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,  יםיאקדממרכז ללימודים קדם  ב  םות והלומדיהלומדלקהילת  הצטרפותך  ברכות חמות עם  

 .גוריון בנגב-אוניברסיטת בן ב

 הלימוד במרכז.  תוכניותבאחת מהקשור ללימודיך  חיוני שבידך מכיל מידע  השנתון

 .הלימודים  במהלךמענה לרשותך לכל  ,ואניהצוות המנהלי , האקדמי הצוות

אלו שתתפרסמנה כן  , ובמסמך זהלקרוא ולדעת את התקנות וההוראות המפורטות  חשוב  

   .באוניברסיטה על ידי הגופים המוסמכים

,   האלקטרוני  בדואר  שתשלחנהאחר ההודעות  ולהתעדכן  לעקוב    עליך  ,במהלך הלימודים

 . קדם אקדמייםהמרכז ללימודים באתר האוניברסיטה ובאתר ובאפליקציה 

את הזכות להכניס שינויים   לעצמם  יםשומר  קדם אקדמייםהמרכז ללימודים  האוניברסיטה ו

הנהלים לגרוע    , תאריכי הבחינותבכל התקנות,  או  לשנות  להוסיף  וכן  הלימוד,  ותוכניות 

 פרטים, הכלולים בשנתון זה. 

  בלימודיך באוניברסיטת והצלחה רבה    לך שנת לימודים נעימה  יםמאחל  צוות המרכז ואני

 . גוריון בנגב-בן

 

 

 טל חיימוביץ רפאלי 

 מנהלת המרכז 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  אופןשינויים, בין היתר בוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הא

,  הלימודיםחומר הלימוד, בתאריכי תחילת וסיום , ובמתכונת הבחינות  ההוראה

בשעות הלימודים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של 

שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפני תחילת הלימודים או  

במהלך השנה, לפי שיקול דעתה, ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת  

. או כלפי המועמדים ללמוד בה לומדיההתחייבות כלשהי כלפי   

  



 

 

 אוניברסיטהה אודות  .1

 

 במטרה לקדם את פיתוח הנגב.   הוקמה על ידי ממשלת ישראל  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 יות וסטודנטים סטודנט  20,000  ככיום, האוניברסיטה היא מרכז חשוב להוראה ולמחקר.  

והחברה,   ,לומדים בפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הבריאות, מדעי הטבע מדעי הרוח 

 שם קרייטמן. -ניהול ובית הספר ללימודי מחקר מתקדמים על

מכון הננו, המהווה תשתית מחקר מוסדית לטובת קידום הפעילות  כן כלולים באוניברסיטה  

באוניברסיטה,   הננו  בתחומי  והאקדמית  בנגב, המחקרית  לביוטכנולוגיה  הלאומי    המכון 

הספר הבינלאומי ללימודי מדבר    -  שם יעקב בלאושטיין, בית  -המכונים לחקר המדבר על

 .גוריון -בןות ומורשת גוריון לחקר ישראל, הציונ -על שם אלברט כץ ומכון בן

 לאוניברסיטה קמפוסים בבאר שבע, שדה בוקר ואילת. 

 למעורבות חברתית ולקידום ההשכלה הגבוהה.   האוניברסיטה מחויבת למצוינות אקדמית,

האוניברסיטה נמצאת היום בתקופת צמיחה אדירה שבאה לידי ביטוי, בין השאר, ביצירת   

על שהן  והוראה  למחקר  חדשות  תחומיות  -מסגרות  ורב  מחויבותה פקולטיות  במסגרת 

ישראל. מדינת  של  הדרומית  הגיאוגרפית  הפריפריה  משתפת    לפיתוח  האוניברסיטה 

טק בתכנון וביצוע של רובע -בפיתוח פארק ההיי  נוספים  פעולה עם העיר באר שבע וגורמים

בית החולים, האוניברסיטה, פארק ההיי  החדשנות בין  ועולם  - שאמור לחבר  היזמות  טק 

 . למוקד להתחדשות עירונית ולהפוך

  קהילתיים.-האוניברסיטה ממשיכה לקדם פרויקטים חברתיים

 גב. בנ ייחודיותדגש מיוחד יושם, כפי שהיה עד עתה, על קידום אוכלוסיות 

ו החברה  בחיי  ידועה  גוריון  בן  ואלפי  אוניברסיטת  חלק סטודנטיות  לוקחים  סטודנטים 

וייזוםשונות    תוכניותב מעורבות  חברתית,  בנוסףלעשייה  הקמפוס   ולחיי  ללימודים  , 

 העשירים. 



 

 

 בית היאס -אודות קמפוס קריית טוביהו .2

 . היאסבית    הנוסף  בשמו, או  טוביהוללימודים קדם אקדמיים ממוקם בקמפוס קריית    המרכז 

 ס".אהי" על ידי ארגון שנות החמישים של המאה העשריםב באר שבעהוקם ב בית היאס

 ,לאנשי מדע כמקום מגורים המקום שימש , בעיר באר שבע העדר מלון ברמה נאותהב

  . מהנדסים ומומחים שעבדו בפיתוח באר שבע והנגב

למדעי הטבע שיהווה את הגרעין הראשון לאוניברסיטה לשמש כמכון  דבית היאס נוע

יל  אשר על שמו נקרא כיום הרחוב שמוב ,מנחם קרויצר מנהלו הראשון היההמקומית . 

