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 בס"ד

 

 

 המכינה הקדם אקדמית ידיעון 

 אילן-בר אוניברסיטת

 

 

 תש"פת הלימודים שנ

 

(2019-2020) 

 

 

 
                                                      *** 

 
 . י המכינה הקדם אקדמית לשנה"ל תש"פידיעון זה מיועד לנרשמים ללימוד* 
 . ול דעתה, לפי שיקים בידיעון זהלבצע שינוי המכינה שומרת לעצמה את הזכות* 
 מנוסח בלשון זכר  מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים. ההכתוב בידיעון ז* 
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 בס"ד
 
 

 מועמד/ת יקר/ה,
 

 ברכותינו על הצטרפותך למכינה.
ידיעון זה מכיל מידע חיוני הקשור ללימודיך באחת מתכניות הלימוד במכינה. קריאה ועיון בידיעון 

 זמן ואמצעים, ויסייע לך רבות במהלך לימודיך.יחסוך לך 
 

 ,לקידומם של תלמידי המכינהמזה שנים פועלת  אילן-ברהמכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת 
 בלימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה.  במטרה להביא לשילובם

ים אקדמיים ברמה המכינה מקיימת מגוון של מסלולי לימוד אשר נועדו להכשיר את הלומדים ללימוד
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.
במסירות, ויסייעו להגשמת הנהלת המכינה וצוות ההוראה ילוו אותך לאורך כל לימודיך ביעילות ו

 שאיפותיך.
 

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

 המכינה.
כניות הלימוד, וכן להוסיף ת, הנהלים ותס שינויים בכל התקנואת הזכות להכני המכינה שומרת לעצמה

 ן זה.ידיעולשנות או לגרוע פרטים, הכלולים ב
 

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

 בברכת הצלחה,
 

 
 

 וןתהילה מימ                 פרופ' גיל אפשטיין                                                                     
 

 המכינות הקדם אקדמיותמנהלת                                     המערך לתוכניות ייעודיותראש 
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 תוכן עניינים
 

 - 5 - ..............................................................................................................................במכינה תפקידים מבנה

 - 5 - ............................................................................................................................................. וליניה סגל

 - 5 - ............................................................................................................................................. מנהלי סגל

 - 5 - ............................................................................................................................................. רכזים סגל

 - 5 - ................................................................................................................................... קבלה ושעות מיקום

 - 6 - ................................................................................................ לימודים ותכניות קבלה תנאי, לימוד מסלולי

 - 6 - ..................................................................................................................................... ייעודיות מכינות
 - 7 - ..............................................................................................והנדסה מדויקים םלמדעי ייעודית מכינה
 - 8 - ................................................................................................................ הטבע למדעי ייעודית מכינה
 - 9 - .................................................................................................... והרוח החברה למדעי ייעודית מכינה

 - 10 - ......................................................................................................... 2019 קיץ – ייעודית מכינה קדם

 - 11 - ....................................................................................................................... "להייטק הישגים" תוכנית

 - 12 - ........................................................................................................................................ "יואל" תוכנית

 - 12 - ............................................................................................................................... "פוירשטיין" תוכנית

 - 13 - ................................................................... לתואר הקבלה סיכויי והערכת הייעודית המכינה ממוצע שקלול

 - 13 - ................................................................................................................ יעודיתהי במכינה אנגלית קורס
 - 13 - ......................................................................................................................... אנגלית לרמת שיבוץ
 - 13 - ........................................................................................................................... לרמה מרמה מעבר
 - 13 - .......................................................................... הייעודית מכינה במסגרת הנלמד יתאנגל מקורס פטור

 - 14 - ............................................................................................................................................ ד"מימ מבחן

 - 14 - ........................................................................................................................ במתמטיקה התאמה מבחן

 - 15 - ..................................................................................................................................................... מלגות

 - 16 - ............................................................................................................................................ נוכחות נוהל

 - 17 - ................................................................................................................................וציונים בחינות נוהלי

 - 18 - .............................................................................................................. בבחינות והתאמות ידהלמ לקויות

 - 19 - .......................................................................................................................................... מכינה תעודת

 - 19 - .......................................................................................................... המכינה לתלמידי פסיכומטרי קורס

 - 20 - ............................................................................................................. פ"תש ל"לשנה אקדמי זמנים לוח

 - 21 - ............................................................................................................................ למכינה הרישום תהליך

 - 22 - .......................................................................................... הייעודית למכינה נלווים ותשלומים לימוד שכר

 - 22 - ............................................................................................. ל"בשכ כלולים אינם אשר נלווים תשלומים

 - 23 - ........................................................................................................... לאוניברסיטה וקבלה רישום תהליך

 - 23 - ................................................................................................... אילן-בר לאוניברסיטת הרישום תהליך

 - 23 - .................................................................................................. אביב-תל לאוניברסיטת הרישום תהליך

 - 24 - ........................................................................................ התואר ללימודי הקבלה בנושא נוספות הנחיות
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 - 25 - ......................................................................................................................................... לימודים תקנון

 - 25 - ................................................................................. המכינה לימודי בתום קורס על חזרה/ציון שיפור נוהל

 - 25 - ..................................................................................................................... הלבחינ חוזר לרישום נוהל

 - 25 - ...................................................................................................................... לקורס חוזר לרישום נוהל

 - 26 - ........................................................................................................ ופיזיקה במתמטיקה מרוכזות מכינות
 - 26 - ............................................................................ 2019 קיץ מועד – ל"יח 5 במתמטיקה מרוכזת מכינה
 - 27 - ............................................................................ 2019 קיץ מועד – ל"יח 4 במתמטיקה מרוכזת מכינה
 - 28 - ................................................................................ 2019 קיץ מועד – ל"יח  5 בפיזיקה מרוכזת מכינה

 - 29 - .............................................................................................. ם"אמיר למבחן והכנה באנגלית מעבר מכינת

 - 29 - .........................................................................ל"יח 4 של ברמה לאנגלית הנדרש הידע השלמת –' א חלק

 - 29 - ............................................................................................................. ם"אמיר למבחן הכנה –' ב חלק

 - 31 - .................................................................................................................. +(30 מכינה+ )30 לבני תוכנית

 - 32 - .............................................................................................................................. האוניברסיטה שירותי

 - 32 - ............................................................................................................................. לסטודנט אישי מידע

 - 32 - .................................................................................................................................... סטודנט כרטיס

 - 32 - ................................................................................................................................................ מעונות

 - 32 - ..............................................................................................................................הסטודנטים אגודות

 - 32 - ...................................................................................................................................... ספריות מערך

 - 32 - .................................................................................................................................... פסיכולוגי ייעוץ

 - 33 - ................................................................................................................... חברתית למעורבות היחידה

 - 33 - .................................................................................................................................... הביטחון יחידת

 - 33 - ......................................................................................................................... לקריירה והכוונה ייעוץ

 - 34 - ................................... ייעודיות מכינות לתואר הקבלה סיכויי והערכת המכינה ציוני ממוצע חישוב - 1 נספח

 - 40 - .......................................................................... פ"תש ל"לשנה ייעודי למסלול לימוד שכר תקנון – 2 נספח

 - 42 - .............................................................................. פ"תש ל"לשנה ייעודי למסלול לימודים תקנון – 3 נספח

 - 47 - ........................................................................... 2019 קיץ – מכינה קדם למסלול לימודים תקנון – 4 נספח

 - 51 - ........................................................................ 2019 קיץ – מכינה קדם למסלול לימוד שכר תקנון – 5 נספח

 - 53 - ............................................................................................... 2019 קיץ למכינות לימודים תקנון – 6 נספח

 - 56 - ............................................................... 2019 ל"יח 5 במתמטיקה קיץ למכינת לימוד שכר תקנון – 7 חנספ

 - 58 - ............................................................... 2019 ל"יח 4 במתמטיקה קיץ למכינת לימוד שכר תקנון – 8 נספח

 - 60 - .................................................................... 2019 ל"יח 5 בפיזיקה קיץ למכינת לימוד שכר נוןתק – 9 נספח

 - 62 - .................................................................. 2019 קיץ – באנגלית מעבר למכינת לימוד שכר תקנון – 10 נספח

 - 64 - ............................................................................ 2019 קיץ – ם"אמיר לקורס לימוד שכר תקנון – 11 נספח

 - 66 - ..................................................................................................... +30 לתוכנית לימודים תקנון – 12 נספח

 - 70 - ...................................................................... 2019 מאי מחזור -+ 30 לתוכנית לימוד שכר תקנון – 13 נספח

 - 71 - ................................ 2020 פברואר ומחזור 2019 אוקטובר מחזור -+ 30 לתוכנית לימוד שכר תקנון – 14 נספח
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 מבנה תפקידים במכינה
 

   סגל ניהולי
 Gil.Epstein@biu.ac.il יעודיותהמערך לתכניות יראש  פרופ' אפשטיין גיל

 Saritbm@biu.ac.il המערך לתכניות ייעודיותראש מינהל  בן משה שרית

 Tehila.yanay@biu.ac.il מנהלת המכינה מימון תהילה

 Keren.Amran@biu.ac.il יועצת המכינה עמרן קרן

 Hodaya.peretz@biu.ac.il יועצת המכינה פרץ הודיה
       

   סגל מנהלי
 Eli.tabib@biu.ac.il  רכז מכינה טביב אליהו
 Meir.Hofman@biu.ac.il רכז מכינה הופמן מאיר

 Yael.zeevi@biu.ac.il il  רכזת מלגות זאבי יעל
 Talya.frenkel@biu.ac.il מתאמת ה                           פרנקל טלי

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

   

   רכזים סגל

 Nilly.madar@gmail.com פיזיקהרכזת  וילצ'יק נילי-מדר ד"ר
 Rut.Bitan@biu.ac.il     כתיבה מדעיתרכזת  ביתן כהן רות ד"ר
 Moshebh36@gmail.com יח"ל 5 מתמטיקה רכז בן חיים משהמר 
 Elron23@gmail.com יח"ל 3/4 מתמטיקה רכז אהרון אלעדמר 

 Susangalebb@gmail.com ת                             רכזת אנגלי גב' גל סוזן

                        
 

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

 המופיעה באתר האוניברסיטה. ת הקמפוסבמפ. 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 אתרטופס פנייה שנמצא בלפנות למכינה באמצעות ניתן 
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 מסלולי לימוד, תנאי קבלה ותכניות לימודים

 מכינות ייעודיות 

 אביב מכינות ייעודיות בשלושה מסלולי לימוד:-אילן מקיימת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל-אוניברסיטת בר

 מסלול מדעים מדויקים והנדסה .א

  מסלול מדעי הטבע .ב

 מסלול מדעי החברה והרוח .ג

 

 מטרת המכינות:

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

אילן ואוניברסיטת -תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בר .2

תל אביב. לצורך קבלה ללימודי התואר יש לעמוד בדרישות המחלקה הנוספות המשתנות ממחלקה למחלקה 

 איון אישי וכד'. יכגון פסיכומטרי, ר

 ואר במוסדות אחרים באחריותו של המועמד. קבלה לתודת המכינה בהערה: בדיקת קבילות תע

 

 יתרונות המסלול הייעודי:

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

אביב תמתין -אילן ובאוניברסיטת תל-הוועדה לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר –רישום ללימודים אקדמיים   .2

 רים, ובקשתם תידון עם קבלת תעודת המכינה הייעודית.לציוני הבוג

במסגרת שנת המכינה ניתן מערך תמיכה של שיעורי עזר במקצועות שונים, כשירות לסטודנט  – שיעורי תגבור .3

 ללא עלות.

 אילן, בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.-לאוניברסיטת בר –פטור מקורס כתיבה מדעית/אקדמית בתואר הראשון   .4

ניתן לשלב קורס הכנה לפסיכומטרי במהלך המכינה, בעלות ייחודית לתלמידי  – לפסיכומטריקורס הכנה  .5

 המכינה.

 

 פירוט מסלולי הלימוד הייעודיים בעמוד הבא.

 

 2ראה נספח  –לשנה"ל תש"פ  ן שכר לימוד למכינה ייעודיתלתקנו

 3ראה נספח  –"פ לשנה"ל תש לימודים למכינה ייעודיתלתקנון 
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 מכינה ייעודית למדעים מדויקים והנדסה

 2020.7.31 – 1027..2019 :תאריכי המכינה

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

 יח"ל 5מתמטיקה ברמת : הלימודים תוכנית

 יח"ל 4/5אנגלית ברמת    

 יח"ל  5פיזיקה ברמת    

 אקדמיתכתיבה    

 [.הלימודים והיקף ש"ש תוכניתייתכנו שינויים ב]

 :למדעים מדויקים והנדסה הייעודיתמכינה תנאי קבלה ל

 תנאי הקבלה הבאים: בכליש לעמוד 

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

 שירותם(. 

 גרות סופיים(.ומעלה )ציוני ב 55 –יח"ל בבגרות בציון עובר  7מינימום  .2

 ד* מבחן מימ" / פסיכומטריתהבחינה ב 500ציון  .3

  *מימ"ד / פסיכומטריבחלק הכמותי של ה 115ציון  .4

 *בבגרות במתמטיקה* יח"ל 4 רמתב 70ציון  .5

 

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

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

, 4-5 בסעיפיםבתנאים לרמה המתאימה במתמטיקה כמפורט עומד מועמד שאינו  - במתמטיקה מבחן התאמה**

בהמשך מסמך או   באתר המכינה חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה ,הסבר מלא במתמטיקה. מבחן התאמהיידרש לעבור 

 זה.

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

 

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

 המחלקות כמפורט בידיעון האוניברסיטה.
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 מכינה ייעודית למדעי הטבע

 2020.7.31 – 1027..2019 :תאריכי המכינה

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

 יח"ל 4מתמטיקה ברמת : הלימודים תוכנית

 יח"ל 4/5אנגלית ברמת    

 יח"ל  3פיזיקה ברמת    

 יח"ל 3כימיה ברמת    

 אקדמיתכתיבה    

 [.הלימודים והיקף ש"ש תוכניתייתכנו שינויים ב]

 :למדעי הטבע הייעודיתמכינה לה לתנאי קב

 תנאי הקבלה הבאים: בכליש לעמוד 

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

 שירותם(. 

 גרות סופיים(.ומעלה )ציוני ב 55 –יח"ל בבגרות בציון עובר  7מינימום  .2

 ד* מבחן מימ" / מטריתפסיכוהבחינה ב 500ציון  .3

  *מימ"ד / פסיכומטריבחלק הכמותי של ה 100ציון  .4

 *בבגרות במתמטיקה* יח"ל 3 רמתב 85ציון  .5

 

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

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

, 4-5 בסעיפיםבתנאים לרמה המתאימה במתמטיקה כמפורט מועמד שאינו עומד  - במתמטיקה מבחן התאמה**

בהמשך מסמך או   באתר המכינה ובחינה לדוגמהחומרי הלימוד  ,הסבר מלא במתמטיקה. מבחן התאמהיידרש לעבור 

 זה.

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

 

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

 המחלקות כמפורט בידיעון האוניברסיטה.
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 מכינה ייעודית למדעי החברה והרוח

 2020.7.31 – 1027..2019 :תאריכי המכינה

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

 יח"ל 3/4מתמטיקה ברמת : הלימודים תוכנית

 יח"ל 4/5אנגלית ברמת    

 המדעיתכתיבה מיומנויות ה   

 שיטות מחקר   

 ה, מבוא לפסיכולוגיה, יסודות המשטר   קורסים במדעי החברה: מבוא לסטטיסטיק   

 בישראל, חברה ופוליטיקה בישראל.   

 [.הלימודים והיקף ש"ש תוכניתייתכנו שינויים ב]

 :למדעי החברה והרוח הייעודיתמכינה תנאי קבלה ל

 תנאי הקבלה הבאים: בכליש לעמוד 

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

 שירותם(. 

 גרות סופיים(.ומעלה )ציוני ב 55 –יח"ל בבגרות בציון עובר  7מינימום  .2

  ד*מבחן מימ" / יתפסיכומטרהבחינה ב 420ציון  .3

 :עמוד בשני תנאי הקבלה הבאיםיח"ל, יש ל 4למעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמת  .4

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

 **בבגרות במתמטיקה יח"ל 3 רמתב 85 ןציו .ב

אים: כלכלה, יח"ל נדרש במסלול מדעי החברה למעוניינים להתקבל ללימודי תואר במקצועות הב 4מקצוע מתמטיקה 

 חשבונאות, מנהל עסקים, אדריכלות.

 

מבחן  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 המימ"ד 

, 4-5 בסעיפיםבתנאים לרמה המתאימה במתמטיקה כמפורט מועמד שאינו עומד  - במתמטיקה מבחן התאמה**

בהמשך מסמך או   באתר המכינה חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה ,הסבר מלא במתמטיקה. מבחן התאמהיידרש לעבור 

 זה.

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

 

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

 בידיעון האוניברסיטה.המחלקות כמפורט 
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 2019קיץ  – ייעודיתקדם מכינה 

 שנות לימוד חסרי תעודת בגרות ו/או בוגרי החינוך החרדי. 12: צעירים בעלי קהל יעד

שנות לימוד, חסרי תעודת בגרות, או לבוגרי החינוך   12 לאפשר הזדמנות שווה לצעירים בעלי: מטרת קדם המכינה

 קבלה למכינה הייעודית.החרדי, שאינם עומדים בתנאי ה

במסלול זה נלמדים היסודות במקצועות מתמטיקה, אנגלית, כתיבה אקדמית, פיזיקה / מדעי החברה, אשר נותנים 

בוגרי מסלול קדם מכינה יוכלו להשתלב באחד משלושת מסלולי המכינות הייעודיות הכנה לקראת לימודי המכינה. 

 ינה ולדרישות של כל מסלול.אילן, בהתאם להישגיהם במסלול הקדם מכ-בבר

 

  27.8.19 – 2.6.19 :קדם המכינה תאריכי

 .9.19.24 – 1.9.19יתקיימו בין התאריכים הבחינות 

 עות שבועיות.ש 32של  בהיקףכארבעה חודשים,  :משך קדם המכינה

 (.27.10.19-)הכנה לקראת תחילת לימודים במכינה הייעודית שתחל ב

 

 :מעבר ממסלול קדם מכינה למסלולי המכינות הייעודיותתנאי 

 לול המכינה למדעים מדויקים והנדסה:למס .1
 בכל הקורסים שנלמדו במסלול זה. 85ציון סופי   .1.1
 " שנלמד במסלול הקדם מכינה.אקדמיתומעלה( בקורס "כתיבה  60ציון עובר )  .1.2

 למסלול המכינה למדעי הטבע: .2
 בכל הקורסים שנלמדו במסלול זה. 80ציון סופי   .2.1
 שנלמד במסלול הקדם מכינה. "אקדמיתומעלה( בקורס "כתיבה  60ציון עובר )  .2.2

 למסלול המכינה למדעי החברה והרוח: .3
 בכל הקורסים שנלמדו במסלול זה. 80 ציון סופי  .3.1
 " שנלמד במסלול הקדם מכינה.אקדמיתומעלה( בקורס "כתיבה  60ציון עובר )  .3.2

 

 
 פתיחת המסלול מותנית במספר הנרשמים.*
 

 4ראה נספח  – 2019לתקנון לימודים של מסלול קדם מכינה  קיץ 
 5ראה נספח  – 2019לתקנון שכר לימוד של מסלול קדם מכינה קיץ 
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 תוכנית "הישגים להייטק"
: מועמדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית המעוניינים להשתלב בלימודי הנדסה ומדעים מדויקים קהל יעד

 אילן.-בר באוניברסיטת

החל משלב המכינה הייעודית במדעים מלווה את תלמידי התוכנית,  תוכנית "הישגים להייטק": כניתומטרת הת

 ם והנדסה, ועד סיום לימודי התואר, ומעניקה להם את ההטבות הבאות:מדויקי

 שכר לימוד מלא במכינה 

 מלגת קיום חודשית במהלך שנת המכינה 

 םסיוע רצוף בשיעורי עזר ותגבורי 

 קורס הכנה למבחן הפסיכומטרי 

 מימון ספרי לימוד 

 )מימון אבחון לקות למידה )באישור יועצת המכינה 

  מלגת שכר לימוד באקדמיה 

 מחשב נייד אישי לכל סטודנט 
 

 :את השלבים הבאיםהישגים להייטק כוללים  תוכניתהלימודים ב

 התאריכים בין  ,י תנאי המכינה()קבלה עפ"להנדסה ומדעים מדויקים  ייעודיתמכינה מסלול לימודים ב .1

 למדעים מדויקים והנדסה.ייעודית מכינה . להסבר על מסלול זה ראה 31.7.20 – 27.10.19

)קבלה לתואר עפ"י תנאי הקבלה  תוכניתבמוסדות בהם פועלת ה תואר ראשון בהנדסה ומדעים מדויקיםלימודי  .2

 של המוסדות(.

 

בין התאריכים )כאמור לעיל(,  קדם מכינה ייעודיתתלמידים שאינם עומדים בתנאי הקבלה למכינה, ישתלבו במסלול 

 .כהכנה לקראת המכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה ,27.8.19 – 2.6.19

 

 קדם מכינה "הישגים להייטק": תוכניתתנאי קבלה ל

 שנות לימוד 12 .1

 מעבר אבחון במרכז הערכה .2

 אקונומיים-עמידה בקריטריונים סוציו .3

 קבלתם תידון בוועדה אקדמית. –מועמדים רלוונטיים שאינם עומדים בתנאים שלעיל 

 

 .באתר המכינה"הישגים להייטק" ניתן למצוא  תוכניתעל פרטים נוספים 

באתר "הישגים להייטק"  תוכניתחובה להירשם ל"הישגים להייטק",  תוכניתלמועמדים שמעוניינים להשתלב ב
 הישגים להייטק
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 תוכנית "יואל"
יות גבוהות ויכולת השקעה : תלמידי מכינה יוצאי אתיופיה בעלי נתוני פתיחה טובים, שאיפות אקדמקהל יעד

 אינטנסיבית לאורך כל הלימודים.

