
 תתכניות ייעודיולמערך 
 והמכינות הקדם אקדמיות

 אקדמיות-הקדםמשרד המכינות 

The Center for Designated 
Programs &  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 •  ישראל0252900אילן )ע"ר(, רמת גן -בראוניברסיטת ,  

1 
 

 

 בס"ד

 

 

 המכינה הקדם אקדמית ידיעון 

 אילן-בר אוניברסיטת

 

 

 תשע"חת הלימודים שנ

 

(2017-2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 תתכניות ייעודיולמערך 
 והמכינות הקדם אקדמיות

 אקדמיות-הקדםמשרד המכינות 

The Center for Designated 
Programs &  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 •  ישראל0252900אילן )ע"ר(, רמת גן -בראוניברסיטת ,  

2 
 

 בס"ד
 
 

 ,*מועמד/ת יקר/ה
 

 מכינה.ברכותינו על הצטרפותך ל
ללימודיך באחת מתכניות הלימוד במכינה. קריאה ועיון ון זה מכיל מידע חיוני הקשור ידיע

 ון יחסוך לך זמן ואמצעים, ויסייע לך רבות במהלך לימודיך.ידיעב
 

לקידומם של תלמידי מזה שנים  פועלת  אילן-ברהמכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת 
 המכינה לקראת שילובם בלימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה. 

מת מגוון של מסלולי לימוד אשר נועדו להכשיר את הלומדים ללימודים המכינה מקיי
אקדמיים ברמה גבוהה, על ידי הקניית כלים והרגלי למידה נכונים והרחבת השכלתם 
בתחומי מדעי הרוח, החברה, הטבע והמדעים המדויקים, ולשפר את סיכויי הקבלה 

 ללימודים אקדמיים באווירה לימודית, אישית ותומכת.
לת המכינה וצוות ההוראה ילוו אותך לאורך כל לימודיך ביעילות ובמסירות, ויסייעו הנה

 להגשמת שאיפותיך.
 

חובתו של כל לומד לקרוא ולדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות כאן, ואלו 
שתתפרסמנה על ידי הגופים המוסמכים. במהלך הלימודים על הלומד לעקוב אחר ההודעות 

 מכינה.באתר ההמתפרסמות 
כניות הלימוד, ס שינויים בכל התקנות, הנהלים ותאת הזכות להכני המכינה שומרת לעצמה

 ן זה.ידיעווכן להוסיף לשנות או לגרוע פרטים, הכלולים ב
 

 אילן.-ברלך שנת לימודים נעימה והצלחה רבה בלימודיך באוניברסיטת  יםמאחלו אנ
 

 בברכת הצלחה,
 
 
 

 משה-שרית בן                                               אפשטיין פרופ' גיל                  
 ות הקדם אקדמיותמנהלת המכינ                       לתכניות ייעודיות ראש מערך         

 
 
 

 . בלבד * ידיעון זה מיועד לנרשמים ללימודי המכינה הקדם אקדמית לשנה"ל תשע"ח
 , לפי שיקול דעתה. מעת לעת לבצע שינויים בידיעון זה * המכינה שומרת לעצמה את הזכות

 .המינים לשני מתייחס אך נוחות מטעמי  זכר בלשון מנוסח זה בידיעון הכתוב* 
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 12 .............................................................................................................................. :לרמה מרמה מעבר
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 מבנה תפקידים במכינה

   סגל ניהולי
 Gil.Epstein@biu.ac.il ראש מערך המכללות והמכינות פרופ' אפשטיין גיל

 Dov.Levitan@biu.ac.il ראש מינהל המכללות והמכינות דב ד"ר לויטן

 Saritbm@biu.ac.il המכינהמנהלת  בן משה שרית

 Tehila.yanay@biu.ac.il יועצת המכינה התהיל מימון-ינאי

       

   סגל מנהלי
 Eli.tabib@biu.ac.il  רכז מכינה טביב אליהו

 Meir.Hofman@biu.ac.il רכז מכינה הופמן מאיר

 Keren.Amran@biu.ac.il  רכזת מלגות עמרן קרן

 Talya.frenkel@biu.ac.il מזכירה ה                           פרנקל טלי

 Moria.werthim@biu.ac.il מזכירה ורטהיים מוריה

 Hodaya.peretz@biu.ac.il מזכירה פרץ הודיה

   

   מקצוע סגל רכזי

 Nilly.madar@gmail.com פיזיקהרכזת  וילצ'יק נילי-מדר ד"ר

 Rut.Bitan@biu.ac.il     מדעיתכתיבה רכזת  ביתן כהן רות ד"ר

 Sigal.cohen@biu.ac.il מתמטיקה רכזת לכהן טולדנו סיג גב'

 Susangalebb@gmail.com רכזת אנגלית                              גב' גל סוזן

                        

 מיקום ושעות קבלה
   5290002מיקוד: רמת גן, , אילן-אוניברסיטת ברמכינה קדם אקדמית,  כתובת:

 המופיעה באתר האוניברסיטה. במפת הקמפוס. ניתן להיעזר 210חדר  403ן יבני

 03-7369904פקס:  03-5318406, 03-5354079, 03-5317956 טלפונים:

 .13:00-09:00ה' בין השעות  -ימים א'  שעות קבלה:

 Mechina.kda@biu.ac.il מייל המכינה:

 Mechina-kda.biu.ac.il :אתר המכינה

 ".טפסים" –תחת "מידע לסטודנט"   המכינה טופס פנייה שנמצא באתרלפנות למכינה באמצעות ניתן 

 
 
 
 

  

http://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf
http://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf
http://mechina-kda.biu.ac.il/formes
http://mechina-kda.biu.ac.il/formes
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  ייעודיות מכינות

  לימודים כניותות קבלה תנאי, לימוד מסלולי

מסלולי בשלושה אביב מכינות ייעודיות -מקיימת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אילן-בראוניברסיטת 

 לימוד:

 מסלול מדעים מדויקים והנדסה .א

  מסלול מדעי הטבע .ב

 מסלול מדעי החברה והרוח .ג

 

 מטרת המכינות:

 הקניית כלים והרגלי למידה ברמה אקדמית גבוהה, ושיפור סיכויי הקבלה לתואר. .1

 אילן-ברבאוניברסיטת ת בקבלה ללימודי תואר ראשון תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרו .2

הסף של האוניברסיטה ש לעמוד בדרישות ילצורך קבלה ללימודי התואר ואוניברסיטת תל אביב. 

 . (, ראיון אישי וכד', מבחן אמיר/םפסיכומטריובדרישות מסלול הלימודים המבוקש )

 ואר במוסדות אחרים באחריותו של המועמד. קבלה לתבדיקת קבילות תעודת המכינה בהערה: 

 

 יתרונות המסלול הייעודי:

 תעודת המכינה מהווה חלופה לתעודת הבגרות בקבלה לתואר. –תעודת המכינה   .1

אילן -הוועדה לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר – שמירת מקומות ברישום לאוניברסיטה  .2

, ובקשתם תידון עם קבלת תעודת בשנה העוקבת אביב תמתין לציוני הבוגרים-ובאוניברסיטת תל

 בכל מוסד אקדמי.הנהוגים רישום הלי הועפ"י נהירשם באחריותו של התלמיד ל המכינה הייעודית.

, בהתאם בלבד אילן-בראוניברסיטת ב –פטור מקורס כתיבה מדעית/אקדמית בתואר הראשון   .3

 לנוהלי האוניברסיטה.

ו יעמד אשר לבוגריםיוענק  –אילן-אקדמי מלימודי אנגלית לתואר ראשון באוניברסיטת בר פטור .4

 המפורטים בהמשך מסמך זה.בקריטריונים הנדרשים של המכינה, 

 

 פירוט מסלולי הלימוד הייעודיים בעמוד הבא.
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 מדעים מדויקיםלהנדסה ומכינה ייעודית  .א

 06.07.2018 – 22.10.2017 :תאריכי המכינה

 )שעות שבועיות(.ש"ש  38-36בשבוע בהיקף של  ימי לימוד 5, סמסטרים( 2) חודשים 9 :משך המכינה

 יח"ל 5 ברמת מתמטיקה :כנית הלימודיםת

 יח"ל 4/5 ברמת אנגלית   

 יח"ל  5 ברמת פיזיקה   

 אקדמיתכתיבה    

 [.ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והיקף ש"ש]

 

 :למדעים מדויקים והנדסה הייעודיתמכינה תנאי קבלה ל

 תנאי הקבלה הבאים: בכליש לעמוד 

יכולים ללמוד רות חובה, כולל חיילים בחופשה ללא תשלום, אינם י)חיילים בשומעלה  18גיל  .1

 במכינה בתקופת שירותם(. 

 שנות לימוד. 12 .2

 גרות סופיים(.ומעלה )ציוני ב 55 –יח"ל בבגרות בציון עובר  7מינימום  .3

  *דמבחן מימ" / פסיכומטריתהבחינה ב 500ציון מינימום  .4

  **מימ"ד / פסיכומטריה בחלק הכמותי של 115ציון מינימום  .5

  **בבגרות במתמטיקה יח"ל 4 רמתב 70 ןציומינימום  .6

 

 מבחני מימד ומיון במתמטיקה*

 הסבר על אר(.  תולימודי הלא ל)מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה בלבד  ד"מבחן מימ*

 . מסמך זההמשך באו  באתר המכינה ניתן לקבל הקרובופרטים על מועד הבחינה מבחן המימ"ד 

  מה המתאימה במתמטיקה כמפורט בסעיפיםבתנאים לרמועמד שאינו עומד  - מבחן מיון במתמטיקה**

או   באתר המכינה חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה ,הסבר מלא במתמטיקה. מבחן מיוןיידרש לעבור , 5-4

 בהמשך מסמך זה.

 

 מקרים חריגים של אי עמידה בתנאי הקבלה יועלו לדיון בוועדת חריגים.

בקבלה למכינה בלבד. לצורך קבלה ללימודי התואר יש לעמוד הבהרה: תנאי הקבלה המפורטים לעיל הם 

 בדרישות המחלקות כמפורט בידיעון האוניברסיטה.

 

 ,פיזיקהות מדעים מדוייקים )למחלק, הנדסהלפקולטה ל :באוניברסיטת בר אילן מסלול זה מיועד לקבלה

 .מדעי המוח -וללימודים בין תחומים  (מתמטיקה, מדעי המחשב

http://mechina-kda.biu.ac.il/meimad_test
http://mechina-kda.biu.ac.il/meimad_test
http://mechina-kda.biu.ac.il/node/710
http://mechina-kda.biu.ac.il/node/710
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ל אביב: ממסלול מדעים מדוייקם ניתן להתקבל לכל מסלולי הלימוד באוניברסיטת תל באוניברסיטת ת

  לא ניתן ללמוד בשנה העוקבת ללימודים(.ורפואת שינים לא רפואה אביב למסלולי 

 

 מכינה ייעודית למדעי הטבע .ב

 06.07.2018 – 22.10.2017 :תאריכי המכינה

 ש"ש )שעות שבועיות(. 38-35 בשבוע בהיקף של  לימודימי  5, סמסטרים( 2) חודשים 9 :משך המכינה

 יח"ל 4מתמטיקה ברמת : תכנית הלימודים

 יח"ל 4/5אנגלית ברמת    

 יח"ל  3פיזיקה ברמת    

 יח"ל 3כימיה ברמת    

 אקדמיתכתיבה    

 [.ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והיקף ש"ש]

 

 :למדעי הטבע הייעודיתמכינה תנאי קבלה ל

 תנאי הקבלה הבאים: בכליש לעמוד 

יכולים ללמוד רות חובה, כולל חיילים בחופשה ללא תשלום, אינם יומעלה )חיילים בש 18גיל  .1

 במכינה בתקופת שירותם(. 

