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* ידיעון זה מיועד לנרשמים ללימודי המכינה הקדם אקדמית לשנה"ל תשע"ט.
* המכינה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בידיעון זה ,לפי שיקול דעתה.
* הכתוב בידיעון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לשני המינים.
משרד רא שי

ן  1המדור לת כניות מובנות

ן המדור לזרועו ת הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי
077-2753094/8

ו

לימודי תעודה
03-7384481

DesigProg.biu.ac.il

biu-es.ac.il

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

-1-

www.biu.ac.il

המערך לתכניות ייעודיות

The Center for Designated Program

מכינה קדם אקדמית

Pre-Academic Program

בס"ד
מועמד/ת יקר/ה,
ברכותינו על הצטרפותך למכינה.
ידיעון זה מכיל מידע חיוני הקשור ללימודיך באחת מתכניות הלימוד במכינה .קריאה ועיון
בידיעון יחסוך לך זמן ואמצעים ,ויסייע לך רבות במהלך לימודיך.
המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן פועלת מזה שנים לקידומם של תלמידי
המכינה לקראת שילובם בלימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה.
המכינה מקיימת מגוון של מסלולי לימוד אשר נועדו להכשיר את הלומדים ללימודים
אקדמיים ברמה גבוהה ,על ידי הקניית כלים והרגלי למידה נכונים והרחבת השכלתם בתחומי
מדעי הרוח ,החברה ,הטבע והמדעים המדויקים ,ולשפר את סיכויי הקבלה ללימודים
אקדמיים באווירה לימודית ,אישית ותומכת.
הנהלת המכינה וצוות ההוראה ילוו אותך לאורך כל לימודיך ביעילות ובמסירות ,ויסייעו
להגשמת שאיפותיך.
חובתו של כל לומד לקרוא ולדעת את כל התקנות וההוראות המפורטות כאן ,ואלו
שתתפרסמנה על ידי הגופים המוסמכים .במהלך הלימודים על הלומד לעקוב אחר ההודעות
המתפרסמות באתר המכינה.
המכינה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל התקנות ,הנהלים ותכניות הלימוד,
וכן להוסיף לשנות או לגרוע פרטים ,הכלולים בידיעון זה.
אנו מאחלים לך שנת לימודים נעימה והצלחה רבה בלימודיך באוניברסיטת בר-אילן.

בברכת הצלחה,

פרופ' גיל אפשטיין

תהילה מימון

ראש מערך המכללות והמכינות

מנהלת המכינה
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מבנה תפקידים במכינה
סגל ניהולי
פרופ' אפשטיין גיל

ראש המערך לתכניות ייעודיות

בן משה שרית

ראש מינהל המערך לתכניות ייעודיות

מימון תהילה

מנהלת המכינה

עמרן קרן

יועצת המכינה

פרץ הודיה

יועצת המכינה

Gil.Epstein@biu.ac.il
Saritbm@biu.ac.il
Tehila.yanay@biu.ac.il
Keren.Amran@biu.ac.il
Hodaya.peretz@biu.ac.il

סגל מנהלי
טביב אליהו

רכז מכינה

הופמן מאיר

רכז מכינה

זאבי יעל

רכזת מלגות

פרנקל טליה

מזכירה

ורטהיים מוריה

מזכירה

Eli.tabib@biu.ac.il
Meir.Hofman@biu.ac.il
Yael.zeevi@biu.ac.il il
Talya.frenkel@biu.ac.il
Moria.werthim@biu.ac.il

סגל רכזים
ד"ר מדר-וילצ'יק נילי

רכזת פיזיקה

ד"ר ביתן כהן רות

רכזת כתיבה מדעית

מר רונן מסינגר

רכז מתמטיקה

גב' גל סוזן

רכזת אנגלית

Nilly.madar@gmail.com
Rut.Bitan@biu.ac.il
Mess822r@walla.co.il
Susangalebb@gmail.com

מיקום ושעות קבלה
כתובת :מכינה קדם אקדמית ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן ,מיקוד5290002 :
בניין  403חדר  .210ניתן להיעזר במפת הקמפוס המופיעה באתר האוניברסיטה.
טלפונים 03-5318406 ,03-5354079 ,03-5317956 :פקס03-7369904 :
שעות קבלה :ימים א'  -ה' בין השעות .13:00-09:00
מייל המכינהMechina.kda@biu.ac.il :
אתר המכינהMechina-kda.biu.ac.il :
ניתן לפנות למכינה באמצעות טופס פנייה שנמצא באתר המכינה תחת "מידע לסטודנט" – "טפסים".
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מסלולי לימוד ,תנאי קבלה ותכניות לימודים
מכינות ייעודיות
אוניברסיטת בר-אילן מקיימת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל-אביב מכינות ייעודיות בשלושה מסלולי
לימוד:
א.

מסלול מדעים מדויקים והנדסה

ב.

מסלול מדעי הטבע

ג.

מסלול מדעי החברה והרוח

מטרת המכינות:
 .1הקניית כלים והרגלי למידה ברמה אקדמית גבוהה ,ושיפור סיכויי הקבלה לתואר.
 .2תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן
ואוניברסיטת תל אביב .לצורך קבלה ללימודי התואר יש לעמוד בדרישות המחלקה הנוספות המשתנות
ממחלקה למחלקה כגון פסיכומטרי ,ריאיון אישי וכד'.
הערה :בדיקת קבילות תעודת המכינה בקבלה לתואר במוסדות אחרים באחריותו של המועמד.
יתרונות המסלול הייעודי:
.1

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

.2

רישום ללימודים אקדמיים – הוועדה לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת תל-
אביב תמתין לציוני הבוגרים ,ובקשתם תידון עם קבלת תעודת המכינה הייעודית.
פטור מקורס כתיבה מדעית/אקדמית בתואר הראשון – לאוניברסיטת בר-אילן ,בהתאם לנוהלי

.3

האוניברסיטה.
 .4פטור אקדמי מלימודי אנגלית לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן– יוענק לבוגרים אשר יעמדו
בקריטריונים הנדרשים של המכינה ,המפורטים בהמשך מסמך זה.
פירוט מסלולי הלימוד הייעודיים בעמוד הבא.
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מכינה ייעודית למדעים מדויקים והנדסה
תאריכי המכינה31.7.2019 – 14.10.2018 :
משך המכינה 9 :חודשים ( 2סמסטרים) 5 ,ימי לימוד בשבוע בהיקף של  36-38ש"ש (שעות שבועיות).
תכנית הלימודים :מתמטיקה ברמת  5יח"ל
אנגלית ברמת  4/5יח"ל
פיזיקה ברמת  5יח"ל
כתיבה אקדמית
[ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והיקף ש"ש].
תנאי קבלה למכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה:
יש לעמוד בכל תנאי הקבלה הבאים:
 .1גיל  18ומעלה (חיילים בשירות חובה ,כולל חיילים בחופשה ללא תשלום ,אינם יכולים ללמוד במכינה
בתקופת שירותם).
 .2מינימום  7יח"ל בבגרות בציון עובר –  55ומעלה (ציוני בגרות סופיים).
 .3ציון  500בבחינה הפסיכומטרית  /מבחן מימ"ד*
 .4ציון  115בחלק הכמותי של הפסיכומטרי  /מימ"ד*
 .5ציון  70ברמת  4יח"ל בבגרות במתמטיקה*
*מבחן מימ"ד ומבחן התאמה במתמטיקה
*מבחן מימ"ד מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה בלבד (לא ללימודי התואר) .הסבר על מבחן
המימ"ד ופרטים על מועד הבחינה הקרוב ניתן לקבל באתר המכינה או בהמשך מסמך זה.
**מבחן התאמה במתמטיקה  -מועמד שאינו עומד בתנאים לרמה המתאימה במתמטיקה כמפורט בסעיף ,4
יידרש לעבור מבחן התאמה במתמטיקה .הסבר מלא ,חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה באתר המכינה או
בהמשך מסמך 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 המחלקות כמפורט בידיעון האוניברסיטה.
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מכינה ייעודית למדעי הטבע
תאריכי המכינה31.7.2019 – 14.10.2018 :
משך המכינה 9 :חודשים ( 2סמסטרים) 5 ,ימי לימוד בשבוע בהיקף של  35-38ש"ש (שעות שבועיות).
תכנית הלימודים :מתמטיקה ברמת  4יח"ל
אנגלית ברמת  4/5יח"ל
פיזיקה ברמת  3יח"ל
כימיה ברמת  3יח"ל
כתיבה אקדמית
[ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והיקף ש"ש].
תנאי קבלה למכינה הייעודית למדעי הטבע:
יש לעמוד בכל תנאי הקבלה הבאים:
 .1גיל  18ומעלה (חיילים בשירות חובה ,כולל חיילים בחופשה ללא תשלום ,אינם יכולים ללמוד במכינה
בתקופת שירותם).
 .2מינימום  7יח"ל בבגרות בציון עובר –  55ומעלה (ציוני בגרות סופיים).
 .3ציון  500בבחינה הפסיכומטרית  /מבחן מימ"ד*
 .4ציון  100בחלק הכמותי של הפסיכומטרי  /מימ"ד*
 .5ציון  85ברמת  3יח"ל בבגרות במתמטיקה*
*מבחן מימ"ד ומבחן התאמה במתמטיקה
*מבחן מימ"ד מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה בלבד (לא ללימודי התואר) .הסבר על מבחן
המימ"ד ופרטים על מועד הבחינה הקרוב ניתן לקבל באתר המכינה או בהמשך מסמך זה.
**מבחן התאמה במתמטיקה  -מועמד שאינו עומד בתנאים לרמה המתאימה במתמטיקה כמפורט בסעיף ,4
יידרש לעבור מבחן התאמה במתמטיקה .הסבר מלא ,חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה באתר המכינה או
בהמשך מסמך 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 המחלקות כמפורט בידיעון האוניברסיטה.
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מכינה ייעודית למדעי החברה והרוח
תאריכי המכינה31.7.2019 – 14.10.2018 :
משך המכינה 9 :חודשים ( 2סמסטרים) 4 ,ימי לימוד בשבוע בהיקף של  32-34ש"ש (שעות שבועיות).
תכנית הלימודים :מתמטיקה ברמת  3/4יח"ל
אנגלית ברמת  4/5יח"ל
מיומנויות הכתיבה המדעית
שיטות מחקר
קורסים במדעי החברה :מבוא לסטטיסטיקה ,מבוא לפסיכולוגיה ,יסודות המשטר
בישראל ,חברה ופוליטיקה בישראל.
[ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והיקף ש"ש].
תנאי קבלה למכינה הייעודית למדעי החברה והרוח:
יש לעמוד בכל תנאי הקבלה הבאים:
 .1גיל  18ומעלה (חיילים בשירות חובה ,כולל חיילים בחופשה ללא תשלום ,אינם יכולים ללמוד במכינה
בתקופת שירותם).
 .2מינימום  7יח"ל בבגרות בציון עובר –  55ומעלה (ציוני בגרות סופיים).
 .3ציון  420בבחינה הפסיכומטרית  /מבחן מימ"ד*
 .4למעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמת  4יח"ל ,יש לעמוד בשני תנאי הקבלה הבאים**:
א .ציון  100בחלק הכמותי של הפסיכומטרי  /מימ"ד
ב .ציון  85ברמת  3יח"ל בבגרות במתמטיקה
מקצוע מתמטיקה  4יח"ל נדרש במסלול מדעי החברה למעוניינים להתקבל ללימודי תואר במקצועות הבאים:
כלכלה ,חשבונאות ,מנהל עסקים ,אדריכלות.
*מבחן מימ"ד ומבחן התאמה במתמטיקה
*מבחן מימ"ד מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה בלבד (לא ללימודי התואר) .הסבר על מבחן
המימ"ד ופרטים על מועד הבחינה הקרוב ניתן לקבל באתר המכינה או בהמשך מסמך זה.
**מבחן התאמה במתמטיקה  -מועמד שאינו עומד בתנאים לרמה המתאימה במתמטיקה כמפורט בסעיף ,4
יידרש לעבור מבחן התאמה במתמטיקה .הסבר מלא ,חומרי הלימוד ובחינה לדוגמה באתר המכינה או
בהמשך מסמך 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 המחלקות כמפורט בידיעון האוניברסיטה.
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קדם מכינה ייעודית למדעים מדויקים והנדסה – "הישגים להייטק"  -בר אילן
מטרת קדם המכינה :הכנה לקראת המכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה.
קהל יעד :מועמדים המעוניינים להשתלב בלימודי הנדסה ומדעים מדויקים באוניברסיטת בר-אילן ,ואינם
עומדים בתנאי הקבלה למסלול זה .התכנית מתאימה למועמדים אשר עומדים בקריטריונים הנדרשים
מבחינה פדגוגית וסוציו-אקונומית.
התכנית מעניקה סיוע רחב הכולל מימון ,החל משלב המכינה ועד סיום לימודי התואר.
תאריכי קדם המכינה7.9.18 - 6.5.18 :
משך קדם המכינה :כארבעה חודשים ,בהיקף של  32ש"ש (שעות שבועיות).
תכנית הלימודים :יסודות במתמטיקה
יסודות בפיזיקה
מיומנויות באנגלית
מיומנויות בכתיבה אקדמית
אסטרטגיות למידה
תנאי הקבלה לקדם מכינה:
 .1תעודת  12שנות לימוד*
 .2עמידה במבחן התאמה ללימודי מדעים מדויקים והנדסה
 .3התאמה סוציו-אקונומית ע"פ מפתח כלכלי-חברתי של משרד הביטחון ומשרד החינוך
*מועמדים ללא  12שנות לימוד יועלו לדיון בוועדת חריגים.
מעבר מסלול קדם המכינה בהצלחה יאפשר קבלה למסלול המכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה.
תנאי סיום בהצלחה של קדם המכינה – ציון  80בכל מקצועות הלימוד.
פרטים נוספים על תהליך הקבלה לתכנית ניתן למצוא באתר המכינה.