יוצאי אתיופיה לאקדמיה איכותית פועלת לסייע לצעירים יוצאי אתיופיה להגיע  –: תוכנית יואל מטרת התוכנית

ללימודים אקדמיים איכותיים ולתעסוקה הולמת. התוכנית כוללת מלגה לסיוע במימון המעונות, תגבור לימודי 

אחרי שעות הלימודים במכינה, העשרה, גיבוש והעצמה, ליווי אישי והכוון, ליווי מנטור במהלך המכינה, ייעוץ יומיומי 

 וסיוע לקראת השתלבות בתעסוקה הולמת.

 ."תוכנית יואל" -, או  באתר התוכנית 2649021-052למידע נוסף ניתן לפנות למנהלת התוכנית, גב' רוני מוהר: 

 לחץ כאן –להרשמה לתוכנית יואל 

 

 

 תוכנית "פוירשטיין"
ם להתקבל לחוגי העדה האתיופיתוליוצאי הגיאוגרפית והחברתית לאפשר לצעירים מהפריפריה  :מטרת התוכנית

 אילן, גם אם נתוני הפסיכומטרי שלהם אינם עומדים בסף הקבלה של האוניברסיטה.-יוקרתיים באוניברסיטת בר

 ! 420תוכנית פוירשטיין גם על סמך ציון בחינת מימ"ד לא פסיכומטרי רשאים להתקבל ה ללתלמידי מכינ

  

 ים גם יחד(:)יש לעמוד בכל התנא עבור תלמידי המכינה הייעודית תוכניתתנאי קבלה ל

  ומעלה. 85 –ממוצע מבחני סמסטר א' במכינה 

  ומעלה 420ציון בחינת מימ"ד של   או ומעלה  400ציון בחינת פסיכומטרי של. 

  ר."אמיבמבחן  185 ציון מינימלי של  אום בחלק האנגלית בפסיכומטרי/אמי"ר 85ציון מינימלי של 

 [.תוכניתחוות דעת חיובית של יועצת המכינה ]יועבר ישירות ע"י המכינה לאחר הרשמתך ל 

  

 :ייחודיותה של תוכנית פוירשטיין

 .אבחון דינאמי של מכון פוירשטיין כתחליף לבחינה הפסיכומטרית 

 .קורס לפיתוח מיומנויות הלמידה והחשיבה, המתקיים לפני פתיחת שנת הלימודים הראשונה לתואר 

 .סדנת הכנה למבחני סמסטר א' בשנה ראשונה 

 .ליווי אקדמי וחברתי נרחב במהלך הלימודים 

 

 .לחץ כאן - לפרטים נוספים אודות תוכנית פוירשטיין
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 שקלול ממוצע המכינה הייעודית והערכת סיכויי הקבלה לתואר
 תעודת מכינה הכוללת את פירוט ציוני המכינה  תוענק לבוגרי המכינה ,בתום המכינה הייעודית

 ושני שקלולים של ממוצע מכינה סופי:

 אילן.-למעוניינים להתקבל לתואר באוניברסיטת בר –אילן -טת החישוב של אוניברסיטת ברשקלול ממוצע ע"פ שי .1

-ברסיטת תללמעוניינים להתקבל לתואר באוני –אביב -טת החישוב של אוניברסיטת תלשקלול ממוצע ע"פ שי  .2

 אביב.

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

 .לחץ כאן –החישוב לפי שתי האוניברסיטאות  פירוט שיטתהסבר ולתואר. ל

 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

 עדהגשת בקשה מסודרת בכתב למזכירות המכינה, יתאפשר בתנאי  – יח"ל 4יח"ל לרמת  5מרמת אנגלית  מעבר 

  בקשות שיועברו לאחר מועד זה לא יאושרו.  .חודש מיום תחילת המכינה

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

 תום עד, המכינהדרש להגיש בקשה מסודרת בכתב למזכירות , ייבקש לגשת למבחןייהמכינה. תלמיד ש

 .ללימודים הראשון השבוע

 הייעודית מכינה במסגרת הנלמד אנגלית מקורס פטור

יוכלו להיבחן בתחילת  –באמי"ר  234ר"ם, או ציון בחלק אנגלית של הפסיכומטרי/אמי 134בעלי ציון  תלמידים

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

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

 מטלות נוספות שיידרשו להגיש במהלך השנה. 2מבחן הפטור +  אנגלית בתעודת המכינה יהיה מורכב מציון

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

 סמסטר א' ועד סוף סמסטר א', יהיו רשאים לגשת למועד השני שיתקיים בתקופת המבחנים שבין הסמסטרים. 

 

 של באנגלית המבחן תתאת תנאי העמידה ב מחליף ואינו אקדמי אינואנגלית שנלמד במכינה הקורס ב

 בקבלה לאוניברסיטה. הנדרש בציוןם אמיר"/ר"אמי מבחן/הפסיכומטרי
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 מבחן מימ"ד
 מבחן מימ"ד הוא מבחן ידע של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, המהווה מבחן כניסה למכינות הקדם אקדמיות.

ד לכל מועמד שאין לו ציון פסיכומטרי ומבקש "מקיימת מבחן מימ אילן-ברם אקדמית של אוניברסיטת המכינה הקד

 להתקבל לאחת מהמכינות הקדם אקדמיות המתקיימות במסגרתה.

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

 בלבד.

ומורכב משמונה  ,ד מורכב משלושה תחומי לימוד: אנגלית, עברית ומתמטיקה"מבחן מימ – "דממרכיבי מבחן מי

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

 כשלוש שעות וחצי. – משך המבחן

 ם במעבדת מחשבים של האוניברסיטה.המבחן הינו ממוחשב, ומתקיי

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

ומופיעים גם באתר האינטרנט של "המרכז הארצי לבחינות ולהערכה" באופן נגיש לכל נבחן לפי  הבחינהכשבוע מיום 

מס' חן )חשוב לשמור את פרטים אישיים: שם, מספר תעודת הזהות ומספר אסמכתא המופיע עם תחילת המב

 האסמכתא!(

 ש"ח. 200   - עלות מבחן מימ"ד

 באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.ניתן לראות  מהד לדוג"כן מבחן מימו בנה המבחן, מרכיביועל מנוסף מידע 

 

 במתמטיקה  מבחן התאמה
נדרשים לעמוד בתנאי קבלה  הבאים יח"ל במסגרת המכינה,  5 או 4המעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמת  תלמידים

 )בכל התנאים(: 

 :יח"ל 5למתמטיקה  .1

 בפסיכומטרי / מימ"ד כמותיבחלק  115ציון של  .א

 יח"ל 4בבגרות במתמטיקה  70 ציון .ב

 :יח"ל 4למתמטיקה  .2

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

 יח"ל 3בבגרות במתמטיקה  85 וןצי .ב

 .במתמטיקה מבחן התאמהיידרש לעבור  ,לעילהמפורטים מהנתונים  באחדמועמד שאינו עומד 

 .במתמטיקה מיוןהלגשת רק למועד אחד של מבחן  כל מועמד יכול

 .באתר המכינהחומרי הלימוד, מבחן לדוגמה ומועד המבחן מפורטים 
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 מלגות 
 .מלגות שכר לימוד ומלגות קיוםבמסגרת לימודי המכינה ניתן לקבל 

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

 הביטחון ומשרד החינוך.

 פטור משכ"ל. 100%-25%מלגת שכ"ל נעה בטווח של  

שנים מיום השחרור, בהתאם למצב  5מוענקות לתלמידי המכינה בוגרי שירות צבאי/לאומי, בטווח של  – ות קיוםמלג

 הכלכלי ובכפוף לקריטריונים של משרד הביטחון.

 .200%-50%מלגת הקיום נעה בטווח של  

 .1הצגת טופס מספר  , ובתנאימלגת קיום %200שכ"ל +  %100-ל םמיום השחרור זכאי שנים 10עד  – יםבודד חיילים

, זהב בלבדשחרור בכבוד כרטיס כלוחמים, בעלי מלגות שכ"ל המוענקות לתלמידי מכינה ששירתו  – מלגות לוחמים

 האגף והקרן לחיילים משוחררים.בכפוף לקריטריונים של 

 .חיילים משוחרריםאגף והקרן לשל ה באתרפרטים נוספים 

מיועדות לסטודנטים מהפריפריה הגיאוגרפית/החברתית, על בסיס מצב  –ע"ש קלאודיו בנטטה  – מלגות קרן בנטטה

 סוציואקונומי.

 

 כיצד ניתן להגיש בקשה למלגה?

וועדת מלגות במשרד הביטחון ומשרד הבקשה למלגה תוגש ע"י התלמיד למכינה, והמכינה תעביר את הבקשה לדיון ב

 החינוך.

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

 . הההרשמ

 לרכזת המלגות במכינה.  להעביראת הטפסים והבקשות יש 

 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

 ניתן לממן את שכר הלימוד גם מכספי הפיקדון.       
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  נוהל נוכחות
  ם.בכל השיעורי חובההנוכחות בלימודים במכינה הינה 

  מילואים, מחלה, אישפוז  -בכל מקרה של היעדרות יש למלא טופס היעדרות משיעורים ולצרף אישורים מתאימים
 את טופס ההיעדרות יש להעביר למשרדי המכינה בסמוך להיעדרות, ולא יאוחר מסוף אותו החודש. וכו'.

  פי דוחות נוכחות של המרצים.-על בחודש, ונבדקת בתום כל חודש 80%הנוכחות בשיעורים חייבת להיות מינימום 

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

  כל היעדרות אחרת, גם אם מגובה במסמכים/אישורים רפואיים, אינה נחשבת כהיעדרות מושרת, ומשפיעה על
 אחוזי הנוכחות.

 .איחור נחשב לחיסור 

 מרצה סימן אותו כנוכח בשיעורים שהופיע.באחריות התלמיד לוודא כי ה 

 .היעדרות ממושכת עלולה להביא להפסקת לימודים, וכן לפגוע בזכאות למלגה 

  בחודש וממומן ע"י משרד הביטחון או משרד החינוך, יחולו עליו הסנקציות הבאות: 20%תלמיד שנעדר מעל 

 כ"ל זכאי מלגת ש 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 הלימוד,  -ודיהם בגין היעדרות שיופסקו לימ ,הממומנים והלא ממומנים ,כל הלומדים במכינה

 .תקנון שכ"לבהתאם לנוהל 
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 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". -דע אישי לסטודנט" "מי-ב

 תות הבחינות יפורסמו יום קודם לכן באתר האוניברסיטהכי. 

 כל קורס הרכב מטלות בעלי משקלים שונים. על מנת לקבל ציון סופי בכל קורס יש לגשת למבחנים בשני ל
, פרזנטציה, תרגילים וכד'(. 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. 

  וכיו"ב, אשר אושרו על ידי  מכשיר השמעהו/או לשימוש בציוד עזר לרבות: מילון,  בבחינות להתאמותתלמיד הזכאי
  נ"ל.הציוד ה אתיועצת המכינה, חייב לדאוג לציוד הנדרש. אין המכינה מספקת 

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

 :'ב עדימו

 ב'(. מועד) שנייה בחינה גם תתקיים, בחינה מתקיימת בו קורס לכל 

 ברשימת אוטומטית יופיע – ומטה 70 בקורס סופי ציון שקיבל או '(,א מועד) הראשונה לבחינה ניגש שלא תלמיד 

 .להירשם צריך ואינו' ב למועד הנבחנים

 א'. מועד בחינת ציון פ"ע מתבצע הרישום, סופי ציון עדיין אין באם 

 מוטלת לא, כן כמו. יישמר' א מועד ציון, ניגש לא והסטודנט ובמידה, לבחינה לגשת חובה אין אוטומטי ברישום 

 .זה במקרה כספית ובהח

  במועד להיבחן רשאי –'( א מועד בחינת ציון פי על אז סופי ציון אין אם) ומעלה 71 בקורס סופי ציון שקיבל תלמיד 

 .הבחינה לפני שבוע עד שיירשם בתנאי' ב

 רישום" עמודה תחת, הראשי שבמסך" הבחינות לוח" בכפתור, בר-אינ מערכת דרך מתבצע ציון לשיפור הרישום 

 ."למועד

 הבחינה לפני שבוע עד להירשם ניתן. 

 הבחינה ביום(, 1 מבנה 502 אזור) בחינות במדור, בלבד קהל בקבלת להירשם עליך יהיה, עבר הרישום ומועד במידה 

 .הבחינה לפני שעה חצי עד

 בר-באינ בזמן נרשמים אם ממנו להימנע שניתן תשלוםבשכ"ל,  ₪ 80 של התחייבות מצריך באיחור רישום. 

 רישום לבטל ניתן לא, זה מועד לאחר'. ב מועד לפני שבוע עד הרשמה לבטל ניתן, ציון לשיפור רישום לאחר. 

 מודהלי בשכר ₪ 40 של טיפול דמי תחייב לבחינה הגעה אי. 

 מכך המשתמע כל על, ל"שכ חוב כדין אלו תשלומים דין. 

 הקובע הציון הוא האחרון הציון, לידיעתך! 

 סיבה שהיא מכל להיבחן שלא החליט אם סטודנט. שהתקיימה בחינה משמעותה, הסטודנט לידי שאלון קבלת – 

 .נכשל יהיה ציונו
 :  רעור על ציוניםע

  באתר ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה 4תוך יב לעשות זאת על ציון בבחינה חי לערערתלמיד המבקש  
 ימים לא יובא לדיון.   7. ערעור אשר יוגש לאחר לערעור נימוק  בצירוף, האוניברסיטה

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

 ואין מקום לערעור נוסף.  הוא הציון הסופי,, הקודםר מהציון , גם אם יהיה נמוך יותהציון שייקבע בעקבות הערעור 
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 לקויות למידה והתאמות בבחינות
במסגרת לימודי המכינה תינתן אפשרות לקבלת התאמות בבחינות, לתלמידים שעברו בעבר אבחון לקויות למידה או 

 שיעברו אבחון במהלך המכינה.

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

 בהתאמות:

 יתקבלו רק אבחונים של מת"ל או  עותק של אבחון לקויות למידה.יש לצרף  – לתלמידים שעברו אבחון דידקטי

 אבחונים של "מרכז חדד", גם אם התלמיד אובחן בעבר ויש בידו אבחונים קודמים.

 יש לצרף תעודת עולה. – חדש לתלמידים שזכאים להתאמות עולה 

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

 לא יאושרו התאמות בבחינות ללא הצגת המסמכים המתאימים.

 

 תלמידים שניגשים לאבחון במהלך לימודי המכינה

יל אותו מוקדם ככל האפשר. התיאום לגבי חשוב לציין כי תהליך האבחון נמשך כחודשיים, ולכן מומלץ להתח

 האיבחון נעשה באופן עצמאי מול מכוני האיבחון.

 

 החזר כספי עבור אבחון לקות למידה

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

  בלבד. ₪ 1,300כולל של  עד סכוםזכאים להחזר עבור אבחון לקויות למידה 

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

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

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

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

 ות"ז של התלמיד.

   יאושר אבחון מת"ל בלבד - העתק האבחון מטעם המכון .2

 . לחץ כאן – רשימת מכוני האבחון של מת"לל

 

. התאמות שניתנות במכינה תקפות למבחנים במסגרת המכינה בלבד, ואינן מחייבות ללימודי התואר: הערה חשובה

ליחידה למעורבות חברתית  בנושא ההתאמות לפנות יש(, 2020במסגרת לימודי התואר )החל מאוקטובר 

לצורך בקשה להתאמות בלימודים, והיא הגורם שיקבע לאלו התאמות תהיה זכאי בלימודי  אילן-יטת ברבאוניברסש

 התואר, ע"פ הקריטריונים המקובלים באוניברסיטה.
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 מכינה תעודת
 לאחר קבלת הציונים של כל מועדי ב'.ליון ציונים, יבסוף שנה"ל יונפק ג .1

 אי לגשת למועדי ב' או לערער על ציונים.ליון הציונים התלמיד לא יהיה רשילאחר הנפקת ג .2

 ליון הציונים, הציון ייפסל.יתלמיד שייגש למועד ב' לאחר הנפקת ג .3

 קורס.ההציונים הוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות  בגיליוןהציון שיירשם  .4

 .בקורס סופי ציון יהיה לאחת המטלות, באציון  בהיעדר .5

 ים:לפי הקריטריונים הבאתונפק תעודת המכינה 

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

 יםממוצע שני תכלול המכינה תעודת: 

o   אילן-של אוניברסיטת בר חישוב"י כלי עפממוצע.  

o  אביב.-"י כלי החישוב של אוניברסיטת תלעפממוצע 

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

 להלן כמפורט מילולית הערכה מצוינת המכינה בתעודת -מילולית ערכהה: 

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

 המכינה". 

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

 המכינה". בתחתית תעודת המכינה "לא עמד בדרישות יצוין, וממוצע שקלולללא  תונפק המכינה

 מכינההתעודת מועד הנפקת  .6

 של סוף שנה"ל.  15.8עד לתאריך עם קבלת ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר ב', תעודת המכינה הייעודית תונפק 

 
 כומטרי לתלמידי המכינהפסי קורס

 לרוב לקראת מועד אפריל. ,ימת קורס הכנה למבחן הפסיכומטריבכל שנה המכינה מקי

 נפתח קורס גם לקראת מועד ספטמבר. –במידה ויש ביקוש 

 .הלימוד שכרב כלולהתשלום לקורס זה אינו . במקביל ללימודי המכינה ,אילן-ברבאוניברסיטת  מתקיימיםהקורסים 

 רס:יתרונות הקו

  לתלמידי המכינה. מסובסדת עלות הקורס 

 .הקורס מותאם, כלל הניתן, ללוח הזמנים של המכינה 

 .הקורס מתקיים בקמפוס האוניברסיטה 

  Mechina.kda@biu.ac.il -לפרטים נוספים יש לפנות למכינה במייל
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 תש"פלוח זמנים אקדמי לשנה"ל 
 27.10.2019, פ"תש כ"ח בתשרי יום ראשון, ראשון ללימודים יום

    
 22.12-26.12בימים בהם מדליקים נרות בין התאריכים   חנוכה

 .16:00הלימודים ייפסקו בשעה 

  
 29.12.2019, פ"תשיום ראשון, א' בטבת  חופשת חנוכה

    
 7.1.2020, פ"תשיום שלישי, י' בטבת  צום י' בטבת )אין לימודים(

    
 31.1.2020, פ"תשבשבט  'ה יום שישי, יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

    
 2.2.2020 ,פ"תשבשבט  'ז ,ראשוןמיום  חופשה בין הסמסטרים

 )כולל( 3.3.2020, פ"תשבאדר  ז' ,שלישיעד יום 

  
 4.3.2020, פ"ח' באדר תש רביעי,יום  יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

  
 9.3.2020 ,פ"תש שני, י"ג באדרמיום  וריםחופשת פ

 )כולל( 11.3.2020, פ"תש רביעי, ט"ו באדרעד יום 

  
 5.4.2020 ,פ"תש, י"א בניסן ראשוןמיום  חופשת פסח

 )כולל( 17.4.2020, פ"תשבניסן  עד יום שישי, כ"ג
    

 יום הזיכרון
 ויום העצמאות )אין לימודים(

 28.4.2020, פ"תשבאייר  ד', שלישימיום 
 )כולל( 29.4.2020, פ"תשבאייר  ה', רביעיעד יום 

    
 28.5.2020, פ"תשבסיון  ה', חמישימיום  חופשת חג שבועות

 )כולל( 29.6.2020, פ"תש, ז' בסיון שישיעד יום 
    

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

 10.7.2020, פ"תש בתמוז י"ח יום שישי, יום אחרון ללימודים
    

 12.7.2020, פ"תש בתמוז כ'מיום ראשון,  חופשת בחינות גמר
 )כולל( 31.7.2020, פ"תש י' באב, שישיעד יום 

  

בהתאם לנוהלי האוניברסיטה, תשתדל המכינה לקיים את שנת הלימודים האקדמית לפי לוח הזמנים המפורט לעיל. עם  :הבהרה
 ם, יתקיימו שינויים בלוח הזמנים.י לאור אילוצים טכניים או אקדמיים שוניזאת, ייתכן כ

 :הערות
, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין. בשעות אלה לא 14:00-12:00, בין השעות 10.11.2019, פ"תשביום ראשון, י"ב בחשוון  -

 יתקיימו לימודים.

 .18:00 , ייפסקו הלימודים בשעה20.4.2020, פ"תשבניסן  שני, כ"ום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום בערב יו -

, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות 14:00-12:00, בין השעות 21.4.2020, פ"תש, כ"ז בניסן שלישיביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום  -
 אלו לא יתקיימו לימודים.

, עקב קיום עצרת זיכרון לחללי מערכות 14:00-12:00 , לא יתקיימו לימודים בין השעות27.4.2020, פ"תשבאייר  ג', שניביום  -
 .17:00ישראל. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 
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 תהליך הרישום למכינה
 . רישום מאוחר יתאפשר על בסיס מקום פנוי.719..19-ויסתיים ב 19.1.2 -ב נפתחהרישום למכינה  - מועדי הרישום

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

 התחייבות.

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

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

 ם המפורטים.יש להחזיר את ערכת הרישום עם כל המסמכי

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

 כתובת המכינה: המכינה  הקדם  אקדמית

   210חדר  ,2קומה  403בניין 

 אילן-בראוניברסיטת    

 . 5290002מת גן   ר     

 . מסמכים מצולמים צריכים להיות מאושרים ע"י המוסד המנפיק או ע"י משרדי המכינה.רפו לא יוחזרומסמכים שיצו

הלימודים, במשך הלימודים, במועד פתיחה וסיום שנת הלימודים,  תוכניתהנהלת המכינה מוסמכת לערוך שינויים ב

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

אילן כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו -הנרשם למכינה מקבל על עצמו את נוהלי ותקנוני המכינה ואוניברסיטת ברתלמיד 

 מעת לעת.
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 למכינה הייעודית שכר לימוד ותשלומים נלווים
תשלומי שכר הלימוד למכינה חלים כל תקנוני גובה שכר הלימוד נקבע בתאום וע"פ החלטת הנהלת האוניברסיטה. על 

 אילן בנושא שכ"ל.-אוניברסיטת בר ופרסומי

 ש"ח, שהנה חלק מהתשלום הראשון 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 במכינה. תלמיד אשר לא ישלם 

בשיעור שיקבע ע"י  מוד יחויב בהפרשי הצמדה למדד בתוספות דמי פיגוריםבמועדים שנקבעו לתשלום שכר לי

 בו חל מועד התשלום.שלחודש  15-מההאוניברסיטה לאותה שנה. חישוב דמי הפיגורים יעשה החל 

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

 כינה בגין לימודים תינתן רק לאחר תשלום מלוא שכ"ל ו/או תשלומים אחריםמהמ קבלת אישור או תעודה כלשהי

 .עודה עד לתשלום מלוא שכר הלימודבהם התלמיד חייב, והמכינה רשאית לעכב מתן כל אישור או ת

 .2018, על בסיס מדד יולי  ₪ 13,794 – גובה שכר הלימוד לשנה"ל תש"פ

 

 אשר אינם כלולים בשכ"ל נלווים מיםתשלו

 בכל מקרה, גם אם לא תשלום חד פעמי לרישום למכינה, תשלום זה אינו מוחזר  ₪ 419 – י רישום למכינהדמ

 התקבל המועמד ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד.