 שנות לימוד. 12 .2

 גרות סופיים(.ומעלה )ציוני ב 55 –יח"ל בבגרות בציון עובר  7מינימום  .3

  *דמבחן מימ" / פסיכומטריתהבחינה ב 500ציון מינימום  .4

  **מימ"ד / פסיכומטריבחלק הכמותי של ה 100ציון מינימום  .5

 **בבגרות במתמטיקה יח"ל 3 רמתבומעלה  85 ןציו .6

 

 מבחני מימד ומיון במתמטיקה*

 הסבר על אר(.  תולימודי הלא ל)מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה בלבד  ד"מבחן מימ*

 . מסמך זההמשך באו  באתר המכינה ניתן לקבל הקרובופרטים על מועד הבחינה מבחן המימ"ד 

 מה המתאימה במתמטיקה כמפורט בסעיפים בתנאים לרמועמד שאינו עומד  - מבחן מיון במתמטיקה**

או   באתר המכינה חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה ,הסבר מלא במתמטיקה. מבחן מיוןיידרש לעבור , 5-4

 בהמשך מסמך זה.

 

 חריגים.מקרים חריגים של אי עמידה בתנאי הקבלה יועלו לדיון בוועדת 

הבהרה: תנאי הקבלה המפורטים לעיל הם בקבלה למכינה בלבד. לצורך קבלה ללימודי התואר יש לעמוד 

 בדרישות המחלקות כמפורט בידיעון האוניברסיטה.

 

http://mechina-kda.biu.ac.il/meimad_test
http://mechina-kda.biu.ac.il/meimad_test
http://mechina-kda.biu.ac.il/node/710
http://mechina-kda.biu.ac.il/node/710
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ולוגיה, ביולוגיה חישובית למחלקה למדעי החיים, ביוטכנ :מסלול זה מיועד לקבלה באוניברסיטת בר אילן

 .וכימיה

.פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת ,אביב: כימיה באוניברסיטת תל  

 
 

 מכינה ייעודית למדעי החברה והרוח .ג

 06.07.2018 – 22.10.2017 :תאריכי המכינה

 ש"ש )שעות שבועיות(. 34-32בשבוע בהיקף של  ימי לימוד 4, סמסטרים( 2) חודשים 9 :משך המכינה

 יח"ל 3/4מתמטיקה ברמת : תכנית הלימודים

 יח"ל 4/5אנגלית ברמת    

 מדעיתהכתיבה מיומנויות ה   

 מתודולוגיה   

 קורסים במדעי החברה: מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה, מדעי המדינה   

 [.ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והיקף ש"ש]

 

 :למדעי החברה והרוח הייעודיתמכינה תנאי קבלה ל

 תנאי הקבלה הבאים: בכליש לעמוד 

יכולים ללמוד רות חובה, כולל חיילים בחופשה ללא תשלום, אינם יומעלה )חיילים בש 18גיל  .1

 במכינה בתקופת שירותם(. 

 שנות לימוד. 12 .2

 גרות סופיים(.ומעלה )ציוני ב 55 –יח"ל בבגרות בציון עובר  7מינימום  .3

  ד*מבחן מימ" / פסיכומטריתהבחינה ב 420ציון מינימום  .4

 יח"ל יש לעמוד בשני תנאי הקבלה הבאים**: 4מתמטיקה ברמת למעוניינים ללמוד  .5

  מימ"ד / פסיכומטריבחלק הכמותי של ה 100ציון מינימום  .א

 בבגרות במתמטיקה יח"ל 3 רמתבומעלה  85 ןציו .ב

יח"ל נדרש במסלול מדעי החברה למעוניינים להתקבל ללימודי תואר במקצועות  4מקצוע מתמטיקה 

 מנהל עסקים, אדריכלות.הבאים: כלכלה, חשבונאות, 

 

 מבחני מימד ומיון במתמטיקה*

 הסבר על אר(.  תולימודי הלא ל)מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה בלבד  ד"מבחן מימ*

 . מסמך זההמשך באו  המכינהבאתר  ניתן לקבל הקרובופרטים על מועד הבחינה מבחן המימ"ד 

, 4בתנאים לרמה המתאימה במתמטיקה כמפורט בסעיף מועמד שאינו עומד  - מבחן מיון במתמטיקה**

או   באתר המכינה חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה ,הסבר מלא במתמטיקה. מבחן מיוןיידרש לעבור 

http://mechina-kda.biu.ac.il/meimad_test
http://mechina-kda.biu.ac.il/node/710
http://mechina-kda.biu.ac.il/node/710
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 בהמשך מסמך זה.

 מקרים חריגים של אי עמידה בתנאי הקבלה יועלו לדיון בוועדת חריגים.

מודי התואר יש לעמוד הבהרה: תנאי הקבלה המפורטים לעיל הם בקבלה למכינה בלבד. לצורך קבלה ללי

 בדרישות המחלקות כמפורט בידיעון האוניברסיטה.

 
לכל המחלקות בפקולטות למדעי החברה, הרוח  :מסלול זה מיועד לקבלה באוניברסיטת בר אילן

 ומשפטים.
יש לשים לב כי ללימודי  באוניברסיטת תל אביב: לכל שאר מסלולי הלימוד באוניברסיטת תל אביב:

   יח"ל. 4אדריכלות, חשבונאות, ניהול כלכלה יש ללמוד מתמטיקה ברמת 
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  –ה ייעודית למדעים מדויקים והנדס/ מכינה קדם מכינה -"הישגים להייטק" .ד

 המעוניינים ללמוד הנדסה ומקצועות המדעים המדויקיםמלווה תלמידים התכנית  :מטרת התכנית

המכינה הייעודית קדם המכינה או מעניקה סיוע רחב הכולל מימון החל משלב ו ,אילן-באוניברסיטת בר

 .מדעים מדויקים והנדסה, ועד סיום לימודי התואר

מכינה, כהכנה קדם התלמידים שאינם עומדים בתנאי הקבלה למכינה, יילמדו במסלול  :קדם מכינה

המכינה ארבעה חודשים בין החודשים לקראת המכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה. משך קדם 

הייעודית למדעים  יאפשר קבלה למסלול המכינה בהצלחה קדם המכינהמעבר מסלול  .2017ספטמבר -מאי

 מדויקים והנדסה.

 בקריטריונים הנדרשים מבחינה פדגוגית העומדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית : מועמדים קהל יעד

 אקונומית.-וסוציו

 15.9.17 - 14.5.17 :קדם המכינה תאריכי

 ש"ש )שעות שבועיות(. 32של  בהיקףכארבעה חודשים,  :משך קדם המכינה

 יסודות במתמטיקה :כנית הלימודיםת

 זיקהיסודות בפי                         

 מיומנויות באנגלית    

 מיומנויות בכתיבה אקדמית     

 אסטרטגיות למידה.    

  :מכינהתנאי הקבלה לקדם 

 *שנות לימוד 12תעודת  .1

 .עמידה במבחן התאמה ללימודי מדעים מדויקים והנדסה .2

 .חברתי של משרד הביטחון ומשרד החינוך-אקונומית ע"פ מפתח כלכלי-התאמה סוציו .3

 

 וועדת חריגים.דיון בשנות לימוד יועלו ל 12*מועמדים ללא 

 

 .באתר המכינהעל תהליך הקבלה לתכנית ניתן למצוא פרטים נוספים 

  

http://mechina-kda.biu.ac.il/high_tech_achievements
http://mechina-kda.biu.ac.il/high_tech_achievements
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 שקלול ממוצע המכינה הייעודית והערכת סיכויי הקבלה לתואר
 בתום המכינה הייעודית תוענק לבוגרי המכינה תעודת מכינה הכוללת את פירוט ציוני המכינה 

 ממוצע מכינה סופי: ים שלשקלול שניו

למעוניינים להתקבל לתואר  –אילן -שקלול ממוצע ע"פ שיטת החישוב של אוניברסיטת בר .1

 אילן.-באוניברסיטת בר

למעוניינים להתקבל לתואר  –אביב -שקלול ממוצע ע"פ שיטת החישוב של אוניברסיטת תל  .2

 אביב.-באוניברסיטת תל

לחישוב הערכת כן, עודית ושלה לשקלול ממוצע תעודת המכינה היימלכל אוניברסיטה שיטת החישוב 

 סיכויי הקבלה לתואר. להלן קישור עם הסבר ופירוט שיטת החישוב לפי שתי האוניברסיטאות:

kda/shared/khyshvb_mmvts_mkynh_vhrkt_sykvyy_hqblh_ltvr.pdf-s/mechinakda.biu.ac.il/file-http://mechina 

 בסוף מסמך זה. 1כנספח מופיע גם 

 
 קורס אנגלית במכינה הייעודית

  :שיבוץ לרמת אנגלית

יח"ל באנגלית בשנת הלימודים ייקבע עפ"י ציון חלק האנגלית במבחן  5-ו 4לרמות  השיבוץ

 /מימ"ד/אמי"ר, בהתאם לקריטריונים הבאים:הפסיכומטרי

 יח"ל.  5שיבוץ לרמת  -ומעלה 100( ציון 2 יח"ל     4שיבוץ לרמת -100-ון נמוך מ( צי1 

 :לרמה מרמה מעבר

 הגשת בקשה מסודרת בכתב יתאפשר בתנאי  – יח"ל 4יח"ל לרמת  5מרמת אנגלית  מעבר

 ר מועד זה לא יאושרו.בקשות שיועברו לאח .חודש מיום תחילת המכינה עדלמזכירות המכינה, 

 יתאפשר בתנאי מעבר מבחן מעבר שיתקיים בשבוע – יח"ל 5יח"ל לרמת  4מרמת אנגלית  מעבר 

דרש להגיש בקשה מסודרת בכתב למזכירות , ייבקש לגשת למבחןיישל המכינה. תלמיד ש השני

 .ללימודים הראשון השבוע תום עד, המכינה

 :מכינהה במסגרת הנלמד אנגלית מקורס פטור

להיבחן זכאים  –באמי"ר  234בחלק אנגלית של הפסיכומטרי/אמיר"ם, או ציון  134בעלי ציון  תלמידים

 הקריטריונים והנהלים של המכינה. המקנה פטור מקורס אנגלית במכינה, ע"פ בתחילת השנה במבחן

שיעברו את הבחינה יהיו זכאים לפטור מנוכחות בקורס אנגלית במכינה, והרכב הציון הסופי  תלמידים

מטלות נוספות שיידרשו להגיש  2בקורס אנגלית בתעודת המכינה יהיה מורכב מציון מבחן הפטור + 

   במהלך השנה.

  פסיכומטרי/אמיר"םב 134/234של תחילת סמסטר א', והשיגו ציון תלמידים שלא נבחנו במבחן הפטור 

שבין יהיו רשאים לגשת למועד השני שיתקיים בתקופת מבחנים ועד סוף סמסטר א',  סמסטר א' במהלך

 הסמסטרים. 

 באנגלית המבחן תתהעמידה ב תנאי את מחליף ואינו אקדמי ואינהקורס באנגלית שנלמד במכינה  :הערה

   בקבלה לאוניברסיטה. הנדרש בציון/ם אמיר מבחן/ריהפסיכומט של

http://mechina-kda.biu.ac.il/files/mechina-kda/shared/khyshvb_mmvts_mkynh_vhrkt_sykvyy_hqblh_ltvr.pdf
http://mechina-kda.biu.ac.il/files/mechina-kda/shared/khyshvb_mmvts_mkynh_vhrkt_sykvyy_hqblh_ltvr.pdf
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 מבחן מימ"ד
בחן כניסה למכינות הקדם מבחן מימ"ד הוא מבחן ידע של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, המהווה מ

 הםלשאין  יםד למועמד"מקיימת מבחן מימ אילן-ברהמכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת  אקדמיות.

