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 קביעת רמת הסיווג באנגלית

אם פסיכומטרית/נתיב לאקדמיה/אמי"ר/אמיר"ם.  רמת הסיווג באנגלית תקבע על סמך ציון קודם בבחינה

יווג יכולתו לרמת אנגלית הוא הגבוה מבין לנבחן יש ציונים ממספר מבחנים שונים, הציון הקובע לצורך ס

 כולם

"ם לפני תחילת , יוכל להיבחן בבחינת אמירסיווגמי שאין ברשותו ציון קודם, או מבקש לנסות ולשפר את ה

 הלימודים. מועדי בחינה וקישור להרשמה לבחינה בסוף דף מידע זה.

ני בחינהציו  

במידה , ובתנאי שהציון לא נחסם על ידי הנבחן. מגיעים ישירות למערכת האוניברסיטאיתהסיווג  נתוני 

את הציון  שיעבירועל המועמד לפנות למרכז הארצי לבחינות והערכה, ולבקש  –וקיימת חסימת ציון 

אנו לא מקבלים אסמכתאות מהלומדים. גוריון בנגב.-לאוניברסיטת בן  

 פירוט רמות הסיווג באנגלית

. ציונים אלו שקולים גם לציון בפרקי האנגלית 150-ל 50הציונים במבחן אמי"ר ואמיר"ם שקולים ונעים בין 

דמיה".או בציון המשוקלל של תכנית "נתיב לאק במבחן הפסיכומטרי  

רמה אקדמית באנגלית על פי סיווג 

הלימודים לפני תחילת  

בחינה רכיב האנגלית בציון ב

 נתיב לאקדמיה אובפסיכומטרית או 

אמיר"ם  אמי"ר או  

 50-69 טרום בסיסי א

 70-84 טרום בסיסי ב

 85-99 בסיסי

 100-119 מתקדמים א

 120-133 מתקדמים ב

 134-150 פטור

 

 מהלך הלימודים באנגלית בתכנית

לימודי האנגלית במסגרת תכנית "נתיב לאקדמיה" יתקיימו בחלוקה לקבוצות, על פי רמת הסיווג באנגלית של 

 כל לומד.

 פעמים בשבוע  X 2שעות  4שעות פרונטליות:  8ילמדו  א טרום בסיסי

 שעות מקוונות מהבית 2שעות פרונטליות, פעם אחת בשבוע +  4ילמדו  טרום בסיסי ב, בסיסי

 שעות פרונטליות, פעם אחת בשבוע 4ילמדו  מתקדמים א, מתקדמים ב

 הרמה הנדרשת בהרשמה לאוניברסיטה

למעט בקמפוס  ,לפחות בסיסילימודים באוניברסיטה היא הרמה הנדרשת באנגלית כתנאי להתחלת ה

ה טרום בסיסי ב )ישנן מחלקות שבהן קיימת דרישה לרמה גבוהה מאילת, שם הקבלה תתאפשר גם מר

.יותר(  

סיטה גם אם רמועמדים שסווגו מתחת לרמה הנדרשת באנגלית, לא יוכלו להתחיל את לימודיהם באוניב

                                                                 עמדו בדרישות הקבלה אחרות.
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 בחינה סופית בקורס

 כל לומד ייבחן במבחן הסופי על פי הרמה האקדמית לה הוא סווג בתחילת לימודיו.בתום הלימודים, 

 המבחן הסופי בקורס הינו מבחן של רמות אקדמיות, אשר יאפשר, לקראת הלימודים באוניברסיטה, מעבר

  .של רמה אקדמית אחת

שאליו כל לומד יוכל להגיע, הוא של  ברכיב האנגלית , מקסימום הציוןבתום הלימודים לאחר המרת הציון

טווח  56  -בציון הסופי בקורס. במידה והציון הסופי בקורס נמוך מ 56הרמה הבאה, ובתנאי, שקיבל לפחות 

 הציונים יהיה של הרמה הנוכחית.

משפיע, בהתאמה, על הציון הכללי בתכנית.ציון רכיב האנגלית   

דילוג רמהמבחן  –טרום בסיסי א   

של  לאחר מועד א' , אשר יהיה לו ציון סופי בקורסבתחילת הלימודים לומד המסווג לרמה טרום בסיסי א'

.טרום בסיסי ב' -רמה אחת מעל , יוכל להיבחן במועד ב' במבחן של 80לפחות   

טרום בסיסי ב' ללא שכלול  -הרמה על פי המבחן של  100%יון בקורס יהיה הצ, במועד ב'ומעלה  56בציון 

טרום בסיסי א', ובשכלול של רמה  הציון בקורס יהיה על סמך מועד א' ומטה במועד ב',  55בציון  ציון כיתה.