 ( תשלום יעודכן לתש"פ בהתאם להחלטת האוניברסיטה – )נכון לתשע"ט ₪ 352  – שירותי אגודת הסטודנטים

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

 . לפרטים עד יום פתיחת שנה"ל תש"פע"י הודעה בכתב למדור שכל לימוד 

 (.. יעודכן לתש"פ בהתאם להחלטת האוניברסיטה)נכון לתשע"ט ₪ 509 – דמי אבטחה 

 שכ"ל אינו כולל את עלות ספרי הלימוד במכינה. – ספרים 

 כל תלמיד זכאי לקבל אישור לימודים ותעודת מכינה פעם אחת בלבד.  – אישורי לימודים לבוגרי המכינה

עשוי להשתנות  – )נכון לתשע"ח ₪ 31אישורים רשמים נוספים יונפקו בעלות אשר תיקבע ע"י האוניברסיטה 

 י האוניברסיטה(. בהתאם לנוהל בתשע"ט

 

 .2נספח  -לתקנון שכר לימוד מלא למכינות הייעודיות
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 תהליך רישום וקבלה לאוניברסיטה
אביב, באחריות תלמידי המכינה -אילן ובאוניברסיטת תל-עם פתיחת ההרשמה ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בר

 עוניינים ללמוד.להירשם לתואר במוסד האקדמי שבו מ

 

 אילן-תהליך הרישום לאוניברסיטת בר

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

 . לחץ כאן –להתחלת הרישום 

טה ציוני הבגרות הנוכחיים שלכם, ולפיכך תקבלו הודעות על דחיית מוזנים במערכת האוניברסי בשלב הרישום

 בקשתכם. 

 עליכם לסמן שהנכם תלמידי מכינה. בעת הרישום 

(, תעודות המכינה יועברו אוטומטית 2020, עם קבלת ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר ב' )אוגוסט בתום המכינה

 בשנית.אילן, ובקשתכם תידון -למשרד לקבלת תלמידים בבר

. תלמיד שיירשם לאחר מועד 20.4.7-אילן עבור תלמידי המכינה מסתיים ב-הרישום לאוניברסיטת בר – מועדי הרישום

 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 –מיקום המשרדים 

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

 

 אביב-תהליך הרישום לאוניברסיטת תל

 אביב. -באתר של אוניברסיטת תל הרישום מתבצע באמצעות רישום באינטרנט בלבד,

 . לחץ כאן –להתחלת הרישום 

(, תעודת המכינה הייעודית תועבר 2020בתום המכינה, עם קבלת ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר ב' )אוגוסט 

 לדיון בבקשתכם. ת ת"אלקבלת תלמידים באוניברסיט אוטומטית למשרד

יח"ל.  7-במעמד ההרשמה לתואר עליכם לצרף צילום מאושר כחוק של מקצועות הבגרות שלכם בהיקף שלא יפחת מ

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

ברסיטת ת"א את מסמכי המקור של ציוני הבגרות, ושם יצלמו ניתן להציג באגף הרישום באוני –לגבי אישור מסמכים 

את המסמכים ללא תשלום. זמנית, לצורך ההרשמה, אפשר לשלוח צילום לא מאושר, ולאחר הקבלה תידרשו להציג 

 את המקור.

אביב על בוגרי המכינות הייעודיות לציין כי הנכם -הערה חשובה: בתהליך ההרשמה המקוונת לאוניברסיטת תל

 המתייחסת למכינה הבגרותית בלבד(.-אילן" )לא לציין "מכינת בר אילן"-בר –ידי "מכינה משותפת ת"א תלמ
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-)ללימודי אדריכלות הרישום מסתיים ב 19.3.31-מסתיים באביב -הרישום לאוניברסיטת תל – מועדי הרישום

מתכונת זו, רשאיות תכניות החל מתאריך זה ואילך, הרישום יתקיים במתכונת של הרשמה מאוחרת. ב (. 24.3.19

  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 

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

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

 

 הנחיות נוספות בנושא הקבלה ללימודי התואר
-באחריותו המלאה של התלמיד לברר מול הגורמים המוסמכים באוניברסיטת בר – תנאי קבלה ונוהלי רישום ○

אביב ובכל מוסד אקדמי אחר, מהם תנאי הקבלה ללימודים אקדמיים ונוהלי הרישום -אילן ובאוניברסיטת תל

 לקות השונות של כל מוסד.במח

של כל מוסד אקדמי וכן של המחלקה המבוקשת, כגון ציון פסיכומטרי, ציון  לדרישות הנוספותיש לשים לב  ○

 באנגלית של הפסיכומטרי, ציון מינימאלי בקורס מסוים, מס' יח"ל, ריאיון וכד'.

 יש להתעדכן בדרישות הקבלה השונות באתרי האוניברסיטאות. ○

 וטרת מעמידה בהצלחה בבחינת המיון באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה.המכינה אינה פ ○

בחלק אנגלית בבחינת הפסיכומטרי / אמיר"ם, או  85יש לעמוד ברמה של  -אילן -לאוניברסיטת ברלצורך קבלה  ○

 בבחינת אמי"ר. 185

ת הפסיכומטרי / אמיר"ם, או בחלק אנגלית בבחינ 100יש לעמוד ברמה של  -אביב -לאוניברסיטת תללצורך קבלה  ○

 אפשרות לקורס קיץ(. – 100-בבחינת אמי"ר )פחות מ 200

 האוניברסיטאות. המיון באנגלית, יש להתעדכן באתריישנן מחלקות בודדות שדורשות ציון גבוה יותר בבחינת  ○

מועד יולי , הינו פ"בל לצורך קבלה לתואר לשנה"ל תשמועד הפסיכומטרי האחרון שמתק – מועדי פסיכומטרי ○

 "הישגים להייטק"(. תוכנית)למעט תלמידי ה  2019

 אילן בלבד!-תקפה לאוניברסיטת בר – קבלה ישירה ללא פסיכומטרי ○
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 תקנון לימודים
  לקרוא בעיון את תקנון הלימודים ותקנון שכר הלימוד. יש 

  בהמשך מסמך זה.התקנונים מצורפים כנספחים 

 

 שיפור ציון/חזרה על קורס בתום לימודי המכינהנוהל 
בוגרי מכינה שיהיו מעוניינים לאחר תום המכינה לשפר ציון בבחינה / לחזור על קורס, יוכלו לעשות זאת בהתאם 

 לנהלים הבאים.

 

 נוהל לרישום חוזר לבחינה

 תלמיד יוכל לחזור על בחינה בתנאים הבאים:

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

 שיפור הציון יהיה במועד הבחינה שיתקיים לכלל התלמידים באותה שנה. .2

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

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

 חינה חוזרת יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא השתנו. רישום לב .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

 תוכניתלחומר הלימוד בבחינה שבחר לשפר, ולהתעדכן במידה וקיימים שינויים ב באחריות התלמיד לדאוג .9
 הלימודים.

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

 פס בקשה לרישום חוזר לבחינה""טו .11

 

 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

 –נה רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא השתנו. אם הקורס הפסיק להתקיים במכי .2
 לא ניתן ללמוד את הקורס ולהשלים ציון במקצוע זה.

 תלמיד שנרשם לקורס חוזר מחויב לעמוד בשנית בכל מטלות הקורס. לא ניתן לשקלל ציוני מטלות משנים קודמות. .3

 .לשני קורסים בלבדרישום לקורס חוזר מוגבל  .4

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

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

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

 ורס""טופס בקשה לרישום חוזר לק .8
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 מכינות מרוכזות במתמטיקה ופיזיקה 
אילן כבר בשנה העוקבת, ושיפור -המכינה מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל לאוניברסיטת בר: מטרת המכינה

 ייעלה את סיכויי קבלתם לתואר המבוקש. יח"ל, 5ו/או פיזיקה  יח"ל 4/5הציון במקצוע מתמטיקה 

קללו לציון מכינה סופי. ציון המכינה יהיה קביל כחלופה לציון הבגרות )לזכאי במסגרת המכינה יתקיימו מבחנים שישת

בלימודים  כבר בשנה"ל הקרובה תש"פ,אילן. מסיימי המכינה יוכלו להשתלב -תעודת בגרות בלבד( באוניברסיטת בר

 לתואר ראשון בהתאם לדרישות המחלקות השונות.

 בהמשך מסמך זה.  9-6נספחים  –כזות תקנון לימודים ותקנון שכר לימוד למכינות המרו

 

 2019מועד קיץ  –יח"ל  5מרוכזת במתמטיקה מכינה 

 :תנאי קבלה

 זכאות לתעודת בגרות. .א

 ומעלה. 500*ציון פסיכומטרי רב תחומי של  .ב

 ומעלה בחלק הכמותי של הפסיכומטרי. 115*ציון  .ג

 יח"ל . 4ומעלה במתמטיקה  70ציון או יח"ל  בציון עובר  5בגרות במתמטיקה  .ד
קבלתם למכינה תידון  –מועמדים ללא ציון פסיכומטרי המעוניינים להתקבל למחלקות שמאפשרות קבלה ללא פסיכומטרי *

 בוועדת חריגים.
 

חייבים לעבור בהצלחה  -ד' -: מועמדים שאינם עומדים בתנאים שמצוינים בסעיפים ג'מבחן התאמה במתמטיקה
 מה במתמטיקה לצורך קבלה למכינה.מבחן התא

 .9:00, בשעה 12.5.19יתקיים ביום א', ז' באייר תשע"ט,   מבחן ההתאמה

 . באתר המכינה חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה ,על מבחן ההתאמה הסבר מלא
 .19.5.19באייר תשע"ט,  יום א', י"ד –: תחילה המכינה מועדי המכינה

 .2.8.19יום ו', א' באב תשע"ט,  –סיום המכינה   

 .21:30 – 16:00הלימודים יתקיימו בימים א', ב', ד', ה', בין השעות 

 .₪ 6,200 – עלות המכינה

 
 :מלגות

יח"ל בקיץ תשע"ט, ואשר  5הפקולטה להנדסה תעניק מלגה לתלמידים אשר יסיימו מכינה מרוכזת במתמטיקה 
 יתקבלו לפקולטה להנדסה בשנת הלימודים תש"פ!

 התנאים לקבלת המלגה מפורטים באתר המכינה. .₪ 2,700 –גובה המלגה 
 

 :הליך רישום
 לצורך דיון בבקשתך, הנך מתבקש/ת להעביר את המסמכים הבאים:    

 . צילום ציון הפסיכומטרי4. צילום תעודת בגרות           3. צילום ת"ז              2          טופס מועמדות מלא .1

 
 .5.5.19עד לתאריך  –  מועד הרישום למכינה

 
יצורפו אליה כל :  פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים. לא ניתן לדון בבקשה אשר לא לתשומת לבך

  mechina.kda@biu.ac.il, או במייל: 7369904-03את המסמכים ניתן לשלוח בפקס: המסמכים. 
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 2019מועד קיץ  –יח"ל  4מרוכזת במתמטיקה מכינה 

 :תנאי קבלה

 זכאות לתעודת בגרות. .א

 ומעלה. 420*ציון פסיכומטרי רב תחומי של  .ב

 ומעלה בחלק הכמותי של הפסיכומטרי. 100*ציון  .ג

 ומעלה. 85יח"ל  בציון  3בגרות במתמטיקה  .ד
קבלתם למכינה תידון  –מועמדים ללא ציון פסיכומטרי המעוניינים להתקבל למחלקות שמאפשרות קבלה ללא פסיכומטרי *

 בוועדת חריגים.
 

 : מבחן התאמה במתמטיקה
חייבים לעבור בהצלחה מבחן התאמה במתמטיקה   -ד' -ינים בסעיפים ג'מועמדים שאינם עומדים בתנאים שמצו

 לצורך קבלה למכינה.

 .9:00, בשעה 7.7.19יתקיים ביום א', ד' בתמוז תשע"ט,   מבחן ההתאמה

 . מכינהבאתר ה חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה ,על מבחן ההתאמה הסבר מלא
 

 .14.7.19יום א', י"א בתמוז תשע"ט,  –: תחילה המכינה מועדי המכינה
 .(לא כולל בחינות) 06.9.19ום ו', י"ג באלול תשע"ט, י –סיום המכינה               

 
 .20:00 – 14:00הלימודים יתקיימו בימים א', ב', ג', ה', בין השעות 

 
  ₪ 4,200 – עלות המכינה

 
 :הליך רישום

 הנך מתבקש להעביר את המסמכים הבאים:    לצורך דיון בבקשתך, 

      טופס מועמדות מלא .2

 צילום ת"ז .3

 צילום תעודת בגרות .4

 צילום ציון הפסיכומטרי .5

 .192.7.עד לתאריך  – מועד הרישום למכינה

 
:  פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים. לא ניתן לדון בבקשה אשר לא יצורפו אליה כל לתשומת לבך

  mechina.kda@biu.ac.il, או במייל: 7369904-03את המסמכים ניתן לשלוח בפקס: המסמכים. 
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 2019ועד קיץ מ –יח"ל   5מרוכזת בפיזיקה מכינה 

 :תנאי קבלה

 זכאות לתעודת בגרות. .א

 ומעלה. 500*ציון פסיכומטרי רב תחומי של  .ב

 יח"ל. 4/5רקע במתמטיקה  .ג

 
קבלתם למכינה תידון  –מועמדים ללא ציון פסיכומטרי המעוניינים להתקבל למחלקות שמאפשרות קבלה ללא פסיכומטרי *

 בוועדת חריגים.

 

 .4.8.19ום א', ג' באב תשע"ט, י –: תחילה המכינה מועדי המכינה
 .12.9.19יום ה', יי"ב באלול תשע"ט,  –סיום המכינה               
 25.9.19 – 15.9.19בין התאריכים  –מועדי בחינות               

 
 ש"ש ביום, לא כולל שעות מעבדה. לו"ז מפורט יתפרסם בהמשך. 6ימים בשבוע,  5הלימודים יתקיימו בהיקף של 

 
  ₪ 5,500: המכינהעלות 

 
 :מלגות

יח"ל בקיץ תשע"ט, ואשר יתקבלו  5הפקולטה להנדסה תעניק מלגה לתלמידים אשר יסיימו מכינה מרוכזת בפיזיקה 
 לפקולטה להנדסה בשנת הלימודים תש"פ!

 .₪ 2,300 –גובה המלגה 
 התנאים לקבלת המלגה מפורטים באתר המכינה.

 
 :הליך רישום

 מתבקש/ת להעביר את המסמכים הבאים:    לצורך דיון בבקשתך, הנך 

 . צילום ציון הפסיכומטרי4. צילום תעודת בגרות           3. צילום ת"ז              2          טופס מועמדות מלא .6

 
 .28.7.19עד לתאריך  –  מועד הרישום למכינה

 
:  פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים. לא ניתן לדון בבקשה אשר לא יצורפו אליה כל לתשומת לבך

  mechina.kda@biu.ac.il, או במייל: 7369904-03את המסמכים ניתן לשלוח בפקס: המסמכים. 
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 מכינת מעבר באנגלית והכנה למבחן אמיר"ם
 : מטרות המכינה

  יח"ל 4השלמת הידע הנדרש לאנגלית ברמה של. 

 .הכנה למבחן אמיר"ם. ניתן להירשם לחלק זה בלבד 

 היכרות עם אנגלית אקדמית. 

 

 ניתן להירשם לשני החלקים או לחלק השני בלבד.חלקים, כמפורט להלן.  2-המכינה מתקיימת ב

 

 יח"ל 4השלמת הידע הנדרש לאנגלית ברמה של  –א'  חלק
 

 יח"ל. 3: זכאים לתעודת בגרות עם אנגלית ברמה של קהל יעד

 )לא כולל בחינות(. 04.09.19 – 26.06.19, בין התאריכים כחודשיים וחצי :משך המכינה

 .12:15 – 8:00וימי ו', בין השעות  19:15 – 16:00ימי ד', בין השעות :  לוח זמנים

 -: ציון המכינה הסופי משוקלל משני מבחנים שיתקיימו בתום המכינהציון המכינה

 מבחן מכינה פנימי .1

 מבחן ממוחשב, הכנה למבחן אמיר"ם. .2

אילן בלבד, ולא ניתן לשקלול בתעודת הבגרות ובהערכת סיכויי קבלה -ציון המכינה תקף בקבלה לאוניברסיטת בר

 לתואר ראשון. 

 .עמידה בתנאי הקבלה לתואר המבוקש, בהתאם לדרישות המחלקהומעלה +  60סופי : ציון מכינה קבלה לתואר

 

 הכנה למבחן אמיר"ם –חלק ב' 
 

 אמי"ר.בבחינת  185-, או ציון נמוך מם"ראנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמיבחלק של ה 85-בעלי ציון נמוך מ: קהל יעד

 )לא כולל בחינות(. 19.0816. – 28.06.19: כחודש וחצי, בין התאריכים משך הקורס

 .12:15 – 8:00: ימי ו', בין השעות מניםלוח ז

 בתום המכינה יתקיים מבחן אמיר"ם: :סופיציון 

 ומתקיים בקמפוס האוניברסיטה. ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכההמתבצע  מבחן ממוחשב 

 19.8.19בתאריך  – יתקיים במועד אחד בלבד. 

  ומעלה במבחן זה. 85ציון  –תנאי קבלה לאוניברסיטה 

 ן מבחן אמיר"ם ייקבע סיווג לרמת אנגלית בלימודי התואר.על פי ציו 

 .עמידה בתנאי הקבלה לתואר המבוקש, בהתאם לדרישות המחלקה+  אמיר"םמבחן ומעלה ב 85ציון  :קבלה לתואר
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  ₪ 500,2 -לקורס המלא )חלק א' + ב'(  :עלות המכינה

 .₪ 1,800 –להכנה לאמיר"ם בלבד                         

 

 : המועמדים יתבקשו להעביר למשרדי המכינה את המסמכים הבאים לצורך הרשמה: שום למכינהרי

 אם יש –*צילום ת"ז      *העתק תעודת בגרות     *העתק ציון פסיכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם       טופס הרשמה מלא*

 

 yael.zeevi@biu.ac.il, או במייל: 03-7369904יש לשלוח את המסמכים בפקס: 

 .16:00 – 9:00בין השעות  03-5318406/  03-5317956ם בטלפון: לפרטי

 20.06.19עד לתאריך  -מועד הרישום למכינה 

 

 פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים. *

 

 6ראה נספח  – 2019לתקנון לימודים של מכינת מעבר באנגלית קיץ 

 10ראה נספח  – 2019באנגלית קיץ לתקנון שכר לימוד של מכינת מעבר 

 11ראה נספח  –לתקנון שכר לימוד של קורס הכנה למבחן אמיר"ם 
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 +(30)מכינה  +30 לבני תוכנית
 :התוכניתמטרת 

  30פתיחת שערי האקדמיה לבני+ 

 דת הבגרות בקבלה לתואר ראשון המהווה חלופה לתעו ניםהסטודנט מקבל גיליון ציו תוכניתבתום ה
 אילן.-בראוניברסיטת ב

 קורסים אקדמיים(. 2כנית נלמדים והקניית כלים להתמודדות עם לימודים אקדמיים )במסגרת הת 
  

 עומדים ואינם, ראשון תואר ללימודי להתקבל המעוניינים, לימוד שנות 12 בעלי ומעלה 30 בני : מועמדיםקהל יעד

 '(.וכד נמוך בגרות ממוצע, בגרות חסרי) לתואר ההקבל בתנאי

 

 :מקצועות הלימוד

  שעות 52 -אנגלית 

  שעות 52 -הבעה 

  שעות 26 –/ משטרים  שעות 52 -יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית 

 שעות 26 - אשנב לסטטיסטיקה 

  שעות 26 -מדע וטכנולוגיה 
 

בקבלה לתואר  חלופה לממוצע הבגרותהמשוקלל יהווה כנית יתקיימו מבחנים במקצועות אלו. הממוצע ובסיום הת
 ראשון באוניברסיטת בר אילן, בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה של המחלקה המבוקשת )פסיכומטרי, ריאיון וכד'(.