 ד ממסלולי הלימוד הקיימים במכינה.לאחלהתקבל  יםציון פסיכומטרי ומבקש

ד אינו מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה לאקדמיה, אלא מבחן קבלה "חשוב לציין כי מבחן מימ

 בלבד. הלמכינ

ומורכב  ,ד מורכב משלושה תחומי לימוד: אנגלית, עברית ומתמטיקה"מבחן מימ – "דמרכיבי מבחן מימ

 בררתיות )אמריקאיות(.-שניים עד ארבעה בכל תחום. שאלות המבחן הן רב - קיםרמשמונה פ

 כשלוש שעות וחצי. – משך המבחן

 ם במעבדת מחשבים של האוניברסיטה.המבחן הינו ממוחשב, ומתקיי

. ציוניהם של הנבחנים מועברים 640עד  83ד נעים בטווח של "ציוניו של מבחן מימ – "דציוני מבחן מימ

ומופיעים גם באתר האינטרנט של "המרכז הארצי לבחינות ולהערכה" באופן  הבחינהמיום כשבוע  הלמכינ

נגיש לכל נבחן לפי פרטים אישיים: שם, מספר תעודת הזהות ומספר אסמכתא המופיע עם תחילת המבחן 

 מס' האסמכתא!()חשוב לשמור את 

 ש"ח. 200  - עלות מבחן מימ"ד

מופיע מידע על מבנה המבחן, מרכיביו, הכנה למבחן וכן מבחן באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

 ד לדוגמה, המיועד לתרגול והתנסות אישית."מימ

 

 מבחן מיון במתמטיקה 
יח"ל נדרשים לעמוד בתנאי קבלה  הבאים )בכל  5או  4המעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמת  תלמידים

 התנאים(: 

 :יח"ל 5למתמטיקה  .1

 בפסיכומטרי / מימ"ד כמותיבחלק  115ציון של מינימום  .א

 יח"ל 4בבגרות במתמטיקה ומעלה  70 ציון .ב

 :יח"ל 4למתמטיקה  .2

 בחלק הכמותי בפסיכומטרי / מימ"ד 100ציון של מינימום  .א

 יח"ל 3בבגרות במתמטיקה ומעלה  85 ציון .ב

 .טיקהבמתמ יידרש לעבור מבחן מיון ,לעילהמפורטים מהנתונים  באחדמועמד שאינו עומד 

 .במתמטיקה מיוןהלגשת רק למועד אחד של מבחן  כל מועמד יכול

 .באתר המכינה מפורטים ומועד המבחן מבחן לדוגמהחומרי הלימוד, 

  

http://mechina-kda.biu.ac.il/node/710
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 אילן -פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון באוניברסיטת בר
 יח"ל במכינה הייעודית יהיו  4/5תלמידים הלומדים במסגרת לימודי אנגלית 

 אילן.  -זכאים לגשת למבחן המקנה פטור אקדמי מלימודי אנגלית לתואר ראשון באוניברסיטת בר

 .אילן בלבד-הפטור תקף לאוניברסיטת בר

 

 הזכאות לגשת לבחינה זו הינה על סמך ציון המכינה הסופי בקורס אנגלית, לפי הקריטריונים הבאים: 

 יח"ל  5ברמת אנגלית  80נה סופי ציון מכי -

 יח"ל.  4ברמת אנגלית  90ציון מכינה סופי  -

ניתן להיבחן בבחינה זו במועד אחד בלבד, על פי לוח הבחינות של היחידה לאנגלית שפה זרה של 

 אילן, ואשר נקבע על ידה בנפרד מלוח הבחינות של המכינה.-אוניברסיטת בר

 .היא בעלות נוספת )המחיר נקבע ע"י המחלקה לאנגלית( בחינת הפטור

 
 מלגות 

 .מלגות שכר לימוד ומלגות קיוםבמסגרת לימודי המכינה ניתן לקבל 

הכלכלי ובכפוף לקריטריונים של , בהתאם למצב 26-19 מוענקות לתלמידי המכינה בגילאי שכ"למלגות 

 משרד הביטחון ומשרד החינוך.

שנים מיום השחרור,  5מוענקות לתלמידי המכינה בוגרי שירות צבאי/לאומי, בטווח של  מלגות קיום 

 בהתאם למצב הכלכלי ובכפוף לקריטריונים של משרד הביטחון.

מלגת קיום. לאחר שנה מיום  %200שכ"ל +  %100-ל םעד לשנה מיום השחרור זכאי יםבודד חיילים

 של התלמיד. תיבדק בהתאם למצבו הנוכחי הזכאות למלגה –השחרור 

 www.hachvana.mod.gov.il  של הקרן להכוונת חיילים משוחררים: פרטים נוספים באתר

 למלגה?כיצד ניתן להגיש בקשה 

 רתנמסופירוט המסמכים שיש להגיש נמצאים בערכת ההרשמה למכינה, הטפסים לבקשת מלגה 

 לרכזת המלגות במכינה.  להעביר. את הטפסים והבקשות יש הלתלמידים בעת ההרשמ

 המכינה תעביר את הבקשה לדיון בוועדת מלגות במשרד הביטחון ומשרד החינוך.

 לא תידון בוועדת מלגות. –בקשה שלא תוגש במלואה עם כל המסמכים הנדרשים 

  בכל חודש. %80-שלא תפחת מ ,המלגה מותנית בנוכחות סדירה בכל השיעורים במהלך לימודי מכינה

 נוהל נוכחות בשיעורים :ראה

        גם מכספי הפיקדון.ניתן לממן את שכר הלימוד  -פיקדון כספיממימון 

  

https://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/Pages/default.aspx
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  נוהל נוכחות
  בכל השיעורים. חובההנוכחות בלימודים במכינה הינה 

  מילואים,  -בכל מקרה של היעדרות יש למלא טופס היעדרות משיעורים ולצרף אישורים מתאימים
 מחלה, אשפוז וכו'.

  נוכחות דוחותפי -בחודש, ונבדקת בתום כל חודש על 80%הנוכחות בשיעורים חייבת להיות מינימום 
 .ללא קשר לסטאטוס התלמיד )מלגאי או לא מלגאי(, המרצים של

 .היעדרות בגין מילואים או אשפוז נחשבת כהיעדרות מאושרת, ובתנאי הצגת מסמכים 

 .איחור נחשב לחיסור 

 י המרצה סימן אותו כנוכח בשיעורים שהופיע.באחריות התלמיד לוודא כ 

  ות הבאות:יחולו עליו הסנקציבחודש  20%שנעדר מעל מלגאי תלמיד 

 

 זכאי מלגת שכ"ל  זכאי מלגת קיום + מלגת שכ"ל חודשי היעדרות חריגה

 מכתב התראה  הקפאת מלגת קיום לחודש חודש ראשון 

 הקפאת שכ"ל לחודש הקפאת מלגת קיום + שכ"ל לחודש ברצףחודש שני 

 מכתב התראה  הקפאת מלגת קיום לחודש לא ברצףחודש שני 

 איפוס סיוע  איפוס סיוע  חודש שלישי

 
יחויבו ביתרת שכר  -שיופסקו לימודיהם בגין היעדרות  ,הממומנים והלא ממומנים ,כל הלומדים במכינה

 .תקנון שכ"להלימוד, בהתאם לנוהל 

  



 תתכניות ייעודיולמערך 
 והמכינות הקדם אקדמיות

 אקדמיות-הקדםמשרד המכינות 

The Center for Designated 
Programs &  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 •  ישראל0252900אילן )ע"ר(, רמת גן -בראוניברסיטת ,  

16 
 

 נוהלי בחינות וציונים
 ועפ"י נוהלי מדור בחינות של האוניברסיטה ידי הנהלת המכינה-מערכת הבחינות נקבעת על.  

 באתר המכינה וכן באתר האוניברסיטה ועדי הבחינות במקצועות השונים יפורסמו מראש מ

 "מועדי בחינות". -"מידע אישי לסטודנט" -ב

 מועד בחינה -ע כללי לסטודנט"תות הבחינות יפורסמו יום קודם לכן באתר האוניברסיטה, ב"מידכי"

 ומיקומה".

 כל קורס הרכב מטלות בעלי משקלים שונים. על מנת לקבל ציון סופי בכל קורס יש לגשת למבחנים ל

בשני הסמסטרים )מועד א' או ב' בכל סמסטר( וכן מטלות הקורס השונות )כגון בחנים, עבודות, 

 אי קבלת ציון במבחן/מטלה לא יאפשר מתן ציון סופי בתעודת המכינה. פרזנטציה, תרגילים וכד'(. 

  ו/או לשימוש בציוד עזר לרבות: מילון, דיסקמן וכיו"ב, אשר אושרו  בבחינות להתאמותתלמיד הזכאי

  הציוד הנ"ל. אתעל ידי יועצת המכינה, חייב לדאוג לציוד הנדרש. אין המכינה מספקת 

נים המתקיימים על ידי מדור בחינות של האוניברסיטה, ואינן תקפות ההתאמות בבחינות תקפות למבח

 למבחנים/בחנים פנימיים המתקיימים במהלך שנת הלימודים. 

 :'ב עדימו

  .ההרשמה למועדי ב' הנה על פי הכללים הקיימים באוניברסיטה 

 ב למועד אוטומטית רשום -' א למועד הופיע/לא ומטה 70 ציון שקיבל למידת.' 

 רשאי להיבחן במועד ב', בתנאי שיירשם עד שבוע לפני  הבחינה.  -ומעלה  71קיבל ציון תלמיד ש

 אישי לסטודנט" באתר האוניברסיטה.הרישום לשיפור ציון )מועד ב'( הוא דרך ה"מידע ה  

   ימים לפני הבחינה. הרשמה  7יום לפני מועד הבחינה, ונסגר  17נפתח  ציון לשיפורהרישום באינטרנט

 במדור בחינות. תועד יום הבחינה, כולל יום הבחינה, מתבצע 7-מהיום ה

  כל תלמיד שזכאי להתאמות בבחינות ונרשם למועדי ב', מחויב לעדכן את המכינה במקצועות שאליהם

ההתאמות לבחינות מועדי ב'. תלמיד שלא ידווח  נרשם, עד שבוע לפני הבחינה, וזאת כדי לקבל את

למכינה בזמן על רישום למועדי ב', לא יונפקו לו ההתאמות שאושרו לו והשתתפותו במבחן תהיה ללא 

באחריות התלמיד לקחת את אישור ההתאמות ממשרדי  ההתאמות המתאימות, על כל המשמע מכך.

 המכינה לפני מועד הבחינה ולהציגם בפני המשגיחים.

 ש שני מועדים: מועד א' לכל בחינה יכאשר  ,בלבד אחד שבוע פני על במרוכז יתקיימו' ב מועדי בחינות

 וב'.

  הקושי ברמתזהים אינם  'ב מועדוא'  מועדמבחני . 

 הקובע הציון הוא מבחן בכל המועדים שני מבין האחרון הציון . 