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו
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שקלול ממוצע המכינה הייעודית והערכת סיכויי הקבלה לתואר
בתום המכינה הייעודית תוענק לבוגרי המכינה תעודת מכינה הכוללת את פירוט ציוני המכינה
ושני שקלולים של ממוצע מכינה סופי:
 .1שקלול ממוצע ע"פ שיטת החישוב של אוניברסיטת בר-אילן – למעוניינים להתקבל לתואר באוניברסיטת
בר-אילן.
.2

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

תל-אביב.
לכל אוניברסיטה יש את שיטת החישוב שלה לשקלול ממוצע תעודת המכינה הייעודית ולחישוב הערכת סיכויי
הקבלה לתואר .להלן קישור עם הסבר ופירוט שיטת החישוב לפי שתי האוניברסיטאות:
http://mechina-kda.biu.ac.il/files/mechina-kda/shared/khyshvb_mmvts_mkynh_vhrkt_sykvyy_hqblh_ltvr_ -_tshkh.pdf

מופיע גם כנספח  1בסוף מסמך זה.

קורס אנגלית במכינה הייעודית
שיבוץ לרמת אנגלית
השיבוץ לרמות  4ו 5-יח"ל באנגלית בשנת הלימודים ייקבע עפ"י ציון חלק האנגלית במבחן
הפסיכומטרי/מימ"ד/אמי"ר ,בהתאם לקריטריונים הבאים:
 )2ציון  100ומעלה -שיבוץ לרמת  5יח"ל.
 )1ציון נמוך מ-100-שיבוץ לרמת  4יח"ל

מעבר מרמה לרמה


מעבר מרמת אנגלית  5יח"ל לרמת  4יח"ל – יתאפשר בתנאי הגשת בקשה מסודרת בכתב למזכירות
המכינה ,עד חודש מיום תחילת המכינה .בקשות שיועברו לאחר מועד זה לא יאושרו.



מעבר מרמת אנגלית  4יח"ל לרמת  5יח"ל – יתאפשר בתנאי מעבר מבחן מעבר שיתקיים בשבוע
השני של המכינה .תלמיד שייבקש לגשת למבחן ,יידרש להגיש בקשה מסודרת בכתב למזכירות
המכינה ,עד תום השבוע הראשון ללימודים.

פטור מקורס אנגלית הנלמד במסגרת מכינה הייעודית
תלמידים בעלי ציון  134בחלק אנגלית של הפסיכומטרי/אמיר"ם ,או ציון  234באמי"ר – יוכלו להיבחן
בתחילת השנה במבחן המקנה פטור מקורס אנגלית במכינה ,ע"פ הקריטריונים והנהלים של המכינה.
תלמידים שיעברו את הבחינה יהיו זכאים לפטור מנוכחות בקורס אנגלית במכינה ,והרכב הציון הסופי
בקורס אנגלית בתעודת המכינה יהיה מורכב מציון מבחן הפטור  2 +מטלות נוספות שיידרשו להגיש
במהלך השנה.
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מבחן מימ"ד
מבחן מימ"ד הוא מבחן ידע של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ,המהווה מבחן כניסה למכינות הקדם
אקדמיות .המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן מקיימת מבחן מימ"ד לכל מועמד שאין לו ציון
פסיכומטרי ומבקש להתקבל לאחת מהמכינות הקדם אקדמיות המתקיימות במסגרתה.
חשוב לציין כי מבחן מימ"ד אינו מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה לאקדמיה ,אלא מבחן קבלה
למכינה בלבד.
מרכיבי מבחן מימ"ד – מבחן מימ"ד מורכב משלושה תחומי לימוד :אנגלית ,עברית ומתמטיקה ,ומורכב
משמונה פרקים  -שניים עד ארבעה בכל תחום .שאלות המבחן הן רב-בררתיות (אמריקאיות).
משך המבחן – כשלוש שעות וחצי.
המבחן הינו ממוחשב ,ומתקיים במעבדת מחשבים של האוניברסיטה.
ציוני מבחן מימ"ד – ציוניו של מבחן מימ"ד נעים בטווח של  83עד  .640ציוניהם של הנבחנים מועברים
למכינות בתוך כשבוע מיום הבחינה ומופיעים גם באתר האינטרנט של "המרכז הארצי לבחינות ולהערכה"
באופן נגיש לכל נבחן לפי פרטים אישיים :שם ,מספר תעודת הזהות ומספר אסמכתא המופיע עם תחילת
המבחן (חשוב לשמור את מס' האסמכתא!)
עלות מבחן מימ"ד  200 -ש"ח.
באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מופיע מידע על מבנה המבחן ,מרכיביו ,הכנה למבחן וכן מבחן
מימ"ד לדוגמה ,המיועד לתרגול והתנסות אישית.

מבחן התאמה במתמטיקה
תלמידים המעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמת  4או  5יח"ל במסלול הבגרותי או במסלול הייעודי ,נדרשים
לעמוד בתנאי קבלה הבאים (בכל התנאים):
 .1למתמטיקה  5יח"ל:
א.

ציון של  115בחלק כמותי בפסיכומטרי  /מימ"ד

ב.

ציון  70בבגרות במתמטיקה  4יח"ל

 .2למתמטיקה  4יח"ל:
א.

ציון של  100בחלק הכמותי בפסיכומטרי  /מימ"ד

ב.

ציון  85בבגרות במתמטיקה  3יח"ל

מועמד שאינו עומד באחד מהנתונים המפורטים לעיל ,יידרש לעבור מבחן התאמה במתמטיקה.
כל מועמד יכול לגשת רק למועד אחד של מבחן המיון במתמטיקה.
חומרי הלימוד ,מבחן לדוגמה ומועד המבחן מפורטים באתר המכינה.
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פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן
תלמידים הלומדים במסגרת לימודי אנגלית  4/5יח"ל הן במכינה הייעודית והן במכינה הבגרותית ,יהיו
זכאים לגשת למבחן המקנה פטור אקדמי מלימודי אנגלית לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן.
הפטור תקף לאוניברסיטת בר-אילן בלבד.
הזכאות לגשת לבחינה זו הינה על סמך ציון המכינה הסופי בקורס אנגלית ,לפי הקריטריונים הבאים:
-

ציון מכינה סופי  80ברמת אנגלית  5יח"ל

-

ציון מכינה סופי  90ברמת אנגלית  4יח"ל.