 
 כנית מתקיימת בשלושה מחזורים: וארבעה חודשים. הת :משך הלימודים

 אוגוסט(.-סמסטר קיץ )מאי            יוני(, -רוארסמסטר אביב )פב            ינואר(, -סמסטר א' )אוקטובר

    14:00עד  8:00וימי שישי בין השעות   22:00עד  16:00: ימי שני  בין השעות ימי הלימוד

 דמי הרשמה. ₪ 210תשלומים +  3-, אשר תגבה בחלוקה ל₪ 5,500: כניתועלות הת

  :הליך ההרשמה

 במקרה של ביטול הרשמה(. מוחזריםחלק משכ"ל ולא  מהווים אינם)אשר . ₪ 210 –עלות דמי הרשמה  .1

 .15:00 – 8:30בין השעות  203חדר  2קומה  403התוכנית, בבניין את השובר יש לקחת ממשרדי 

 להלן פירוט המסמכים שיש לצרף: – הגשת מסמכים .2

          שנות לימוד 12אישור על .4צילום תעודת בגרות )אם יש(       . 3         צילום ת"ז. 2    טופס הרשמה .1

 .7361988-03בפקס: או  plus@biu.ac.il.30ת המסמכים ניתן להעביר בדוא"ל: א      

 קבלת המסמכים הרלוונטיים.רק לאחר הבקשה לרישום תטופל : הערה

 מותנית במס' נרשמים. תוכנית*פתיחת ה

 plus@biu.ac.il.30או בדוא"ל:  03-7384486: בטלפוןם ניתן לפנות לפרטים נוספי

 .14-12ראה נספחים  -+ 30לתקנון לימודים ותקנון שכר לימוד לתוכנית 
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 שירותי האוניברסיטה
 

 מידע אישי לסטודנט

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

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 לינק לקבלת -בסרגל כלים יש להיכנס לשדה "סטודנטים"-אתר אוניברסיטת בר אילן .2

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

 

  כרטיס סטודנט

לצורך הנפקת כרטיס סטודנט יש להעלות תמונה דגיטלית באתר האוניברסיטה באמצעות קוד אישי )הקוד האישי 

ספרות והוא נשלח במייל לאחר ההרשמה למכינה(. הנפקת כרטיס סטודנט נוסף כרוכה בתשלום. במקרה של  4הינו בן 

 למזכירות המכינה. שיבולהחובה הפסקת לימודים 

 

 מעונות 

, 03-5318392טל' -ניתן לקבל דיור במעונות הסטודנטים בתקופת הלימודים במכינה. לפרטים: לשכת דקן הסטודנטים

 .03-6354535טל' -וחברת 'בשן'  03-5317477טל' -םאגודת הסטודנטי

 

 אגודות הסטודנטים

ודואגת לזכויותיהם של הסטודנטים וכן, תלמידי  האגודה פועלת למען רווחת הסטודנטים במישור האקדמי והחברתי

 .אתר האגודהל. 5317477-03 טל':לפרטים   .המכינות

 

 ספריות מערך 

 באמצעות כרטיס הסטודנט.  רשאים להשתמש בשירותי כל הספריות בקמפוסתלמידי המכינה 

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

 .לאתר הספריותפקולטטיביות, ספריות מחלקתיות וספריות מכוני מחקר. 

 

 ייעוץ פסיכולוגי
אילן, מציעה ליחידים ולמשפחות טיפול -הקליניקה לשירות הקהילה, במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

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

או  5318541-03ליצירת קשר:  בהדרכה צמודה של הסגל הבכיר במחלקה. לתארים מתקדמים ומתמחים בפסיכולוגיה,

 .אתר המחלקה לפסיכולוגיהדרך 

http://desigprog.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.mzb.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.external-studies.biu.ac.il/
mailto:events.biu@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/
https://www.bis.org.il/
https://lib.biu.ac.il/
https://psychology.biu.ac.il/clinic


 The Center for Designated Program המערך לתכניות ייעודיות

 Pre-Academic Program מכינה קדם אקדמית
                                                           

 

 

 לימודי תעודה   ו   קמפוס חרדי        ו מכינה קדם אקדמית  לזרועות הביטחון  ו כניות מובנות   ן המדור המדור לת 33משרד ראשי   ן      

077-2753094/8          03-5317956              03-5317005/6                 03-5317957            03-5318254            03-7384481         

          DesigProg.biu.ac.il              DesigProg.biu.ac.il                                     mzb.biu.ac.il                  mech ina -kda.bi u.ac . i l          DesigProg.biu.ac.il         biu-es.ac.il         

 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 | events.biu@biu.ac.il   52900אוניברסיטת בר אילן )ע״ר(, רמת גן  

www.biu.ac.il      - 33 -

  

 

 היחידה למעורבות חברתית

גרת של העדפה מתקנת מועמדים עם מוגבלות מקבלת במסאילן -באוניברסיטת ברהיחידה למעורבות חברתית 

 סף הקבלה הנדרשים. מבין המועמדיםומועמדים מהפריפריה, שנדחו מהאוניברסיטה, לאחר שלא עמדו בתנאי 

מועמדים מהקטגוריות הנ"ל, אשר צברו ניקוד גבוה בפרמטרים  יחידה, מתקבלים באמצעות העדפה זוהפונים ל

 .ים, אזור מגורים, מספר נפשות בבית, מצוקה כלכלית וכיו"בכלכליים כגון: השכלת הור -חברתיים

 .באתר היחידה למעורבות חברתיתוהרשמה ראה לפרטים 

 

 יחידת הביטחון 

בורי שבו ומספקת מענה ראשוני מחלקת הביטחון באוניברסיטה אמונה על אבטחת אוכלוסיית הקמפוס, על הסדר הצי

-03' למוקד הבקרה בטלבכל עת ניתן לפנות . שעות ביממה, ובכל ימות השנה 24למרבית הבעיות ומצבי החירום, 

  .03-5317777 ל'או במצבי חירום בט 5317171

03- לפרטים בטל' דות, ופועלת להשבתן לבעליהן.מבצעת איסוף ורישום של כלל האב יחידת האבדות והמציאות

  Ilan.Feizak@biu.ac.il או במייל: 5317778

 

 ייעוץ והכוונה לקריירה

עתיד הבתכנון  ותבקבלת החלטבאוניברסיטה מעניק שירותי ייעוץ והכוונה  מרכז לייעוץ ללימודים ופיתוח קריירהה

      03 – 5317024 :'טלנות בן לפנית רטיםלפ  תלמידי המכינה.סד להשירות ניתן בתשלום מסוב  הלימודי והמקצועי.

  ייעוץ והכוונה לקריירה. באתראו 
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מכינות  סיכויי הקבלה לתואר והערכת חישוב ממוצע ציוני המכינה - 1נספח 
 ייעודיות

 

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

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

 יטאות.  הקבלה לתואר. להלן פירוט שיטת החישוב לפי שתי האוניברס
 

 :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 

 
 שוב:לחי קובצי אקסלקיימים שני 

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

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

 

 
 

 מדעי החברה, מדעי הטבע ומדעים מדויקים. :י הלימודלפי מסלול -גיליונות  3-ל כל קובץ מחולק -
בהתאם שבמסלול המתאים טבלה הציונים שהנכם מעריכים שתקבלו/או שכבר קיבלתם בעליכם למלא את  -

 להרכב המקצועות ויח"ל שאתם לומדים במכינה.

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

שבמסלול מדעי החברה יש להזין קודם כל את ציוני הקורסים בטבלה "חלוקת תחשיב מדעי החברה", שימו לב  -
 יח"ל".   5המחושבים ביחד במקצוע "מדעי החברה 
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 חישוב סיכויי הקבלה לתואר: -שלב שני
 

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

 : אילן-בדיקת סיכויי הקבלה לאוניברסיטת בר
 

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

 
 " )בראש העמוד(.ניסה ללשונית "סיכויי קבלהכ
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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" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " חישוב סיכויי קבלה" – שלב ב'
 

 "תחום מסלול" הלימודים המבוקשבחירת מסלול  - שלב ג'
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 יש להקליק על  -לבדיקת תנאים פרטניים למסלול המבוקש ובדיקת פירוט סיבת הקבלה/דחייה  – 'דשלב 

 "סטטוס קבלה"

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בלבד. המשמעות  63.8, כאשר שקלול המועמד עמד על 80יל, ניתן לראות שהשקלול הנדרש למחלקה הוא בדוגמה לע
 . ל"הנדסת חשמל מורחב עם פיסיקה ראשי"היא שהמועמד נדחה מקבלה 

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

 כמו כן, יש לעמוד בכל התנאים שמפורטים בהערות.
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 :בדיקת סיכויי הקבלה לאוניברסיטת ת"א
 

 https://go.tau.ac.il/calc2כניסה למחשבון חתכי קבלה, בקישור הבא:  – שלב א'
וכן שאר הדרישות לקבלה  ציון ההתאמהלבדוק מהו לימודים מבוקשת, ו תוכניתבמחשבון זה עליכם לבחור פקולטה ו

 זו. תוכנית
 

 :לימודים תוכניתבחירת פקולטה ו

 
 

 :ושאר הדרישות לקבלה לתואר ציון ההתאמהבדיקת 
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  c.il/calc4https://go.tau.aכניסה לחישוב ציוני קבלה לפי ממוצע מכינה, בקישור הבא:  – שלב ב'
 

 הנדרש עבורכם, בהתאם לציון ההתאמה ולציון הפסיכומטרי. ציון גמר המכינהבמחשבון זה תוכלו לבדוק מהו 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

   אקדמית-צוות המכינה הקדם
 
 
 
 
 
 

  

http://desigprog.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.mzb.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.external-studies.biu.ac.il/
mailto:events.biu@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/
https://go.tau.ac.il/calc4


 The Center for Designated Program המערך לתכניות ייעודיות

 Pre-Academic Program מכינה קדם אקדמית
                                                           

 

 

 לימודי תעודה   ו   קמפוס חרדי        ו מכינה קדם אקדמית  לזרועות הביטחון  ו כניות מובנות   ן המדור המדור לת 40משרד ראשי   ן      

077-2753094/8          03-5317956              03-5317005/6                 03-5317957            03-5318254            03-7384481         

          DesigProg.biu.ac.il              DesigProg.biu.ac.il                                     mzb.biu.ac.il                  mech ina -kda.bi u.ac . i l          DesigProg.biu.ac.il         biu-es.ac.il         

 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 | events.biu@biu.ac.il   52900אוניברסיטת בר אילן )ע״ר(, רמת גן  

www.biu.ac.il      - 40 -

  

 לשנה"ל תש"פלמסלול ייעודי שכר לימוד  תקנון – 2נספח 
 

י ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדר .א
. כמו כן ידועים לי כל תש"פלתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל  םהמיידעי

 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתהכללים והנהלים הקשורים ל

ור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ידועים לי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמ .ב
של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת 
הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי 

 במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות האקדמיות.שייקבעו גם 

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים וכן החלטות  .ג
בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד 

תשלומים הנלווים שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה ו/או עבור דמי וה
אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל  והתשלומים הנלווים במלואם בין 

ת שנה"ל מכל סיבה שהיא, בכפוף להוראות אם למדתי במשך כל השנה ובין אם הפסקתי את לימודיי ולא סיימתי א
 האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

התחייבות כספית", ללא התניה אם  –הנני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד במלואו, כמפורט ב"תקנון שכר לימוד  .ד
 אקבל או לא אקבל מלגת שכר לימוד מגורם כלשהו.

רה לי מלגת שכר לימוד, הזיכוי יהיה מותנה בקבלת התשלום מהגורם המממן. באם אקבל הודעה מהמכינה כי אוש .ה
במקרה שהאוניברסיטה לא תקבל את מלוא התשלום, הנני מתחייב/ת לשלם מיידית את החוב, גם אם הדרישה 

 תהיה לאחר תום שנת הלימודים הנוכחית.

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .ו

 .  2018על בסיס מדד יולי  ₪ 13,794בסיסי בכל מסלול  מכינה ייעודית, שכ"ל .1

 .  2018שכ"ל צמוד למדד יולי  .2

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. –נלווים  .3

 אינם חלק מתשלום שכר הלימוד. –דמי פנייה ונלווים  .4

  .ז

ימים לפני  5רק לאחר חתימתי על טופס ויתור, וזאת עד  –קיזוז בתשלומי שירותי רווחה  .1
 פתיחת שנה"ל. 

 לא יחול שינוי בגובה שכר הלימוד גם אם אקבל פטור מקורס כלשהו. -שינוי בהיקף מספר שעות הלימודים   .ח

 ________________________ת.ז __________הנני )משפחה(________________ )פרטי( _____ .ט
 לכל האמור בו. ( להלן, והנני מסכים/ה1-2סעיף ח' )מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים ב

ובקשתי אושרה על ידי מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי במכתב רשום למכינה  .1
 . אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.המכינה

 הלן :ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט ל .2

יום פתיחת שנה"ל, אחויב במקדמה כפי  – 27.10.2019אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד ליום  .1
 שיקבע ע"י האוניברסיטה.

 25% -, אחויב ב31.10.2019 –28.10.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2
 מגובה שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

מגובה  40% -, אחויב ב15.11.2019 – 1.11.2019הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  אם ההודעה על .3
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

מגובה  60% -, אחויב ב15.1.2020 – 17.11.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .4
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

מגובה  85% -, אחויב ב15.3.2020 – 16.1.2020פסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים אם ההודעה על ה .5
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.
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אחויב במלוא שכר הלימוד ובתוספת  15.3.2020 -אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה .6
 התשלומים הנלווים, בין אם אלמד ובין אם לא אלמד.

ת לקבל מלגת לימודים ואפסיק את לימודיי במהלך השנה, אחויב בתשלום ההפרש בין אם אהיה זכאי/ .7
חודשי המלגה שאושרו על פי חודשי הלימוד בפועל, לבין חיובי שכר הלימוד בהתאם להוראת 

 לעיל. 2האוניברסיטה והמכינה, כמפורט בסעיף ו' 

ה בכל חודש. אם לא אקבל מלגת שכר ידוע לי כי אם אקבל מלגת שכר לימוד, היא מותנית בנוכחות תקינ .י
 לימוד בגין הקפאה ו/או אם תבוטל המלגה, אחויב בתשלום שכר הלימוד באופן יחסי.

 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .יא

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .יב

 :  אני מסכים/ה בזה כי .יג

במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד  תשלום כלשהובאם לא אשלם  .1
י מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל יאת לימוד
 הנוכחית.

ר הלימוד לפי התאריך במקרה של הפסקת לימודי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכ .2
 י.יבו יופסקו לימודששנקבע כתאריך 

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות לנקוט  .3
ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים או שירותים  ,בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן

 שונים מהם.

לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי על פי הוראות המכינה  1-2ע באמור בסעיפים: מבלי לפגו .4
והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה 

 לימוד. למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה. דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר
את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את  אני נותנ/ת

  הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי  .5
 וניברסיטה.כלפי המכינה והא

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי  .6
 המכינה ו/או האוניברסיטה.

כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניברסיטה לאגודת  /האם אשלם את תשלום הנלווים, אני מסכים .7
הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר  הסטודנטים, כדי לאפשר רישומי כחבר אגודת

 אלי מידע על פעילויות האגודה .
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 לימודים למסלול ייעודי לשנה"ל תש"פ תקנון – 3נספח 
  */תנכבדסטודנט/ית 

 את כלל תלמידי המכינה, ולחתום בתחתית כל עמוד.  המחייבים הבאיםהנך מתבקש לקרוא בעיון את הנהלים 
 המכינה הנהלת"י ע שפורסמו כפי, והאוניברסיטה המכינה באתר המפורסמים המידע פרטי כל לי ידועים יכ מאשר"מ הח אני

 .הנוכחית"ל לשנה והאוניברסיטה
המידע כאמור לעיל, ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב לפעול על  פרטי .1

 פיהם ולציית להם. 

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

 נוכחות בשיעורים .3

 המרצים.   שלנוכחות  דוחות סמך עלודש בחודש, ונבדקת בתום כל ח 80%הנוכחות בשיעורים חייבת להיות מינימום  .3.1

 אישורים הצגת בתנאי, הנוכחות באחוזי פוגעת ולאהיעדרות מאושרת, כאשפוז נחשבת או מילואים  בגיןהיעדרות  .3.2
 .רשמיים

כל היעדרות אחרת, גם אם מגובה במסמכים/אישורים רפואיים, אינה נחשבת היעדרות מאושרת ומשפיעה על אחוזי  .3.3
 הנוכחות.

 יאוחר לאלמזכירות המכינה בצירוף אישורים מתאימים,  ולהעבירמלא טופס "בקשת היעדרות" ל ידהתלמ על .3.4
 . כל היעדרות טעונה אישור הנהלת המכינה. ההיעדרות מיום משבוע

 .רנחשב לחיסו איחור .3.5

  אחריות הסטודנט לדאוג כי המרצה סימן אותו כנוכח בשיעורים.ב .3.6

נגדו צעדים משמעתיים כגון:  ינקטור והיעדרותו אינה מאושרת, תלמיד שנעדר משיעורים מעל האחוז המות .3.7
למלגה(, הרחקה משיעורים ואף הפסקה  זכאות יש אםמלגת הקיום )ו הלימוד שכר מלגת של/איפוס הקפאה

 מוחלטת של הלימודים.

ר בכל מקרה של היעדרות, חייב התלמיד לעמוד בדרישות הלימודיות בהתאם למערכת הלימודים. השלמת החומ .3.8
 הנלמד באחריותו של התלמיד.

 למכינה הקבלה בתנאי עמידה .1
 תנאי הקבלה המפורסמים באתר, בהתאם למסלול הלימודים המבוקש.  בכללמכינה מותנית בעמידה  הקבלה .1.1

"ד / מימ למבחן לגשתרשאי : פסיכומטרי/מימ"ד/דרישות במתמטיקה, הבאים הקבלה מתנאי באחד עומד שלא מועמד .1.2
"מידע  תחת המכינה באתר למצוא ניתן אלו בחינות על נוספים פרטים. המכינה במסגרת הבמתמטיק מבחן התאמה

 ".למועמד

 .במתמטיקה מבחן התאמה של בלבד אחד ולמועד"ד מימ מבחן של בלבד אחד למועד לגשת ניתן .1.3

 המועמד הינו תלמיד "על תנאי". –לעמידה בתנאי הקבלה  עד .1.4

 לא עמד בכל תנאי הקבלה, לימודיו יופסקו.  הציוניםבלת ", ולאחר קתנאי"על  למכינה שהתקבל תלמיד .1.5

 לימודים מסלולי .2

 מסלול הלימודים. פתיחת מיום שבועיים עד,  הנוכחי למסלול במקביל המתחיל אחר לימודים למסלול לעבור ניתן .2.1

קום למסלול לימודים אחר מותנה בעמידה בתנאי הקבלה של המסלול אליו התלמיד מבקש לעבור, ובתנאי מ מעבר .2.2
 פנוי במסלול המבוקש. 

   שינויים במערכת הלימודים .3

 השעות הנה מקשה אחת ולא ניתן  להפחית או להוסיף מהיקף שעות הלימוד. רכתמע .3.1

 רמה/קבוצת לימוד טעון אישור יועצת המכינה. ברמע .3.2

צים, להעביר הנהלת המכינה שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים במערכת השעות עפ"י הצורך, כולל שינוי במצבת המר .3.3
, וכן לקיים שיעורי השלמה בימים ושעות שאינם קורסיםב התלמידים' מסמקבוצה לקבוצה על מנת לאזן את  תלמיד

  .קבועים במערכת, כולל יום שישי

 נוהלי בחינות וציונים .4

  .ומנוהלת עפ"י נוהלי מדור בחינות של האוניברסיטה ידי הנהלת המכינה-מערכת הבחינות נקבעת על .4.1

  ינה יש שני מועדים: מועד א' ומועד ב'.לכל בח .4.2

 סטודנט. –לוח בחינות  –בחינות/ציונים  – בר-במערכת איניפורסם הבחינות  לוח .4.3
 בר.-במערכת אינכיתות הבחינות יפורסמו יום לפני המבחן  .4.4

על מנת לקבל ציון סופי בכל קורס יש לגשת לכל המבחנים )מועד א' או  לכל קורס הרכב מטלות בעלי משקלים שונים. .4.5
 ב'( וכן למלא את כל מטלות הקורס השונות )כגון בחנים, עבודות, ציון פרזנטציה, תרגילים וכד'(.

 
 *התקנון נכתב בלשון זכר לצורך נוחות, מופנה לזכר ונקבה כאחד.
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 הקורס בלבד. ציון הערכת מרצה נתון לשיקול דעתו/ה של מרצה  .4.6

 אי קבלת ציון במבחן/מטלה לא ייאפשר מתן ציון סופי בתעודת המכינה. .4.7

 :התאמות בבחינות .4.8

תלמיד הזכאי להתאמות בבחינות אשר אושרו ע"י יועצת המכינה, ייקבל את אישור ההתאמות סמוך לבחינות  .4.8.1
 שגיחים.                סמסטר א', ובאחריותו הבלעדית לדאוג להביא אותם ביום הבחינה ולהציגם בפני המ

  ללא אישורים אלו, לא יאושרו התאמות בבחינות על כל המשתמע מכך. .4.8.2
ההתאמות בבחינות תקפות למבחנים המתקיימים על ידי מדור בחינות של האוניברסיטה, ואינן תקפות  .4.8.3

 נימיים/מבחני מעבדה המתקיימים במהלך שנת הלימודים.פלמבחנים/בחנים 

ו/או לשימוש בציוד עזר לרבות: מילון, דיסקמן וכיו"ב, אשר אושרו על ידי יועצת  בבחינות להתאמותתלמיד הזכאי  .4.8.4
 .הציוד הנ"ל אתהמכינה, חייב לדאוג לציוד הנדרש. אין המכינה מספקת 

 ההתאמות שמאושרות במסגרת המכינה תקפות למבחנים במסגרת המכינה הלבד, ואינן מחייבות ללימודי התואר. .4.8.5

 מועדי ב' .4.9

 ב'(. מועד) שנייה בחינה גם תתקיים, בחינה מתקיימת בו סקור לכל .4.9.1
 ברשימת אוטומטית יופיע – ומטה 70 בקורס סופי ציון שקיבל או'(, א מועד) הראשונה לבחינה ניגש שלא תלמיד .4.9.2

 .להירשם צריך ואינו' ב למועד הנבחנים
 א'. מועד בחינת ציון פ"ע מתבצע הרישום, סופי ציון עדיין אין באם .4.9.3
 מוטלת לא, כן כמו. יישמר' א מועד ציון, ניגש לא והסטודנט ובמידה, לבחינה לגשת חובה אין אוטומטי ברישום .4.9.4

 .זה במקרה כספית חובה
 להיבחן רשאי –'( א מועד בחינת ציון פי על אז סופי ציון אין אם) ומעלה 71 בקורס סופי ציון שקיבל תלמיד  .4.9.5

 .הבחינה לפני שבוע עד שיירשם בתנאי' ב במועד
 רישום" עמודה תחת, הראשי שבמסך" הבחינות לוח" בכפתור, בר-אינ מערכת דרך מתבצע ציון לשיפור הרישום .4.9.6

 ."למועד
 .מעלה שצוינו הכללים בהינתן רק יופיע הכפתור .4.9.7
 .הבחינה לפני שבוע עד להירשם ניתן .4.9.8
 ביום(, 1 מבנה 502 אזור) בחינות במדור, בלבד קהל בקבלת להירשם עליך יהיה, עבר הרישום ומועד במידה .4.9.9

 .הבחינה לפני שעה חצי עד הבחינה
 בזמן נרשמים אם ממנו להימנע שניתן תשלום – הלימוד בשכר ₪ 80 של התחייבות מצריך באיחור רישום .4.9.10

 .בר-באינ
 .רישום לבטל ניתן לא, זה מועד לאחר'. ב מועד לפני שבוע עד הרשמה לבטל ניתן, ציון לשיפור רישום לאחר .4.9.11
 .הלימוד בשכר ₪ 40 של טיפול דמי תחייב לבחינה הגעה אי .4.9.12
 .מכך המשתמע כל על, ל"שכ חוב כדין אלו תשלומים דין .4.9.13
 !הקובע הציון הוא האחרון הציון, לידיעתך .4.9.14
 סיבה שהיא מכל להיבחן שלא החליט אם סטודנט. שהתקיימה בחינה משמעותה, ודנטהסט לידי שאלון קבלת .4.9.15

 .נכשל יהיה ציונו –
 :  רעור על ציוניםע .4.10

  באתר הבחינה תוצאות ימים מיום פרסום 3תוך על ציון בבחינה חייב לעשות זאת  לערערתלמיד המבקש  .4.10.1
 ימים לא יובא לדיון.   3. ערעור אשר יוגש לאחר לערעור נימוק  בצירוף, האוניברסיטה

 מחברות הבחינה נסרקות וניתן לצפות בהן דרך "המידע האישי" שבאתר האוניברסיטה.  .4.10.2

ואין מקום לערעור   הוא הציון הסופי,, גם אם יהיה נמוך יותר מהציון הקודם, הציון שייקבע בעקבות הערעור .4.10.3
 נוסף.