 רעור על ציונים:  ע

  ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה 3תוך על ציון בבחינה חייב לעשות זאת  לערערתלמיד המבקש 

. ערעור לערעור נימוק בצירוף, הקורס מרצה מול ישירות במייל ייעשה הערעור. האוניברסיטה  באתר

 ימים לא יובא לדיון.  3וגש לאחר אשר י
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  .מחברות הבחינה נסרקות וניתן לצפות בהן דרך "המידע האישי" שבאתר האוניברסיטה 

  .ערעור עלול לגרור הורדת ציון 

  .הערכת מרצה נתונה לשיקול דעתו של מרצה הקורס בלבד 

 .הציון שייקבע בעקבות הערעור הוא הציון הסופי, ואין מקום לערעור נוסף 

 
 לקויות למידה והתאמות בבחינות

בבחינות, לתלמידים שעברו בעבר אבחון לקויות  במסגרת לימודי המכינה תינתן אפשרות לקבלת התאמות

 בחון במהלך המכינה.למידה או שיעברו א

לצורך בדיקת הזכאות ואישור ההתאמות בבחינות, יש להעביר ליועצת המכינה את האישורים הרלוונטיים 

 המזכים בהתאמות:

 ה.עותק של אבחון לקויות למיד 

 יש לצרף תעודת עולה. – לתלמידים שזכאים להתאמות עולה חדש 

 יש לצרף אישורים רפואיים רלוונטיים. – לתלמידים שזכאים להתאמות מסיבות רפואיות 

 לא יאושרו התאמות בבחינות ללא הצגת המסמכים המתאימים.

  ומעלה 25נבחנים בגיל 

  .25תקפים עד שהנבחן יגיע לגיל האבחון מהתיכון והאישור על התאמת דרכי היבחנות 

 .ומעלה חייבים להעביר איבחון חדש ומעודכן 25בני  נבחנים

 תלמידים שניגשים לאבחון במהלך לימודי המכינה

בחון נמשך כחודשיים, ולכן מומלץ להתחיל אותו מוקדם ככל האפשר. התיאום חשוב לציין כי תהליך הא

 האיבחון. לגבי האיבחון נעשה באופן עצמאי מול מכוני

 החזר כספי עבור אבחון לקות למידה

תלמידי המכינה שזכאים למימון כלשהו מהקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים )שכר לימוד ו/או 

  בלבד. ₪ 1,300עד סכום כולל של דמי קיום(, זכאים להחזר עבור אבחון לקויות למידה 

 שנים מיום שחרורם מצה"ל. 5חלפו  כל זאת במסגרת תקופת הלימודים במכינה, ובתנאי שטרם

 קבלת ההחזר מותנית בכך שהבקשה להחזר תוגש לא יאוחר מחודש לפני תום הלימודים במכינה.

 תלמיד שעבר אבחון ומעוניין לקבל החזר כספי עבור מימון האבחון, נדרש לצרף את המסמכים הבאים: 

, תאריך הכולל חותמת וחתימה של המכון ממכון האבחון שבו נערך האבחון מקורית בלבדחשבונית  .1

 האבחון, שם ות"ז של התלמיד.

 העתק האבחון מטעם המכון. .2

)להלן קישור לרשימת מכוני האבחון של מת"ל:   יאושר אבחון מת"ל בלבד

centers.html-diagnosis-ela/matal/matal-://nite.org.il/index.php/he/tests/matalhttps) 

 בחינות מדור דרך ואינם השיעורים במסגרת שמתקיימים לבחנים תקפות לא ההתאמות. 

 בפיזיקה המעבדה למבחני תקפות לא ההתאמות.  

 

https://nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-diagnosis-centers.html
https://nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-diagnosis-centers.html
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בלבד, ואינן מחייבות  התאמות שניתנות במכינה תקפות למבחנים במסגרת המכינה: הערה חשובה

ליחידה  בנושא ההתאמות לפנות יש(, 2018במסגרת לימודי התואר )החל מאוקטובר . ללימודי התואר

לצורך בקשה להתאמות בלימודים, והיא הגורם שיקבע לאלו  אילן-באוניברסיטת ברלמעורבות חברתית ש

 יברסיטה.התאמות תהיה זכאי בלימודי התואר, ע"פ הקריטריונים המקובלים באונ

 

 מכינה תעודת
 :י הקריטריונים הבאים"פעתונפק תעודת המכינה 

 ומתייחס לציון הסופי של כל קורס. 60הוא ציון  ציון הוא הייעודית במכינה עובר ציון .1

  :ממוצעים שני תכלול המכינה תעודת .2

 אילן. -ממוצע  עפ"י כלי חישוב של אוניברסיטת בר

 אביב.-אוניברסיטת תלממוצע עפ"י כלי החישוב של 

 .בקורס סופי ציון יהיה לאחת המטלות, באציון  בהיעדר .3

יח"ל מורכב ממעבדה וציון קורס. כל אחד ממרכיבים אלה חייב להיות  5הסופי בפיזיקה  הציון .4

 ציון "עובר". 

 :להלן כמפורט מילולית הערכה מצוינת המכינה בתעודת -מילולית הערכה .5

יצוין בתחתית תעודת המכינה "עמד  –אשר יעמוד בהצלחה בכל הקורסים )ציון "עובר"(  תלמיד

 בדרישות המכינה". 

 או א.צ או "נכשל" או ט.נ.(, אזי: 60 –אשר לא יעמוד בהצלחה בכל הקורסים )ציון פחות מ  למידת

 רישותבתחתית תעודת המכינה "לא עמד בד יצוין, וממוצע שקלולללא  תונפק המכינה תעודת

 המכינה".

 

 מועד הנפקת תעודת מכינה

קבלת ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר  לאחרתעודת המכינה הייעודית תונפק  - מכינה ייעודית

 של סוף שנה"ל.  15.8עד לתאריך  ב', 
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 לתלמידי המכינהקורס פסיכומטרי 
 לרוב לקראת מועד אפריל. ,ימת קורס הכנה למבחן הפסיכומטריבכל שנה המכינה מקי

יש לציין, שבסמוך למועד הבחינה   .במקביל ללימודי המכינה ,אילן-ברבאוניברסיטת  מתקיימיםהקורסים 

במקרה של חפיפה בין  –הפסיכומטרית מתקיימים במסגרת קורס הפסיכומטרי תוספות של שיעורים 

 לימודי המכינה לשיעורים אלה, לימודי המכינה קודמים. 

  .הלימוד שכרב כלולהתשלום לקורס זה אינו 

 

 יתרונות הקורס:

  לתלמידי המכינה. מסובסדת עלות הקורס 

 .הקורס מותאם, כלל הניתן, ללוח הזמנים של המכינה 

 .הקורס מתקיים בקמפוס האוניברסיטה 

  china.kda@biu.ac.ilMe -לפרטים נוספים יש לפנות למכינה במייל

mailto:Mechina.kda@biu.ac.il
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 לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשע"ח
 22.10.2017ב' בחשון תשע"ח,  יום ראשון, יום ראשון ללימודים

    
 12.12-19.12בימים בהם מדליקים נרות בין התאריכים   חנוכה

 .16:00הלימודים ייפסקו בשעה 

  
 17.12.2017יום ראשון, כ"ט בכסלו תשע"ח,  חופשת חנוכה

    
 28.12.2017יום חמישי, י' בטבת תשע"ח,  צום י' בטבת )אין לימודים(

    
 26.1.2018י' בשבט תשע"ח,  יום שישי, יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

    
 28.1.2018 י"ב בשבט תשע"ח, מיום ראשון, חופשה בין הסמסטרים

 )כולל( 2.3.2018ט"ו באדר תשע"ח,  עד יום שישי,

  
 4.3.2018י"ז באדר תשע"ח,  יום ראשון, ללימודים בסמסטר ב'יום ראשון 

  
 28.3.2018 בניסן תשע"ח, רביעי, י"במיום  חופשת פסח

 )כולל( 6.4.2018עד יום שישי, כ"א בניסן תשע"ח, 
    

 יום הזיכרון
 ויום העצמאות )אין לימודים(

 18.4.2018מיום רביעי, ג' באייר תשע"ח, 
 )כולל( 19.4.2018באייר תשע"ח, עד יום חמישי, ד' 

    
 20.5.2018מיום ראשון, ו' בסיון תשע"ח,  חופשת חג שבועות

 )כולל( 21.5.2018עד יום שני, ז' בסיון תשע"ח, 
    

 ואילך( 14:00)משעה  )ט.נ.( יום הסטודנט
    

 25.6.2018י"ב בתמוז תשע"ח,  יום שני, יום אחרון ללימודים
    

 26.6.2018מיום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ח,  בחינות גמרחופשת 
 )כולל( 31.7.2018עד יום שלישי, י"ט באב תשע"ח, 

  

 
בהתאם לנוהלי האוניברסיטה, תשתדל המכינה לקיים את שנת הלימודים האקדמית לפי לוח הזמנים המפורט  :הבהרה

 אור אילוצים טכניים או אקדמיים שונים, יתקיימו שינויים בלוח הזמנים. לעיל. עם זאת, ייתכן כי ל
 

לידיעתכם: השתתפות בכל הפעילויות של אגודת הסטודנטים תאושר רק בתנאי שלא תהיה התנגשות עם לוח זמני 
 לוחות הזמנים לבחינות הסמסטר יועברו בהמשך. המכינה.

 

 :הערות
, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין. בשעות אלה לא 14:00-12:00, בין השעות 1.11.2017ביום רביעי, י"ב בחשוון תשע"ח,  -

 יתקיימו לימודים.

 .18:00 , ייפסקו הלימודים בשעה11.4.2018לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ח, בערב יום הזיכרון  -

, תתקיים עצרת זיכרון. 14:00-12:00, בין השעות 12.4.2018ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ח,  -
 בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.

, עקב קיום עצרת זיכרון לחללי 14:00-12:00 , לא יתקיימו לימודים בין השעות17.4.2018ביום שלישי, ב' באייר תשע"ח,  -
 .18:00מערכות ישראל. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 
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  רישום למכינההתהליך 
. רישום מאוחר יתאפשר על בסיס 15.7.17-ויסתיים ב 1.2.17 -ב נפתחהרישום למכינה  - מועדי הרישום

 מקום פנוי.

הפגישה היא ללא תאום מראש. ב – לפגישת ייעוץ עם צוות המכינהלמעוניינים, ניתן להגיע  - פגישת ייעוץ

 וללא התחייבות. עלות

 ונית או במייל לצוות המכינה.לקבלת ערכת רישום בדואר ניתן לפנות טלפ -ערכת רישום למכינה

 .הן להרשמה למכינה והן להגשת בקשה למלגה –את פירוט המסמכים שיש להגיש  כוללתערכת הרישום 

 יש להחזיר את ערכת הרישום עם כל המסמכים המפורטים.

 או רצוי למסור אישית למזכירות המכינהטופסי הרישום המלאים את  - הרישום למכינה טופסימסירת 

 המכינה: המכינה  הקדם  אקדמית כתובת בדואר.

   210חדר  ,2קומה  403בניין              

 אילן-בראוניברסיטת              

 . 5290002מת גן   ר            

וסד המנפיק או ע"י . מסמכים מצולמים צריכים להיות מאושרים ע"י הממסמכים שיצורפו לא יוחזרו

 משרדי המכינה.

הלימודים, במשך הלימודים, במועד פתיחה וסיום שנת  תכניתמכת לערוך שינויים בהנהלת המכינה מוס

 ל לפי שיקול דעתה.והלימודים, בפתיחה וסיום של כל סמסטר ובתאריכי בחינות, הכ

אילן כפי שפורסמו וכפי -תלמיד הנרשם למכינה מקבל על עצמו את נוהלי ותקנוני המכינה ואוניברסיטת בר

 שיפורסמו מעת לעת.
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 תשלומים נלוויםו שכר לימוד
תשלומי שכר הלימוד למכינה על . לימוד נקבע בתאום וע"פ החלטת הנהלת האוניברסיטהכר הובה שג

 אילן בנושא שכ"ל.-חלים כל תקנוני ופרסומי אוניברסיטת בר

ש"ח, שהנה חלק  1,600כל תלמיד שקבלתו למכינה אושרה ע"י ועדת הקבלה יחוייב במקדמה בסך 

של שכר הלימוד )ניתן לשלם גם מכספי הפיקדון(, על מנת להבטיח את שמירת מקומו  הראשון מהתשלום

ב בהפרשי הצמדה למדד עו לתשלום שכר לימוד יחויבמכינה. תלמיד אשר לא ישלם במועדים שנקב

 בשיעור שיקבע ע"י האוניברסיטה לאותה שנה. חישוב דמי הפיגורים יעשה החל  בתוספות דמי פיגורים

 בו חל מועד התשלום.שלחודש  15-מה

 דמי הביטוח הלאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.