 ציון הכיתה, על פי הרכב ציון הקורס.

ד, ולא לציון התכנית "נתיב לאקדמיה". ציון הסיום לאחר מועד ב' יהיה תקף ללימודים באוניברסיטה בלב  

 לא יהיה מבחן דילוג רמה למסווגים ברמות אחרות.

 בעלי פטור באנגלית

י תחילת נאנגלית בתכנית, לפהיוכלו להיבחן בבחינת פטור מלימודים במקצוע  בעלי פטור באנגלית

ווה פטור מלימודי אנגלית במסגרת התכנית. יה 85 של כל מחזור לימוד. ציון בבחינה של לפחות הלימודים

הוא שיחושב ברכיב האנגלית, וישפיע בהתאמה על הציון הכללי. ציון בבחינה בציון  הציון שיתקבל בבחינה

ומטה יחייב לימודי אנגלית ברמה מתקדמים ב ועמידה בכל מטלות הקורס, כולל נוכחות. 84  

תתקיים ביום  פ"אתש אביבבחינה למתקבלים לסמסטר הבחינה תתקיים במועד אחד לכל מחזור לימוד. ה

אין חובה לגשת לבחינה, אלא רשות, ולבעלי פטור בלבד. מי שיש לו פטור ולא . 17:30, בשעה 24.1.2021', א

 ייגש לבחינה, מכל סיבה שהיא, יהיה עליו ללמוד בקורס ברמה מתקדמים ב.

.(21.1.2021-20 -ב) הרישום לבחינה במהלך הרישום לקורסים  

בתאריכי הרישום  יידעלמבחן אמיר"ם, ולא  ייגש. מי ש0070-5-504ום לבחינה הוא מספר הקורס לריש

עליו להירשם לבחינה, ובמידה ואינו מגיע לרמה הנדרשת לשלוח מייל  –אם יהיה ברמת פטור  לקורסים

 לביטול הרישום.
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  ר"םאמיבחינת להסבר והרשמה 

רצי לבחינות והערכה, אשר מסווגת לרמות לימוד זו בחינה ממוחשבת באנגלית של המרכז הא אמיר"םבחינת 

 באנגלית. אקדמיות

 מי שאין בידו ציון של בחינה פסיכומטרית / נתיב לאקדמיה / אמי"ר  – חייבים לגשת לבחינה

 מי שיש בידו ציון של בחינה פסיכומטרית / נתיב לאקדמיה / אמי"ר  –)אך לא חייבים(  מומלץ לגשת לבחינה

. אין התאמות אמיר"םבבחינת ה -פי החלטת המרכז הארצי לבחינות והערכה על  –לתשומת לבכם 

מומלץ לו לגשת למבחן אמי"ר  ,מי שמעוניין לקבוע/לשפר את רמתו האקדמית באנגלית, ואשר זכאי להתאמות

 דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 

 

.נעשים באופן מקוון אמיר"םתשלום והרשמה לבחינת   

הבחינה תתקיים בתאריכים 13.1.21, 14.1.21 ו-24.1.21 בין השעות 10:00-15:00. אורך הבחינה-שעה. 

הזמנות לבחינה עם תאריך ושעת היבחנות אישית יישלחו בהודעת מייל עד סוף דצמבר 2020. לא 

 ניתן לבחור מועד בחינה.

₪. 252 –עלות הבחינה   

 

קישורי ההרשמה הינם אישיים, ואינם . למתקבלים לתכנית לסמסטר זה בדוא"ל חינה יישלחושורי הבקי

 להעברה

 

אמיר"ם בשל הנחיות משרד הת ובחינ אחד או יותר של מועד לתשומת לבכם, באם לא נוכל לקיים

תהיה ללא עלות. בחינה זו , נקיים בחינת סיווג פנימיתהארצי לבחינות והערכה,  הבריאות או המרכז

 בחלקה לא על מחשב, ושונה תהיה פיזית, הבחינה בלבד. גוריון בנגב-תקפה לאוניברסיטת בן

 .מבחינות הסיווג של המרכז הארצי לבחינות והערכה בהרכבה

 

 

 

 רף של המרכז הארצי לבחינות והערכה באחריותך וחובתך לקרוא את דף ההסבר המצו
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