ניתן להיבחן בבחינה זו במועד אחד בלבד ,על פי לוח הבחינות של היחידה לאנגלית שפה זרה של אוניברסיטת
בר-אילן ,ואשר נקבע על ידה בנפרד מלוח הבחינות של המכינה.
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מלגות
במסגרת לימודי המכינה ניתן לקבל מלגות שכר לימוד ומלגות קיום.
מלגות שכ"ל – מוענקות לתלמידי המכינה בגילאי  ,19-26בהתאם למצב הכלכלי ובכפוף לקריטריונים של
משרד הביטחון ומשרד החינוך.
מלגת שכ"ל נעה בטווח של  25%-100%פטור משכ"ל.
מלגות קיום – מוענקות לתלמידי המכינה בוגרי שירות צבאי/לאומי ,בטווח של  5שנים מיום השחרור,
בהתאם למצב הכלכלי ובכפוף לקריטריונים של משרד הביטחון.
מלגת הקיום נעה בטווח של .50%-150%
חיילים בודדים – עד ל 5-שנים מיום השחרור זכאים ל 100%-שכ"ל  150% +מלגת קיום .לאחר  5שנים מיום
השחרור – הזכאות למלגה תיבדק בהתאם למצבו הנוכחי של התלמיד.
מלגות לוחמים – מלגות שכ"ל המוענקות לתלמידי מכינה ששירתו במערך הלחימה ,בכפוף לקריטריונים של
משרד הביטחון.
פרטים נוספים באתר של האגף והקרן לחיילים משוחררים.
כיצד ניתן להגיש בקשה למלגה?
הבקשה למלגה תוגש ע"י התלמיד למכינה ,והמכינה תעביר את הבקשה לדיון בוועדת מלגות במשרד הביטחון
ומשרד החינוך.
טפסים לבקשת מלגה ופירוט המסמכים שיש להגיש נמצאים בערכת ההרשמה למכינה ,הנמסרת לתלמידים
בעת ההרשמה.
את הטפסים והבקשות יש להעביר לרכזת המלגות במכינה.
בקשה שלא תוגש במלואה עם כל המסמכים הנדרשים – לא תידון בוועדת מלגות.
המלגה מותנית בנוכחות סדירה בכל השיעורים במהלך לימודי מכינה ,שלא תפחת מ 80%-בכל חודש.
ראה :נוהל נוכחות בשיעורים
ניתן לממן את שכר הלימוד גם מכספי הפיקדון.
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נוהל נוכחות










הנוכחות בלימודים במכינה הינה חובה בכל השיעורים.
בכל מקרה של היעדרות יש למלא טופס היעדרות משיעורים ולצרף אישורים מתאימים  -מילואים ,מחלה,
אישפוז וכו' .את טופס ההיעדרות יש להעביר למשרדי המכינה בסמוך להיעדרות ,ולא יאוחר מסוף אותו
החודש.
הנוכחות בשיעורים חייבת להיות מינימום  80%בחודש ,ונבדקת בתום כל חודש על-פי דוחות נוכחות של
המרצים.
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.
באחריות התלמיד לוודא כי המרצה סימן אותו כנוכח בשיעורים שהופיע.
היעדרות ממושכת עלולה להביא להפסקת לימודים ,וכן לפגוע בזכאות למלגה.
תלמיד שנעדר מעל  20%בחודש וממומן ע"י משרד הביטחון או משרד החינוך ,יחולו עליו הסנקציות
הבאות:
זכאי מלגת שכ"ל
חודשי היעדרות חריגה זכאי מלגת קיום  +מלגת שכ"ל
מכתב התראה

חודש ראשון

הקפאת מלגת קיום לחודש

חודש שני ברצף

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

חודש שני לא ברצף

הקפאת מלגת קיום לחודש

מכתב התראה

חודש שלישי

איפוס סיוע

איפוס סיוע

כל הלומדים במכינה ,הממומנים והלא ממומנים ,שיופסקו לימודיהם בגין היעדרות  -יחויבו ביתרת שכר
הלימוד ,בהתאם לנוהל תקנון שכ"ל.
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נוהלי בחינות וציונים
 מערכת הבחינות נקבעת על-ידי הנהלת המכינה ועפ"י נוהלי מדור בחינות של האוניברסיטה.
מועדי הבחינות במקצועות השונים יפורסמו מראש באתר המכינה וכן באתר האוניברסיטה
ב"-מידע אישי לסטודנט" " -מועדי בחינות".
 כי תות הבחינות יפורסמו יום קודם לכן באתר האוניברסיטה ,ב"מידע כללי לסטודנט""-מועד בחינה
ומיקומה".
 ל כל קורס הרכב מטלות בעלי משקלים שונים .על מנת לקבל ציון סופי בכל קורס יש לגשת למבחנים בשני
הסמסטרים (מועד א' או ב' בכל סמסטר) וכן מטלות הקורס השונות (כגון בחנים ,עבודות ,פרזנטציה,
תרגילים וכד') .אי קבלת ציון במבחן/מטלה לא יאפשר מתן ציון סופי בתעודת המכינה.
 תלמיד הזכאי להתאמות בבחינות ו/או לשימוש בציוד עזר לרבות :מילון ,דיסקמן וכיו"ב ,אשר אושרו על
ידי יועצת המכינה ,חייב לדאוג לציוד הנדרש .אין המכינה מספקת את הציוד הנ"ל.
ההתאמות בבחינות תקפות למבחנים המתקיימים על ידי מדור בחינות של האוניברסיטה ,ואינן תקפות
למבחנים/בחנים פנימיים המתקיימים במהלך שנת הלימודים.
מועדי ב':
 ההרשמה למועדי ב' הנה על פי הכללים הקיימים באוניברסיטה.
 תלמיד שקיבל ציון  70ומטה/לא הופיע למועד א'  -רשום אוטומטית למועד ב'.
 תלמיד שקיבל ציון  71ומעלה  -רשאי להיבחן במועד ב' ,בתנאי שיירשם עד שבוע לפני הבחינה.
 הרישום לשיפור ציון (מועד ב') הוא דרך ה"מידע האישי לסטודנט" באתר האוניברסיטה .ההרשמה למועדי
ב' הנה על פי הכללים הקיימים באוניברסיטה.
 הרישום באינטרנט לשיפור ציון נפתח  17יום לפני מועד הבחינה ,ונסגר  7ימים לפני הבחינה .הרשמה מהיום
ה 7-ועד יום הבחינה ,כולל יום הבחינה ,מתבצעת במדור בחינות.
 כל תלמיד הזכאי להתאמות בבחינות ונרשם למועדי ב' ,מחויב לעדכן את המכינה במקצועות שאליהם
נרשם ,עד שבוע לפני הבחינה ,וזאת כדי שהמכינה תדאג לשריין כיתה/מקריא/מכתיב במידת הצורך.
 תלמיד שלא ידווח למכינה בזמן על רישום למועדי ב' ,לא יהיה זכאי להיבחן בתנאים המתאימים.
 בחינות מועדי ב' יתקיימו במרוכז על פני שבוע אחד בלבד.
 הציון האחרון מבין שני המועדים בכל מבחן הוא הציון הקובע.
ערעור על ציונים:
 תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה חייב לעשות זאת תוך  3ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה באתר
האוניברסיטה .הערעור ייעשה במייל ישירות מול מרצה הקורס ,בצירוף נימוק לערעור .ערעור אשר יוגש
לאחר  3ימים לא יובא לדיון.
 מחברות הבחינה נסרקות וניתן לצפות בהן דרך "המידע האישי" שבאתר האוניברסיטה.
 הציון שייקבע בעקבות הערעור הוא הציון הסופי ,ואין מקום לערעור נוסף.
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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.
לצורך בדיקת הזכאות ואישור ההתאמות בבחינות ,יש להעביר ליועצת המכינה את האישורים הרלוונטיים
המזכים בהתאמות:
 לתלמידים שעברו אבחון דידקטי – יש לצרף עותק של אבחון לקויות למידה .יתקבלו רק אבחונים של מת"ל
או אבחונים של "מרכז חדד" ,גם אם התלמיד אובחן בעבר ויש בידו אבחונים קודמים.
 לתלמידים שזכאים להתאמות עולה חדש – יש לצרף תעודת עולה.
 לתלמידים שזכאים להתאמות מסיבות רפואיות – יש לצרף אישורים רפואיים רלוונטיים.
לא יאושרו התאמות בבחינות ללא הצגת המסמכים המתאימים.
תלמידים שניגשים לאבחון במהלך לימודי המכינה
חשוב לציין כי תהליך האבחון נמשך כחודשיים ,ולכן מומלץ להתחיל אותו מוקדם ככל האפשר .התיאום לגבי
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) ,זכאים להחזר עבור אבחון לקויות למידה עד סכום כולל של  ₪ 1,300בלבד.
כל זאת במסגרת תקופת הלימודים במכינה ,ובתנאי שטרם חלפו  5שנים מיום שחרורם מצה"ל.
קבלת ההחזר מותנית בכך שהבקשה להחזר תוגש לא יאוחר מחודש לפני תום הלימודים במכינה.
תלמיד שעבר אבחון ומעוניין לקבל החזר כספי עבור מימון האבחון ,נדרש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1חשבונית מקורית בלבד ממכון האבחון שבו נערך האבחון הכולל חותמת וחתימה של המכון ,תאריך
האבחון ,שם ות"ז של התלמיד.
 .2העתק האבחון מטעם המכון  -יאושר אבחון מת"ל בלבד
(להלן קישור לרשימת מכוני האבחון של מת"לhttps://nite.org.il/index.php/he/tests/matal- :
)ela/matal/matal-diagnosis-centers.html
הערה חשובה :התאמות שניתנות במכינה תקפות למבחנים במסגרת המכינה בלבד ,ואינן מחייבות ללימודי
התואר .במסגרת לימודי התואר (החל מאוקטובר  ,)2019יש לפנות בנושא ההתאמות ליחידה למעורבות
חברתית שבאוניברסיטת בר-אילן לצורך בקשה להתאמות בלימודים ,והיא הגורם שיקבע לאלו התאמות
תהיה זכאי בלימודי התואר ,ע"פ הקריטריונים המקובלים באוניברסיטה.
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תעודת מכינה
 .1בסוף שנה"ל יונפק גיליון ציונים ,לאחר קבלת הציונים של כל מועדי ב'.
 .2לאחר הנפקת גיליון הציונים התלמיד לא יהיה רשאי לגשת למועדי ב' או לערער על ציונים.
 .3תלמיד שייגש למועד ב' לאחר הנפקת גיליון הציונים ,הציון ייפסל.
 .4הציון שיירשם בגיליון הציונים הוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות הקורס.
 .5בהיעדר ציון באחת המטלות ,לא יהיה ציון סופי בקורס.
תעודת המכינה תונפק לפי הקריטריונים הבאים:


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



תעודת המכינה תכלול שני ממוצעים:
 oממוצע עפ"י כלי חישוב של אוניברסיטת בר-אילן.
 oממוצע עפ"י כלי החישוב של אוניברסיטת תל-אביב.



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



הערכה מילולית -בתעודת המכינה מצוינת הערכה מילולית כמפורט להלן:
 oתלמיד אשר יעמוד בהצלחה בכל הקורסים (ציון "עובר") – יצוין בתחתית תעודת המכינה "עמד
בדרישות המכינה".
 oתלמיד אשר לא יעמוד בהצלחה בכל הקורסים (ציון פחות מ –  60או א.צ או "נכשל" או ט.נ ,).אזי:
תעודת המכינה תונפק ללא שקלול ממוצע ,ויצוין בתחתית תעודת המכינה "לא עמד בדרישות
המכינה".

