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 פסיכומטריה ציוןחלופה ל תכנית -"נתיב לאקדמיה" 

 /מדעי הטבע והחייםלסטודנטים במכינה למדעים מדויקים והנדסה
 

 לפני ההרשמה ף ושנתון המרכזמומלץ מאוד לקרוא את המידע המצור

  רמות  –, אשר נרשמו ללימודי אנגלית עילים במכינה בשנת הלימודים תשע"חלקורס לסטודנטים פההרשמה

 .בסמסטר א'אקדמיות 

 על בסיס "כל הקודם זוכה". ההרשמה יכולה להסתיים מוקדם יותר, במידה ההרשמה על בסיס מקום פנוי ,

 והמקומות יתמלאו.

 מתקבלים.מינימום במידה ולא יהיו האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את התכנית, 

 

שהציונים  ,בתכניתגוריון בנגב, אשר מעוניינים ללמוד -"נתיב לאקדמיה" מיועדת למועמדים לאוניברסיטת בן תכניתה

 גוריון בנגב.-סכם הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטת בן לשקלול ,לציון הפסיכומטרישלה יוכרו כחלופה 

 אנו פותחים תכנית לימודים ייחודית, המותאמת לסטודנטים הלומדים במכינה.

 

 םלוח זמני

 

 ביטול הרשמה  תאריכי הרשמה * תאריכי לימודים, כולל בחינות

 ** 02.11.17עד 

 ביטול הרשמה 

 ** 03.11.17 -החל מ

14.11.2017-03.06.2017 
 

29.10.2017-02.11.2017 
 

 הלימוד שכר מלוא חיוב הלימוד שכר מלוא החזר

 מאוחר יותר, בהתאם למספר נרשמיםההרשמה יכולה להסתיים מוקדם יותר, או להמשיך * 

 בדוא"ל בלבד ויעש והפסקת לימודים  ל הרשמהוטבי** 

 

 עות הלימודומקצ
 

 לאחת או יותר מהבחינות הסופיות לא יהיה זכאי לציון כללי בתכנית. יגשילומד, שלא 
 

 חשיבה מתמטית
 שעות בשבוע. השלמות יינתנו בימי שישי. 3, ימי שלישי או חמישי, שעות לימוד 65

 
 הרכב הציון 

   9%        מבדקים 4מתוך  3

 21%         בוחן אמצע 

 70%         מבחן סופי

 

 אקדמית אנגלית
 במהלך למדשי" רמות אקדמיותקורס "אנגלית בבלבד  ציון מועד א'בהרכב הציון ברכיב האנגלית יילקח בחשבון, 

  .בסמסטר א' מכינהה
 

 הרכב הציון 
 100% קורס אנגלית רמות אקדמית, סמסטר א' )לאחר מועד א בלבד(בהציון הסופי במכינה, 

 
 אוריינות עברית

 קורס "אורינות אקדמית", שילמד במהלך המכינה.בבלבד  'ציון מועד אבהרכב הציון ברכיב המילולי יילקח בחשבון 
  

 הרכב הציון 
 30%   (בלבד )לאחר מועד א אורינות אקדמיתבקורס הציון הסופי במכינה 

  70%   נתיב לאקדמיהבחינה משותפת עם הלומדים בתכנית  – מבחן סופי



 

 
 

 מידע כללי
 

 חישוב הציון
  יעובדו ויוצגו באופן השקול לציוני הפסיכומטרי. ציוני התכנית

 
 סילבוס

. מומלץ לעיין בהם לפני ובאתר הקורס של כל מקצועות הלימוד נמצאים באתר המרכז , הסילבוס,תכנית הלימודים
 ההרשמה.

 
 והמבחנים הלימודשפת 

יתקיימו בשפה העברית, ומתקיימים במועד אחד  אקדמיתהלימודים והבחינות בחשיבה מתמטית ואוריינות כל 
 בלבד.

 
 מיקום הלימודים

 האוניברסיטה: יקמפוסשני יתקיימו ב והמבחנים הלימודים
הליכה מהתחנה המרכזית דקות  10, מול בית המלון "לאונרדו" )מרחק 1ברחוב הנרייטה סאלד קרית טוביהו, 

 .ותחנת רכבת מרכז ב"ש(
 .קמפוס מרקוס, בכניסה הצפונית לבאר שבע )גשר הליכה לתחנת רכבת צפון ב"ש(

 
 ותשלוםעלות 

 לתכנית "נתיב לאקדמיה" תלמידי המכינה פטורים מדמי הרשמה –דמי הרשמה 
  ₪  1,600 –עלות הקורס 

 .עלות הקורס כוללת את הבחינות
 הפיקדון הצבאי. ניתן לשלם עם

 
 מערכת שעות ולוח בחינות

  הלימודים.לתחילת באתר המרכז סמוך  םיפורסלוח בחינות 
 שעות בשבוע. השלמות יינתנו בימי שישי. 3ג' או ה',  יתקיימו בימים: הלימודים מערכת שעות

 בימים שיש מבחנים של המכינה, לא יתקיימו לימודים.
  לימודים עומסלביטול שיעורים בשל  ותבמהלך התכנית בקשלא יתקבלו 
 

 בבחינותהתאמות 
  .בבחינות יידונו בוועדה ממקצועית, שתוקם לצורך אישור האבחונים, לבעלי אבחון תקף של מת"להתאמות 

 
 נוכחות בשיעורים

 הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
 

 הרשמה לאוניברסיטה
גוריון בנגב על בסיס ציוני -מסיימי התכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן

, שישוקללו יחד עם ציוני בחינות הגמר )השלים בהצלחה(/תעודת המכינה של אוניברסיטת בן גוריוןהבגרות
 הקבלה לכל מחלקה הנקבעים מידי שנה.ומועדי בקורסים בתכנית, ובהתאם לתנאי 

על הלומד לבדוק בידיעון ההרשמה את  .הרישום לאוניברסיטה ובירור תנאי ומועדי ההרשמה באחריות הלומד
 להתקבל. הרוצ הואמועדי ההרשמה ותנאי הקבלה למחלקה אליה 

גוריון בנגב בלבד. האוניברסיטה אינה אחראית לקבלת -נית תקפה להגשת מועמדות לאוניברסיטת בןהתכ
 מועמדים על בסיס תכנית זו במוסדות אחרים.

 
 תוקף

 .שנים 10 -תוקף הציון ל
 

 ההרשמה לתוכנית הינה מקוונת. 
 .מסלול ייחודי ללומדים במכינה בר על הרשמה באתר המרכז בלשונית להרשמה/נתיב לאקדמיהקישור והס

 לחץ כאןלהרשמה לקישור ישיר 

http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/Alternative-psychometric-reg.aspx

