
 

 פסיכומטריה ציוןחלופה ל תכנית -"נתיב לאקדמיה" 

 פ-תשבשנה"ל  מדעי הטבע והחיים/לסטודנטים במכינה למדעים מדויקים והנדסה

מידע על התכנית ניתן לקרוא באתר ובשנתון המרכז ללימודים קדם אקדמיים, חשוב לקרוא מידע זה לפני 

 הרשיום לתכנית.

הרישום לתכנית זו מחייב רישום  "פבמכינה בשנת הלימודים תש הלומדים לסטודנטים לתכנית מיועדת ההרשמה  ✓

  ל בעלי פטור מאנגלית ע"ס הסיווג.לאנגלית רמות אקדמיות במסגרת המכינה בסמסטר א בלבד, כול

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

 יתמלאו.

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

 

 לרישום לתכנית  לוח זמנים

 ביטול הרשמה  תאריכי הרשמה * תאריכי לימודים, כולל בחינות

 **   06.11.19עד 

 ביטול הרשמה 

 ** 07.11.19 -החל מ

12.11.19-12.06.20 
 

8-22.09.19 

, על הרשמה מאוחרת

חשבון מקום פנוי תתקיים 

 28.10.19-ב

 

 הלימוד שכר מלוא חיוב הלימוד שכר מלוא החזר

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

 דוא"ל בלבדבכתב באמצעות ה** ביטול הרשמה והפסקת לימודים יעשו 

 

 וציונים הלימודעות ומקצ
 )גם אם נכללה במסגרת הלימודים במכינה( במועד א', לומד, שלא ייגש לאחת או יותר מהבחינות הסופיות

 . בתכניתלא יהיה זכאי לציון כללי 
 נתיב" תכנית ציוני עם יחד יפורסמו אלו ציונים. המכינה ציוני לפרסום קשורים אינם" לאקדמיה נתיב" תכנית ציוני פרסום

 בסכם אותם לשקלל במכינה שלומד למי שיאפשרו כך רישום למדור יועברו הציונים. באביב בסמסטר שמתקיימת" לאקדמיה

 .במכינה' א מועדי תוצאות עם באוניברסיטה המחלקות לאחת הקבלה
 

 חשיבה מתמטית
 הלימודים והמבחנים )בוחן אמצע ומבחן סופי( בנוסף ללימודים במכינה

 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
 

 רמות אקדמיות אנגלית
 אין שעות לימוד או מבחנים נוספים , בסמסטר א' בלבד..לימודי המכינהבמסגרת של קורס זה מתקיימים  הלימודים 

 . ציון מועד א' בלבדבהרכב הציון ברכיב האנגלית יילקח בחשבון, 
 

 הרכב הציון 
 100% )לאחר מועד א בלבד(ת, סמסטר א' וקורס אנגלית רמות אקדמיבהציון הסופי במכינה, 

 

 אוריינות עברית
 הלימודים במסגרת המכינה, אין שעות לימוד נוספות. הלומדים ייגשו למבחן סופי נוסף במסגרת נתיב לאקדמיה

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

 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 שפת הלימוד

 יתקיימו בשפה העברית, ומתקיימים במועד אחד בלבד. אקדמיתאוריינות בהלימודים והבחינות בחשיבה מתמטית וכל 
 

 לימודי אנגלית לבעלי "פטור אקדמי"
 "מתקדמים ב'" מחוייבים להירשם לקורסלומדים בעלי סיווג "פטור" באנגלית מציון מבחן פסיכומטרי / אמי"ר / אמי"רם 

לא יהיו מחויבים בנוכחות בקורס, אך יהיו מחויבים בכל המטלות, הבחנים . הם במסגרת המכינה באנגלית בסמסטר א'
 .Moodle הקורס להתעדכן במטלות באתר אחריות הלומד. והמבחנים

 
 ותשלוםעלות 

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

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

 
  – מערכת שעות ולוח בחינות

  לתחילת הלימודים.באתר המרכז סמוך  םיפורסלוח בחינות 
 שעות בשבוע. השלמות יינתנו בימי שישי. 3ג' או ה',  יתקיימו בימים: הלימודים שעותמערכת 
  מבחנים של המכינה, לא יתקיימו לימודים. בהם מתקיימיםבימים 