 .6מועד הנפקת תעודת המכינה
תעודת המכינה הייעודית תונפק עם קבלת ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר ב' ,עד לתאריך  15.8של סוף
שנה"ל.
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קורס פסיכומטרי לתלמידי המכינה
בכל שנה המכינה מקיימת קורס הכנה למבחן הפסיכומטרי ,לרוב לקראת מועד אפריל.
במידה ויש ביקוש – נפתח קורס גם לקראת מועד ספטמבר.
הקורסים מתקיימים באוניברסיטת בר-אילן ,במקביל ללימודי המכינה .התשלום לקורס זה אינו כלול בשכר
הלימוד.
יתרונות הקורס:
 עלות הקורס מסובסדת לתלמידי המכינה.
 הקורס מותאם ,כלל הניתן ,ללוח הזמנים של המכינה.
 הקורס מתקיים בקמפוס האוניברסיטה.
לפרטים נוספים יש לפנות למכינה במיילMechina.kda@biu.ac.il -
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לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תשע"ט

-

יום ראשון ללימודים

יום ראשון ,ה' בחשון תשע"ט14.10.2018 ,

חנוכה

בימים בהם מדליקים נרות בין התאריכים 2.12-6.12
הלימודים ייפסקו בשעה .16:00

חופשת חנוכה

יום ראשון ,א' בטבת תשע"ט9.12.2018 ,

צום י' בטבת (אין לימודים)

יום שלישי ,י' בטבת תשע"ט18.12.2018 ,

יום אחרון ללימודים בסמסטר א'

יום שישי ,י"ב בשבט תשע"ט18.1.2019 ,

חופשה בין הסמסטרים

מיום ראשון ,י"ד בשבט תשע"ט20.1.2019 ,
עד יום שישי ,י"ז באדר א' תשע"ט( 22.2.2019 ,כולל)

יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום ראשון ,י"ט באדר א' תשע"ט24.2.2019 ,

חופשת פורים

מיום רביעי ,י"ג באדר ב' תשע"ט20.3.2019 ,
עד יום שישי ,ט"ו באדר ב' תשע"ט( 22.3.2019 ,כולל)

חופשת פסח

מיום שלישי ,י"א בניסן תשע"ט16.4.2019 ,
עד יום שישי ,כ"א בניסן תשע"ט( 26.4.2019 ,כולל)

יום הזיכרון
ויום העצמאות (אין לימודים)

מיום רביעי ,ג' באייר תשע"ט8.5.2019 ,
עד יום חמישי ,ד' באייר תשע"ט( 9.5.2019 ,כולל)

חופשת חג שבועות

מיום ראשון ,ו' בסיון תשע"ט9.6.2019 ,
עד יום שני ,ז' בסיון תשע"ט( 10.6.2019 ,כולל)

יום הסטודנט

(ט.נ( ).משעה  14:00ואילך)

יום אחרון ללימודים

יום שישי ,י"ח בסיון תשע"ט21.6.2019 ,

חופשת בחינות גמר

מיום ראשון ,כ' בסיון תשע"ט23.6.2019 ,
עד יום רביעי ,כ"ח בתמוז תשע"ט( 31.7.2019 ,כולל)

הערות:
ביום ראשון ,י"ב בחשוון תשע"ט ,21.10.2018 ,בין השעות  ,14:00-12:00תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין .בשעות אלה לא
יתקיימו לימודים.
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום רביעי ,כ"ו בניסן תשע"ט ,1.5.2019 ,ייפסקו הלימודים בשעה .18:00
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום חמישי ,כ"ז בניסן תשע"ט ,2.5.2019 ,בין השעות  ,14:00-12:00תתקיים עצרת זיכרון .בשעות
אלו לא יתקיימו לימודים.
ביום שלישי ,ב' באייר תשע"ט ,7.5.2019 ,לא יתקיימו לימודים בין השעות  ,14:00-12:00עקב קיום עצרת זיכרון לחללי מערכות
ישראל .באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה .17:00
הבהרה :בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ,תשתדל המכינה לקיים את שנת הלימודים האקדמית לפי לוח הזמנים המפורט
לעיל .עם זאת ,ייתכן כי לאור אילוצים טכניים או אקדמיים שונים ,יתקיימו שינויים בלוח הזמנים.
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תהליך הרישום למכינה
מועדי הרישום  -הרישום למכינה נפתח ב 1.2.18 -ויסתיים ב .19.7.18-רישום מאוחר יתאפשר על בסיס מקום
פנוי.
פגישת ייעוץ  -למעוניינים ,ניתן להגיע לפגישת ייעוץ עם צוות המכינה – בתאום מראש .הפגישה היא ללא
עלות וללא התחייבות.
ערכת רישום למכינה  -לקבלת ערכת רישום בדואר ניתן לפנות טלפונית או במייל לצוות המכינה.
ערכת הרישום כוללת את פירוט המסמכים שיש להגיש – הן להרשמה למכינה והן להגשת בקשה למלגה.
יש להחזיר את ערכת הרישום עם כל המסמכים המפורטים.
מסירת טופסי הרישום למכינה  -את טופסי הרישום המלאים רצוי למסור אישית למזכירות המכינה או
בדואר .כתובת המכינה :המכינה הקדם אקדמית
בניין  403קומה  ,2חדר 210
אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן .5290002
מסמכים שיצורפו לא יוחזרו .מסמכים מצולמים צריכים להיות מאושרים ע"י המוסד המנפיק או ע"י משרדי
המכינה.
הנהלת המכינה מוסמכת לערוך שינויים בתכנית הלימודים ,במשך הלימודים ,במועד פתיחה וסיום שנת
הלימודים ,בפתיחה וסיום של כל סמסטר ובתאריכי בחינות ,הכול לפי שיקול דעתה.
תלמיד הנרשם למכינה מקבל על עצמו את נוהלי ותקנוני המכינה ואוניברסיטת בר-אילן כפי שפורסמו וכפי
שיפורסמו מעת לעת.
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שכר לימוד ותשלומים נלווים
גובה שכר הלימוד נקבע בתאום וע"פ החלטת הנהלת האוניברסיטה .על תשלומי שכר הלימוד למכינה חלים
כל תקנוני ופרסומי אוניברסיטת בר-אילן בנושא שכ"ל.
כל תלמיד שקבלתו למכינה אושרה ע"י ועדת הקבלה יחוייב במקדמה בסך  1,600ש"ח ,שהנה חלק מהתשלום
הראשון של שכר הלימוד (ניתן לשלם גם מכספי הפיקדון) ,על מנת להבטיח את שמירת מקומו במכינה .תלמיד
אשר לא ישלם במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחויב בהפרשי הצמדה למדד בתוספות דמי פיגורים
בשיעור שיקבע ע"י האוניברסיטה לאותה שנה .חישוב דמי הפיגורים יעשה החל
מה 15-לחודש שבו חל מועד התשלום.
דמי הביטוח הלאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.
קבלת אישור או תעודה כלשהיא מהמכינה בגין לימודים תינתן רק לאחר תשלום מלוא שכ"ל ו/או תשלומים
אחרים בהם התלמיד חייב ,והמכינה רשאית לעכב מתן כל אישור או תעודה עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.
גובה שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט – ( ₪ 15,000ייתכן עידכון בתעריף).

תשלומים נלווים אשר אינם כלולים בשכ"ל


דמי רישום למכינה –  ₪ 413תשלום חד פעמי לרישום למכינה ,תשלום זה אינו מוחזר בכל מקרה ,גם
אם לא התקבל המועמד ללימודים או לא מימש את זכותו ללמוד.



שירותי אגודת הסטודנטים – ( ₪ 347נכון לתשע"ח – עשוי להשתנות בתשע"ט) תשלום זה כולל סל
שירותים רחב (ניתן להתעדכן עם אגודת הסטודנטים) .ויתור על תשלומי הרווחה ניתנים לביטול ע"י
הודעה בכתב למדור שכל לימוד עד יום פתיחת שנה"ל תשע"ט לפרטים.



דמי אבטחה – ( ₪ 494נכון לתשע"ח – עשוי להשתנות בתשע"ט).



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



אישורי לימודים לבוגרי המכינה – כל תלמיד זכאי לקבל אישור לימודים ותעודת מכינה פעם אחת
בלבד .אישורים רשמים נוספים יונפקו בעלות אשר תיקבע ע"י האוניברסיטה ( ₪ 31נכון לתשע"ח –
עשוי להשתנות בתשע"ט בהתאם לנוהלי האוניברסיטה).
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תהליך רישום וקבלה לאוניברסיטה
עם פתיחת ההרשמה ללימודים אקדמיים באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת תל-אביב ,באחריות תלמידי
המכינה להירשם לתואר במוסד האקדמי שבו מעוניינים ללמוד.

תהליך הרישום לאוניברסיטת בר-אילן
הרישום מתבצע באמצעות רישום באינטרנט בלבד  -באתר של אוניברסיטת בר-אילן:
/https://dory.os.biu.ac.il/BIR
בשלב הרישום מוזנים במערכת האוניברסיטה ציוני הבגרות הנוכחיים שלכם ,ולפיכך תקבלו הודעות על
דחיית בקשתכם.
בעת הרישום עליכם לסמן שהנכם תלמידי מכינה.
בתום המכינה ,עם קבלת ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר ב' (אוגוסט  ,)2019תעודות המכינה יועברו
אוטומטית למשרד לקבלת תלמידים בבר-אילן ,ובקשתכם תידון בשנית.
מועדי הרישום – הרישום לאוניברסיטת בר-אילן עבור תלמידי המכינה מסתיים ב .4.7.19-תלמיד שיירשם
לאחר מועד זה ,קבלתו תהיה בתנאי מקום פנוי.
שעות קבלה במשרד לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר-אילן:
ימים א' ,ג' בין השעות .14:00 – 11:30
ימים ב' ,ה' בין השעות .10:30 – 8:30
מיקום המשרדים – אוניברסיטת בר-אילן ,בניין המגדל מס' .307
דוא"ל Bakabala.office@biu.ac.il :טלפון03-5317000 , *9392 :