  אנגלית .5
/מימ"ד/אמי"ר, הפסיכומטרייקבע עפ"י ציון חלק האנגלית במבחן יח"ל באנגלית בשנת הלימודים י 5-ו 4לרמות  השיבוץ .5.1

 יח"ל.  5שיבוץ לרמת  -ומעלה 100( ציון 2יח"ל.  4שיבוץ לרמת -100-( ציון נמוך מ1בהתאם לקריטריונים הבאים: 

 :לרמה מרמה מעבר .5.2

שת בקשה מסודרת הגבתנאי בכפוף לאישור יועצת המכינה, ו יתאפשר –יח"ל  4יח"ל לרמת  5מרמת אנגלית  מעבר .5.2.1
  בקשות שיועברו לאחר מועד זה לא יאושרו.  .חודש מיום תחילת המכינה עדבכתב למזכירות המכינה, 

של המכינה.  השני יתאפשר בתנאי מעבר מבחן מעבר שיתקיים בשבוע –יח"ל  5יח"ל לרמת  4אנגלית  מרמת מעבר .5.2.2
 .ללימודים הראשון השבוע תום עד, המכינהדרש להגיש בקשה בכתב למזכירות , ייבקש לגשת למבחןייתלמיד ש
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 :הייעודית מכינה במסגרת הנלמד אנגלית מקורס פטור .5.3
להיבחן בתחילת זכאים  –באמי"ר  234בחלק אנגלית של הפסיכומטרי/אמיר"ם, או ציון  134בעלי ציון  תלמידים

 ינה.הקריטריונים והנהלים של המכ פ"יהשנה במבחן המקנה פטור מקורס אנגלית במכינה, ע
שיעברו את הבחינה יהיו זכאים לפטור מנוכחות בקורס אנגלית במכינה, והרכב הציון הסופי בקורס  תלמידים

מטלות נוספות שיידרשו להגיש במהלך  ציון בשתי אנגלית בתעודת המכינה יהיה מורכב מציון מבחן הפטור +
 השנה.

  פסיכומטרי/אמיר"םב 134/234השיגו ציון הערה: תלמידים שלא נבחנו במבחן הפטור של תחילת סמסטר א', ו
במהלך סמסטר א' ועד סוף סמסטר א', יהיו רשאים לגשת למועד השני שיתקיים בתקופת המבחנים שבין 

 הסמסטרים. 

 של באנגלית המבחן תתאת תנאי העמידה ב מחליף ואינו אקדמי אינוהקורס באנגלית שנלמד במכינה  .5.4
 בקבלה לאוניברסיטה. רשהנד בציון/ם ר"אמי מבחן/הפסיכומטרי

  תגבור שיעורי .6
מקיימת שיעורי תגבור במקצועות אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה וכימיה במהלך שנת הלימודים, עד סיום מועדי א' של  המכינה

 סמסטר ב'. תתכן חפיפה בין שיעורי התגבור לקורס הפסיכומטרי המתקיים במסגרת המכינה. 

 הפסקת לימודים ע"י המכינה .7
אי נוכחות סדירה  להפסיק את לימודיו של תלמיד בשל תפקוד לא נאות, שיבוש המהלך התקין של שיעורי המכינה, שאיתרהמכינה 

 בשיעורים וכיו"ב, ואף להעמידו לוועדת משמעת של המכינה.
 שנה סוף בחינות .8

 לא יוכל לגשת לבחינות סוף השנה אם לא עמד בדרישות הבאות: תלמיד
 ים והמעבדות. היעדרויות בגין מחלה או מילואים חייבות באישור מוסמך. השתתפות סדירה בכל השיעור .8.1
 הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים. .8.2
 כל תשלומי שכר הלימוד למכינה.  סיום .8.3
 .המכינה נוהלי"י עפ, )אם היו כאלה( ספרי לימוד שניתנו בהשאלה רתהחז .8.4

 מכינה תעודת .9

לאחר הנפקת  של סוף שנה"ל. 15.8עד לתאריך  מועדי ב'ציוני בסוף שנה"ל לאחר קבלת כל תעודת המכינה תונפק  .9.1
 ציונים.הלערער על  ניתןליון הציונים לא יג

 קורס.ההוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות  בתעודת מכינההציון שיירשם  .9.2
 .בקורס סופי ציון יהיה לאחת המטלות, באציון  בהיעדר .9.3

 מתייחס לציון הסופי של כל קורס.ו 60הוא ציון  ייעודיתציון "עובר" במכינה      .9.4

 אילן וממוצע על פי כלי החישוב -של אוניברסיטת בר חישוב"י כלי עפ: ממוצע  יםממוצע שני תכלול המכינה תעודת     .9.5
 .אביב-של אוניברסיטת תל    

 .בקורס 60בציון סופי מתן בונוס בתעודת המכינה על ציון בקורס, מותנה      .9.6

 ציון "עובר".  יח"ל מורכב ממעבדה וציון קורס. כל אחד ממרכיבים אלה חייב להיות 5 הסופי בפיזיקה הציון     .9.7

 :להלן כמפורט מילולית הערכה מצוינת המכינה בתעודת -מילולית ערכהה      .9.8

"עמד בדרישות יצוין בתחתית תעודת המכינה  –אשר יעמוד בהצלחה בכל הקורסים )ציון "עובר"(  תלמיד .9.8.1
  .המכינה"

 או א.צ או "נכשל" או ט.נ.(, אזי: 60 –לא יעמוד בהצלחה בכל הקורסים )ציון פחות מ אשר  תלמיד .9.8.2
 ממוצע. שקלולללא  תונפק המכינה תעודת .9.8.2.1
 ."לא עמד בדרישות המכינה"בתחתית תעודת המכינה  יצוין .9.8.2.2

 אביב:-העברת ציונים לאוניברסיטת תל .9.9

ו לתואר  לשנה"ל העוקבת, ועל פי רשימה לאוניברסיטת תל אביב רק לתלמידים שיירשמ תועבר מכינההתעודת  .9.9.1
 שתתקבל ממשרד קבלת תלמידים של אוניברסיטת תל אביב. 

באחריותו להעביר את גיליון הציונים/תעודת המכינה באופן עצמאי  - בשנה או יותרתלמיד הדוחה את לימודיו  .9.9.2
 אביב.-באוניברסיטת תל למשרד לקבלת תלמידים

 ים לסטודנטים מסיימים )בוגרים(חזרה על קורסי מכינה ושיפור ציונ .10
תלמיד המבקש בתום לימודיו במכינה לשפר ציון או ללמוד שוב אחד מהקורסים שלמד, יחויב ברישום מחדש לשיפור  .10.1

 / בידיעון המכינה. ציון או הרשמה לקורס. טופס הרשמה ונהלים מפורטים בנושא מפורסמים באתר המכינה

של הקורס שאת ציונו מבקש התלמיד לשפר, חובת העדכון חלה  "לנויים בתכיחולו שי אםהציון האחרון הוא הקובע.  .10.2
 על התלמיד.

 זה.  קורס מחדש /לשפרלמודהקורס אינו נלמד יותר, לא יוכל התלמיד לאם  .10.3
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אביב או למוסד אחר שהוא מעוניין להתקבל -באחריות התלמיד לברר מראש האם ציון זה תקף לאוניברסיטת תל .10.4
 אליו.

 אקדמיים ללימודים קבלה .11
הרישום ללימודים אקדמיים הינו בהתאם להוראות והנהלים של כל אוניברסיטה. באחריות התלמיד להירשם ללימודי התואר 

  .האוניברסיטה באתר הנמצאתאילן, כפי שיפורסם בחוברת "פרטי מידע" -באוניברסיטת בר
 :הבאים הכללים פי על תקבע לאקדמיה הקבלה

-ף את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי התואר באוניברסיטת בר אילן, ובאוניברסיטת תלתחליהייעודית עודת המכינה ת .11.1
 אביב, בהתאם לדרישות ותנאי הקבלה של המחלקות השונות בכל מוסד אקדמי.

 אביב. -תל  אילן ושקלול עפ"י אוניברסיטת -תעודת המכינה תכלול שקלול ממוצע עפ"י אוניברסיטת בר .11.2
 .אקדמי לתואר המבוקש בכל מוסד ומועדי רישום תנאי קבלה , רישותבאחריותו של התלמיד לברר ד .11.3

 ניתן להתקבל למחלקות בהתאם למסלול הלימודים הנלמד במכינה: מדעים מדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה והרוח. .11.4
 תקבע על פי הכללים הבאים: באוניברסיטת בר אילןהקבלה לאקדמיה  .11.5

 עודית. ציון ממוצע משוקלל של קורסי המכינה היי .11.5.1.1
, בקורס מינימליציון רמת אנגלית,  ,פסיכומטרי) המבוקשת המחלקההאוניברסיטה ושל  נוספותדרישות  .11.5.1.2

 וכו'(. וןאייר

 מלימודיאקדמית מקנה פטור כתיבה  ( בקורס בכתיבה מדעית/66 ציוןציון "עובר" ) -אילן -בר אוניברסיטתל לנרשמים .11.6
 הבעה במסגרת לימודי התואר הראשון. 

 :אילן בר לאוניברסיטת בקבלה ציונים של"שתילה"  .11.7

 .בגרות לתעודת זכאות בתנאי תתאפשר הציונים של"שתילה"  .11.7.1

 מסלולשנלמדו ב הבאים  הלימודבתעודת הבגרות במקצועות  הייעודיתתתאפשר "שתילה" של ציוני המכינה   .11.7.2
 . יח"ל 3יח"ל וכימיה  3/5יח"ל, פיזיקה 3/4/5: מתמטיקה  במכינה הרלוונטי הלימודים

 תתאפשר "שתילה" של ציוני בגרות בתעודת המכינה הייעודית. לא .11.7.3
 קבלה ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים .12

במסלולי הלימוד השונים  אילן אינה נושאת באחריות כלשהי באשר להכרה בציוניה-המכינה של אוניברסיטת בר .12.1
 מוסדות להשכלה גבוהה אחרים. ל בקבלה

מהם תנאי  אליו רוצה להתקבל,מוסד אקדמי  בכללבדוק עם הגורמים המוסמכים  התלמיד של המלאה באחריותו .12.2
, כולל ציון פסיכומטרי וציון בתת מבחן במחלקות השונות של כל מוסדונוהלי הרישום הקבלה ללימודים אקדמיים 

 . באנגלית של הפסיכומטרי/אמיר/ם

  הינו בגדר ייעוץ בלבד.(, רונטליפייעוץ )טלפוני, במייל או  פגישת במסגרתשנמסר  המידע .12.3
)ציונים  עובר בציון בבגרות"ל יח 7 במינימום מותניתעל פי תעודת המכינה הייעודית אביב -תל לאוניברסיטת הקבלה .12.4

 .שנות לימוד 12ואישור פורמלי על  (ומלאים סופיים

 האינ והיאויקים בלבד, דמאביב היא ממסלול מדעים -הקבלה ללימודי רפואה באוניברסיטת תלו המועמדות הגשת .12.5
 שנת הלימודים במכינה הייעודית, גם אם זה לשיפור ציון או שיפור קורס בלבד. לסיוםבשנה העוקבת  אפשרית

 תשלומי רווחה .13

לימוד של המכינה. כמו כן, זכאות השכר ב נכלליםשמירה ודמי חבר באגודת הסטודנטים אינם  דמי -תשלומי הרווחה  .13.1
 נה פוטרת מתשלומים אלו. מלגת שכר לימוד אי 100%-ל

תלמיד המעוניין לקזז מחיוב תשלומי הרווחה תשלום בגין חברות באגודת הסטודנטים, נדרש לחתום על טופס ויתור  .13.2
(. לאחר מועד זה ובאתר האוניברסיטה )הטופס נמצא במשרדי המכינה עד ליום הראשון ללימודיםשירותי רווחה 

 מלוא הסכום שיקבע.  יההחיוב יה

 סמכים ואישוריםקבלת מ .14
אישור ההוצאת ואילך  ה"לשירות הקיימות בקמפוס. בתום שנ אישור לימודים בעמדות נפיקניתן לה ה"לבמהלך שנ .14.1

 כרוכה בתשלום.
 תעודת המכינה.כולל מועדי ב', באחריות התלמיד לקחת ממשרדי המכינה את  ,לאחר קבלת הציונים הסופיים .14.2
אין  מסמכים האמורים לעיל.הלאחר המועד הנ"ל את כל  חודשאר רגיל והנני נותן הסכמתי מראש למכינה לשלוח בד .14.3

 האוניברסיטה אחראית על קבלת מסמכים אלו בדואר.
 תהא כרוכה בתשלום כמקובל באוניברסיטה. נוספים פורמליים יםהוצאת אישור .14.4

 הודעות באתר האינטרנט של המכינה  .15
תלמיד לעקוב אחריהן ולנהוג על ה באחריותבדוא"ל.  מתפרסמות באתר האינטרנט של המכינה וכן המכינההודעות  .15.1

 פיהן.
 אין המכינה אחראית להעביר הודעה אישית לכל תלמיד ותלמיד.  .15.2

 משרדי המכינהל ופנייהשעות קבלה  .16
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 למכינה באמצעות טופס פנייה שנמצא באתר המכינה לפנות. ניתן 12.00 - 09.00 השעות ביןשעות הקבלה: ימים א', ב', ג' , ד', ה' 
 .Mechina.kda@biu.ac.ilאו ליד משרדי המכינה או במייל המכינה: 

 כרטיס סטודנט  .17
ספרות  4לצורך הנפקת כרטיס סטודנט יש להעלות תמונה דגיטלית באתר האוניברסיטה באמצעות קוד אישי )הקוד האישי הינו בן 

לום. במקרה של הפסקת לימודים התלמיד כרטיס סטודנט נוסף כרוכה בתש נפקתוהוא נשלח במייל לאחר ההרשמה למכינה(. ה
 מחויב להחזיר את כרטיס הסטודנט למזכירות המכינה.

 מידע אישי לסטודנט .18
"מידע אישי לסטודנט" ניתן לצפות במידע כגון מערכת אישית, שיבוץ חדרים, מיקום ומועד בחינה, ציוני -ב האוניברסיטה באתר

 וכו'. לא ניתן לברר ציונים בטלפון. את הקוד האישי ניתן לקבל בשני אופנים: ביניים וציונים סופיים, רישום למועדי ב', שכ"ל
 *9392. מרכז שמ"ע )שירות מידע לסטודנט( שמספרו 1
יש  -"שחזור סיסמה" העמוד יופיע לינק  בצד שמאל של-בסרגל כלים יש להיכנס לשדה "סטודנטים"-. אתר אוניברסיטת בר אילן2

 הקוד יישלח למייל האישי. –"ז להיכנס ללינק ולהקליד מס' ת
  ספרי לימוד .19

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

 אודות תלמידי מכינה מידעמסירת  .20
לימודים וכו', לאף גורם למעט גורמים  עפ"י הוראות האוניברסיטה, לא יימסר במכינה מידע בנוגע לפרטים אישיים, תוכנית

 מוסמכים. 
 שמירה על ציוד האוניברסיטה .21

 הריני מתחייב לשמור על ציוד האוניברסיטה ורכושה ולשאת בכל נזק או אובדן שייגרם על ידי.
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 2019קיץ  – למסלול קדם מכינה לימודים תקנון – 4נספח 
 

  */תנכבדסטודנט/ית 
 את כלל תלמידי המכינה, ולחתום בתחתית כל עמוד.  המחייבים הבאיםהנהלים הנך מתבקש לקרוא בעיון את 

 המכינה הנהלת"י ע שפורסמו כפי, והאוניברסיטה המכינה באתר המפורסמים המידע פרטי כל לי ידועים כי מאשר"מ הח אני
 .הנוכחית"ל לשנה והאוניברסיטה

בלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב לפעול על המידע כאמור לעיל, ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה ה פרטי .1
 פיהם ולציית להם. 

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

 נוכחות בשיעורים .3

 המרצים.   שלנוכחות  דוחות סמך עלבחודש, ונבדקת בתום כל חודש  80%הנוכחות בשיעורים חייבת להיות מינימום  .3.1

 אישורים הצגת בתנאי, הנוכחות באחוזי פוגעת ולאהיעדרות מאושרת, כאשפוז נחשבת או מילואים  בגיןהיעדרות  .3.2
 .רשמיים

מסמכים/אישורים רפואיים, אינה נחשבת היעדרות מאושרת ומשפיעה על אחוזי כל היעדרות אחרת, גם אם מגובה ב .3.3
 הנוכחות.

 יאוחר לאלמזכירות המכינה בצירוף אישורים מתאימים,  ולהעבירמלא טופס "בקשת היעדרות" ל התלמיד על .3.4
 . כל היעדרות טעונה אישור הנהלת המכינה. ההיעדרות מיום משבוע

 .רנחשב לחיסו איחור .3.5

  טודנט לדאוג כי המרצה סימן אותו כנוכח בשיעורים.אחריות הסב .3.6

נגדו צעדים משמעתיים כגון:  ינקטותלמיד שנעדר משיעורים מעל האחוז המותר והיעדרותו אינה מאושרת,  .3.7
למלגה(, הרחקה משיעורים ואף הפסקה  זכאות יש אםמלגת הקיום )ו הלימוד שכר מלגת של/איפוס הקפאה

 מוחלטת של הלימודים.

ה של היעדרות, חייב התלמיד לעמוד בדרישות הלימודיות בהתאם למערכת הלימודים. השלמת החומר בכל מקר .3.8
 הנלמד באחריותו של התלמיד.

 מכינהקדם ל הקבלה בתנאי עמידה .4
 .תנאי הקבלה המפורסמים באתר בכללמכינה מותנית בעמידה  הקבלה .4.1

 קבלתו תידון באופן חריג. –הקבלה  מתנאי באחד עומד שלא מועמד .4.2

קבלתו  –"הישגים להייטק"( וכד'  תוכניתמועמד שנדרש לעבור מבחן קבלה כגון אבחון של מכון אדם מילוא )במסגרת  .4.3
 תהיה "על תנאי" עד לקבלת ציון המבחן.

 לא עמד בכל תנאי הקבלה, לימודיו יופסקו.  הציונים", ולאחר קבלת תנאי"על  למכינה שהתקבל תלמיד .4.4

 לימודים מסלולי .5

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

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

   שינויים במערכת הלימודים .6

 יתן  להפחית או להוסיף מהיקף שעות הלימוד.השעות הנה מקשה אחת ולא נ 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 במצבת המרצים, להעביר  .6.3
עורי השלמה בימים ושעות שאינם , וכן לקיים שיקורסיםב התלמידים' מסמקבוצה לקבוצה על מנת לאזן את  תלמיד

  .קבועים במערכת, כולל יום שישי

 נוהלי בחינות וציונים .7

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

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

 סטודנט. –לוח בחינות  –בחינות/ציונים  – בר-במערכת איניפורסם הבחינות  לוח .7.3
 בר.-במערכת אינכיתות הבחינות יפורסמו יום לפני המבחן  .7.4

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

 ציון הערכת מרצה נתון לשיקול דעתו/ה של מרצה הקורס בלבד.  .7.6

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

http://desigprog.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.mzb.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.external-studies.biu.ac.il/
mailto:events.biu@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx


 The Center for Designated Program המערך לתכניות ייעודיות

 Pre-Academic Program מכינה קדם אקדמית
                                                           

 

 

 לימודי תעודה   ו   קמפוס חרדי        ו מכינה קדם אקדמית  לזרועות הביטחון  ו כניות מובנות   ן המדור המדור לת 48משרד ראשי   ן      

077-2753094/8          03-5317956              03-5317005/6                 03-5317957            03-5318254            03-7384481         

          DesigProg.biu.ac.il              DesigProg.biu.ac.il                                     mzb.biu.ac.il                  mech ina -kda.bi u.ac . i l          DesigProg.biu.ac.il         biu-es.ac.il         

 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 | events.biu@biu.ac.il   52900אוניברסיטת בר אילן )ע״ר(, רמת גן  

www.biu.ac.il      - 48 -

  

 :התאמות בבחינות .7.8

מכינה, ייקבל את אישור ההתאמות סמוך לבחינות, תלמיד הזכאי להתאמות בבחינות אשר אושרו ע"י יועצת ה .7.8.1
 ובאחריותו הבלעדית לדאוג להביא אותם ביום הבחינה ולהציגם בפני המשגיחים.                

