
 

 

 The Center for Designated Programs          לתוכניות ייעודיות   המערך
 

         Pre-Academic Program          מכינה קדם אקדמית

b a r i l a n . a c . i l  :9392*מוקד המידע לשירותך 

 משרד ראשי

03-5318254 
DesigProg.biu.ac.il 

 המדור לתוכניות מובנות

03-5317957 
DesigProg.biu.ac.il 

 המדור לזרועות הביטחון

03-5317005/6 
mzb.biu.ac.il 

 מכינה קדם אקדמית

03-5317956 
mechina-kda.biu.ac.il 

 קמפוס חרדי

077-2753094/8 
DesigProg.biu.ac.il 

 לימודי תעודה

03-7384481 
biu-es.ac.il 

 
 
 

 י"ח בכסלו תשפ"ג בס"ד, 
 2022בדצמבר  12

 17774קד"א 
 

 נוהל הטבת "חבר מביא חבר"

 

בוגרים  או    ,במכינה הקדם אקדמיתבפועל    ים הלומדיםהטבת "חבר מביא חבר" רלוונטית לסטודנט .1

במ בעבר  אקדמית,  שלמדו  הקדם  אקדמית  להירשם    הםלחברי  המליצו אשר  וכינה  הקדם  למכינה 

 , במסלולים המפורטים מטה. אילן-באוניברסיטת בר 

 ₪(. 1,500לקבל מלגה עד גובה חברים במסגרת המבצע )כלומר, ניתן   3ניתן להמליץ עד  .2

 נאים הבאים: הת בכל נית, בתנאי עמידה הממליץ יהיה זכאי לקבל את התגמול המוצע במסגרת התוכ .3

באתר המכינה כולל תשלום דמי    הרשמה מקוונת  -  חבר נוסף   למכינהנרשם  בעקבות המלצתו  אם   .3.1

 רישום. 

 אחד ממסלולי המכינה הבאים:החבר נרשם ל  .3.2

 מכינות ייעודיות תשפ"ד  .3.2.1

 קדם מכינה תשפ"ג  .3.2.2

 סמסטר קיץ תשפ"ג  /סמסטר ב'   - + 30מכינה   .3.2.3

 .30/06/23  – 01/01/23החבר נרשם למכינה בין התאריכים  .3.3

 המכינה.   לימודים במסלול  שנרשם השלים לכל הפחות שלושה חודשיהחבר  .3.4

, פרטי הממליץ וצילום מסך של  רשם שלח לדוא"ל של המכינה טופס הצהרה עם פרטיוהחבר שנ .3.5

 שור על קבלת המייל. איבל מהמכינה , וקיאישור הרישום
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 בהטבת "חבר מביא חבר" פ/תללימודים המשתת ת/טופס הצהרה למועמד

 

 

 : המכינה הבא  דמית במסלוללמכינה הקדם אקמטה נרשמתי   מ/האני החתו

 +   30מכינת             קדם מכינה             המכינה הייעודית           

 

 :ת/הבוגר / ית/בהמלצת הסטודנט

 שם פרטי ________________    __________________  חה משפשם 

 ______ __________________ "זת

 ____ __________ טלפון _________ 

 __ _____ ___ בשנה"ל _______ _ _______ ____ : ה/למד  / ת/לומד  צ/ההממלי בה  ש מכינהמסלול ה

 

 למכינה:  מ/תפרטי הנרש

 שם פרטי ________________    __________________  חה משפשם 

 ______ __________________ "זת

 ____ __________ טלפון _________ 

 _________ ________   למכינה תאריך רישום 

 

 להטבה זו.  *לידיעתך, רק לאחר שליחת טופס זה וצירוף צילום מסך של אישור הרישום, תיבחן הבקשה

 

 

   Mechina.kda@biu.ac.il : לדוא"ל יש לשלוח את הטופס מלא על כל פרטיו 

 אישור קבלת המייל.  וודאנא ל

 

 

 

 

 המכינה הקדם אקדמית 
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