוד

 01:11 – 02:11יום ב', בין השעות        
 01:11 – 02:11יום ד', בין השעות        
 02:11 – 02:11יום ה', בין השעות        

 
 21.1.02 – 2.2.02 –תתקיים בין התאריכים   – יח"ל 5המכינה בפיסיקה 

 02:11 – 1:11ה', בין השעות  –ימים א'  ימי לימוד:
 

 :רישום למכינה
 מצ"ב טופס מועמדות למכינה. לצורך דיון בבקשתך, הנך מתבקש להעביר את המסמכים הבאים:    

 מלא )מצ"ב( מועמדותטופס . 0

 צילום ת"ז .4

  צילום תעודת בגרות .2

 צילום ציון הפסיכומטרי .2
 

 .05.1.02עד לתאריך  –מועד הרישום למכינה במתמטיקה 
 .41.7.02עד לתאריך       –למכינה בפיסיקה מועד הרישום 

 
     פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים.  :לתשומת לבך

 
 לשלוח  ניתןאת המסמכים  ניתן לדון בבקשה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים. הלא יהי

 . 5207151-12פרטים בטלפון ל mechina.kda@mail.biu.ac.il, או במייל: 7211112-12 בפקס:
 בברכת הצלחה!

 צוות המכינה הקדם אקדמית
 אוניברסיטת בר אילן
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