  ללא אישורים אלו, לא יאושרו התאמות בבחינות על כל המשתמע מכך. .7.8.2
ניברסיטה, ואינן תקפות ההתאמות בבחינות תקפות למבחנים המתקיימים על ידי מדור בחינות של האו .7.8.3

 נימיים/מבחני מעבדה המתקיימים במהלך שנת הלימודים.פלמבחנים/בחנים 

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

 מות שמאושרות במסגרת המכינה תקפות למבחנים במסגרת המכינה הלבד, ואינן מחייבות ללימודי התואר.ההתא .7.8.5

 מועדי ב' .7.9

 ב'(. מועד) שנייה בחינה גם תתקיים, בחינה מתקיימת בו קורס לכל .7.9.1
 ברשימת אוטומטית יופיע – ומטה 70 בקורס סופי ציון שקיבל או'(, א מועד) הראשונה לבחינה ניגש שלא תלמיד .7.9.2

 .להירשם צריך ואינו' ב למועד הנבחנים
 א'. מועד בחינת ציון פ"ע מתבצע הרישום, סופי ציון עדיין אין באם .7.9.3
 מוטלת לא, כן כמו. יישמר' א מועד ציון, ניגש לא והסטודנט ובמידה, לבחינה לגשת חובה אין אוטומטי ברישום .7.9.4

 .זה במקרה כספית חובה
 להיבחן רשאי –'( א מועד בחינת ציון פי על אז סופי ציון אין אם) ומעלה 71 בקורס סופי ציון שקיבל תלמיד  .7.9.5

 .הבחינה לפני שבוע עד שיירשם בתנאי' ב במועד
 רישום" עמודה תחת, הראשי שבמסך" הבחינות לוח" בכפתור, בר-אינ מערכת דרך מתבצע ציון לשיפור הרישום .7.9.6

 ."מועדל
 .מעלה שצוינו הכללים בהינתן רק יופיע הכפתור .7.9.7
 .הבחינה לפני שבוע עד להירשם ניתן .7.9.8
 ביום(, 1 מבנה 502 אזור) בחינות במדור, בלבד קהל בקבלת להירשם עליך יהיה, עבר הרישום ומועד במידה .7.9.9

 .הבחינה לפני שעה חצי עד הבחינה
 בזמן נרשמים אם ממנו להימנע שניתן תשלום – הלימוד בשכר ₪ 80 של התחייבות מצריך באיחור רישום .7.9.10

 .בר-באינ
 .רישום לבטל ניתן לא, זה מועד לאחר'. ב מועד לפני שבוע עד הרשמה לבטל ניתן, ציון לשיפור רישום לאחר .7.9.11
 .הלימוד בשכר ₪ 40 של טיפול דמי תחייב לבחינה הגעה אי .7.9.12
 .מכך המשתמע כל על, ל"שכ חוב כדין אלו תשלומים ןדי .7.9.13
 !הקובע הציון הוא האחרון הציון, לידיעתך .7.9.14
 סיבה שהיא מכל להיבחן שלא החליט אם סטודנט. שהתקיימה בחינה משמעותה, הסטודנט לידי שאלון קבלת .7.9.15

 .נכשל יהיה ציונו –
 :  רעור על ציוניםע .7.10

  באתר הבחינה תוצאות ימים מיום פרסום 3תוך ת זאת על ציון בבחינה חייב לעשו לערערתלמיד המבקש  .7.10.1
 ימים לא יובא לדיון.   3. ערעור אשר יוגש לאחר לערעור נימוק  בצירוף, האוניברסיטה

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

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

  תגבור שיעורי .8
מקיימת שיעורי תגבור במקצועות אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה וכימיה במהלך שנת הלימודים, עד סיום מועדי א' של  המכינה

 סמסטר ב'. תתכן חפיפה בין שיעורי התגבור לקורס הפסיכומטרי המתקיים במסגרת המכינה. 

 לימודים ע"י המכינה הפסקת .9
אי נוכחות  להפסיק את לימודיו של תלמיד בשל תפקוד לא נאות, שיבוש המהלך התקין של שיעורי המכינה, רשאיתהמכינה 

 סדירה בשיעורים וכיו"ב, ואף להעמידו לוועדת משמעת של המכינה.
 הקדם מכינה סוף בחינות .10

 שות הבאות:לא יוכל לגשת לבחינות סוף השנה אם לא עמד בדרי תלמיד
 השתתפות סדירה בכל השיעורים והמעבדות. היעדרויות בגין מחלה או מילואים חייבות באישור מוסמך.  .10.1
 הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים. .10.2
 כל תשלומי שכר הלימוד למכינה.  סיום .10.3
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 .המכינה נוהלי"י עפ, )אם היו כאלה( ספרי לימוד שניתנו בהשאלה רתהחז .10.4

 גיליון ציונים .11

לערער על  ניתןליון הציונים לא ילאחר הנפקת ג .מועדי ב'ציוני לאחר קבלת כל ציוני הקדם מכינה יונפק  גיליון .11.1
 ציונים.ה

 קורס.ההוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות  בגיליון הציוניםהציון שיירשם  .11.2
 .בקורס סופי ציון יהיה לאחת המטלות, באציון  בהיעדר .11.3

 ומתייחס לציון הסופי של כל קורס. 60הוא ציון קדם מכינה ציון "עובר" ב .11.4

 גיליון הציונים יונפק ללא שקלול ממוצע. .11.5

 תנאי מעבר ממסלול קדם מכינה למסלול המכינה .12

 למסלול המכינה למדעים מדויקים והנדסה: .12.1

 בכל הקורסים שנלמדו במסלול זה. 85ציון סופי   .12.1.1

 כינה.ומעלה( בקורס "כתיבה מדעית" שנלמד במסלול הקדם מ 60ציון עובר )  .12.1.2

 נדרש ציון פסיכומטרי. –"הישגים להייטק"  תוכניתלתלמידי   .12.1.3

 למסלול המכינה למדעי הטבע: .12.2

 בכל הקורסים שנלמדו במסלול זה. 80ציון סופי   .12.2.1

 ומעלה( בקורס "כתיבה מדעית" שנלמד במסלול הקדם מכינה. 60ציון עובר )  .12.2.2

 למסלול המכינה למדעי החברה והרוח: .12.3

 שנלמדו במסלול זה.בכל הקורסים  80 ציון סופי  .12.3.1

 ומעלה( בקורס "כתיבה מדעית" שנלמד במסלול הקדם מכינה. 60ציון עובר )  .12.3.2
 קבלה ללימודי מכינה וללמודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים .13

מהם תנאי  אליו רוצה להתקבל,מוסד אקדמי  בכללבדוק עם הגורמים המוסמכים  התלמיד של המלאה באחריותו .13.1
 של כל מוסד.  ונוהלי הרישום כינהללימודי מהקבלה 

אילן אינה נושאת באחריות כלשהי באשר להכרה בציוניה במסלול הקדם מכינה בקבלה -המכינה של אוניברסיטת בר .13.2
 למכינות קדם אקדמיות המתקיימות במוסדות להשכלה גבוהה אחרים.

 אביב -תל לאוניברסיטת קבלה .13.3

יח"ל בבגרות בציון עובר,  7למסלול המכינה בבר אילן ללא תלמיד שסיים בהצלחה מסלול קדם מכינה והתקבל   .13.3.1
 ורוצה ללמוד באוניברסיטת תל אביב, נדרש לעמוד בתנאים הבאים: 

 שנות לימוד. 12אישור פורמלי על  .13.3.1.1

 יח"ל בבגרות בציון עובר )ציוני בגרות סופיים ומלאים(. 7מינימום  .13.3.1.2

 תשלומי רווחה .14

לימוד של המכינה. כמו כן, זכאות השכר ב נכלליםודת הסטודנטים אינם שמירה ודמי חבר באג דמי -תשלומי הרווחה  .14.1
 מלגת שכר לימוד אינה פוטרת מתשלומים אלו.  100%-ל

תלמיד המעוניין לקזז מחיוב תשלומי הרווחה תשלום בגין חברות באגודת הסטודנטים, נדרש לחתום על טופס ויתור  .14.2
(. לאחר מועד זה ובאתר האוניברסיטה מצא במשרדי המכינה)הטופס נ עד ליום הראשון ללימודיםשירותי רווחה 

 מלוא הסכום שיקבע.  יההחיוב יה

 קבלת מסמכים ואישורים .15
אישור ההוצאת ואילך  ה"לשירות הקיימות בקמפוס. בתום שנ אישור לימודים בעמדות נפיקניתן לה ה"לבמהלך שנ .15.1

 כרוכה בתשלום.
 גיליון הציונים.אחריות התלמיד לקחת ממשרדי המכינה את כולל מועדי ב', ב ,לאחר קבלת הציונים הסופיים .15.2
אין  מסמכים האמורים לעיל.הלאחר המועד הנ"ל את כל  חודשאר רגיל והנני נותן הסכמתי מראש למכינה לשלוח בד .15.3

 האוניברסיטה אחראית על קבלת מסמכים אלו בדואר.
 רסיטה.תהא כרוכה בתשלום כמקובל באוניב נוספים פורמליים יםהוצאת אישור .15.4

 הודעות באתר האינטרנט של המכינה  .16
תלמיד לעקוב אחריהן ולנהוג על ה באחריותמתפרסמות באתר האינטרנט של המכינה וכן בדוא"ל.  המכינההודעות  .16.1

 פיהן.
 אין המכינה אחראית להעביר הודעה אישית לכל תלמיד ותלמיד.  .16.2

 משרדי המכינהל ופנייהשעות קבלה  .17
למכינה באמצעות טופס פנייה שנמצא באתר  לפנות. ניתן 12.00 - 09.00 השעות בין, ד', ה'  שעות הקבלה: ימים א', ב', ג'

 .Mechina.kda@biu.ac.ilהמכינה או ליד משרדי המכינה או במייל המכינה: 
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 כרטיס סטודנט  .18
 בקדם מכינה התלמיד אינו זכאי לקבל כרטיס סטודנט.

 מידע אישי לסטודנט .19
שי לסטודנט" ניתן לצפות במידע כגון מערכת אישית, שיבוץ חדרים, מיקום ומועד בחינה, "מידע אי-ב האוניברסיטה באתר

ציוני ביניים וציונים סופיים, רישום למועדי ב', שכ"ל וכו'. לא ניתן לברר ציונים בטלפון. את הקוד האישי ניתן לקבל בשני 
 אופנים:

 *9392. מרכז שמ"ע )שירות מידע לסטודנט( שמספרו 1
"שחזור סיסמה" העמוד יופיע לינק  בצד שמאל של-בסרגל כלים יש להיכנס לשדה "סטודנטים"-וניברסיטת בר אילן. אתר א2
 הקוד יישלח למייל האישי. –יש להיכנס ללינק ולהקליד מס' ת"ז  -

  ספרי לימוד .20
אינם נכללים בשכר  בתחילת השנה. ספרי הלימוד קורס כלבאחריות התלמיד לרכוש את ספרי הלימוד שיימסרו לו בתחילת 

 הלימוד.

 אודות תלמידי מכינה מידעמסירת  .21
עפ"י הוראות האוניברסיטה, לא יימסר במכינה מידע בנוגע לפרטים אישיים, תוכנית לימודים וכו', לאף גורם למעט גורמים 

 מוסמכים. 
 שמירה על ציוד האוניברסיטה .22

 נזק או אובדן שייגרם על ידי. הריני מתחייב לשמור על ציוד האוניברסיטה ורכושה ולשאת בכל
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 2019קיץ  –שכר לימוד למסלול קדם מכינה  תקנון – 5נספח 
 

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים  .א
. כמו כן ידועים לי שע"טתלתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל  םהמיידעי

 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתכל הכללים והנהלים הקשורים ל

ידועים לי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה  .ב
וע לי ואני מסכים/ה כי הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. יד

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

ניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים וכן החלטות אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאו .ג
בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד 
והתשלומים הנלווים שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה ו/או עבור 

או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל  והתשלומים הנלווים במלואם  דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל
בין אם למדתי במשך כל השנה ובין אם הפסקתי את לימודי ולא סיימתי את שנה"ל מכל סיבה שהיא, בכפוף 

 להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

התחייבות כספית", ללא התניה  –כמפורט ב"תקנון שכר לימוד הנני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד במלואו,  .ד
 אם אקבל או לא אקבל מלגת שכר לימוד מגורם כלשהו.

באם אקבל הודעה מהמכינה כי אושרה לי מלגת שכר לימוד, הזיכוי יהיה מותנה בקבלת התשלום מהגורם המממן.  .ה
לם מיידית את החוב, גם אם הדרישה במקרה שהאוניברסיטה לא תקבל את מלוא התשלום, הנני מתחייב/ת לש

 תהיה לאחר תום שנת הלימודים הנוכחית.

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .ו

 .  2018על בסיס מדד יולי  ₪ 6,132  -שכ"ל לקדם מכינה  .1

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. –נלווים  .2

 ימים לפני פתיחת שנה"ל.  5, וזאת עד רק לאחר חתימתי על טופס ויתור –קיזוז בתשלומי שירותי רווחה  .3

 לא יחול שינוי בגובה שכר הלימוד גם אם אקבל פטור מקורס כלשהו. -שינוי בהיקף מספר שעות הלימודים   .ז

 _____________ת.ז _______________________הנני )משפחה(________________ )פרטי( _____ .ח
 ( להלן, והנני מסכים/ה לכל האמור בו.1-2סעיף ח' )ב מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים

ובקשתי אושרה על ידי מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי במכתב רשום למכינה  .1
 . אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים, תגרור המשך חיוב שכ"ל.המכינה

 ת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן :ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסק .2

יום פתיחת שנה"ל, אחויב במלוא המקדמה בסך  – 2.6.2019אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד ליום  .2.1
 כפי שנקבע ע"י האוניברסיטה. ₪ 1,600

שכר מגובה  50% -, אחויב ב30.6.2019 –3.6.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2.2
 הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

מגובה שכר  85% -, אחויב ב31.7.2019  – 1.7.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2.3
 הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

אחויב במלוא שכר הלימוד ובתוספת  31.7.2019 -אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה .2.4
 הנלווים, בין אם אלמד ובין אם לא אלמד.התשלומים 

אם אהיה זכאי/ת לקבל מלגת לימודים ואפסיק את לימודיי במהלך השנה, אחויב בתשלום ההפרש בין חודשי  .2.5
המלגה שאושרו על פי חודשי הלימוד בפועל, לבין חיובי שכר הלימוד בהתאם להוראת האוניברסיטה והמכינה, 

 לעיל. 2כמפורט בסעיף ו' 

כי אם אקבל מלגת שכר לימוד, היא מותנית בנוכחות תקינה בכל חודש. אם לא אקבל מלגת שכר לימוד  ידוע לי .ט
 בגין הקפאה ו/או אם תבוטל המלגה, אחויב בתשלום שכר הלימוד באופן יחסי.

 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .י

http://desigprog.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.mzb.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.external-studies.biu.ac.il/
mailto:events.biu@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/


 The Center for Designated Program המערך לתכניות ייעודיות

 Pre-Academic Program מכינה קדם אקדמית
                                                           

 

 

 לימודי תעודה   ו   קמפוס חרדי        ו מכינה קדם אקדמית  לזרועות הביטחון  ו כניות מובנות   ן המדור המדור לת 52משרד ראשי   ן      

077-2753094/8          03-5317956              03-5317005/6                 03-5317957            03-5318254            03-7384481         

          DesigProg.biu.ac.il              DesigProg.biu.ac.il                                     mzb.biu.ac.il                  mech ina -kda.bi u.ac . i l          DesigProg.biu.ac.il         biu-es.ac.il         

 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 | events.biu@biu.ac.il   52900אוניברסיטת בר אילן )ע״ר(, רמת גן  

www.biu.ac.il      - 52 -

  

 עונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד.דין חיוב מדור בחינות ומ .יא

 אני מסכים/ה בזה כי :  .יב

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד  .1
את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל 

 הנוכחית.

מודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד לפי התאריך במקרה של הפסקת לי .2
 שנקבע כתאריך שבו יופסקו לימודי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות לנקוט  .3
יבחן, לקבל אישורים או שירותים בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות לה

 שונים מהם.

לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו שחל עלי על פי הוראות המכינה  1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .4
והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה 

האוניברסיטה. דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד.  למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י
אני נותנ/ת את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את 

  הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.

י וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים על .5
 כלפי המכינה והאוניברסיטה.

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי  .6
 המכינה ו/או האוניברסיטה.

סיטה לאגודת אם אשלם את תשלום הנלווים, אני מסכים/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניבר .7
הסטודנטים, כדי לאפשר רישומי כחבר אגודת הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר 

 אלי מידע על פעילויות האגודה .
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 2019למכינות קיץ לימודים  תקנון – 6נספח 
 2019יוני -מעבר באנגלית מכינת/  2019אוגוסט -יח"ל 5פיזיקה /  2019יולי -יח"ל 4מתמטיקה /  2019מאי -יח"ל 5מתמטיקה 

 
 יקר/ה, תלמיד/ה

 המחייבים את כלל הסטודנטים במכינה. נא לחתום בתחתית כל עמוד., הבאיםהנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את הנהלים 
 הנהלים הרשומים מטה חלים על כל הסטודנטים במכינה.

וגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנ .1
 השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות האקדמיות

 נוכחות בשיעורים .2
מערכת הלימודים. השלמת החומר   בכל מקרה של היעדרות חייב/ת התלמיד/ה לעמוד בדרישות הלימודיות בהתאם .2.1

 של התלמיד/ה.  /האחריותובהנלמד 
 שינויים במערכת הלימודים .3

 הנהלת המכינה שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים במערכת השעות על פי הצורך.
 עמידה בתנאי הקבלה למכינה .4

 תנאי הקבלה המפורסמים באתר, בהתאם למסלול הלימודים המבוקש.  בכללמכינה מותנית בעמידה  הקבלה .4.1

 קבלתו תידון באופן חריג. – הקבלה תנאימ באחד /תעומד שלא /תמועמד .4.2

קבלתו/ה תהיה "על תנאי" עד לקבלת  –מועמד/ת שנדרש/ת לעבור מבחן התאמה במתמטיקה לצורך קבלה למכינה  .4.3
 ציוני מבחן ההתאמה. 

 יופסקו.  /הבכל תנאי הקבלה, לימודיו /הלא עמד הציונים", ולאחר קבלת תנאי"על  למכינה /השהתקבל /התלמיד .4.4

 ינות וציוניםנוהל בח .5
 ועפ"י נוהלי מדור בחינות של האוניברסיטה. ידי הנהלת המכינה-מערכת הבחינות נקבעת על .5.1
 סטודנט. –לוח בחינות  –בחינות/ציונים  – בר-במערכת איניפורסם הבחינות  לוח .5.2
 בר.-במערכת אינכיתות הבחינות יפורסמו יום קודם לכן  .5.3
 או' א מועד) המבחנים לכל לגשת יש קורס בכל סופי ציון לקבל מנת על. שונים משקלים בעלי מטלות הרכב קורס לכל .5.4

 מטלה/במבחן ציון קבלת אי'(. וכד תרגילים, פרזנטציה, עבודות, בחנים כגון) השונות הקורס מטלות אחר למלא וכן'( ב
  ציונים.בגיליון ה סופי ציון מתן ייאפשר לא

 התאמות בבחינות .6
 סמוך ההתאמות אישור את ייקבל/תקבל, המכינה יועצת י"ע אושרו אשר בבחינות להתאמות הזכאי/ת תלמיד/ה .6.1

 .המשגיחים בפני ולהציגם הבחינה ביום אותם להביא לדאוג הבלעדית ובאחריותו/ה, לבחינה

 .ללא אישורים אלו, לא יאושרו התאמות בבחינות, על כל המשתמע מכך .6.2

 בחנים/למבחנים תקפות ואינן, האוניברסיטה של בחינות מדור ידי על המתקיימים למבחנים תקפות בבחינות ההתאמות .6.3
 .     הלימודים שנת במהלך המתקיימים מעבדה מבחני/פנימיים

, המכינה יועצת ידי על אושרו אשר, ב"מילון וכיו: לרבות עזר בציוד לשימוש או/ו בבחינות להתאמות הזכאי/ת תלמיד/ה .6.4
 .ל"הנ הציוד את מספקת המכינה אין. הנדרש לציוד לדאוג חייב/ת

 .        ללימודי התואר מחייבות ואינן, בלבד המכינה במסגרת למבחנים תקפות המכינה במסגרת שמאושרות ההתאמות .6.5

 היעדרות מבחינות .7
 הציון בקורס ייקבע על ידי המטלות כפי שיקבע בכל קורס. .7.1
 ד א' ומועד ב', לא תאפשר מתן ציון סופי בתעודת המכינה.במוע  היעדרות מבחינה .7.2
 שנים מסיום הלימודים במכינה בקבלה ללימודים לאוניברביטת בר אילן. 10ציוני המכינה תקפים למשך  .7.3

 מועדי ב'   .8
 ב'(. מועד) שנייה בחינה גם תתקיים, בחינה מתקיימת בו קורס לכל .8.1
 אוטומטית יופיע/תופיע – ומטה 70 בקורס סופי ציון שקיבל/ה או(, 'א מועד) הראשונה לבחינה ניגש/ה שלא תלמיד/ה .8.2

 להירשם. צריך/ה ואינו/ה' ב למועד הנבחנים ברשימת

 א'. מועד בחינת ציון פ"ע מתבצע הרישום, סופי ציון עדיין אין באם .8.3
 מוטלת לא, כן מוכ. יישמר' א מועד ציון, ניגש/ה לא והתלמיד/ה ובמידה, לבחינה לגשת חובה אין אוטומטי ברישום .8.4

 .זה במקרה כספית חובה
 להיבחן רשאי/ת –'( א מועד בחינת ציון פי על אז סופי ציון אין אם) ומעלה 71 בקורס סופי ציון שקיבל/ה תלמיד/ה .8.5

 .הבחינה לפני שבוע עד שההרשמה תיעשה בתנאי' ב במועד
 ."למועד רישום" עמודה תחת, הראשי שבמסך" הבחינות לוח" בכפתור, בר-אינ מערכת דרך מתבצע ציון לשיפור הרישום .8.6
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 .מעלה שצוינו הכללים בהינתן רק יופיע הכפתור .8.7
 .הבחינה לפני שבוע עד להירשם ניתן .8.8
 עד הבחינה ביום, (1 מבנה 502 אזור) בחינות במדור, בלבד קהל בקבלת להירשם עליך יהיה, עבר הרישום ומועד במידה .8.9

 .הבחינה לפני שעה חצי
 .בר-באינ בזמן נרשמים אם ממנו להימנע שניתן תשלום – הלימוד בשכר ₪ 80 של התחייבות מצריך באיחור רישום .8.10
 .רישום לבטל ניתן לא, זה מועד חרלא'. ב מועד לפני שבוע עד הרשמה לבטל ניתן, ציון לשיפור רישום לאחר .8.11
 .הלימוד בשכר ₪ 40 של טיפול דמי תחייב לבחינה הגעה אי .8.12
 .מכך המשתמע כל על, ל"שכ חוב כדין אלו תשלומים דין .8.13
 !הקובע הציון הוא האחרון הציון, לידיעתך .8.14
 – סיבה שהיא מכל להיבחן שלא החליט/ה אם תלמיד/ה. שהתקיימה בחינה משמעותה, התלמיד/ה לידי שאלון קבלת .8.15

 נכשל. יהיה ציונו/ה

 ערעור על ציונים .9
דרך מערכת  ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה 4תוך לעשות זאת  /תעל ציון בבחינה חייב לערער /תהמבקש /התלמיד .9.1

 ימים לא יובא לדיון.   7. ערעור אשר יוגש לאחר בר-אינ

 אתר האוניברסיטה. מחברות הבחינה נסרקות וניתן לצפות בהן דרך "המידע האישי" שב .9.2

 ואין מקום לערעור נוסף.  הוא הציון הסופי,, גם אם יהיה נמוך יותר מהציון הסופי, הציון שייקבע בעקבות הערעור .9.3

 הפסקת לימודים ע"י המכינה .10
 אי, המכינה שיעורי של התקין המהלך שיבוש, נאות לא תפקוד בשל תלמיד/ה של לימודיו/ה את להפסיק המכינה רשאית

 .המכינה של משמעת לוועדת להעמידו/ה ואף, ב"וכיו בשיעורים סדירה נוכחות
 ציוני מכינה וקבלה ללימודים אקדמים בבר אילן .11

 . הרישום ללימודים אקדמיים הינו בהתאם להוראות ונוהלי האוניברסיטה .11.1
הנמצאת " אילן, כפי שיפורסם בחוברת "פרטי מידע-להירשם ללימודי התואר באוניברסיטת בר /הבאחריות התלמיד .11.2

 באתר האוניברסיטה.
 ותנאי קבלה במחלקה/פקולטה שאליה מבקש/ת להתקבל. לברר דרישות /השל התלמיד /הבאחריותו .11.3
 במכינות המרוכזות במתמטיקה ופיזיקה: .11.4

 ציוני המכינה מוכרים כחלופה לציון הבגרות באוניברסיטת בר אילן בלבד ומשוקללים בהערכת סיכויי   .11.4.1
 , ובתנאי שהתלמיד/ה זכאי/ת לתעודת בגרות.הקבלה לתואר ראשון     

 הקורסים נלמדים כיחידות לימוד שלמות. לא ניתן לשקלל יחידות לימוד בודדות מתעודת הבגרות עם  .11.4.2
 יחידות לימוד בודדות מתעודת המכינה באותו מקצוע.     