תהליך הרישום לאוניברסיטת תל-אביב
הרישום מתבצע באמצעות רישום באינטרנט בלבד ,באתר של אוניברסיטת תל-אביב .להלן קישורית לביצוע
ההרשמהhttps://www.ims.tau.ac.il/md/rishum/login.aspx :
בתום המכינה ,עם קבלת ציוני מועדי ב' של בחינות סמסטר ב' (אוגוסט  ,)2019תעודת המכינה הייעודית
תועבר אוטומטית למשרד לקבלת תלמידים באוניברסיטת ת"א לדיון בבקשתכם.
במעמד ההרשמה לתואר עליכם לצרף צילום מאושר כחוק של מקצועות הבגרות שלכם בהיקף שלא יפחת מ7-
יח"ל .תלמיד שזכאי לבגרות לא צריך לצרף דבר .האוניברסיטה מקבלת ישירות ממשרד החינוך את נתוני
הזכאים.
לגבי אישור מסמכים – ניתן להציג באגף הרישום באוניברסיטת ת"א את מסמכי המקור של ציוני הבגרות,
ושם יצלמו את המסמכים ללא תשלום .זמנית ,לצורך ההרשמה ,אפשר לשלוח צילום לא מאושר ,ולאחר
הקבלה תידרשו להציג את המקור.
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הערה חשובה :בתהליך ההרשמה המקוונת לאוניברסיטת תל-אביב על בוגרי המכינות הייעודיות לציין כי
הנכם תלמידי "מכינה משותפת ת"א – בר-אילן" (לא לציין "מכינת בר אילן"-המתייחסת למכינה
הבגרותית בלבד).
מועדי הרישום – הרישום לאוניברסיטת תל-אביב מסתיים ב .7.4.18-החל מתאריך זה ואילך ,הרישום יתקיים
במתכונת של הרשמה מאוחרת .במתכונת זו ,רשאיות תכניות הלימוד לסגור את ההרשמה ללא הודעה
מוקדמת.
שעות הקבלה במשרד רישום תלמידים באוניברסיטת תל-אביב:
ימים א'-ה' בין השעות .12:00 – 9:00
יום ג' בין השעות .16:00 – 8:00
מיקום המשרדים – אוניברסיטת תל-אביב ,בניין וינר ,חדר .7
דוא"לim@tau.ac.il :

טלפון03-6405550 :

הנחיות נוספות בנושא הקבלה ללימודי התואר
○ תנאי קבלה ונוהלי רישום – באחריותו המלאה של התלמיד לברר מול הגורמים המוסמכים באוניברסיטת
בר-אילן ובאוניברסיטת תל-אביב ובכל מוסד אקדמי אחר ,מהם תנאי הקבלה ללימודים אקדמיים ונוהלי
הרישום במחלקות השונות של כל מוסד.
○ יש לשים לב לדרישות הנוספות של כל מוסד אקדמי וכן של המחלקה המבוקשת ,כגון ציון פסיכומטרי,
ציון באנגלית של הפסיכומטרי ,ציון מינימאלי בקורס מסוים ,מס' יח"ל ,ריאיון וכד'.
○ יש להתעדכן בדרישות הקבלה השונות באתרי האוניברסיטאות.
○ המכינה אינה פוטרת מעמידה בהצלחה בבחינת המיון באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
○ לצורך קבלה לאוניברסיטת בר-אילן  -יש לעמוד ברמה של  85בחלק אנגלית בבחינת הפסיכומטרי /
אמיר"ם ,או  185בבחינת אמי"ר.
○ לצורך קבלה לאוניברסיטת תל-אביב  -יש לעמוד ברמה של  100בחלק אנגלית בבחינת הפסיכומטרי /
אמיר"ם ,או  200בבחינת אמי"ר (פחות מ – 100-אפשרות לקורס קיץ).
○ ישנן מחלקות בודדות שדורשות ציון גבוה יותר בבחינת המיון באנגלית ,יש להתעדכן באתרי
האוניברסיטאות.
○ מועדי פסיכומטרי – מועד הפסיכומטרי האחרון שמתקבל לצורך קבלה לתואר לשנה"ל תשע"ט ,הינו
מועד יולי ( 2019למעט תלמידי התכנית "הישגים להייטק").
○ קבלה ישירה ללא פסיכומטרי – תקפה לאוניברסיטת בר-אילן בלבד!
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תקנון לימודים
 יש לקרוא בעיון את תקנון הלימודים.
 על כל תלמיד הלומד במכינה חלה חובה לחתום על התקנון ולהעבירו למשרדי המכינה בכנס הפתיחה אשר
יתקיים בתחילת שנת הלימודים .התקנון מצורף כנספח  2בהמשך מסמך זה.

נוהל שיפור ציון/חזרה על קורס בתום לימודי המכינה
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:
 .1רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק בשנה"ל העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס המקורי.
 .2שיפור הציון יהיה במועד הבחינה שיתקיים לכלל התלמידים באותה שנה.
 .3ניתן לגשת למועד אחד בלבד בכל סמסטר – מועד א' או מועד ב'.
 .4אם חלוקת המטלות היחסיות בקורס השתנו ,לא ניתן לגשת לבחינה בלבד ויש לחזור על הקורס כולו.
 .5רישום לבחינה חוזרת יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא השתנו.
 .6הציונים שניתן לשפר הינם מטלות בחינה בלבד! (לא כולל בחינת מעבדה).
 .7שיפור ציון בקורס ע"י בחינה מוגבל לשני קורסים בלבד.
 .8הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד (אין "שמירת ציון").
 .9באחריות התלמיד לדאוג לחומר הלימוד בבחינה שבחר לשפר ,ולהתעדכן במידה וקיימים שינויים בתכנית
הלימודים.
 .10התלמיד יחויב בתשלום עבור מטלת בחינה עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.
" .11טופס בקשה לרישום חוזר לבחינה"

נוהל לרישום חוזר לקורס
תלמיד יוכל להירשם לקורס בתנאים הבאים:
 .1רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק ב 3-שנים העוקבות לשנה שבה נלמד הקורס המקורי.
 .2רישום לקורס חוזר יתאפשר אך ורק אם הקורס קיים ותכניו לא השתנו .אם הקורס הפסיק להתקיים
במכינה – לא ניתן ללמוד את הקורס ולהשלים ציון במקצוע זה.
 .3תלמיד שנרשם לקורס חוזר מחויב לעמוד בשנית בכל מטלות הקורס .לא ניתן לשקלל ציוני מטלות משנים
קודמות.
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 .4רישום לקורס חוזר מוגבל לשני קורסים בלבד.
 .5הציון הקובע הוא הציון האחרון שקיבל התלמיד (אין "שמירת ציון").
 .6התלמיד יחויב בתשלום עבור הקורס עפ"י התעריף שייקבע מעת לעת.
 .7חלה חובת נוכחות בקורס בהתאם לנוהלי הנוכחות שקיימים במסגרת המכינה.
" .8טופס בקשה לרישום חוזר לקורס"

שירותי האוניברסיטה
מידע אישי לסטודנט
באתר האוניברסיטה ב"-מידע אישי לסטודנט" ניתן לצפות במידע כגון מערכת אישית ,שיבוץ חדרים ,מיקום
ומועד בחינה ,ציוני ביניים וציונים סופיים ,רישום למועדי ב' ,שכ"ל וכו' .לא ניתן לברר ציונים בטלפון .את
הקוד האישי ניתן לקבל בשני אופנים:
 .1מרכז שמ"ע (שירות מידע לסטודנט) שמספרו *9392
 .2אתר אוניברסיטת בר אילן-בסרגל כלים יש להיכנס לשדה "סטודנטים"-בתחתית העמוד יופיע לינק
לקבלת קוד אישי -יש להיכנס ללינק ולהקליד מס' ת"ז – הקוד יישלח למייל האישי.

כרטיס סטודנט
לצורך הנפקת כרטיס סטודנט יש להעלות תמונה דגיטלית באתר האוניברסיטה באמצעות קוד אישי (הקוד
האישי הינו בן  4ספרות והוא נשלח במייל לאחר ההרשמה למכינה) .הנפקת כרטיס סטודנט נוסף כרוכה
בתשלום .במקרה של הפסקת לימודים חובה להשיבו למזכירות המכינה.

מעונות
ניתן לקבל דיור במעונות הסטודנטים בתקופת הלימודים במכינה .לפרטים :לשכת דקן הסטודנטים-טל' 03-
 ,5318274אגודת הסטודנטים-טל'  03-5317477וחברת 'בשן' -טל' .03-6354535

אגודות הסטודנטים
האגודה פועלת למען רווחת הסטודנטים במישור האקדמי והחברתי ודואגת לזכויותיהם של הסטודנטים וכן,
תלמידי המכינות .לפרטים טל' 03-5317477 :אתר האגודהhttp://www.bis.org.il :

מערך ספריות
תלמידי המכינה רשאים להשתמש בשירותי כל הספריות בקמפוס באמצעות כרטיס הסטודנט.
שירותי ספרייה באוניברסיטת בר-אילן ניתנים באמצעות מערכת ספריות ,הכוללת את הספרייה המרכזית,
ספריות פקולטטיביות ,ספריות מחלקתיות וספריות מכוני מחקר .לאתר הספריות/http://lib.biu.ac.il :

ייעוץ פסיכולוגי
הקליניקה לשירות הקהילה ,במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן ,מציעה ליחידים ולמשפחות טיפול
פסיכולוגי נפשי ברמה גבוהה ובעלות סמלית ,במגוון רחב של קשיים והתמודדויות .הטיפול ניתן על ידי
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סטודנטים לתארים מתקדמים ומתמחים בפסיכולוגיה ,בהדרכה צמודה של הסגל הבכיר במחלקה .ליצירת
קשר 03-5318541 :או דרך אתר המחלקה לפסיכולוגיהhttp://psychology.biu.ac.il/clinic :

יחידת הביטחון
מחלקת הביטחון באוניברסיטה אמונה על אבטחת אוכלוסיית הקמפוס ,על הסדר הציבורי שבו ומספקת
מענה ראשוני למרבית הבעיות ומצבי החירום 24 ,שעות ביממה ,ובכל ימות השנה .בכל עת ניתן לפנות למוקד
הבקרה בטל'  03-5317171או במצבי חירום בטל' .03-5317777
יחידת האבידות והמציאות מבצעת איסוף ורישום של כלל האבידות ,ופועלת להשבתן לבעליהן .לפרטים בטל'
 03-5317778או במיילIlan.Feizak@biu.ac.il :

ייעוץ והכוונה לקריירה
המרכז לייעוץ ללימודים ופיתוח קריירה באוניברסיטה מעניק שירותי ייעוץ והכוונה בקבלת החלטות בתכנון
העתיד הלימודי והמקצועי .השירות ניתן בתשלום מסובסד לתלמידי המכינה .טל' 03 – 5317024:או באתר
.http://www.decide.co.il/index.asp

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

משרד רא שי

ן  27המדור לת כניות מובנות

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי

077-2753094/8

לימודי תעודה

ו

03-7384481
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נספח  - 1חישוב ממוצע ציוני המכינה והערכת סיכויי הקבלה לתואר
מכינות ייעודיות
אוניברסיטת בר אילן מקיימת בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב מכינות ייעודיות בשלושה מסלולי
לימוד :מדעים מדויקים והנדסה ,מדעי הטבע/חיים ומדעי החברה והרוח.
לכל אוניברסיטה יש את שיטת החישוב שלה לשקלול ממוצע תעודת המכינה הייעודית ולחישוב הערכת
סיכויי הקבלה לתואר .להלן פירוט שיטת החישוב לפי שתי האוניברסיטאות.
התהליך מורכב משני שלבים:

שלב ראשון  -חישוב ממוצע ציוני המכינה:
מחשבוני ציוני המכינה לשתי האוניברסיטאות נמצא באתר המכינה ,בקישור הבאmechina- :
kda.biu.ac.il/node/851
קיימים שני קובצי אקסל לחישוב:
" .1קובץ לחישוב ממוצע של תעודת מכינה אוניברסיטת תל-אביב" – לתלמידים שמעוניינים להתקבל
ללימודי תואר בת"א.
" .2קובץ לחישוב ממוצע של תעודת מכינה אוניברסיטת בר-אילן" – לתלמידים שמעוניינים להתקבל
ללימודי תואר בבר-אילן.

