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 לשיפור והשלמת בגרויותמכינה 
 

המכינה מיועדת לתלמידים המעוניינים להשלים ולשפר את ציוני הבגרות. במכינה ניתן ללמוד את 
 יח"ל(: 5כל מקצועות החובה וכן מגוון רחב של מקצועות מוגברים )

 
 ש"ש יח"ל מקצוע

 01-01 5/4/5 מתמטיקה
 01-01 4/5 אנגלית
 01 5 פיזיקה

 01 5 כלל/אקסטרנינתיב  -תנ"ך 
 01 5 גיאוגרפיה

 4 1 ספרות
 4/4 1/0 לשון, הבעה והבנה

 5 0 נתיב דתי -יחידה ו' + ט'  -תע"י 
 1 0 נתיב דתי -יחידה י'  -תע"י 

 1 0 חלק א' -מתכונת חדשה  -היסטוריה 
 5 0 חלק ב' -מתכונת חדשה  -היסטוריה 
 5 5 היסטוריה

 5 1 אזרחות
 1  כתיבה אקדמית

 
 בגרויות ייחודיות 

בחינות הבגרויות במקצועות מתמטיקה ופיסיקה הנן ייחודיות ומתקיימות במכינה ומוכרות על 
 ידי משרד החינוך.  

 
. של משרד החינוך ציוני בגרותבסיום המכינה התלמיד יקבל גיליון ציונים של המכינה וגיליון 

כל מקצוע יחושב לצורך קבלה לתואר הציון הגבוה מבין   -יתרון ללומדים לתואר בבר אילן
 .אילן, ובתנאי זכאות לבגרות ממשרד החינוך-באוניברסיטת בר

הוועדה לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר אילן תמתין לציוני הבוגרים ובקשתם תידון מיד עם 
 ( לצורך קבלה ללימודים.1105יולי -קבלת התוצאות ממועד קיץ תשע"ה )יוני

 שנים מסיום המכינה. 5-לציוני המכינה תקפים 
 

 חודשים( 9: שנה אקדמית )משך המסלול
 

 : תנאי קבלה
 .בעלי זכאות לתעודת בגרות .א
יח"ל בציון עובר, בתנאי שיוכלו להשלים את  7בהיקף של מינימום  תבעלי בגרות חלקי .ב

 לימודיהם לקראת זכאות לתעודת בגרות, בהתאם לתכנית הלימודים במכינה.

 לפחות, או מבחן כניסה )פרטים במכינה(. 551ציון פסיכומטרי  .ג
 
 

לעומדים בדרישות הקורס באנגלית תהיה זכאות להיבחן  – פטור מלימודי אנגלית באוניברסיטה
 במבחן פטור באנגלית.

 
 יקנה פטור מקורס הבעה עברית באוניברסיטה. 66סיום הקורס בציון  – כתיבה מדעית

 
 

 