 לימודים לביטול שיעורים בשל עומס ותלא יתקבלו במהלך התכנית בקש ✓
 

 דפים הבאיםב – רישום לקורסים / כיתת לימוד
 23:59 ועד שעה 09:00שעה מ 07.11.19ביום ה' :  תאריכי הרישום לקורסים

 23:59בשעה  11.1914.' העד יום ו 09:00בשעה  11.1910.', אמיום : תקופת שינויים

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

 
 נוכחות בשיעורים

 הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
 

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

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

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

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

 
 תוקף

  .שנים 10 -תוקף הציון ל
 
 



 

 
 לקורסים / כיתת לימודרישום 

 .תש"פ בחשון כ"א 19.11.19 ג'שבוע הלימודים יחל ביום 

 , על פי מערכת השעות של הכיתה אליה נרשם.19-21.11.19-כל לומד יתחיל לימודיו בשבוע של ה

 ייעשה באופן עצמאי ובאחריות הלומד באמצעות אתר האינטרנט. )רישום לכיתת לימוד( הרישום לקורסים

 בכל כיתה. לכיתת לימוד על חשבון מקום פנויהרישום 

 
 לתכנית.  רישום לקורסים יתאפשר רק למתקבלים ששילמו את שכר הלימוד

 תשלום שכר לימוד בכרטיס אשראיבקישור:  ניתן לשלם את שכר הלימוד
 

 23:59 ועד שעה 09:00שעה מ 07.11.19ביום ה' :  לקורסיםתאריכי הרישום 

 23:59בשעה  11.1914.' העד יום ו 09:00בשעה  11.1910.', אמיום : תקופת שינויים

 

 מעבר לתאריכים אלו כל רישום/שינוי במערכת השעות יגרור אחריו קנס כמקובל באוניברסיטה.

   לחץ כאן םלרישום לקורסי

 

 הסבר רישום לקורסים:

 כיתת לימוד בחשיבה מתמטית בלבד.הרישום האינטרנטי לקורסים הוא על פי 

 , וכן הלאה2" = כיתה 2, "דגם 1" = כיתה 1"דגם 

 בבחירת הדגם לכיתת הלימוד, יתווסף אוטומטית לכל נרשם המבחן הסופי באוריינות אקדמית 

  (504-5-0012)מספר קורס 

 הנחיות לרישום באתר ההרשמה: 

 הכניסה למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמא  .1

 )בצד ימין( בחירה ב"רישום מתכונת" .2

 לבחור את הכיתה הרצויה.מופיעים למעלה דגמים. כל דגם מייצג מספר כיתה. יש  .3

 "שגר בקשה" .4

"מצב רישום לקורסים", ולבדוק שאלו אכן הקורסים, בלבחור בצד ימין  –בדיקה שהרישום בוצע בהצלחה  .5
  ואם יש צורך לבטל או לשנות.

 צורה מוסדרת.לצאת ב .6

 ולבחור את הדגם הרצוי. "רישום מתכונתיש ללחוץ על ", ובהתאם למקום פנוי בכל כיתה, שינוי קבוצת לימוד .7

 

מערכות השעות יכולות להשתנות במהלך או לפני הלימודים, ובהתאם לשיקולי המערכת. לא יתקבלו בקשות לשינוי 
קבוצה או ביטול הרשמה בגין סיבה זו. על כל שינוי חד פעמי או קבוע יבוא עדכון ב"לוח ההודעות" באתר המרכז. 

 מומלץ להתעדכן מעת לעת.

  

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/bi/
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns


 

 ותמערכת שע

 כיתות לימוד, בימים שלישי או חמישי אחר הצהריים. שיעורים בודדים יתקיימו בימי שישי. 5במסלול זה ייפתחו 
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מבחן סופי אורינות אקדמית
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בוחן אמצע חשיבה מתמטית