-

כל קובץ מחולק ל 3-גיליונות  -לפי מסלולי הלימוד :מדעי החברה ,מדעי הטבע ומדעים מדויקים.
עליכם למלא את הציונים שהנכם מעריכים שתקבלו/או שכבר קיבלתם בטבלה שבמסלול המתאים
בהתאם להרכב המקצועות ויח"ל שאתם לומדים במכינה.
בכדי לא לפגוע במהימנות הכלי ,אנא שנו רק את העמודה של הציון (מסומנת בצבע).
שימו לב שבמסלול מדעי החברה יש להזין קודם כל את ציוני הקורסים בטבלה "חלוקת תחשיב מדעי
החברה" ,המחושבים ביחד במקצוע "מדעי החברה  5יח"ל".

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

משרד רא שי

ן  28המדור לת כניות מובנות

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי

077-2753094/8

לימודי תעודה

ו

03-7384481

DesigProg.biu.ac.il

biu-es.ac.il
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שלב שני -חישוב סיכויי הקבלה לתואר:
לצורך בדיקת סיכויי הקבלה לתארים השונים ,ניתן להיכנס למחשבוני "הערכת סיכויי קבלה" שבאתר
האוניברסיטה.

בדיקת סיכויי הקבלה לאוניברסיטת בר-אילן:
שלב א'  -כניסה למחשבון "הערכת סיכויי קבלה" ,בקישור הבא:
dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_chances.jsp
כניסה ללשונית "סיכויי קבלה" (בראש העמוד).

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

משרד רא שי

ן  29המדור לת כניות מובנות

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי

077-2753094/8

לימודי תעודה

ו

03-7384481
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biu-es.ac.il
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במחשבון זה עליכם להזין את נתוני המכינה  +ציון הפסיכומטרי לפי הרב תחומי (כולל ציון כמותי).
לתשומת לבכם ,בכל המקומות שנדרש להזין "ציון בגרות" – עליכם להזין "ציון מכינה" מקביל.

שלב ב' – "חישוב סיכויי קבלה"
שלב ג'  -בחירת מסלול הלימודים המבוקש "תחום מסלול"

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

משרד רא שי

ן  30המדור לת כניות מובנות

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי

077-2753094/8

לימודי תעודה

ו

03-7384481

DesigProg.biu.ac.il

biu-es.ac.il

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

- 30 -

www.biu.ac.il

המערך לתכניות ייעודיות

The Center for Designated Program

מכינה קדם אקדמית

Pre-Academic Program

שלב ד' – לבדיקת תנאים פרטניים למסלול המבוקש ובדיקת פירוט סיבת הקבלה/דחייה  -יש להקליק על
"סטטוס קבלה"

בדוגמה לעיל ,ניתן לראות שהשקלול הנדרש למחלקה הוא  ,80כאשר שקלול המועמד עמד על  63.8בלבד.
המשמעות היא שהמועמד נדחה מקבלה ל"הנדסת חשמל מורחב עם פיסיקה ראשי".
על מנת לעמוד בשקלול הנדרש ,עליו להשיג ציון גבוה יותר באחד הפרמטרים – ממוצע תעודת מכינה או ציון
הפסיכומטרי.
כמו כן ,יש לעמוד בכל התנאים שמפורטים בהערות.

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

משרד רא שי

ן  31המדור לת כניות מובנות

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי

077-2753094/8

לימודי תעודה

ו

03-7384481
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בדיקת סיכויי הקבלה לאוניברסיטת ת"א:
שלב א' – כניסה למחשבון חתכי קבלה ,בקישור הבאhttps://go.tau.ac.il/calc2 :
במחשבון זה עליכם לבחור פקולטה ותכנית לימודים מבוקשת ,ולבדוק מהו ציון ההתאמה וכן שאר הדרישות
לקבלה תכנית זו.
בחירת פקולטה ותכנית לימודים:

בדיקת ציון ההתאמה ושאר הדרישות לקבלה לתואר:

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

משרד רא שי

ן  32המדור לת כניות מובנות

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי

077-2753094/8

לימודי תעודה

ו

03-7384481
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שלב ב' – כניסה לחישוב ציוני קבלה לפי ממוצע מכינה ,בקישור הבאhttps://go.tau.ac.il/calc4 :
במחשבון זה תוכלו לבדוק מהו ציון גמר המכינה הנדרש עבורכם ,בהתאם לציון ההתאמה ולציון
הפסיכומטרי.