 אל מבואת המבנה.  

רכשה עיריית באר שבע   1965לימים הפך בית היאס למלון הראשון בעיר באר שבע, ובשנת  

את הבניין, כדי שישמש לפעילותו של המכון להשכלה גבוהה  (  דוד טוביהו )בראשותו של

 , שכללה את כבר באותה שנה נפתחה שנת הלימודים הראשונה במסגרת המכון ב.  בנג

 בארץ.  המכינה הראשונה

גוריון  -אוניברסיטת בן מספר שנים המכון הוסב בצורה רשמית לאוניברסיטה, היא  כעבור

  .בנגב 

 והוגדר כמבנה לשימור כיום , המבנה שייך לאוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

https://www.hamichlol.org.il/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.hamichlol.org.il/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://www.hamichlol.org.il/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95
https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
https://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91


 

 

 קדם אקדמייםהמרכז ללימודים אודות  .3

 המרכז  חזון
 

ויאפשר הזדמנות שווה להשכלה גבוהה לכל אחת   המרכז ללימודים קדם אקדמיים ינגיש

 ואחד. 

לשינוי   והזדמנות  האקדמי  לעולם  גשר  יהווה  ובכך  לתלמידיו  וליווי  תמיכה  יעניק  המרכז 

 מסלול החיים. 

 המרכז גאה להיות חלק מחזונה של האוניברסיטה המקדמת אוכלוסיות ייחודיות בנגב  

 מסלולי הלימודים במרכז 
 

 :לימוד מסלולי מגוון יםבמסגרת המרכז מתקיימ 

ללימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון    יםות.מטרתן להכין מועמדש   ,מכינות  ❖

המכינה מהווה חלופה לתעודת הבגרות בשקלול סכם תעודת  .  ובמוסדות להשכלה גבוהה

 . תואר לרפואהלהוציא הקבלה לאוניברסיטה , 

והשלמהריענון,  קורסי    ❖ ר  ,קדם  והכנה  ישמטרתם  לתואר ראשון ות.למתקבלענון   , ים 

י נים בריענון הידע לפות.מעוניינהמים או  הודעת הקבלה בקורסים מסויעל פי    יםות.המחויב

  תחילת שנת הלימודים.

  ולמי   שעברית אינה שפת אימם  ,.יותים ולסטודנטיםות.עמדו, מיועדים למעברית  קורסי  ❖

לשפר ים  ות.מעוניינההאקדמית אינה מספקת להרשמה לאוניברסיטה, או    רמת העבריתש

 את הרמה לפני תחילת הלימודים באוניברסיטה. 

האקדמית  האנגלית    ת, מיועדים למי שרמקורסי אנגלית אקדמית ללומדים חיצוניים  ❖

לשפר את הרמה לפני תחילת    המעוניינות.יםאינה מספקת להרשמה לאוניברסיטה, או  

 הלימודים באוניברסיטה. 

לאקדמיה"  ❖ לפסיכומטרי(  "נתיב  למועמדה  תוכנית  ,)חלופה  ים  ות.מיועדת 

בן בנגב,  -לאוניברסיטת  לציון  ות.מעוניינ  אשרגוריון  חלופה  יהוו  שציוניו  קורס,  ללמוד  ים 

   .ברסיטהיבשקלול הקבלה לאונ הפסיכומטרי



 

 

הבדואית בנגב, שמטרתה שיפור סיכויי    לאוכלוסייה תכנית המיועדת    "שער לאקדמיה",  ❖

   ללימודים לתואר ראשון.והכנה הקבלה 

ים לאוניברסיטת בן ות.תכנית המיועדת למועמד  ,  "הכנה לאקדמיהשנת    –מומנטום  "  ❖

במטרה לשפר את    בעיר רהט,  תיכוןתקופת הים בתכנית זו מ ות.ממשיכ גוריון בנגב, אשר  

 . לימודי התואר הראשון והכנה לסיכויי הקבלה 

ולעולים חדשים שעלו במהלך    –   "עולים לאקדמיה"  ❖  2022התוכנית מיועדת לעולות 

בלארו רוסיה,  )כגון:  רוסית  דוברות  בגילי  ממדינות  ואוקראינה(,    ומבקשות.ים   27-17ס 

 .  גוריון בנגב -ללמוד לימודים אקדמיים לתואר ראשון בהנדסה ומדעי הטבע באוניברסיטת בן

 

 הסגל האקדמי 
 

 "ו"נתיב לאקדמיה המכינה תכניותראשת    אן ברנהייםפרופ' 