קבלת אישור או תעודה כלשהיא מהמכינה בגין לימודים תינתן רק לאחר תשלום מלוא שכ"ל ו/או 

ודה עד לתשלום מלוא בהם התלמיד חייב, והמכינה רשאית לעכב מתן כל אישור או תע תשלומים אחרים

 שכר הלימוד.

 
 .שמירה ודמי נלווים כולל לא ש"ח  15,000 -לשנה"ל תשע"ח לימודהשכר גובה 

 
 :אשר אינם כלולים בשכ"ל נלווים מיםתשלו

 בכל מקרה, תשלום חד פעמי לרישום למכינה, תשלום זה אינו מוחזר  ₪ 411 – דמי רישום למכינה

 או לא מימש את זכותו ללמוד.המועמד ללימודים גם אם לא התקבל 

 תשלום זה כולל סל עשוי להשתנות בתשע"ח(  –)נכון לתשע"ז  ₪ 273  – שירותי אגודת הסטודנטים

ויתור על תשלומי הרווחה ניתנים לביטול )ניתן להתעדכן עם אגודת הסטודנטים(. שירותים רחב 

 . לפרטים שנה"ל תשע"ח עד יום פתיחתע"י הודעה בכתב למדור שכל לימוד 

 עשוי להשתנות בתשע"ח(. –)נכון לתשע"ז  ₪ 474 – דמי אבטחה 

 אינו כולל את עלות ספרי הלימוד במכינה. "לשכ – ספרים 

 כל תלמיד זכאי לקבל אישור לימודים ותעודת מכינה פעם אחת  – לימודים לבוגרי המכינה יאישור

)נכון לתשע"ז  ₪ 33 אשר תיקבע ע"י האוניברסיטהבלבד. אישורים רשמים נוספים יונפקו בעלות 

  (.בהתאם לנוהלי האוניברסיטה עשוי להשתנות בתשע"ח –

  

http://www1.biu.ac.il/tuition_forms
http://www1.biu.ac.il/tuition_forms
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 תהליך רישום וקבלה לאוניברסיטה
אביב, באחריות -אילן ובאוניברסיטת תל-באוניברסיטת ברעם פתיחת ההרשמה ללימודים אקדמיים 

 תלמידי המכינה להירשם לתואר במוסד האקדמי שבו מעוניינים ללמוד.

 אילן:-תהליך הרישום לאוניברסיטת בר

אילן:  -באתר של אוניברסיטת בר -הרישום מתבצע באמצעות רישום באינטרנט בלבד 

https://dory.os.biu.ac.il/BIR/ 

ההודעה שתתקבל , ולפיכך םרסיטה ציוני הבגרות הנוכחייבשלב הרישום מוזנים במערכת האוניב

 מהאוניברסיטה היא הודעת דחייה.

 יועברו אוטומטית למשרד בתום המכינה, עם קבלת ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר ב', תעודת המכינה

 תידון בשנית. הבקשהאילן, ו-לקבלת תלמידים בבר

 התעודה תועבר רק עבור תלמידים שיירשמו לתואר לשנה"ל העוקבת תשע"ט.

באחריותו להעביר את תעודת המכינה באופן עצמאי למשרד  –תלמיד הדוחה את לימודיו מעבר לשנה 

 אילן.-לקבלת תלמידים בבר

. תלמיד שיירשם 71..18-אילן עבור תלמידי המכינה מסתיים ב-הרישום לאוניברסיטת בר – מועדי הרישום

 לאחר מועד זה, קבלתו תהיה בתנאי מקום פנוי. 

 אילן:-שעות קבלה במשרד לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר

 .  14:00 – 11:30ימים א', ג' בין השעות 

 .  10:30 – 8:30ימים ב', ה' בין השעות 

 .307אילן, בניין המגדל מס' -אוניברסיטת בר –המשרדים מיקום 

  5317000-03* , 9392טלפון:    Bakabala.office@biu.ac.ilדוא"ל: 

 :אביב-תהליך הרישום לאוניברסיטת תל

אביב:  -תלבאתר של אוניברסיטת  הרישום מתבצע באמצעות רישום באינטרנט בלבד

www.tau.ac.il/registration - אתר המידע הכללי. 

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

ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר ב', תעודת המכינה הייעודית תועבר אוטומטית בתום המכינה, עם קבלת 

 אביב, לדיון בבקשתכם.-למשרד לקבלת תלמידים באוניברסיטת תל

 התעודה תועבר רק עבור תלמידים שיירשמו לתואר לשנה"ל העוקבת תשע"ט.

נה באופן עצמאי למשרד באחריותו להעביר את תעודת המכי –תלמיד הדוחה את לימודיו מעבר לשנה 

 אביב.-לקבלת תלמידים באוניברסיטת תל

יח"ל.  7-בהיקף שלא יפחת מ ושר כחוק של מקצועות הבגרותלצרף צילום מא ישבמעמד ההרשמה לתואר 

תלמיד שזכאי לבגרות לא צריך לצרף דבר. האוניברסיטה מקבלת ישירות ממשרד החינוך את נתוני 

 הזכאים.

https://dory.os.biu.ac.il/BIR/
mailto:Bakabala.office@biu.ac.il
https://www.tau.ac.il/registration
https://www.tau.ac.il/registration
https://www.ims.tau.ac.il/md/rishum/login.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/md/rishum/login.aspx
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יתן להציג באגף הרישום באוניברסיטת ת"א את מסמכי המקור של ציוני הבגרות, נ –לגבי אישור מסמכים 

לשלוח צילום לא מאושר, ולאחר ניתן ושם יצלמו את המסמכים ללא תשלום. זמנית, לצורך ההרשמה, 

 הקבלה תידרשו להציג את המקור.

הייעודיות לציין כי אביב על בוגרי המכינות -: בתהליך ההרשמה המקוונת לאוניברסיטת תלהערה חשובה

המתייחסת למכינה -אילן" )לא לציין "מכינת בר אילן"-בר –הנכם תלמידי "מכינה משותפת ת"א 

 הבגרותית בלבד(.

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

תכניות הלימוד לסגור את ההרשמה ללא  יתקיים במתכונת של הרשמה מאוחרת. במתכונת זו, רשאיות

 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 

 .7אביב, בניין וינר, חדר -אוניברסיטת תל –מיקום המשרדים 

 03-6405550טלפון:    im@tau.ac.ilדוא"ל: 

 :הנחיות נוספות בנושא הקבלה ללימודי התואר
  לצורך הקבלה ללימודי התואר יש לעמוד בכל תנאי הקבלה לתואר המבוקש, בהתאם לדרישות

המחלקה במוסד האקדמי שבו הנכם מעוניינים ללמוד. יש להתעדכן בדרישות הקבלה השונות באתרי 

 האוניברסיטאות.

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

 בחלק אנגלית בבחינת הפסיכומטרי /  85יש לעמוד ברמה של  -אילן -לצורך קבלה לאוניברסיטת בר

 בבחינת אמי"ר. 185אמיר"ם, או 

 סיכומטרי / בחלק אנגלית בבחינת הפ 100יש לעמוד ברמה של  -אביב -לצורך קבלה לאוניברסיטת תל

  בבחינת אמי"ר. 200אמיר"ם, או 

  ,יש להתעדכן באתרי ישנן מחלקות בודדות שדורשות ציון גבוה יותר בבחינת המיון באנגלית

 .האוניברסיטאות

 שאליהם לא  –, למעט לימודי רפואה ורפואת שיניים תלמידי המכינה יכולים להירשם לכל המחלקות

 .ניתן להתקבל בשנה העוקבת

 לימודיםתקנון 
  א בעיון את תקנון הלימודיםולקר יש . 

 פתיחההלמשרדי המכינה בכנס  על כל תלמיד הלומד במכינה חלה חובה לחתום על התקנון ולהעבירו 

  .בהמשך מסמך זה 2 בתחילת שנת הלימודים. התקנון מצורף כנספח יתקייםאשר 
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 /חזרה על קורס בתום לימודי המכינהנוהל שיפור ציון
מכינה שיהיו מעוניינים לאחר תום המכינה לשפר ציון בבחינה / לחזור על קורס, יוכלו לעשות זאת בוגרי 

 בהתאם לנהלים הבאים.

 נוהל לרישום חוזר לבחינה:

 תלמיד יוכל לחזור על בחינה בתנאים הבאים:

 רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק בשנה"ל העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס המקורי. .1

 יון יהיה במועד הבחינה שיתקיים לכלל התלמידים באותה שנה.שיפור הצ .2

 מועד א' או מועד ב'. –בכל סמסטר  בלבדניתן לגשת למועד אחד  .3

 חלוקת המטלות היחסיות בקורס השתנו, לא ניתן לגשת לבחינה בלבד ויש לחזור על הקורס כולו.אם  .4

 השתנו. רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא  .5

 הציונים שניתן לשפר הינם מטלות בחינה בלבד! )לא כולל בחינת מעבדה(. .6

 . לשני קורסים בלבדשיפור ציון בקורס ע"י בחינה מוגבל  .7

 הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד )אין "שמירת ציון"(. .8

יימים שינויים שפר, ולהתעדכן במידה וקבחר לבאחריות התלמיד לדאוג לחומר הלימוד בבחינה ש .9

 בתכנית הלימודים.

 התלמיד יחויב בתשלום עבור מטלת בחינה עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.  .10

 נוהל לרישום חוזר לקורס:

 תלמיד יוכל להירשם לקורס בתנאים הבאים:

 שנים העוקבות לשנה שבה נלמד הקורס המקורי. 3-רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק ב .1

הקורס הפסיק להתקיים רס קיים ותכניו לא השתנו. אם יתאפשר אך ורק אם הקורישום לקורס חוזר  .2

 לא ניתן ללמוד את הקורס ולהשלים ציון במקצוע זה. –במכינה 

כל מטלות הקורס. לא ניתן לשקלל ציוני מטלות בבשנית  עמודתלמיד שנרשם לקורס חוזר מחויב ל .3

 משנים קודמות.