בברכה,
צוות המכינה הקדם-אקדמית

ן המדור לזרועות הביטחון ו מכינה קדם אקדמית ו

משרד רא שי

ן  33המדור לת כניות מובנות

03 -5318254

03 -5317957

03 -5317005/6

03-5317956

DesigProg.biu.ac.il

DesigProg.biu.ac.il

mzb.biu.ac.il

me c h i n a - k d a . b i u . a c . i l

קמפוס חרדי
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נספח  – 2תקנון לימודים לשנה"ל תשע"ט
סטודנט/ית נכבד/ת
הנך מתבקש לקרוא בעיון את הנהלים הבאים המחייבים את כלל תלמידי המכינה ,ולחתום בתחתית כל עמוד.
אני הח"מ מאשר כי ידועים לי כל פרטי המידע המפורסמים באתר המכינה והאוניברסיטה ,כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה
והאוניברסיטה לשנה"ל הנוכחית.
 .1פרטי המידע כאמור לעיל ,ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה ,ואני מתחייב לפעול על
פיהם ולציית להם.
 .2החלטת 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.
 .3נוכחות בשיעורים
 .3.1הנוכחות בשיעורים חייבת להיות מינימום  80%בחודש ,ונבדקת בתום כל חודש על סמך דוחות נוכחות של המרצים.
 .3.2היעדרות בגין מילואים או אשפוז נחשבת כהיעדרות מאושרת ,ולא פוגעת באחוזי הנוכחות ,בתנאי הצגת אישורים
רשמיים.
 .3.3כל היעדרות אחרת ,גם אם מגובה במסמכים/אישורים רפואיים ,אינה נחשבת היעדרות מאושרת ומשפיעה על אחוזי
הנוכחות.
 .3.4על התלמיד למלא טופס "בקשת היעדרות" ולהעביר למזכירות המכינה בצירוף אישורים מתאימים ,לא יאוחר משבוע
מיום ההיעדרות .כל היעדרות טעונה אישור הנהלת המכינה.
 .3.5איחור נחשב לחיסור.
 .3.6באחריות הסטודנט לדאוג כי המרצה סימן אותו כנוכח בשיעורים.
 .3.7תלמיד שנעדר משיעורים מעל האחוז המותר והיעדרותו אינה מאושרת ,ינקטו נגדו צעדים משמעתיים כגון:
הקפאה/איפוס של מלגת שכר הלימוד ומלגת הקיום (אם יש זכאות למלגה) ,הרחקה משיעורים ואף הפסקה מוחלטת
של הלימודים.
 .3.8בכל מקרה של היעדרות ,חייב התלמיד לעמוד בדרישות הלימודיות בהתאם למערכת הלימודים .השלמת החומר
הנלמד באחריותו של התלמיד.
 .4עמידה בתנאי הקבלה למכינה
 .4.1הקבלה למכינה מותנית בעמידה בכל תנאי הקבלה המפורסמים באתר ,בהתאם למסלול הלימודים המבוקש.
 .4.2מועמד שלא עומד באחד מתנאי הקבלה הבאים :פסיכומטרי/מימ"ד/דרישות במתמטיקה ,רשאי לגשת למבחן מימ"ד /
מבחן התאמה במתמטיקה במסגרת המכינה .פרטים נוספים על בחינות אלו ניתן למצוא באתר המכינה תחת "מידע
למועמד".
 .4.3ניתן לגשת למועד אחד בלבד של מבחן מימ"ד ולמועד אחד בלבד של מבחן התאמה במתמטיקה.
 .4.4עד לעמידה בתנאי הקבלה – המועמד הינו תלמיד "על תנאי".
 .4.5תלמיד שהתקבל למכינה "על תנאי" ,ולאחר קבלת הציונים לא עמד בכל תנאי הקבלה ,לימודיו יופסקו.
 .5מסלולי לימודים
 .5.1ניתן לעבור למסלול לימודים אחר המתחיל במקביל למסלול הנוכחי ,עד שבועיים מיום פתיחת מסלול הלימודים.
 .5.2מעבר למסלול לימודים אחר מותנה בעמידה בתנאי הקבלה של המסלול אליו התלמיד מבקש לעבור ,ובתנאי מקום
פנוי במסלול המבוקש.
 .6שינויים במערכת הלימודים
 .6.1מערכת השעות הנה מקשה אחת ולא ניתן להפחית או להוסיף מהיקף שעות הלימוד.
 .6.2מעבר רמה/קבוצת לימוד טעון אישור יועצת המכינה.
 .6.3הנהלת המכינה שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים במערכת השעות עפ"י הצורך ,כולל שינוי במצבת המרצים ,להעביר
תלמיד מקבוצה לקבוצה על מנת לאזן את מס' התלמידים בקורסים  ,וכן לקיים שיעורי השלמה בימים ושעות שאינם
קבועים במערכת ,כולל יום שישי.
 .7נוהלי בחינות וציונים
 .7.1מערכת הבחינות נקבעת על-ידי הנהלת המכינה ומנוהלת עפ"י נוהלי מדור בחינות של האוניברסיטה.
 .7.2לכל בחינה יש שני מועדים :מועד א' ומועד ב'.
 .7.3מועדי הבחינות במקצועות השונים יפורסמו מראש באתר המכינה וכן באתר האוניברסיטה ב"-מידע אישי לסטודנט" -
"מועדי בחינות".
 .7.4כיתות הבחינות יפורסמו יום לפני המבחן באתר האוניברסיטה ,ב"מידע כללי לסטודנט""-מועד בחינה ומיקומה".
 .7.5לכל קורס הרכב מטלות בעלי משקלים שונים .על מנת לקבל ציון סופי בכל קורס יש לגשת לכל המבחנים (מועד א' או ב')
וכן למלא את כל מטלות הקורס השונות (כגון בחנים ,עבודות ,ציון פרזנטציה ,תרגילים וכד').
 .7.6ציון הערכת מרצה נתון לשיקול דעתו/ה של מרצה הקורס בלבד.
 .7.7אי קבלת ציון במבחן/מטלה לא ייאפשר מתן ציון סופי בתעודת המכינה.
 .7.8התאמות בבחינות:
 .7.8.1תלמיד הזכאי להתאמות בבחינות אשר אושרו ע"י יועצת המכינה ,ייקבל את אישור ההתאמות סמוך לבחינות
סמסטר א'  ,ובאחריותו הבלעדית לדאוג להביא אותם ביום הבחינה ולהציגם בפני המשגיחים.
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ללא אישורים אלו ,לא יאושרו התאמות בבחינות על כל המשתמע מכך.
 .7.8.2ההתאמות בבחינות תקפות למבחנים המתקיימים על ידי מדור בחינות של האוניברסיטה ,ואינן תקפות
למבחנים/בחנים פ נימיים/מבחני מעבדה המתקיימים במהלך שנת הלימודים.
 .7.8.3תלמיד הזכאי להתאמות בבחינות ו/או לשימוש בציוד עזר לרבות :מילון ,דיסקמן וכיו"ב ,אשר אושרו על ידי יועצת
המכינה ,חייב לדאוג לציוד הנדרש .אין המכינה מספקת את הציוד הנ"ל.
 .7.8.4ההתאמות שמאושרות במסגרת המכינה תקפות למבחנים במסגרת המכינה הלבד ,ואינן מחייבות ללימודי התואר.
 .7.9מועדי ב'
 .7.9.1לכל קורס בו מתקיימת בחינה ,תתקיים גם בחינה שנייה (מועד ב').
 .7.9.2תלמיד שלא ניגש לבחינה הראשונה (מועד א') ,או שקיבל ציון סופי בקורס  70ומטה – יופיע אוטומטית ברשימת
הנבחנים למועד ב' ואינו צריך להירשם.
 .7.9.3באם אין עדיין ציון סופי ,הרישום מתבצע ע"פ ציון בחינת מועד א'.
 .7.9.4ברישום אוטומטי אין חובה לגשת לבחינה ,ובמידה והסטודנט לא ניגש ,ציון מועד א' יישמר .כמו כן ,לא מוטלת
חובה כספית במקרה זה.
 .7.9.5תלמיד שקיבל ציון סופי בקורס  71ומעלה (אם אין ציון סופי אז על פי ציון בחינת מועד א') – רשאי להיבחן במועד
ב' בתנאי שיירשם עד שבוע לפני הבחינה.
 .7.9.6הרישום לשיפור ציון מתבצע דרך מערכת אינ-בר ,בכפתור "לוח הבחינות" שבמסך הראשי ,תחת עמודה "רישום
למועד".
 .7.9.7הכפתור יופיע רק בהינתן הכללים שצוינו מעלה.
 .7.9.8ניתן להירשם עד שבוע לפני הבחינה.
 .7.9.9במידה ומועד הרישום עבר ,יהיה עליך להירשם בקבלת קהל בלבד ,במדור בחינות (אזור  502מבנה  ,)1ביום
הבחינה עד חצי שעה לפני הבחינה.
.7.9.10רישום באיחור מצריך התחייבות של  ₪ 80בשכר הלימוד – תשלום שניתן להימנע ממנו אם נרשמים בזמן באינ-בר.
.7.9.11לאחר רישום לשיפור ציון ,ניתן לבטל הרשמה עד שבוע לפני מועד ב' .לאחר מועד זה ,לא ניתן לבטל רישום.
.7.9.12אי הגעה לבחינה תחייב דמי טיפול של  ₪ 40בשכר הלימוד.
.7.9.13דין תשלומים אלו כדין חוב שכ"ל ,על כל המשתמע מכך.
.7.9.14לידיעתך ,הציון האחרון הוא הציון הקובע!
.7.9.15קבלת שאלון לידי הסטודנט ,משמעותה בחינה שהתקיימה .אם סטודנט החליט שלא להיבחן מכל סיבה שהיא –
ציונו יהיה נכשל.
 .7.10ערעור על ציונים:
.7.10.1תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה חייב לעשות זאת תוך  3ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה באתר
האוניברסיטה .הערעור ייעשה במייל ישירות מול מרצה הקורס ,בצירוף נימוק לערעור .ערעור אשר יוגש לאחר 3
ימים לא יובא לדיון.
 .7.10.2מחברות הבחינה נסרקות וניתן לצפות בהן דרך "המידע האישי" שבאתר האוניברסיטה.
.7.10.3הציון שייקבע בעקבות הערעור ,גם אם יהיה נמוך יותר מהציון הסופי ,הוא הציון הסופי ,ואין מקום לערעור נוסף.
אנגלית
 .8.1השיבוץ לרמות  4ו 5-יח"ל באנגלית בשנת הלימודים ייקבע עפ"י ציון חלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/מימ"ד/אמי"ר,
בהתאם לקריטריונים הבאים )1 :ציון נמוך מ-100-שיבוץ לרמת  4יח"ל )2 .ציון  100ומעלה -שיבוץ לרמת  5יח"ל.
 .8.2מעבר מרמה לרמה:
 .8.2.1מעבר מרמת אנגלית  5יח"ל לרמת  4יח"ל – יתאפשר בכפוף לאישור יועצת המכינה ,ובתנאי הגשת בקשה
מסודרת בכתב למזכירות המכינה ,עד חודש מיום תחילת המכינה .בקשות שיועברו לאחר מועד זה לא יאושרו.
 .8.2.2מעבר מרמת אנגלית  4יח"ל לרמת  5יח"ל – יתאפשר בתנאי מעבר מבחן מעבר שיתקיים בשבוע השני של
המכינה .תלמיד שייבקש לגשת למבחן ,יידרש להגיש בקשה בכתב למזכירות המכינה ,עד תום השבוע הראשון
ללימודים.
 .8.3פטור מקורס אנגלית הנלמד במסגרת מכינה הייעודית:
תלמידים בעלי ציון  134בחלק אנגלית של הפסיכומטרי/אמיר"ם ,או ציון  234באמי"ר – זכאים להיבחן בתחילת
השנה במבחן המקנה פטור מקורס אנגלית במכינה ,עפ"י הקריטריונים והנהלים של המכינה.
תלמידים שיעברו את הבחינה יהיו זכאים לפטור מנוכחות בקורס אנגלית במכינה ,והרכב הציון הסופי בקורס
אנגלית בתעודת המכינה יהיה מורכב מציון מבחן הפטור  +ציון בשתי מטלות נוספות שיידרשו להגיש במהלך
השנה.
הערה :תלמידים שלא נבחנו במבחן הפטור של תחילת סמסטר א' ,והשיגו ציון  134/234בפסיכומטרי/אמיר"ם
במהלך סמסטר א' ועד סוף סמסטר א' ,יהיו רשאים לגשת למועד השני שיתקיים בתקופת המבחנים שבין
הסמסטרים.
 .8.4הקורס באנגלית שנלמד במכינה אינו אקדמי ואינו מחליף את תנאי העמידה בתת המבחן באנגלית של
הפסיכומטרי/מבחן אמי"ר/ם בציון הנדרש בקבלה לאוניברסיטה.
 .8.5אפשרות לקבלת פטור אקדמי מלימודי אנגלית לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן:
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 .8.5.1תלמידים אשר יעמדו בתנאים שלהלן יהיו זכאים לגשת למבחן המקנה פטור אקדמי מלימודי אנגלית לתואר
ראשון באוניברסיטת בר-אילן בלבד:
ציון מכינה סופי  80ברמת אנגלית  5יח"ל
ציון מכינה סופי  90ברמת אנגלית  4יח"ל
 .8.5.2ניתן להיבחן בבחינה זו במועד אחד בלבד.
 .8.5.3תאריך ועלות הבחינה נקבעים על ידי היחידה לאנגלית שפה זרה של אוניברסיטת בר-אילן.
 .9שיעורי תגבור
המכינה מקיימת שיעורי תגבור במקצועות אנגלית ,מתמטיקה ,פיזיקה וכימיה במהלך שנת הלימודים ,עד סיום מועדי א' של
סמסטר ב' .תתכן חפיפה בין שיעורי התגבור לקורס הפסיכומטרי המתקיים במסגרת המכינה.
 .10הפסקת לימודים ע"י המכינה
המכינה רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד בשל תפקוד לא נאות ,שיבוש המהלך התקין של שיעורי המכינה ,אי נוכחות
סדירה בשיעורים וכיו"ב ,ואף להעמידו לוועדת משמעת של המכינה.
.11