 במכינת מעבר באנגלית: .11.5
 שקלול בתעודת הבגרות ובהערכת סיכויי    ציון המכינה תקף בקבלה לאוניברסיטת בר אילן, אך לא ניתן ל .11.5.1

 הקבלה לתואר ראשון.     
 ומעלה. 60הקבלה לתואר ראשון מותנית בציון מכינה סופי  .11.5.2

 תעודת מכינה .12
 ליון ציונים.ייונפק ג תום המכינה, ולאחר קבלת הציונים של כל מועדי ב',ב .12.1
 למועדי ב' או לערער על ציונים. לגשת /תרשאי /תהיהלא יהיה /ההתלמיד ,ליון הציוניםילאחר הנפקת ג .12.2
 .ליון הציונים, הציון ייפסלילמועד ב' לאחר הנפקת ג יגש/תיגששי /התלמיד .12.3
  קורס.ההציון שיירשם הוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות  .12.4
 בהיעדר ציון באחת המטלות, לא יהיה ציון סופי בקורס. .12.5

 קבלה ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים .13
 הלימוד במסלולי בציוניה להכרה באשר כלשהי באחריות נושאת אינה אילן-בר אוניברסיטת של בקיץ נה המרוכזתהמכי .13.1

  .אחרים גבוהה להשכלה למוסדות בקבלה השונים
 הקבלה תנאי מהם, אחר אקדמי מוסד בכל המוסמכים הגורמים עם ולבדוק לברר התלמיד/ה של המלאה באחריותו/ה .13.2

 .מוסד כל של השונות במחלקות הרישום ליונוה אקדמיים ללימודים
 . בלבד ייעוץ בגדר הינו(, פרונטלי או במייל, טלפוני) ייעוץ פגישת במסגרת שנמסר המידע .13.3
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 קבלת מסמכים ואישורים .14
 .ליון הציוניםילקחת ממשרדי המכינה את ג התלמיד/ה הציונים הסופיים כולל ציוני מועדי ב', באחריותלאחר קבלת  .14.1
 .אר רגיל שבועיים לאחר המועד הנ"ל את כל המסמכים האמוריםותי מראש למכינה לשלוח בדהסכמהנני נותן  .14.2
 .תהא כרוכה בתשלום כמקובל באוניברסיטה ים פורמליים נוספיםשהוצאת אישורידוע לי  .14.3

 באתר האינטרנט של המכינההודעות  .15
 לעקוב אחריהן ולנהוג עלתלמיד/ה  באתר האינטרנט של המכינה ו/או נשלחות במייל.  באחריות המתפרסמות ההודעות  .15.1

 פיהן.
 ./הותלמיד /האין המכינה אחראית להעביר הודעה אישית לכל תלמיד .15.2

 ופנייה למשרדי המכינה שעות קבלה .16
 .13.00 - 09.00שעות הקבלה הן: בימים א', ב', ג' , ד', ה'   .16.1
 .5354079-03, 5317956-03/ טלפונית למס':  Mechina.kda@biu.ac.ilניתן לפנות למכינה במייל המכינה:  .16.2

 כרטיס סטודנט .17
 במכינה המרוכזת התלמיד/ה אינו/ה זכאי/ת לקבל כרטיס סטודנט.

 מידע אישי לסטודנט .18
רישום למועדי מערכת אישית, שיבוץ חדרים, מיקום ומועד בחינה, ציוני ביניים וציונים סופיים,  –מידע אישי לסטודנט הכולל 

 .לא ניתן לברר ציונים בטלפוןב', שכ"ל וכו', ניתן לקבל באתר האינטרנט של בר אילן, באמצעות הקוד האישי. 
 את הקוד האישי ניתן לקבל בשני אופנים:

 *9392. מרכז שמ"ע )שירות מידע לסטודנט( שמספרו 1
 שחזור סיסמה -אתר אוניברסיטת בר אילןב. 2

 ספרי לימוד .19
 תלמיד/ה לרכוש את ספרי הלימוד שיימסרו לו/ה בתחילת המכינה. ספרי הלימוד אינם נכללים בשכ"ל.באחריות ה

 מסירת אינפורמציה אודות תלמידי מכינה .20
פי הוראות האוניברסיטה לא יימסר במכינה מידע בנוגע לפרטים אישיים, תוכנית לימודים וכו', לאף גורם, למעט גורמים -לע

 . מוסמכים
 שירותי מחשב .21

אם אזדקק לשירותי מחשב במהלך לימודיי, הנני מתחייב/ת בזה לשמור על סודיות מספר המשתמש ו/או כל שיטת קוד אחרת 
שתינתן לי למטרת שימוש בשירותי המחשב ולא לאפשר את השימוש בו לאחרים. באם אזדקק לשירותי רשת אינטרנט, הנני 

סיטה. ידוע לי כי כל פרסום מצידי באינטרנט שתוכנו אינו נוגע מתחייב/ת להשתמש בהם אך ורק לצורך לימודיי באוניבר
 ישירות ללימודי באוניברסיטה או נוגד כללים נוספים שתקבע האוניברסיטה, יהווה הפרת משמעת על כל המשתמע מכך.

 וכחית.כמו כן, הנני מתחייב/ת למלא את נוהלי / הוראות השימוש במחשב כפי שיפורסמו ע"י האוניברסיטה לשנה"ל הנ
 על ידי. הריני מתחייב/ת לשמור על ציוד האוניברסיטה ורכושה ולשאת בכל נזק או אובדן שייגרם .22
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 2019 יח"ל 5במתמטיקה  קיץ למכינת שכר לימוד תקנון – 7נספח 
 

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים  .א
ם לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ט. כמו כן ידועים לי המידעיי

 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתכל הכללים והנהלים הקשורים ל

ידועים לי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה  .ב
נהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי הבלעדי של ה

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

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים וכן החלטות  .ג
בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד 

/או עבור שירותי האוניברסיטה ו/או עבור והתשלומים הנלווים שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו
דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל  והתשלומים הנלווים במלואם 
בין אם למדתי במשך כל השנה ובין אם הפסקתי את לימודי ולא סיימתי את שנה"ל מכל סיבה שהיא, בכפוף 

 ת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.להוראות האוניברסיטה בדבר הפחת

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .ד

 . 2018, צמוד למדד יולי ₪ 6,200 – יח"ל 5מתמטיקה שכ"ל למכינת  .1

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. –נלווים  .2

 ה. ימים לפני פתיחת המכינ 5רק לאחר חתימתי על טופס ויתור, וזאת עד  –קיזוז בתשלומי שירותי רווחה  .3

 _____________ת.ז ___________________הנני )משפחה(___________________ )פרטי( _____ .ה
 ( להלן, והנני מסכים/ה לכל האמור בו.1-2סעיף ה' )מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים ב

קשתי אושרה על ובמועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעתי במכתב רשום למכינה  .1
 . אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.ידי המכינה

 ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .2

ה יום פתיחת הלימודים, אחויב במלוא המקדמ – 14.7.2019אם ההודעה על ביטול ההרשמה עד ליום  .2.1
 כפי שנקבע ע"י האוניברסיטה.  ₪ 2,100בסך 

 50% -, אחויב ב31.5.2019 – 20.5.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2.2
 מגובה שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

מגובה  85% -, אחויב ב30.6.2019 – 2.6.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2.3
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

אחויב במלוא שכר הלימוד ובתוספת  30.6.2019 -אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה .2.4
 התשלומים הנלווים , בין אם אלמד ובין אם לא אלמד.

 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .ו

 ור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד.דין חיוב מד .ז

 אני מסכים/ה בזה כי :  .ח

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד  .1
את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל 

 הנוכחית.

של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד לפי התאריך  במקרה .2
 שנקבע כתאריך בו יופסקו לימודיי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות לנקוט  .3
ת האפשרות להיבחן, לקבל אישורים או שירותים בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני א

 שונים מהם.
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לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי על פי הוראות המכינה  1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .4
והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה 

ר שייקבע ע"י האוניברסיטה . דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. למדד בתוספת ריבית בשיעו
אני נותן את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את 

  הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.

ו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהי .5
 כלפי המכינה והאוניברסיטה.

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי  .6
 המכינה ו/או האוניברסיטה.

ידי האוניברסיטה לאגודת אם אשלם את תשלום הנלווים, אני מסכים/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על  .7
הסטודנטים, כדי לאפשר רישומי כחבר אגודת הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר 

 אלי מידע על פעילויות האגודה.
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 2019יח"ל  4שכר לימוד למכינת קיץ במתמטיקה  תקנון – 8נספח 
 

ות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדריש .א
המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ט. כמו כן ידועים לי 

 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתכל הכללים והנהלים הקשורים ל

יל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה ידועים לי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לע .ב
הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי 
החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית 

 דמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות האקדמיות.כפי שייקבעו גם במהלך השנה האק

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים וכן החלטות  .ג
בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד 

ם שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה ו/או עבור והתשלומים הנלווי
דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל  והתשלומים הנלווים במלואם 

ה שהיא, בכפוף בין אם למדתי במשך כל השנה ובין אם הפסקתי את לימודי ולא סיימתי את שנה"ל מכל סיב
 להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .ד

 . 2018, צמוד למדד יולי ₪ 4,200 – יח"ל 4מתמטיקה שכ"ל למכינת  .1

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. –נלווים  .2

 ימים לפני פתיחת המכינה.  5טופס ויתור, וזאת עד רק לאחר חתימתי על  –קיזוז בתשלומי שירותי רווחה  .3

 _____________ת.ז ______________________הנני )משפחה(________________ )פרטי( _____ .ה
 ( להלן, והנני מסכים/ה לכל האמור בו.1-2סעיף ה' )מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים ב

ובקשתי אושרה על אריך שבו נתקבלה הודעתי במכתב רשום למכינה מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהת .1
 . אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.ידי המכינה

 ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .2

יום פתיחת הלימודים, אחויב במלוא  – 14.7.2019 אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד ליום .2.1
 כפי שנקבע ע"י האוניברסיטה.  ₪ 2,100המקדמה בסך 

מגובה  50% -, אחויב ב31.7.2019 – 15.7.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2.2
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

מגובה  85% -, אחויב ב15.8.2019 – 1.8.2019התאריכים אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין  .2.3
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

אחויב במלוא שכר הלימוד ובתוספת  15.8.20198 -אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה .2.4
 התשלומים הנלווים , בין אם אלמד ובין אם לא אלמד.

 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%ום מינימום קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשל .ו

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .ז

 אני מסכים/ה בזה כי :  .ח

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד את  .1
הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל  לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר

 הנוכחית.

במקרה של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד לפי התאריך  .2
 שנקבע כתאריך בו יופסקו לימודיי.

וט בכל לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות לנק .3
סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים או שירותים שונים 

 מהם.
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לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי על פי הוראות המכינה  1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .4
פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה  והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי

למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה . דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני 
נותן את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי 

  ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי  .5
 כלפי המכינה והאוניברסיטה.

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי  .6
 המכינה ו/או האוניברסיטה.

ום הנלווים, אני מסכים/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניברסיטה לאגודת אם אשלם את תשל .7
הסטודנטים, כדי לאפשר רישומי כחבר אגודת הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר אלי 

 מידע על פעילויות האגודה.
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מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים  אני הח"מ .א
המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ט. כמו כן ידועים לי 

 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתכל הכללים והנהלים הקשורים ל

ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה ידועים לי כל  .ב
הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי 

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

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים וכן החלטות  .ג
דיה מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על י

והתשלומים הנלווים שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה ו/או עבור 
דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל  והתשלומים הנלווים במלואם 

ין אם הפסקתי את לימודי ולא סיימתי את שנה"ל מכל סיבה שהיא, בכפוף בין אם למדתי במשך כל השנה וב
 להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .ד

 . 2018, צמוד למדד יולי ₪ 5,500 –שכ"ל למכינת פיזיקה  .1

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. –נלווים  .2

 ימים לפני פתיחת המכינה.  5רק לאחר חתימתי על טופס ויתור, וזאת עד  –בתשלומי שירותי רווחה  קיזוז .3

 _____________ת.ז ______________________הנני )משפחה(________________ )פרטי( _____ .ה
 האמור בו.( להלן, והנני מסכים/ה לכל 1-2סעיף ה' )מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים ב

ובקשתי אושרה על מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעתי במכתב רשום למכינה  .1
 . אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.ידי המכינה

 :ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן  .2

מלוא יום פתיחת שנה"ל, אחויב ב – 4.8.2019אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד ליום  .2.1
 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. ₪ 2,200המקדמה בסך 

 50% -, אחויב ב15.8.2019 – 5.8.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2.2
 מגובה שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

 85% -, אחויב ב30.8.2019 – 16.8.2019ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים    אם .2.3
 מגובה שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

, אחויב במלוא שכר הלימוד ובתוספת 30.8.2019 -אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה .2.4
 .התשלומים הנלווים, בין אם אלמד ובין אם לא אלמד

 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .ו

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .ז

 אני מסכים/ה בזה כי :  .ח

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד את  .1
י שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל לימודיי מבל

 הנוכחית.

במקרה של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד לפי התאריך  .2
 שנקבע כתאריך בו יופסקו לימודיי.

, יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות לנקוט בכל לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה .3
סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים או שירותים שונים 

 מהם.
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לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי על פי הוראות המכינה  1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .4
ותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה והאוניברסיטה או על פי התחייב

למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה . דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני 
נותן את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי 

  מדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.ההצ

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי  .5
 כלפי המכינה והאוניברסיטה.

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי  .6
 מכינה ו/או האוניברסיטה.ה

אם אשלם את תשלום הנלווים, אני מסכים/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניברסיטה לאגודת  .7
הסטודנטים, כדי לאפשר רישומי כחבר אגודת הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר אלי 

 מידע על פעילויות האגודה.    
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 2019קיץ  –וד למכינת מעבר באנגלית שכר לימ תקנון – 10נספח 
 

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים  .א
המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ט. כמו כן ידועים לי 

 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתכל הכללים והנהלים הקשורים ל

ידועים לי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה  .ב
הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי 

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

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים וכן החלטות  .ג
חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד  בדבר תשלומי

והתשלומים הנלווים שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה ו/או עבור 
הנלווים במלואם דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל  והתשלומים 

בין אם למדתי במשך כל השנה ובין אם הפסקתי את לימודי ולא סיימתי את שנה"ל מכל סיבה שהיא, בכפוף 
 להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .ד

 . 2018 , צמוד למדד יולי₪ 2,500 – מעבר באנגליתשכ"ל למכינת  .1

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. –נלווים  .2

 ימים לפני פתיחת המכינה.  5רק לאחר חתימתי על טופס ויתור, וזאת עד  –קיזוז בתשלומי שירותי רווחה  .3

 ___________ת.ז ______________________הנני )משפחה(________________ )פרטי( _______ .ה
 ( להלן, והנני מסכים/ה לכל האמור בו.1-2סעיף ה' )מפורטים במצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים ה

ובקשתי אושרה על מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעתי במכתב רשום למכינה  .1
 . אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.ידי המכינה

 בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן :ידוע לי כי חיוב שכ"ל  .2

יום פתיחת הלימודים, אחויב במלוא  – 26.6.2019אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד ליום  .2.1
 כפי שנקבע ע"י האוניברסיטה.  ₪ 1,250המקדמה בסך 

מגובה  50% -יב ב, אחו15.7.2019 – 27.6.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2.2
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

מגובה  85% -, אחויב ב31.7.2019 – 16.7.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .2.3
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים

תוספת אחויב במלוא שכר הלימוד וב 31.7.2019 -אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה .2.4
 התשלומים הנלווים , בין אם אלמד ובין אם לא אלמד.

 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .ו

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .ז

 אני מסכים/ה בזה כי :  .ח

נה ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד את באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכי .1
לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל 

 הנוכחית.

במקרה של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד לפי התאריך  .2
 שנקבע כתאריך בו יופסקו לימודיי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות לנקוט  .3
בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים או שירותים שונים 

 מהם.
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עלי על פי הוראות המכינה לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל  1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .4
והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה 
למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה . דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. 

יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את אני נותן את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה 
  הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי  .5
 כלפי המכינה והאוניברסיטה.

בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי  התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי .6
 המכינה ו/או האוניברסיטה.

אם אשלם את תשלום הנלווים, אני מסכים/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניברסיטה לאגודת  .7
הסטודנטים, כדי לאפשר רישומי כחבר אגודת הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר 

 דע על פעילויות האגודה.אלי מי
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 2019קיץ  –שכר לימוד לקורס אמיר"ם  תקנון – 11נספח 
אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים  .א

ידועים לי  המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל תשע"ט. כמו כן
 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתכל הכללים והנהלים הקשורים ל

ידועים לי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה  .ב
סכים/ה כי הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מ

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

מוסדותיה המוסמכים וכן החלטות אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או  .ג
בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד 
והתשלומים הנלווים שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה ו/או עבור 

אל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל  והתשלומים הנלווים במלואם דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישר
בין אם למדתי במשך כל השנה ובין אם הפסקתי את לימודי ולא סיימתי את שנה"ל מכל סיבה שהיא, בכפוף 

 להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .ד

 . 2018, צמוד למדד יולי ₪ 1,800 –לקורס אמיר"ם  שכ"ל להכנה .1

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. –נלווים  .2

 ימים לפני פתיחת המכינה.  5רק לאחר חתימתי על טופס ויתור, וזאת עד  –קיזוז בתשלומי שירותי רווחה  .3

 ________________ת.ז ___________________הנני )משפחה(________________ )פרטי( _____ .ה
 ( להלן, והנני מסכים/ה לכל האמור בו.1-2סעיף ה' )מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים ב

ובקשתי אושרה על מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעתי במכתב רשום למכינה  .1
 ר המשך חיוב שכ"ל.. אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים,  תגרוידי המכינה

 ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .2

יום פתיחת הלימודים, אחויב במלוא  – 28.6.2019אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד ליום  .2.1
 כפי שנקבע ע"י האוניברסיטה.  ₪ 900המקדמה בסך 

מגובה  50% -, אחויב ב31.7.2019 – 30.6.2019ן התאריכים אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בי .2.2
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

אחויב במלוא שכר הלימוד ובתוספת  31.7.2019 -אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה .2.3
 התשלומים הנלווים , בין אם אלמד ובין אם לא אלמד.

 אני מסכים/ה בזה כי :  .ו

תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק מיד באם לא אשלם  .1
את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים עבור שנה"ל 

 הנוכחית.

אריך במקרה של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד לפי הת .2
 שנקבע כתאריך בו יופסקו לימודיי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות לנקוט  .3
בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים או שירותים 

 שונים מהם.

לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי על פי הוראות המכינה  1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .4
והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה 
למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה . דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. 

את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את  אני נותן
  הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.
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רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע לחובותיי  .5
 כלפי המכינה והאוניברסיטה.

תי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי רישומי התחייבו .6
 המכינה ו/או האוניברסיטה.