 .בלבד לשני קורסיםרישום לקורס חוזר מוגבל  .4

 הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד )אין "שמירת ציון"(. .5

 התלמיד יחויב בתשלום עבור הקורס עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.  .6

 חלה חובת נוכחות בקורס בהתאם לנוהלי הנוכחות שקיימים במסגרת המכינה. .7
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 אוניברסיטהה שירותי

 מידע אישי לסטודנט

אישי לסטודנט" ניתן לצפות במידע כגון מערכת אישית, שיבוץ חדרים,  "מידע-באתר האוניברסיטה ב

מיקום ומועד בחינה, ציוני ביניים וציונים סופיים, רישום למועדי ב', שכ"ל וכו'. לא ניתן לברר ציונים 

 בטלפון. את הקוד האישי ניתן לקבל בשני אופנים:

 *9392ירות מידע לסטודנט( שמספרו מרכז שמ"ע )ש .1

בתחתית העמוד יופיע -בסרגל כלים יש להיכנס לשדה "סטודנטים"-ברסיטת בר אילןאתר אוני .2

 הקוד יישלח למייל האישי. –יש להיכנס ללינק ולהקליד מס' ת"ז  -לינק לקבלת קוד אישי

  -כרטיס סטודנט

גיטלית באתר האוניברסיטה באמצעות קוד אישי ילצורך הנפקת כרטיס סטודנט יש להעלות תמונה ד

ספרות והוא נשלח במייל לאחר ההרשמה למכינה(. הנפקת כרטיס סטודנט נוסף  4)הקוד האישי הינו בן 

 למזכירות המכינה. שיבולהחובה כרוכה בתשלום. במקרה של הפסקת לימודים 

 מעונות 

טל' -ינה. לפרטים: לשכת דקן הסטודנטיםניתן לקבל דיור במעונות הסטודנטים בתקופת הלימודים במכ

 .03-6354535טל' -וחברת 'בשן'  03-5317477טל' -, אגודת הסטודנטים03-5318274

 אגודות הסטודנטים

ודואגת לזכויותיהם של הסטודנטים  האגודה פועלת למען רווחת הסטודנטים במישור האקדמי והחברתי

   .www.bis.org.il:http// האגודה: אתר 5317477-03 :'טללפרטים   .וכן, תלמידי המכינות

 השתתפות תאושר, ליבכם לתשומת. הלימודים שנת במהלך שונות חברתיות פעילויות מארגנת האגודה

  .המכינה של הזמנים לוח עם תתנגש שלא בתנאי בפעילות

 ספריות מערך 

 . באמצעות כרטיס הסטודנט בשירותי כל הספריות בקמפוסרשאים להשתמש תלמידי המכינה 

אילן ניתנים באמצעות מערכת ספריות, הכוללת את הספרייה המרכזית, -ה באוניברסיטת ברישירותי ספרי

  /ib.biu.ac.il//l:httpלאתר הספריות: ספריות פקולטטיביות, ספריות מחלקתיות וספריות מכוני מחקר. 

 פסיכולוגיייעוץ 

, מציעה ליחידים ולמשפחות אילן-ברהקליניקה לשירות הקהילה, במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת 

הטיפול ניתן על  טיפול פסיכולוגי נפשי ברמה גבוהה ובעלות סמלית, במגוון רחב של קשיים והתמודדויות.

 בהדרכה צמודה של הסגל הבכיר במחלקה. בפסיכולוגיה,ידי סטודנטים לתארים מתקדמים ומתמחים 

  psychology.biu.ac.il/clinic:http// :המחלקה לפסיכולוגיה דרך אתראו  5318541-03ליצירת קשר: 

 טחון יבה יחידת

הקמפוס, על הסדר הציבורי שבו ומספקת מחלקת הביטחון באוניברסיטה אמונה על אבטחת אוכלוסיית 

בכל עת ניתן לפנות . שעות ביממה, ובכל ימות השנה 24מענה ראשוני למרבית הבעיות ומצבי החירום, 

http://www.bis.org.il/
http://lib.biu.ac.il/
http://psychology.biu.ac.il/clinic
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  .03-5317777 ל'או במצבי חירום בט 03-5317171' למוקד הבקרה בטל

לפרטים  מבצעת איסוף ורישום של כלל האבידות, ופועלת להשבתן לבעליהן. דות והמציאותייחידת האב

  Ilan.Feizak@biu.ac.il או במייל: 5317778-03 'בטל

 רהיייעוץ והכוונה לקרי

 ותבקבלת החלטמעניק שירותי ייעוץ והכוונה  באוניברסיטה מרכז לייעוץ ללימודים ופיתוח קריירהה

 03 – 5317024:'טל  תלמידי המכינה.השירות ניתן בתשלום מסובסד ל  הלימודי והמקצועי. עתידהבתכנון 

  .www.decide.co.il/index.asp:http//או באתר 

 
 

  

mailto:Ilan.Feizak@biu.ac.il
http://www.decide.co.il/index.asp
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 סיכויי הקבלה לתואר והערכת המכינה חישוב ממוצע ציוני - 1נספח 
 מכינות ייעודיות

 

אוניברסיטת בר אילן מקיימת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב מכינות ייעודיות בשלושה 
 מסלולי לימוד: מדעים מדויקים והנדסה, מדעי הטבע/חיים ומדעי החברה והרוח. 

 
תעודת המכינה הייעודית ולחישוב הערכת  לכל אוניברסיטה יש את שיטת החישוב שלה לשקלול ממוצע

 סיכויי הקבלה לתואר. להלן פירוט שיטת החישוב לפי שתי האוניברסיטאות.  
 

 :התהליך מורכב משני שלבים
 
 

 :חישוב ממוצע ציוני המכינה -ראשון  שלב
 

mechina-נמצא באתר המכינה, בקישור הבא:  לשתי האוניברסיטאות ציוני המכינה נימחשבו
kda.biu.ac.il/node/851 

 
 לחישוב: קובצי אקסלקיימים שני 

לתלמידים שמעוניינים  –אביב" -וצע של תעודת מכינה אוניברסיטת תלמ"קובץ לחישוב מ .1
 להתקבל ללימודי תואר בת"א.

לתלמידים שמעוניינים להתקבל  –אילן" -אוניברסיטת בר"קובץ לחישוב ממוצע של תעודת מכינה  .2
 אילן.-ללימודי תואר בבר

 

 
 

 מדעי החברה, מדעי הטבע ומדעים מדויקים. :לפי מסלולי הלימוד -גיליונות  3-ל כל קובץ מחולק -
שבמסלול טבלה הציונים שהנכם מעריכים שתקבלו/או שכבר קיבלתם בעליכם למלא את  -

 המקצועות ויח"ל שאתם לומדים במכינה.בהתאם להרכב המתאים 

 )מסומנת בצבע(. , אנא שנו רק את העמודה של הציוןבכדי לא לפגוע במהימנות הכלי -

שימו לב שבמסלול מדעי החברה יש להזין קודם כל את ציוני הקורסים בטבלה "חלוקת תחשיב  -
 יח"ל".   5מדעי החברה", המחושבים ביחד במקצוע "מדעי החברה 

http://mechina-kda.biu.ac.il/node/851
http://mechina-kda.biu.ac.il/node/851
http://mechina-kda.biu.ac.il/node/851
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 חישוב סיכויי הקבלה לתואר: -שנישלב 
 

לצורך בדיקת סיכויי הקבלה לתארים השונים, ניתן להיכנס למחשבוני "הערכת סיכויי קבלה" שבאתר 
 האוניברסיטה.

 
 

 : אילן-בדיקת סיכויי הקבלה לאוניברסיטת בר
 

 הערכת סיכויי קבלה", בקישור הבא:כניסה למחשבון "  - שלב א'
dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_chances.jsp 

 
 כניסה ללשונית "סיכויי קבלה למסלול" )בראש העמוד(.

 

 
 
 
 
 
 
 

https://dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_chances.jsp
https://dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_chances.jsp
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 )כולל ציון כמותי(. לפי הרב תחומי במחשבון זה עליכם להזין את נתוני המכינה + ציון הפסיכומטרי 
 מקביל.עליכם להזין "ציון מכינה"  –לתשומת לבכם, בכל המקומות שנדרש להזין "ציון בגרות" 

 
 

 
 
 

 "הצגת סיכויי קבלה למסלולים נבחרים"  – שלב ב'
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הלימודים המבוקש.בחירת מסלול  - שלב ג'

 
 

 :סיכויי הקבלה
 

 
 

יש להקליק על  -לבדיקת תנאים פרטניים למסלול המבוקש ובדיקת פירוט סיבת הקבלה/דחייה  – 'דשלב 
 שם המסלול.
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 :פירוט סיבת הקבלה/דחייה ובדיקת תנאים פרטניים למסלול
 

 
 
 

 63.94, כאשר שקלול המועמד עמד על 69בדוגמה לעיל, ניתן לראות שהשקלול הנדרש למחלקה הוא 
 בלבד. המשמעות היא שהמועמד נדחה מקבלה לעבודה סוציאלית. 

ממוצע תעודת מכינה או  –על מנת לעמוד בשקלול הנדרש, עליו להשיג ציון גבוה יותר באחד הפרמטרים 
 ציון הפסיכומטרי. 

 
 :כויי הקבלה לאוניברסיטת ת"אבדיקת סי

 
 https://go.tau.ac.il/calc2כניסה למחשבון חתכי קבלה, בקישור הבא:  – שלב א'

וכן שאר  ציון ההתאמהבמחשבון זה עליכם לבחור פקולטה ותכנית לימודים מבוקשת, ולבדוק מהו 
 הדרישות לקבלה תכנית זו.

 
 :בחירת פקולטה ותכנית לימודים

https://go.tau.ac.il/calc2
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 :ושאר הדרישות לקבלה לתואר ציון ההתאמהבדיקת 
 

 
  https://go.tau.ac.il/calc4כניסה לחישוב ציוני קבלה לפי ממוצע מכינה, בקישור הבא:  – שלב ב'

 
הנדרש עבורכם, בהתאם לציון ההתאמה ולציון  המכינהציון גמר במחשבון זה תוכלו לבדוק מהו 

 הפסיכומטרי.
 

https://go.tau.ac.il/calc4
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 לשנה"ל תשע"ח תקנון לימודים - 2 נספח
  /תנכבדסטודנט/ית 1

את כלל תלמידי המכינה, ולחתום בתחתית כל  המחייבים הבאיםהנך מתבקש לקרוא בעיון את הנהלים 
 עמוד. 

 שפורסמו כפי, והאוניברסיטה המכינה באתר המפורסמים המידע פרטי כל לי ידועים כי מאשר"מ הח אני
 .הנוכחית"ל לשנה והאוניברסיטה המכינה הנהלת"י ע
המידע כאמור לעיל, ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה,  פרטי .1

 ואני מתחייב לפעול על פיהם ולציית להם. 

הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה  החלטת .2
האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות 

 האקדמיות. 

 נוכחות בשיעורים .3

 סמך עלל חודש בחודש, ונבדקת בתום כ 80%הנוכחות בשיעורים חייבת להיות מינימום  .3.1
 המרצים.   שלנוכחות  דוחות

, הנוכחות באחוזי פוגעת ולאהיעדרות בשל מילואים ואשפוז נחשבת "היעדרות מאושרת",  .3.2
 .רשמיים אישורים הצגת בתנאי

למזכירות המכינה בצירוף אישורים  ולהעבירמלא טופס "בקשת היעדרות" ל התלמיד על .3.3
 כל היעדרות טעונה אישור הנהלת המכינה.  .ההיעדרות מיום משבוע יאוחר לאמתאימים, 

 .רנחשב לחיסו איחור .3.4

  אחריות הסטודנט לדאוג כי המרצה סימן אותו כנוכח בשיעורים.ב .3.5

נגדו צעדים  ינקטותלמיד שנעדר משיעורים מעל האחוז המותר והיעדרותו אינה מאושרת,  .3.6
 זכאות יש אםמלגת הקיום )ו הלימוד שכר מלגת של/איפוס הקפאהמשמעתיים כגון: 

 למלגה(, הרחקה משיעורים ואף הפסקה מוחלטת של הלימודים.

בכל מקרה של היעדרות, חייב התלמיד לעמוד בדרישות הלימודיות בהתאם למערכת  .3.7
 הלימודים. השלמת החומר הנלמד באחריותו של התלמיד.

 למכינה הקבלה בתנאי עמידה .4
באתר, בהתאם למסלול  תנאי הקבלה המפורסמים בכללמכינה מותנית בעמידה  הקבלה .4.1

 הלימודים המבוקש. 

