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ט"ז בשבט תשע"ז    ,ב"ה                                                                                                        
 2017 בפברואר  12     

 15219קד"א 
 לכבוד תלמידי המכינה,

 
 אילן-רישום ללימודים אקדמיים באוניברסיטת ברהנדון: 

 אביב לשנה"ל תשע"ח-באוניברסיטת תלו
 

אילן -באוניברסיטת בר תשע"ח ודים אקדמיים לשנה"לללימ החלה ההרשמה
 רישום לתלמידי המכינה.הלהלן הנחיות  אביב.-באוניברסיטת תלו
 

 :אילן-תהליך הרישום לאוניברסיטת בר

אילן:  -באתר של אוניברסיטת בר - באמצעות רישום באינטרנט בלבדהרישום מתבצע 
https://dory.os.biu.ac.il/BIR/ 

 
מוזנים במערכת האוניברסיטה ציוני הבגרות הנוכחיים  הרישוםבשלב  ,לבכם לתשומת

 שלכם, ולפיכך תקבלו הודעות על דחיית בקשתכם. 
 

אינם שאתם נבחנים בשנה זו ציוני הבגרות העדכניים  - לתלמידי המכינה הבגרותית
את גיליון באופן עצמאי  להעבירברים ישירות לאוניברסיטה, ובאחריות התלמיד ועמ

 למדור קבלת תלמידים. הציונים החדש ממשרד החינוך
 

 מכינה/תעודות ציונים ליוןיג העברת
די ב' של בחינות סמסטר ב', גיליון ציוני בתום המכינה, עם קבלת ציוני מוע

אילן, -אוטומטית למשרד לקבלת תלמידים בבר והמכינה/תעודת המכינה יועבר
 ובקשתכם תידון בשנית.

 
 עבור תלמידי המכינה מסתיים אילן -הרישום לאוניברסיטת בר – הרישום מועדי

  תלמיד שיירשם לאחר מועד זה, קבלתו תהיה בתנאי מקום פנוי. .2.7.17-ב
 

 אילן:-שעות קבלה במשרד לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר
  . 14:00 – 11:30' בין השעות , ג'אימים 
 .  10:30 – 8:30' בין השעות ה ,'בימים 

 .307המגדל מס' אילן, בניין -אוניברסיטת בר –מיקום המשרדים 
  5317000-03,  *9392: טלפון   bakabala.office@biu.ac.il: דוא"ל

 

 

 :אביב-תהליך הרישום לאוניברסיטת תל

אביב:  -הרישום מתבצע באמצעות רישום באינטרנט בלבד, באתר של אוניברסיטת תל
www.tau.ac.il/registration - אתר המידע הכללי 

www.ims.tau.ac.il/md/rishum/login.aspx - קישורית לביצוע ההרשמה 
 

 הייעודית המכינהתעודת ת סמסטר ב', בתום המכינה, עם קבלת ציוני מועדי ב' של בחינו
 .אביב, לדיון בבקשתכם-טית למשרד לקבלת תלמידים באוניברסיטת תלאוטומ תועבר
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רות שלכם במעמד ההרשמה לתואר עליכם לצרף צילום מאושר כחוק של מקצועות הבג

. האוניברסיטה דברתלמיד שזכאי לבגרות לא צריך לצרף יח"ל.  7-בהיקף שלא יפחת מ
 וך את נתוני הזכאים.מקבלת ישירות ממשרד החינ

את מסמכי המקור  באוניברסיטת ת"א ניתן להציג באגף הרישום –לגבי אישור מסמכים 
של ציוני הבגרות, ושם יצלמו את המסמכים ללא תשלום. זמנית, לצורך ההרשמה, אפשר 

 לשלוח צילום לא מאושר, ולאחר הקבלה תידרשו להציג את המקור.
 

על בוגרי המכינות אביב -לאוניברסיטת תלוונת הערה חשובה: בתהליך ההרשמה המק
)לא לציין "מכינת  אילן"-בר –לציין כי הנכם תלמידי "מכינה משותפת ת"א  הייעודיות
 .המתייחסת למכינה הבגרותית בלבד(-בר אילן"

 
החל מתאריך זה . 31.3.17-אביב מסתיים ב-הרישום לאוניברסיטת תל – הרישום מועדי

במתכונת של הרשמה מאוחרת. במתכונת זו, רשאיות תכניות ואילך, הרישום יתקיים 
  הלימוד לסגור את ההרשמה ללא הודעה מוקדמת.

 
 אביב:-שעות הקבלה במשרד רישום תלמידים באוניברסיטת תל

 .12:00 – 9:00ה' בין השעות -ימים א'
 .16:00 – 8:00יום ג' בין השעות 
 .7נר, חדר אביב, בניין וי-אוניברסיטת תל –מיקום המשרדים 

 6405550-03טלפון:        im@tau.ac.il: דוא"ל
 
 
 :בנושא הקבלה ללימודי התואר נחיות נוספותה

 תנאי הקבלה לתואר המבוקש, בהתאם כל לצורך הקבלה ללימודי התואר יש לעמוד ב
יש להתעדכן  ללמוד.לדרישות המחלקה במוסד האקדמי שבו הנכם מעוניינים 

 בדרישות הקבלה השונות באתרי האוניברסיטאות.

 אילן ולאוניברסיטת תל-הסבר והנחיות לבדיקת סיכויי הקבלה לאוניברסיטת בר-
 "חישוב ממוצע מכינה והערכת סיכויי הקבלה :אביב מפורטים בקובץ המצ"ב

 ".לתואר

  המכינה אינה פוטרת מעמידה בהצלחה בבחינת המיון באנגלית של המרכז הארצי
 .לבחינות והערכה

בחלק אנגלית  85יש לעמוד ברמה של  -אילן -לצורך קבלה לאוניברסיטת בר .1
 בבחינת אמי"ר. 185, או אמיר"םבבחינת הפסיכומטרי / 

בחלק אנגלית  100יש לעמוד ברמה של  -ב אבי-תללצורך קבלה לאוניברסיטת  .2
 .בבחינת אמי"ר 200בבחינת הפסיכומטרי / אמיר"ם, או 

, יש דורשות ציון גבוה יותר בבחינת המיון באנגליתות שישנן מחלקות בודד .3
 האוניברסיטאות. ילהתעדכן באתר

 .תלמידי המכינה יכולים להירשם לכל המחלקות 
  ינאי תהילהגב' תלמידים המעוניינים לקבל ייעוץ בנושא ייפנו לתיאום שיחה עם-

 יועצת המכינה. - מימון
 
 

 ,בברכת הצלחה
 

 צוות המכינה
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