אם אשלם את תשלום הנלווים, אני מסכים/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניברסיטה לאגודת  .7
שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר  הסטודנטים, כדי לאפשר רישומי כחבר אגודת הסטודנטים ועל מנת

 אלי מידע על פעילויות האגודה.
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 +30תקנון לימודים לתוכנית  – 12נספח 
 

 סטודנט/ית יקר/ה,
 המחייבים את כלל הסטודנטים במכינה. , הבאיםהנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את הנהלים 

 

ל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכ .1
של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות 

 .האקדמיות
 תשלומי שכ"ל .2

 יש לשלם כל תשלום בזמן. כל איחור בתשלום יגרור אחריו ריבית פיגורים.
 כל עיכוב בקבלת שוברי התשלום לביתו. דור שכ"למחובתו האישית של כל תלמיד לברר מול 

 לא יתאפשר לגשת לבחינות או לקבל תעודת בוגר מכינה ללא אישור על תשלום אחרון של שכר לימוד.

   שינויים במערכת הלימודים .3

 ולא ניתן  להפחית או להוסיף מהיקף שעות הלימוד. ,השעות הנה מקשה אחת רכתמע .א

כות לבצע שינויים במערכת השעות עפ"י הצורך, כולל שינוי במצבת המרצים, שומרת לעצמה ז התוכניתהנהלת  .ב
 ימים ושעות שאינם קבועים במערכת.שיעורי השלמה ב קיוםוכן ביטולי שיעור, 

 נוכחות בשיעורים .4

כל  התוכנית.למזכירות  ישלח אישורים רלוונטייםתלמיד/ה הנעדר/ת משיעורים מסיבת מילואים, מחלה וכו',  .א
 .התוכניתהנהלת  עונה אישורהיעדרות ט

 .נגדו צעדים משמעתייםו ', ינקטאתלמיד/ה שנעדר/ת משיעורים והיעדרותו אינה מאושרת, כמפורט בסעיף  .ב

למערכת הלימודים.  השלמת  בכל מקרה של היעדרות חייב/ת התלמיד/ה לעמוד בדרישות הלימודיות בהתאם .ג
 של התלמיד/ה. באחריותוהחומר הנלמד 

 הפסקת לימודים .5
. תלמיד שהפסיק את לימודיו ביוזמתו או התוכניתלידי הנהלת  אך ורק בכתבהודעה על הפסקת לימודים תתקבל 

 תקנון שכר לימוד(. ראהידי רשויות האוניברסיטה, יחויב בשכ"ל על פי הנהלים המקובלים )-שלימודיו הופסקו על

 מטלות כיתה .6
 .כל איחור יגרור עיכוב בקבלת הציוןפי הנחיית המרצה. -יש להגיש בזמן על עבודות/תרגילים

 נוהל בחינות וציונים .7
 התוכנית ועפ"י נוהלי מדור בחינות של האוניברסיטה.ידי הנהלת -מערכת הבחינות נקבעת על .א
 טודנט.ס –לוח בחינות  –בחינות/ציונים  – בר-במערכת איניפורסם הבחינות  לוח .ב
 בר.-במערכת אינכיתות הבחינות יפורסמו יום קודם לכן  .ג
 מועד) המבחנים לכל לגשת יש קורס בכל סופי ציון לקבל מנת על. שונים משקלים בעלי מטלות הרכב קורס לכל .ד

 ציון קבלת אי'(. וכד תרגילים, פרזנטציה, עבודות, בחנים כגון) השונות הקורס מטלות אחר למלא וכן'( ב או' א
  באותו קורס. סופי ציון מתן יאפשר לא מטלה/בחןבמ

 התאמות בבחינות .8
+, ועל סמך הצגת אבחון המוכר ע"י האוניברסיטה / אישורים 30התאמות בבחינות ניתנות על ידי הנהלת תוכנית  .א

 רפואיים רלוונטיים. 

 שבועות לפני מועד הבחינה. 3באחריות התלמיד/ה להעביר את האישורים עד  .ב

 סמוך ההתאמות אישור את קבל/תקבלי, התוכנית הנהלת י"ע אושרו אשר בבחינות להתאמות י/תהזכא תלמיד/ה .ג
 .המשגיחים בפני ולהציגו הבחינה ביום אותו להביא לדאוג הבלעדית ובאחריותו/ה, לבחינה

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

 הנהלת ידי על אושרו אשר, ב"מילון וכיו: לרבות עזר בציוד לשימוש או/ו בבחינות להתאמות הזכאי/ת תלמיד/ה .ה
 .ל"הנ הציוד את מספקת התוכנית אין. הנדרש לציוד לדאוג חייב/ת, התוכנית
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ללימודי  מחייבות ואינן, בלבד התוכנית במסגרת חניםלמב תקפות התוכנית במסגרת שמאושרות ההתאמות .ו
 .      התואר

 מועדי ב'   .9
 ב'(. מועד) שנייה בחינה גם תתקיים, בחינה מתקיימת בו קורס לכל .א
 יופיע/תופיע – ומטה 70 בקורס סופי ציון שקיבל/ה או'(, א מועד) הראשונה לבחינה ניגש/ה שלא תלמיד/ה .ב

 להירשם. צריך/ה ואינו/ה' ב למועד הנבחנים ברשימת אוטומטית

 א'. מועד בחינת ציון פ"ע מתבצע הרישום, בקורס סופי ציון עדיין אין באם .ג
 מוטלת לא, כן כמו. יישמר' א מועד ציון, ניגש/ה לא והתלמיד/ה ובמידה, לבחינה לגשת חובה אין אוטומטי ברישום .ד

 .זה במקרה כספית חובה
 להיבחן רשאי/ת –'( א מועד בחינת ציון פי על אז סופי ציון אין אם) הומעל 71 בקורס סופי ציון שקיבל/ה תלמיד/ה .ה

 .הבחינה לפני שבוע עד שההרשמה תיעשה בתנאי' ב במועד
 רישום" העמוד תחת, הראשי שבמסך" הבחינות לוח" בכפתור, בר-אינ מערכת דרך מתבצע ציון לשיפור הרישום .ו

 ."למועד
 .מעלה שצוינו הכללים בהינתן רק יופיע הכפתור .ז
 .הבחינה לפני שבוע עד להירשם ניתן .ח
 עד הבחינה ביום(, 1 מבנה 502 אזור) בחינות במדור, בלבד קהל בקבלת להירשם ניתן, עבר הרישום ומועד במידה .ט

 .הבחינה לפני שעה חצי
 .בר-באינ בזמן נרשמים אם ממנו להימנע שניתן תשלום – בשכ"ל ₪ 80 של התחייבות מצריך באיחור רישום .י

 .רישום לבטל ניתן לא, זה מועד לאחר'. ב מועד לפני שבוע עד הרשמה לבטל ניתן, ציון לשיפור רישום לאחר .יא
 .הלימוד בשכר ₪ 40 של טיפול דמי תחייב לבחינה הגעה אי .יב
 .מכך המשתמע כל על, ל"שכ חוב כדין אלו תשלומים דין .יג
 !הקובע הציון הוא האחרון הציון, לידיעתך .יד
סיבה  מכל להיבחן שלא החליט/ה אם תלמיד/ה. שהתקיימה בחינה משמעותה, התלמיד/ה לידי שאלון קבלת .טו

 נכשל. יהיה ציונו/ה – שהיא

 ערעור על ציונים .10
דרך  ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה 4תוך לעשות זאת  /תבעל ציון בבחינה חיי לערער /תהמבקש /התלמיד .א

 ימים לא יובא לדיון.   7. ערעור אשר יוגש לאחר בר-מערכת אינ

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

 ואין מקום לערעור נוסף.  ציון הסופי,הוא ה, גם אם יהיה נמוך יותר מהציון הסופי, הציון שייקבע בעקבות הערעור .ג

 הנהלת התוכניתהפסקת לימודים ע"י  .11
 של התקין המהלך שיבוש, נאות לא תפקוד בשל תלמיד/ה של לימודיו/ה את להפסיק רשאית הנהלת התוכנית

 .התוכנית של משמעת לוועדת להעמידו/ה ואף, ב"וכיו בשיעורים סדירה נוכחות אי, השיעורים.
 בחינות .12

 א יוכל לגשת לבחינות סוף התוכנית אם לא עמד בדרישות הבאות:תלמיד ל
 השתתפות סדירה בכל השיעורים. היעדרויות בגין מחלה או מילואים חייבות באישור מוסמך. .א
 הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים. .ב
 +.30סיום כל תשלומי שכר הלימוד לתוכנית  .ג

 פטורים .13

על סמך ציון בבחינה שתערך במהלך השיעור הראשון. ציון הבחינה  וזאת ,בלבד ניתן לקבל פטור מקורס אנגלית .א
 לא ישוקלל בממוצע הסופי בתעודה, בגיליון הציונים יצוין 'פטור'.

 מהווה פטור אקדמי. אינופטור זה  .ב

 פטור זה אינו מקנה פטור כספי בשכר הלימוד. .ג
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 הבעה עברית .14

לקבל פטור מלימודי הבעה עברית במסגרת  /תזכאי ת,הבעה במסגרת התוכניבקורס  66ציון של  /השקיבל /התלמיד .15
 יש להסדיר את עניין הפטור מול היחידה להבעה עברית. אילן.-הלימודים לתואר הראשון באוניברסיטת בר

 גיליון ציונים סופי .16

 . מועדי ב'ציוני לאחר קבלת כל  התוכנית,בסוף ונפק גיליון ציונים סופי י .א

 לגשת למועדי ב' או לערער על ציונים. /תרשאי /תהיהלא יהיה /המידהתל ,ליון הציוניםילאחר הנפקת ג .ב
 .ליון הציונים, הציון ייפסלילמועד ב' לאחר הנפקת ג יגש/תיגששי /התלמיד .ג
 קורס.ההוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות  בגיליון הציוניםהציון שיירשם  .ד
 .בקורס סופי ציון יהיה לאחת המטלות, באציון  בהיעדר .ה

 ומתייחס לציון הסופי של כל קורס. 60הוא ציון  +30בתוכנית בר" ציון "עו .ו

 :להלן כמפורט מילולית הערכה מצוינת בגיליון הציונים -מילולית ערכהה .ז

  "עמד בדרישות  גיליון הציוניםיצוין בתחתית  –אשר יעמוד בהצלחה בכל הקורסים )ציון "עובר"(  תלמיד   .1
  ."התוכנית   

 או א.צ או "נכשל" או ט.נ.(, אזי: 60 –בהצלחה בכל הקורסים )ציון פחות מ אשר לא יעמוד  תלמיד   .2
 ממוצע. שקלולללא  ונפקי גיליון הציונים .1
 ."התוכנית"לא עמד בדרישות  גיליון הציוניםבתחתית  יצוין .2

 שיפור ציונים לסטודנטים מסיימים )בוגרים( .17
 ם למועד מיוחד ישירות דרך מדור סטטוס.להירשיחויב , לשפר ציון בתוכניתש בתום לימודיו תלמיד המבק .א

 לבחינה. ₪ 85 עלות מועד מיוחד הינה .ב

של הקורס שאת ציונו מבקש התלמיד לשפר, חובת העדכון  "ליחולו שינויים בתכ אםהציון האחרון הוא הקובע.  .ג
 חלה על התלמיד.

 זה.  קורס מחדש /לשפרלמודהקורס אינו נלמד יותר, לא יוכל התלמיד לאם  .ד

 מודים אקדמייםקבלה ללי .18
אוניברסיטה. באחריות התלמיד להירשם הינו בהתאם להוראות והנהלים של הרישום ללימודים אקדמיים ה .א

  .האוניברסיטה באתר הנמצאתאילן, כפי שיפורסם בחוברת "פרטי מידע" -ללימודי התואר באוניברסיטת בר

 :הבאים הכללים פי על תקבע אילן-לתואר ראשון באוניברסיטת בר הקבלה .ב
 +, אשר מהווה חלופה לממוצע תעודת הבגרות.30ציון ממוצע משוקלל של קורסי תוכנית  .1

 דרישות נוספות של האוניברסיטה והמחלקה המבוקשת )פסיכומטרי, רמת אנגלית, ריאיון וכד'(. .2

 מחלקה.לתואר המבוקש בכל ומועדי רישום תנאי קבלה , באחריותו של התלמיד לברר דרישות .ג
 דמיים במוסדות להשכלה גבוהה אחריםקבלה ללימודים אק .19

 בקבלההתוכנית  באחריות כלשהי באשר להכרה בציוניאילן אינה נושאת -של אוניברסיטת בר +30תוכנית  .א
 מוסדות להשכלה גבוהה אחרים. ל

מהם תנאי  אליו רוצה להתקבל,מוסד אקדמי  בכללבדוק עם הגורמים המוסמכים  התלמיד של המלאה באחריותו .ב
, כולל ציון פסיכומטרי וציון בתת במחלקות השונות של כל מוסדונוהלי הרישום דים אקדמיים הקבלה ללימו

 . מבחן באנגלית של הפסיכומטרי/אמיר/ם

  הינו בגדר ייעוץ בלבד.(, פרונטליייעוץ )טלפוני, במייל או  פגישת במסגרתשנמסר  המידע .ג
 קבלת מסמכים ואישורים .20

. בר-או במערכת אינ שירות הקיימות בקמפוס ישור לימודים בעמדותא נפיקניתן לה התוכניתלימודי במהלך  .א
 אישור כרוכה בתשלום.ההוצאת  ,ואילך הלימודיםבתום 

 .התוכנית את גיליון הציוניםכולל מועדי ב', באחריות התלמיד לקחת ממשרדי  ,לאחר קבלת הציונים הסופיים .ב

 מסמכים האמורים לעיל.החר המועד הנ"ל את כל לא חודשאר רגיל והנני נותן הסכמתי מראש למכינה לשלוח בד .ג
 אין האוניברסיטה אחראית על קבלת מסמכים אלו בדואר.

 תהא כרוכה בתשלום כמקובל באוניברסיטה. נוספים פורמליים יםהוצאת אישור .ד

  לסטודנטיםהודעות  .21
 תלמיד לעקוב אחריהן ולנהוג על פיהן.ה באחריות. נשלחות בדוא"ל התוכניתהודעות  .א
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 אחראית להעביר הודעה אישית לכל תלמיד ותלמיד.  וכניתהתאין  .ב
 משרדי המכינהל ופנייהשעות קבלה  .22

למכינה באמצעות טופס פנייה שנמצא באתר המכינה  לפנות. ניתן 14.00 - 09.00 השעות בין ה'-שעות הקבלה: ימים א'
 plus@biu.ac.il30 או ליד משרדי המכינה או במייל המכינה:

 כרטיס סטודנט  .23
רך הנפקת כרטיס סטודנט יש להעלות תמונה דגיטלית באתר האוניברסיטה באמצעות קוד אישי )הקוד האישי הינו לצו
כרטיס סטודנט נוסף כרוכה בתשלום. במקרה של  נפקתספרות והוא נשלח במייל לאחר ההרשמה למכינה(. ה 4בן 

 נה.הפסקת לימודים התלמיד מחויב להחזיר את כרטיס הסטודנט למזכירות המכי
 מידע אישי לסטודנט .24

במידע כגון מערכת אישית, שיבוץ חדרים, מיקום ומועד בחינה, ציוני ביניים וציונים  בר-ניתן לצפות במערכת אינ
 סופיים, רישום למועדי ב', שכ"ל וכו'. לא ניתן לברר ציונים בטלפון. את הקוד האישי ניתן לקבל בשני אופנים:

 *9392ט( שמספרו . מרכז שמ"ע )שירות מידע לסטודנ1
"שחזור העמוד יופיע לינק  בצד שמאל של-בסרגל כלים יש להיכנס לשדה "סטודנטים"-. אתר אוניברסיטת בר אילן2

 הקוד יישלח למייל האישי. –יש להיכנס ללינק ולהקליד מס' ת"ז  -סיסמה" 
  ספרי לימוד .25

. ספרי הלימוד אינם צה בתחילת כל קורסהחוברות/ספרי הלימוד הנדרשים על ידי המרבאחריות התלמיד לרכוש את 
 נכללים בשכר הלימוד.

 התוכניתאודות תלמידי  מידעמסירת  .26
מידע בנוגע לפרטים אישיים, תוכנית לימודים וכו', לאף גורם למעט גורמים ות האוניברסיטה, לא יימסר עפ"י הורא
 מוסמכים. 

 שמירה על ציוד האוניברסיטה .27
 ניברסיטה ורכושה ולשאת בכל נזק או אובדן שייגרם על ידי.הריני מתחייב לשמור על ציוד האו
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 2019מחזור מאי  - +30לתוכנית  שכר לימודתקנון  – 13נספח 
 

תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים  ,הדרישות ,סדרי ההרשמה ,אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים .א
. כמו כן ידועים תוכנית והאוניברסיטה לשנה"ל תשע"טה כפי שפורסמו ע"י הנהלת ,המיידעים לתלמידי התוכנית

 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתלי כל הכללים והנהלים הקשורים ל

התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה  ,הפרטים ,ידועים לי כל ההסדרים .ב
/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי ואני מתחייב ,הבלעדי של הנהלת התוכנית והאוניברסיטה

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

 , כדלקמן: 2018בהם אחויב יהיו צמודים למדד יולי ידוע לי כי התשלומים  .ג

 .    ₪ 206 - דמי פנייה .1

 בשלושה תשלומים. ₪ 5,000 – +30שכ"ל לתוכנית  .2

 ____________________ת.ז _________הנני )משפחה(______________ )פרטי( _____ .ד
 ני מסכים לכל האמור בו.( להלן, והנ1-2סעיף ה ' )מצהיר כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים ב

ובקשתי אושרה מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי בכתב למזכירות התוכנית  .1
 תגרור המשך חיוב שכ"ל. ,אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים. על ידי המזכירות

 יהיה כמפורט להלן :ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל,  .2

 .₪ 206אין החזר על דמי הפניה בסך  .2.1

יחויב הסטודנט בתשלום  -אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד חודש ימים מתחילת הלימודים .2.2
 השובר הראשון.

הסטודנט בתשלום שני  הלימודים יחויביום מתחילת  60אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד  .2.3
 השוברים. 

 ( גם אם יבטל את לימודיו. ₪ 5,000יום, יחויב הסטודנט בתשלום מלא ) 60-מעבר ל .2.4

 קבלת פטור מקורס בתוכנית אינה פוטרת מתשלום עבור אותו הקורס. .ה

 כדין תשלומי חוב שכר לימוד. ומדור סטטוסדין חיוב מדור בחינות  .ו

 מסכים בזה כי :  הנני .ז

כירות התוכנית ו/או האוניברסיטה רשאיות תהא מז ,באם לא אשלם שני תשלומים כלשהם במלואם ובמועדם .1
י מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים ילהפסיק מיד את לימוד

 עבור שנה"ל הנוכחית.

יהיו המזכירות והאוניברסיטה  ,כלפי מזכירות התוכנית והאוניברסיטה ילשם אכיפת מילוי כל חובותי .2
לקבל אישורים  ,קציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחןמוסמכות לנקוט בכל סנ

 או שירותים שונים מהם.

על פי הוראות מזכירות התוכנית  ילעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי 1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .3
י פיגורים בשיעור הפרשי הצמדה והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמ

למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה . דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני 
נותן את הסכמתי לכך שמזכירות התוכנית והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את 

  על פי חוק.הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים 

רישומי מזכירות התוכנית והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע  .4
 לחובותיי כלפי התוכנית והאוניברסיטה.

כאלה לפי רישומי  קיימותאם  ,בגין שנות לימוד קודמות יהתחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותי .5
  ו האוניברסיטה.מזכירות התוכנית ו/א
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אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים  .א
ה לשנה"ל תש"פ. כמו כן ידועים לי המיידעים לתלמידי התוכנית, כפי שפורסמו ע"י הנהלת התוכנית והאוניברסיט

 הלימודים המיוחדת בה אלמד. תוכניתכל הכללים והנהלים הקשורים ל

ידועים לי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה  .ב
ית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי הבלעדי של הנהלת התוכנית והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולצי

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

 , כדלקמן: 2018למדד יולי  ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו צמודים .ג

 .    ₪ 210 -דמי פנייה  .1

 בשלושה תשלומים. ₪ 5,500 –+ 30שכ"ל לתוכנית  .2

 ___________ת.ז __________________הנני )משפחה(______________ )פרטי( _____ .ד
 .( להלן, והנני מסכים לכל האמור בו1-2סעיף ה ' )מצהיר כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים ב

ובקשתי אושרה מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי בכתב למזכירות התוכנית    .1
 אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים, תגרור המשך חיוב שכ"ל.. על ידי המזכירות

 ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .2

 .₪ 210אין החזר על דמי הפניה בסך  .2.1

יחויב הסטודנט  -אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד חודש ימים מתחילת הלימודים .2.2
 בתשלום השובר הראשון.

הסטודנט בתשלום שני  הלימודים יחויביום מתחילת  60אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה עד  .2.3
 השוברים. 

 ( גם אם יבטל את לימודיו. ₪ 5,500בתשלום מלא )יום, יחויב הסטודנט  60-מעבר ל .2.4

 קבלת פטור מקורס בתוכנית אינה פוטרת מתשלום עבור אותו הקורס. .ה

 כדין תשלומי חוב שכר לימוד. ומדור סטטוסדין חיוב מדור בחינות  .ו

 הנני מסכים בזה כי :  .ז

האוניברסיטה רשאיות באם לא אשלם שני תשלומים כלשהם במלואם ובמועדם, תהא מזכירות התוכנית ו/או  .1
להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים 

 עבור שנה"ל הנוכחית.

כלפי מזכירות התוכנית והאוניברסיטה, יהיו המזכירות והאוניברסיטה  ילשם אכיפת מילוי כל חובותי .2
ל דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקו

 או שירותים שונים מהם.

לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו החל עליי על פי הוראות מזכירות התוכנית  1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .3
רשי הצמדה והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפ

למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה . דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני 
נותן את הסכמתי לכך שמזכירות התוכנית והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את 

  הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.

מזכירות התוכנית והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע רישומי  .4
 לחובותיי כלפי התוכנית והאוניברסיטה.

כאלה לפי רישומי  אם קיימות בגין שנות לימוד קודמות, יהתחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותי
 מזכירות התוכנית ו/או האוניברסיטה.
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