רשאי : פסיכומטרי/מימ"ד/דרישות במתמטיקה, הבאים הקבלה מתנאי באחד עומד שלא מועמד .4.2
 אלו בחינות על נוספים פרטים. המכינה במסגרת במתמטיקה מיון מבחן"ד / מימ למבחן לגשת

 ".למועמד"מידע  תחת המכינה באתר למצוא ניתן

 .במתמטיקה מיון מבחן של בלבד אחד ולמועד"ד מימ מבחן של בלבד אחד למועד לגשת ניתן .4.3

 המועמד הינו תלמיד "על תנאי". –לעמידה בתנאי הקבלה  עד .4.4

לא עמד בכל תנאי הקבלה, לימודיו  הציונים", ולאחר קבלת תנאי"על  למכינה שהתקבל תלמיד .4.5
 יופסקו. 

 לימודים מסלולי .5

 מיום שבועיים עד,  הנוכחי למסלול במקביל המתחיל אחר לימודים למסלול לעבור ניתן .5.1
 מסלול הלימודים. פתיחת

למסלול לימודים אחר מותנה בעמידה בתנאי הקבלה של המסלול אליו התלמיד מבקש  מעבר .5.2
 לעבור, ובתנאי מקום פנוי במסלול המבוקש. 

   שינויים במערכת הלימודים .6

 היקף שעות הלימוד.השעות הנה מקשה אחת ולא ניתן  להפחית או להוסיף מ רכתמע .6.1

 רמה/קבוצת לימוד טעון אישור יועצת המכינה. ברמע .6.2

הנהלת המכינה שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים במערכת השעות עפ"י הצורך, כולל שינוי  .6.3
, קורסיםב התלמידים' מסמקבוצה לקבוצה על מנת לאזן את  תלמידבמצבת המרצים, להעביר 

  ., כולל יום שישישאינם קבועים במערכתושעות שיעורי השלמה בימים  וכן לקיים

                                                 
 התקנון נכתב בלשון זכר לצורך נוחות אך מופנה לזכר ונקבה כאחד. 1
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 נוהלי בחינות וציונים .7

עפ"י נוהלי מדור בחינות של  מנוהלתו ידי הנהלת המכינה-מערכת הבחינות נקבעת על .7.1
  .האוניברסיטה

  לכל בחינה יש שני מועדים: מועד א' ומועד ב'. .7.2

 באתר המכינה וכן באתר האוניברסיטה מועדי הבחינות במקצועות השונים יפורסמו מראש  .7.3
 "מועדי בחינות". -"מידע אישי לסטודנט" -ב

-באתר האוניברסיטה, ב"מידע כללי לסטודנט" לפני המבחןכיתות הבחינות יפורסמו יום  .7.4
 "מועד בחינה ומיקומה".

לכל קורס הרכב מטלות בעלי משקלים שונים. על מנת לקבל ציון סופי בכל קורס יש לגשת לכל  .7.5
ציון מטלות הקורס השונות )כגון בחנים, עבודות, כל בחנים )מועד א' או ב'( וכן למלא את המ

 .פרזנטציה, תרגילים וכד'(

 מרצה הקורס בלבד.  ו/ה שללשיקול דעת ןהערכת מרצה נתוציון  .7.6

 אי קבלת ציון במבחן/מטלה לא ייאפשר מתן ציון סופי בתעודת המכינה. .7.7

 :התאמות בבחינות .7.8

להתאמות בבחינות אשר אושרו ע"י יועצת המכינה, יישלחו אליו במייל תלמיד הזכאי  .7.8.1
אישורי ההתאמות לכל מקצוע, ובאחריותו הבלעדית לדאוג להביא אותם ביום הבחינה 

 ולהציגם בפני המשגיחים.

 ללא אישורים אלו, לא יאושרו התאמות בבחינות על כל המשתמע מכך. .7.8.2

המתקיימים על ידי מדור בחינות של האוניברסיטה, ההתאמות בבחינות תקפות למבחנים  .7.8.3
 ה המתקיימים במהלך שנת הלימודים.ואינן תקפות למבחנים/בחנים פנימיים/מבחני מעבד

ו/או לשימוש בציוד עזר לרבות: מילון, דיסקמן וכיו"ב,  בבחינות להתאמותתלמיד הזכאי  .7.8.4
הציוד  אתין המכינה מספקת אשר אושרו על ידי יועצת המכינה, חייב לדאוג לציוד הנדרש. א

 .הנ"ל

 מועדי ב' .7.9

 '.ב למועד אוטומטית רשום -' א למועד הופיע/לא ומטה 70 ציון שקיבל תלמיד .7.9.1

 ב', בתנאי שיירשם עד שבוע לפני רשאי להיבחן במועד -ומעלה  71תלמיד שקיבל ציון  .7.9.2
 הבחינה. 

האוניברסיטה.      באתרודנט" הרישום לשיפור ציון )מועד ב'( הוא דרך ה"מידע האישי לסט .7.9.3
 ההרשמה למועדי ב' הנה על פי הכללים הקיימים באוניברסיטה. 

ימים לפני  7יום לפני מועד הבחינה, ונסגר  17נפתח  ציון לשיפורהרישום באינטרנט   .7.9.4
 במדור בחינות. תועד יום הבחינה, כולל יום הבחינה, מתבצע 7-הבחינה. הרשמה מהיום ה

מחויב לעדכן את המכינה במקצועות בבחינות ונרשם למועדי ב', זכאי להתאמות הכל תלמיד  .7.9.5
לבחינות בדוא"ל שאליהם נרשם, עד שבוע לפני הבחינה, וזאת כדי לקבל את ההתאמות 

  מועדי ב'.

תלמיד שלא ידווח למכינה בזמן על רישום למועדי ב', לא יונפקו לו ההתאמות שאושרו לו  .7.9.6
 אימות, על כל המשמע מכך.והשתתפותו במבחן תהיה ללא ההתאמות המת

 .בלבד אחד שבוע פני על במרוכז יתקיימו' ב מועדי בחינות .7.9.7

 .הקובע הציון הוא מבחן בכל המועדים שני מבין האחרון הציון .7.9.8

 :  רעור על ציוניםע .7.10

    ותתוצא ימים מיום פרסום 3תוך על ציון בבחינה חייב לעשות זאת  לערערתלמיד המבקש  .7.10.1
   בצירוף, הקורס מרצה מול ישירות במייל ייעשה הערעור. האוניברסיטה  באתר הבחינה    
 ימים לא יובא לדיון.   3. ערעור אשר יוגש לאחר לערעור נימוק    

 מחברות הבחינה נסרקות וניתן לצפות בהן דרך "המידע האישי" שבאתר האוניברסיטה.  .7.10.2

   הוא הציון הסופי,הסופי,  , גם אם יהיה נמוך יותר מהציוןהציון שייקבע בעקבות הערעור .7.10.3
 ואין מקום לערעור נוסף.    

  אנגלית .8
יח"ל באנגלית בשנת הלימודים ייקבע עפ"י ציון חלק האנגלית במבחן  5-ו 4לרמות  השיבוץ .8.1

 4שיבוץ לרמת -100-( ציון נמוך מ1/מימ"ד/אמי"ר, בהתאם לקריטריונים הבאים: הפסיכומטרי
 יח"ל.  5שיבוץ לרמת  -ומעלה 100( ציון 2יח"ל. 



 תתכניות ייעודיולמערך 
 והמכינות הקדם אקדמיות

 אקדמיות-הקדםמשרד המכינות 

The Center for Designated 
Programs &  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 •  ישראל0252900אילן )ע"ר(, רמת גן -בראוניברסיטת ,  

37 
 

 :לרמה מרמה מעבר .8.2

בכפוף לאישור יועצת המכינה,  יתאפשר –יח"ל  4יח"ל לרמת  5מרמת אנגלית  מעבר  .8.2.1
 .חודש מיום תחילת המכינה עדהגשת בקשה מסודרת בכתב למזכירות המכינה, בתנאי ו

  בקשות שיועברו לאחר מועד זה לא יאושרו. 

יתאפשר בתנאי מעבר מבחן מעבר שיתקיים  –יח"ל  5יח"ל לרמת  4אנגלית  מרמת מעבר .8.2.2
דרש להגיש בקשה מסודרת , ייבקש לגשת למבחןיישל המכינה. תלמיד ש השני בשבוע

 .ללימודים הראשון השבוע תום עד, המכינהבכתב למזכירות 

 :הייעודית מכינה במסגרת הנלמד אנגלית מקורס פטור .8.3
 –באמי"ר  234י/אמיר"ם, או ציון בחלק אנגלית של הפסיכומטר 134בעלי ציון  תלמידים

 פ"ילהיבחן בתחילת השנה במבחן המקנה פטור מקורס אנגלית במכינה, עזכאים 
 הקריטריונים והנהלים של המכינה.

קורס אנגלית במכינה, והרכב שיעברו את הבחינה יהיו זכאים לפטור מנוכחות ב תלמידים
 ציון בשתי הציון הסופי בקורס אנגלית בתעודת המכינה יהיה מורכב מציון מבחן הפטור +

 מטלות נוספות שיידרשו להגיש במהלך השנה.
 134/234הערה: תלמידים שלא נבחנו במבחן הפטור של תחילת סמסטר א', והשיגו ציון 

סוף סמסטר א', יהיו רשאים לגשת למועד  במהלך סמסטר א' ועד  פסיכומטרי/אמיר"םב
 מבחנים שבין הסמסטרים. ההשני שיתקיים בתקופת 

 המבחן תתאת תנאי העמידה ב מחליף ואינו אקדמי אינוהקורס באנגלית שנלמד במכינה  .8.4
 בקבלה לאוניברסיטה. הנדרש בציון/ם אמיר מבחן/הפסיכומטרי של באנגלית

 
 :אילן-בר באוניברסיטת ראשון לתואר אנגלית מלימודי אקדמי פטור לקבלת אפשרות .8.5

זכאים לגשת למבחן המקנה פטור אקדמי  יהיותלמידים אשר יעמדו בתנאים שלהלן  .8.5.1
 :בלבד אילן-באוניברסיטת ברמלימודי אנגלית לתואר ראשון 

 "ליח 5 אנגלית ברמת 80ציון מכינה סופי 
  "ליח 4 אנגלית ברמת 90 סופי מכינה ציון

 .במועד אחד בלבדזו  בבחינהבחן יניתן לה .8.5.2

 .אילן-היחידה לאנגלית שפה זרה של אוניברסיטת בר ועלות הבחינה נקבעים על ידי תאריך  .8.5.3

  תגבור שיעורי .9
מקיימת שיעורי תגבור במקצועות האנגלית, מתמטיקה, פיזיקה וכימיה במהלך שנת  המכינה

תתכן חפיפה בין שיעורי התגבור לקורס הפסיכומטרי הלימודים, עד סיום מועדי א' של סמסטר ב'. 
 המתקיים במסגרת המכינה. 

 הפסקת לימודים ע"י המכינה .10
להפסיק את לימודיו של תלמיד בשל תפקוד לא נאות, שיבוש המהלך התקין של  רשאיתהמכינה 

 ה. אי נוכחות סדירה בשיעורים וכיו"ב, ואף להעמידו לוועדת משמעת של המכינ שיעורי המכינה,

 שנה סוף בחינות .11
 לא יוכל לגשת לבחינות סוף השנה אם לא עמד בדרישות הבאות: תלמיד

השתתפות סדירה בכל השיעורים והמעבדות. היעדרויות בגין מחלה או מילואים חייבות  .11.1
 באישור מוסמך. 

 הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים. .11.2
 כל תשלומי שכר הלימוד למכינה.  סיום .11.3
 (.כאלה היו אם) המכינה נוהלי"י עפשניתנו בהשאלה,  ספרי לימוד רתהחז .11.4

 מכינה תעודת .12

של סוף  15.8עד לתאריך  מועדי ב'ציוני בסוף שנה"ל לאחר קבלת כל תעודת המכינה תונפק  .12.1
 ציונים.הלערער על  ניתןליון הציונים לא ילאחר הנפקת ג שנה"ל.