.12

.13

.14

בחינות סוף שנה
תלמיד לא יוכל לגשת לבחינות סוף השנה אם לא עמד בדרישות הבאות:
 .11.1השתתפות סדירה בכל השיעורים והמעבדות .היעדרויות בגין מחלה או מילואים חייבות באישור מוסמך.
 .11.2הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים.
 .11.3סיום כל תשלומי שכר הלימוד למכינה.
 .11.4החזרת ספרי לימוד שניתנו בהשאלה (אם היו כאלה) ,עפ"י נוהלי המכינה.
תעודת מכינה
 .12.1תעודת המכינה תונפק בסוף שנה"ל לאחר קבלת כל ציוני מועדי ב' עד לתאריך  15.8של סוף שנה"ל .לאחר הנפקת
גיליון הציונים לא ניתן לערער על הציונים.
 .12.2הציון שיירשם בתעודת מכינה הוא הציון הסופי המורכב מכל מטלות הקורס.
 .12.3בהיעדר ציון באחת המטלות ,לא יהיה ציון סופי בקורס.
 .12.4ציון "עובר" במכינה ייעודית הוא ציון  60ומתייחס לציון הסופי של כל קורס.
 .12.5תעודת המכינה תכלול שני ממוצעים :ממוצע עפ"י כלי חישוב של אוניברסיטת בר-אילן
וממוצע על פי כלי החישוב של אוניברסיטת תל-אביב.
 .12.6הציון הסופי בפיזיקה  5יח"ל מורכב ממעבדה וציון קורס .כל אחד ממרכיבים אלה חייב להיות ציון "עובר".
 .12.7הערכה מילולית -בתעודת המכינה מצוינת הערכה מילולית כמפורט להלן:
 .12.7.1תלמיד אשר יעמוד בהצלחה בכל הקורסים (ציון "עובר") – יצוין בתחתית תעודת המכינה "עמד בדרישות
המכינה".
 .12.7.2תלמיד אשר לא יעמוד בהצלחה בכל הקורסים (ציון פחות מ –  60או א.צ או "נכשל" או ט.נ ,).אזי:
.12.7.2.1תעודת המכינה תונפק ללא שקלול ממוצע.
.12.7.2.2יצוין בתחתית תעודת המכינה "לא עמד בדרישות המכינה".
 .12.8העברת ציונים לאוניברסיטת תל-אביב:
.12.8.1תעודת המכינה תועבר לאוניברסיטת תל אביב רק לתלמי דים שיירשמו לתואר לשנה"ל העוקבת ,ועל פי רשימה
שתתקבל ממשרד קבלת תלמידים של אוניברסיטת תל אביב.
.12.8.2תלמיד הדוחה את לימודיו בשנה או יותר  -באחריותו להעביר את גיליון הציונים/תעודת המכינה באופן עצמאי
למשרד לקבלת תלמידים באוניברסיטת תל-אביב.
חזרה על קורסי מכינה ושיפור ציונים לסטודנטים מסיימים (בוגרים)
תלמיד המבקש בתום לימודיו במכינה לשפר ציון או ללמוד שוב אחד מהקורסים שלמד ,יחויב ברישום מחדש לשיפור
.13.1
ציון או הרשמה לקורס .טופס הרשמה ונהלים מפורטים בנושא מפורסמים באתר המכינה.
 .13.2הציון האחרון הוא הקובע .אם יחולו שינויים בתכ"ל של הקורס שאת ציונו מבקש התלמיד לשפר ,חובת העדכון חלה
על התלמיד.
 .13.3אם הקורס אינו נלמד יותר ,לא יוכל התלמיד ללמוד/לשפר מחדש קורס זה.
 .13.4באחריות התלמיד לברר מראש האם ציון זה תקף לאוניברסיטת תל-אביב או למוסד אחר שהוא מעוניין להתקבל אליו.
קבלה ללימודים אקדמיים
הרישום ללימודים אקדמיים הינו בהתאם להוראות והנהלים של כל אוניברסיטה .באחריות התלמיד להירשם ללימודי התואר
באוניברסיטת בר-אילן ,כפי שיפורסם בחוברת "פרטי מידע" הנמצאת באתר האוניברסיטה.
הקבלה לאקדמיה תקבע על פי הכללים הבאים:
 .14.1תעודת המכינה הייעודית תחליף את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי התואר באוניברסיטת בר אילן ,ובאוניברסיטת תל-
אביב ,בהתאם לדרישות ותנאי הקבלה של המחלקות השונות בכל מוסד אקדמי.
 .14.2תעודת המכינה תכלול שקלול ממוצע עפ"י אוניברסיטת בר-אילן ושקלול עפ"י אוניברסיטת תל-אביב.
 .14.3באחריותו של התלמיד לברר דרישות ,תנאי קבלה ומועדי רישום לתואר המבוקש בכל מוסד אקדמי.
 .14.4ניתן להתקבל למחלקות בהתאם למסלול הלימודים הנלמד במכינה :מדעים מדויקים ,מדעי הטבע ומדעי החברה והרוח.
 .14.5הקבלה לאקדמיה באוניברסיטת בר אילן תקבע על פי הכללים הבאים:
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 .14.5.1.1ציון ממוצע משוקלל של קורסי המכינה הייעודית.
.14.5.1.2דרישות נוספות של האוניברסיטה והמחלקה המבוקשת (פסיכומטרי ,רמת אנגלית ,ציון מינימלי בקורס,
ריאיון וכו').
 .14.6לנרשמים לאוניברסיטת בר-אילן  -ציון "עובר" (ציון  )66בקורס בכתיבה מדעית /כתיבה אקדמית מקנה פטור מלימודי
הבעה במסגרת לימודי התואר הראשון.
" .14.7שתילה" של ציונים בקבלה לאוניברסיטת בר אילן:
".14.7.1שתילה" של הציונים תתאפשר בתנאי זכאות לתעודת בגרות.
 .14.7.2תתאפשר "שתילה" של ציוני המכינה הייעודית בתעודת הבגרות במקצועות הלימוד הבאים שנלמדו במסלול
הלימודים הרלוונטי במכינה :מתמטיקה 3/4/5יח"ל ,פיזיקה  3/5יח"ל וכימיה  3יח"ל.
.14.7.3לא תתאפשר "שתילה" של ציוני בגרות בתעודת המכינה הייעודית.
קבלה ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים
 .15.1המכינה של אוניברסיטת בר -אילן אינה נושאת באחריות כלשהי באשר להכרה בציוניה במסלולי הלימוד השונים בקבלה
למוסדות להשכלה גבוהה אחרים.
 .15.2באחריותו המלאה של התלמיד לבדוק עם הגורמים המוסמכים בכל מוסד אקדמי אליו רוצה להתקבל ,מהם תנאי
הקבלה ללימודים אקדמיים ונוהלי הרישום במחלקות השונות של כל מוסד ,כולל ציון פסיכומטרי וציון בתת מבחן
באנגלית של הפסיכומטרי/אמיר/ם.
 .15.3המידע שנמסר במסגרת פגישת ייעוץ (טלפוני ,במייל או פרונטלי) ,הינו בגדר ייעוץ בלבד.
 .15.4הקבלה לאוניברסיטת תל-אביב על פי תעודת המכינה הייעודית מותנית במינימום  7יח"ל בבגרות בציון עובר (ציונים
סופיים ומלאים) ואישור פורמלי על  12שנות לימוד.
 .15.5הגשת המועמדות והקבלה ללימודי רפואה באוניברסיטת תל-אביב היא ממסלול מדעים מדויקים בלבד ,והיא אינה
אפשרית בשנה העוקבת לסיום שנת הלימודים במכינה הייעודית ,גם אם זה לשיפור ציון או שיפור קורס בלבד.
תשלומי רווחה
 .16.1תשלומי הרווחה  -דמי שמירה ודמי חבר באגודת הסטודנטים אינם נכללים בשכר הלימוד של המכינה .כמו כן ,זכאות
ל 100%-מלגת שכר לימוד אינה פוטרת מתשלומים אלו.
 .16.2תלמיד המעוניין לקזז מחיוב תשלומי הרווחה תשלום בגין חברות באגודת הסטודנטים ,נדרש לחתום על טופס ויתור
שירותי רווחה עד ליום הראשון ללימודים (הטופס נמצא במשרדי המכינה ובאתר האוניברסיטה) .לאחר מועד זה החיוב
יהיה מלוא הסכום שיקבע.
קבלת מסמכים ואישורים
 .17.1במהלך שנה"ל ניתן להנפיק אישור לימודים בעמדות שירות הקיימות בקמפוס .בתום שנה"ל ואילך הוצאת האישור
כרוכה בתשלום.
 .17.2לאחר קבלת הציונים הסופיים ,כולל מועדי ב' ,באחריות התלמיד לקחת ממשרדי המכינה את תעודת המכינה וציון
הפטור באנגלית.
 .17.3הנני נותן הסכמתי מראש למכינה לשלוח בדואר רגיל חודש לאחר המועד הנ"ל את כל המסמכים האמורים לעיל .אין
האוניברסיטה אחראית על קבלת מסמכים אלו בדואר.
 .17.4הוצאת אישורים פורמליים נוספים תהא כרוכה בתשלום כמקובל באוניברסיטה.
הודעות באתר האינטרנט של המכינה
 .18.1הודעות המכינה מתפרסמות באתר האינטרנט של המכינה וכן בדוא"ל .באחריות התלמיד לעקוב אחריהן ולנהוג על
פיהן.
 .18.2אין המכינה אחראית להעביר הודעה אישית לכל תלמיד ותלמיד.
שעות קבלה ופנייה למשרדי המכינה
שעות הקבלה :ימים א' ,ב' ,ג'  ,ד' ,ה' בין השעות  .12.00 - 09.00ניתן לפנות למכינה באמצעות טופס פנייה שנמצא באתר המכינה
או ליד משרדי המכינה או במייל המכינה.Mechina.kda@biu.ac.il :
כרטיס סטודנט
לצורך הנפקת כרטיס סטודנט יש להעלות תמונה דגיטלית באתר האוניברסיטה באמצעות קוד אישי (הקוד האישי הינו בן 4
ספרות והוא נשלח במייל לאחר ההרשמה למכינה) .הנפקת כרטיס סטודנט נוסף כרוכה בתשלום .במקרה של הפסקת לימודים
התלמיד מחויב להחזיר את כרטיס הסטודנט למזכירות המכינה.
מידע אישי לסטודנט
באתר האוניברסיטה ב"-מידע אישי לסטודנט" ניתן לצפות במידע כגון מערכת אישית ,שיבוץ חדרים ,מיקום ומועד בחינה ,ציוני
ביניים וציונים סופיים ,רישום למועדי ב' ,שכ"ל וכו' .לא ניתן לברר ציונים בטלפון .את הקוד האישי ניתן לקבל בשני אופנים:
 .1מרכז שמ"ע (שירות מידע לסטודנט) שמספרו *9392
 .2אתר אוניברסיטת בר אילן-בסרגל כלים יש להיכנס לשדה "סטודנטים"-בצד שמאל של העמוד יופיע לינק "שחזור סיסמה" -
יש להיכנס ללינק ולהקליד מס' ת"ז – הקוד יישלח למייל האישי.
ספרי לימוד
באחריות התלמיד לרכוש את ספרי הלימוד שיימסרו לו בתחילת כל קורס בתחילת השנה .ספרי הלימוד אינם נכללים בשכר
הלימוד.
מסירת מידע אודות תלמידי מכינה
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עפ"י הוראות האוניברסיטה ,לא יימסר במכינה מידע בנוגע לפרטים אישיים ,תוכנית לימודים וכו' ,לאף גורם למעט גורמים
מוסמכים.
 .24שמירה על ציוד האוניברסיטה
הריני מתחייב לשמור על ציוד האוניברסיטה ורכושה ולשאת בכל נזק או אובדן שייגרם על ידי.
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים,
צוות המכינה הקדם אקדמית
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