 קורס.ההוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות  בתעודת מכינההציון שיירשם  .12.2
 .בקורס סופי ציון יהיה לאחת המטלות, באציון  בהיעדר .12.3

 ומתייחס לציון הסופי של כל קורס. 60הוא ציון  ייעודיתציון "עובר" במכינה  .12.4

  אילן -של אוניברסיטת בר חישוב"י כלי עפ: ממוצע  יםממוצע שני תכלול המכינה תעודת .12.5
 אביב.-כלי החישוב של אוניברסיטת תלוממוצע על פי    

 יח"ל מורכב ממעבדה וציון קורס. כל אחד ממרכיבים אלה חייב להיות  5הסופי בפיזיקה  הציון .12.6
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 ציון "עובר".     

 :להלן כמפורט מילולית הערכה מצוינת המכינה בתעודת -מילולית ערכהה .12.7

בתחתית תעודת המכינה יצוין  –אשר יעמוד בהצלחה בכל הקורסים )ציון "עובר"(  תלמיד .12.7.1
  ."עמד בדרישות המכינה"

או א.צ או "נכשל" או  60 –אשר לא יעמוד בהצלחה בכל הקורסים )ציון פחות מ  תלמיד .12.7.2
 ט.נ.(, אזי:

 ממוצע. שקלולללא  תונפק המכינה תעודת .12.7.2.1
 ."לא עמד בדרישות המכינה"בתחתית תעודת המכינה  יצוין .12.7.2.2

 אביב:-העברת ציונים לאוניברסיטת תל .12.8

אביב רק לתלמידים שיירשמו לתואר   לאוניברסיטת תל תועבר מכינההתעודת  .12.8.1
לשנה"ל העוקבת, ועל פי רשימה שתתקבל ממשרד קבלת תלמידים של אוניברסיטת תל 

 אביב. 

באחריותו להעביר את גיליון  - בשנה או יותרתלמיד הדוחה את לימודיו  .12.8.2
 .הציונים/תעודת המכינה באופן עצמאי למשרד לקבלת תלמידים

 חזרה על קורסי מכינה ושיפור ציונים לסטודנטים מסיימים )בוגרים( .13
תלמיד המבקש בתום לימודיו במכינה לשפר ציון או ללמוד שוב אחד מהקורסים שלמד, יחויב  .13.1

קורס. טופס הרשמה ונהלים מפורטים בנושא ברישום מחדש לשיפור ציון או הרשמה ל
 מפורסמים באתר המכינה.

יחולו שינויים בתכנית הלימודים של הקורס שאת ציונו  אםהציון האחרון הוא הציון הקובע.  .13.2
 מבקש התלמיד לשפר, חובת העדכון חלה על התלמיד.

 זה.  קורס מחדש /לשפרלמודלו נלמד יותר, לא יוכל התלמיד הקורס אינאם  .13.3

אביב או למוסד אחר -באחריות התלמיד לברר מראש האם ציון זה תקף לאוניברסיטת תל .13.4
 שהוא מעוניין להתקבל אליו.

 אקדמיים ללימודים קבלה .14
באחריות התלמיד ראות והנהלים של כל אוניברסיטה. הרישום ללימודים אקדמיים הינו בהתאם להו

 באתר הנמצאתרסם בחוברת "פרטי מידע" אילן, כפי שיפו-להירשם ללימודי התואר באוניברסיטת בר
  .האוניברסיטה

 :הבאים הכללים פי על תקבע לאקדמיה הקבלה
תחליף את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי התואר באוניברסיטת בר הייעודית עודת המכינה ת .14.1

אביב, בהתאם לדרישות ותנאי הקבלה של המחלקות השונות בכל מוסד -אילן, ובאוניברסיטת תל
 אקדמי.

 אילן ושקלול עפ"י אוניברסיטת -תעודת המכינה תכלול שקלול ממוצע עפ"י אוניברסיטת בר .14.2
 אביב. -תל 
 לתואר המבוקש בכל מוסד ומועדי רישום תנאי קבלה , באחריותו של התלמיד לברר דרישות .14.3

 .אקדמי

ניתן להתקבל למחלקות בהתאם למסלול הלימודים הנלמד במכינה: מסלול מדעים מדויקים,  .14.4
 מסלול מדעי הטבע ומסלול מדעי החברה והרוח.

 תקבע על פי הכללים הבאים: באוניברסיטת בר אילןהקבלה לאקדמיה  .14.5

 ציון ממוצע משוקלל של קורסי המכינה הייעודית.  .14.5.1.1
    רמת אנגלית, ,פסיכומטרי) המבוקשת המחלקההאוניברסיטה ושל  נוספותדרישות  .14.5.1.2

 וכו'(. וןאיי"ל, ריח' מס, מסוים בקורס מינימאליציון      

( בקורס בכתיבה מדעית/כתיבה אקדמית 66ציון "עובר" )ציון  -אילן -לאוניברסיטת בר לנרשמים .14.6
 הבעה במסגרת לימודי התואר הראשון.  מלימודימקנה פטור 

 :אילן בר לאוניברסיטת בקבלה ציונים של"שתילה"  .14.7

 .בגרות לתעודת זכאות בתנאי תתאפשר הציונים של"שתילה"  .14.7.1

  הלימודבתעודת הבגרות במקצועות  הייעודיתתתאפשר "שתילה" של ציוני המכינה   .14.7.2
 3/5יח"ל, פיזיקה 3/4/5: מתמטיקה  במכינה הרלוונטי הלימודים מסלולשנלמדו ב הבאים

 יח"ל.  3יח"ל וכימיה 

 .המכינה בתעודת בגרות ציוני של"שתילה"  תתאפשר לא  .14.7.3
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 גבוהה אחריםקבלה ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה  .15

 אחריות כלשהי באשר להכרה בציוניהאילן אינה נושאת ב-המכינה של אוניברסיטת בר .15.1
 מוסדות להשכלה גבוהה אחרים. ל בקבלהבמסלולי הלימוד השונים 

אליו מוסד אקדמי  בכללברר ולבדוק עם הגורמים המוסמכים  התלמיד של המלאה באחריותו .15.2
במחלקות השונות ונוהלי הרישום מהם תנאי הקבלה ללימודים אקדמיים  הוא רוצה להתקבל

 . , כולל ציון פסיכומטרי וכן הציון בתת המבחן באנגלית של הפסיכומטרי/אמיר/םשל כל מוסד

  הינו בגדר ייעוץ בלבד.(, פרונטליייעוץ )טלפוני, במייל או  פגישת במסגרתשנמסר  המידע .15.3
"ל יח 7 במינימום מותניתפי תעודת המכינה הייעודית על אביב -תל לאוניברסיטת הקבלה .15.4

 .שנות לימוד 12ואישור פורמלי על  (ומלאים סופיים)ציונים  עובר בציון בבגרות

אביב היא ממסלול מדעים -הקבלה ללימודי רפואה באוניברסיטת תלו המועמדות הגשת .15.5
שנת הלימודים במכינה הייעודית,  לסיוםבשנה העוקבת  אפשרית האינ והיאדויקים בלבד, מ

 גם אם זה לשיפור ציון או שיפור קורס בלבד.

 תשלומי רווחה .16

לימוד של השכר ב נכלליםשמירה ודמי חבר באגודת הסטודנטים אינם  דמי -תשלומי הרווחה  .16.1
 מלגת שכר לימוד אינה פוטרת מתשלומים אלו.  100%-המכינה. כמו כן, זכאות ל

יוב תשלומי הרווחה תשלום בגין חברות באגודת הסטודנטים, נדרש תלמיד המעוניין לקזז מח .16.2
)הטופס נמצא במשרדי  עד ליום הראשון ללימודיםלחתום על טופס ויתור על שירותי רווחה 

 מלוא הסכום שיקבע.  יה(. לאחר מועד זה החיוב יהובאתר האוניברסיטה המכינה

 קבלת מסמכים ואישורים .17
אישור לימודים בעמדות השירות הקיימות בקמפוס. בתום  יקנפבמהלך שנת הלימודים ניתן לה .17.1

 שנת הלימודים ואילך הוצאת אישור זה כרוכה בתשלום.
לאחר קבלת הציונים הסופיים כולל ציוני מועדי ב', באחריות התלמיד לקחת ממשרדי המכינה  .17.2

 פטור באנגלית.הוציון  תעודת המכינהאת 
לאחר המועד הנ"ל את כל  חודשאר רגיל והנני נותן הסכמתי מראש למכינה לשלוח בד .17.3

 אין האוניברסיטה אחראית על קבלת מסמכים אלו בדואר. מסמכים האמורים לעיל.ה
 תהא כרוכה בתשלום כמקובל באוניברסיטה. נוספים פורמליים יםהוצאת אישור .17.4

 הודעות באתר האינטרנט של המכינה  .18
תלמיד ה באחריותמתפרסמות באתר האינטרנט של המכינה וכן בדוא"ל.  המכינההודעות  .18.1

 לעקוב אחריהן ולנהוג על פיהן.
 אין המכינה אחראית להעביר הודעה אישית לכל תלמיד ותלמיד.  .18.2

 משרדי המכינהל ופנייהשעות קבלה  .19
באמצעות טופס  למכינה לפנות. ניתן 12.00 - 09.00 השעות ביןשעות הקבלה: ימים א', ב', ג' , ד', ה' 

 .Mechina.kda@biu.ac.ilפנייה שנמצא באתר המכינה או ליד משרדי המכינה או במייל המכינה: 

 כרטיס סטודנט  .20
לצורך הנפקת כרטיס סטודנט יש להעלות תמונה דגיטלית באתר האוניברסיטה באמצעות קוד אישי 

כרטיס סטודנט  נפקתה(. הספרות והוא נשלח במייל לאחר ההרשמה למכינ 4)הקוד האישי הינו בן 
נוסף כרוכה בתשלום. במקרה של הפסקת לימודים התלמיד מחויב להחזיר את כרטיס הסטודנט 

 למזכירות המכינה.
 מידע אישי לסטודנט .21

"מידע אישי לסטודנט" ניתן לצפות במידע כגון מערכת אישית, שיבוץ חדרים, -ב האוניברסיטה באתר
וציונים סופיים, רישום למועדי ב', שכ"ל וכו'. לא ניתן לברר ציונים מיקום ומועד בחינה, ציוני ביניים 

 בטלפון. את הקוד האישי ניתן לקבל בשני אופנים:
 *9392. מרכז שמ"ע )שירות מידע לסטודנט( שמספרו 1
העמוד בצד שמאל של -בסרגל כלים יש להיכנס לשדה "סטודנטים"-. אתר אוניברסיטת בר אילן2

 הקוד יישלח למייל האישי. –יש להיכנס ללינק ולהקליד מס' ת"ז  -יסמה" "שחזור סיופיע לינק 
  ספרי לימוד .22

בתחילת השנה. ספרי  קורס כלבאחריות התלמיד לרכוש את ספרי הלימוד שיימסרו לו בתחילת 
 הלימוד אינם נכללים בשכר הלימוד.

 אודות תלמידי מכינה מידעמסירת  .23
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כינה מידע בנוגע לפרטים אישיים, תוכנית לימודים וכו', עפ"י הוראות האוניברסיטה, לא יימסר במ
 לאף גורם למעט גורמים מוסמכים. 

 שמירה על ציוד האוניברסיטה .24
 הריני מתחייב לשמור על ציוד האוניברסיטה ורכושה ולשאת בכל נזק או אובדן שייגרם על ידי.

 