 "שנת הכנה לאקדמיה   –"מומנטום    ו  "שער לאקדמיה"  תכניותראש    וראפרופ' יבחר גנ

 לימודי המתמטיקה  אקדמית  רכזת   ד"ר אירנה לרמן 

 לימודי פיזיקה אקדמי רכז     ד"ר יעקב ביטון

 לימודי אנגלית אקדמית רכזת     נגן תמרגב' 

 עברית אוריינות וההלימודי אקדמית רכזת   פרומקין מריםגב' 

 

 על ידו.  יםע"י הרקטור ומתמנ יםהאקדמי, נבחר הצדעל  ים, אחראיבמרכז ראשי התכניות

 וצוות מורים ותיק ומיומן.   .תרכזיש  ,לכל מקצוע

 אוניברסיטה. הבמחלקות  האקדמי הסגל חברי רכזי המקצועות נבחרים מתוך 

על  הרכזים   ומתן   תוכניתאחראים  השונים  במקצועות  הציון  הרכב  הבחינות,  הלימודים, 

 ציונים סופיים.   

  



 

 

 המנהלי הסגל 
 

 מרכז מנהלת ה       טל חיימוביץ רפאלי    

 מנהלת המרכז עוזרת     רינה עמר 

  לימוד תוכניותרכזת     מורן אבטבי 

 "שער לאקדמיה"  תוכניתרכזת    טל אלוני 

 יועצת לימודית/חינוכית     פרגאושרית 

 יועצת לימודית/חינוכית    מעיין ללזרי 

 יועצת לימודית/חינוכית  בתסאם אבו גיליוןיא

 לענייני סטודנטיםרכזת    סומר  ילנה

 לענייני סטודנטיםרכזת    תמי הרטמן 

 רכזת מלגות ומנהל תלמידים  נירית פרומרמן 

 

 עומדת מנהלת המרכז ללימודים קד"א.  ,בראש הסגל המנהלי

קשר שוטף עם הסגל האקדמי קיום    ,הפעלת המרכז וביצוע משימותיו  -בתחום אחריותה  

 ושיפור  ההוראה. , מעקב שוטף אחר מערך הלימודים והדרכים לפיתוח הלומדיםועם נציגי 

לימוד ופיקוח על  ה   תוכניותהכנת תוכניות עבודה ותקציבים,  מנהלת המרכז אחראית על  

קשר עם המוסדות השונים הקשורים למרכז, הן המוסדות הפנים אוניברסיטאיים,  ה,    ביצוען

כ חיצוניים  מוסדות  גבוהה  :גוןוהן  להשכלה  הביטחון, ,  המועצה  משרד  החינוך,  משרד 

 .ועוד עמותת הישגיםהיחידה להכוונת חיילים משוחררים, 

אחראית על הכנת מערכת השעות וביצועה, תיאום לוח הזמנים   –  מנהלת המרכזעוזרת  

  .סטודנטים לאורך שנת הלימודים השל הבחינות וטיפול בציוני 

 

, במרכזעוץ והכוונה לבחירת מסלולי הלימודים  יאחראיות על יהמרכז  יועצות    – מערך הייעוץ  

מידע לגבי המשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה, מעקב אחר ההישגים הלימודיים של  

 ומתן מענה לצרכים אישיים ייחודיים.הלומדים 



 

 

הכנת מערכת שעות, הכנת לוח הבחינות, קיום קשר אחראיות על    –לימוד    תוכניותרכזות  

 ים יותיאום עם מוסדות פנים אוניברסיטא רציף עם הסגל האקדמי

סטודנטים   לענייני  תלמידיםרכזות  ומנהל  המלגות  מתן  –  ורכזת  על  על מידע    אחראיות 

דווח  ובדיקת    ,, קליטת סטודנטיםהלומדיםברישום  טיפול  הקבלה,    תנאיו  מסלולי הלימודים

 .טיפול בכל הקשור למלגות הפסקת לימודים ו ,, ציוניםנוכחות

 

 מוסדות המרכז 
 

  עדת הוראהוו❖

לכל    .וסגל מינהלי ם אקדמיים  רכזיראשי התכניות,  בו חברים    המרכזגוף אקדמי וארגוני של  

ועדת הוראה ייעודית למסלול. יש מקרים שחבר סגל משתתף ביותר    קיימתמסלול לימודים  

שינוי   ,הלימודים  תוכנית מובאות לדיון הצעות חדשות הקשורות לבפני הועדה    מועדה אחת.

 וטיפול בבקשות חריגות.  קיימות תוכניות

 

 הליך ערעור על החלטה אקדמית או מנהלתית❖

ועדה ושתטופל על ידי ה ,המרכז שלדואר אלקטרוני הפניה כתובת באמצעות  מתבצעת

 לימודיו.  תוכניתהמתאימה, בהתאם ל

 

  מסלולי המכינה – וועדת מלגות❖

 שחרורם ממועד בחוק הקבוע הזמן חלף שטרם אזרחי לאומי או צבאי שירות מסיימי

 לחיילים והקרן האגף כללי עפ"י קיום /לימוד שכר למלגת בקשה להגיש זכאים

 .משוחררים

מועמדים שלא שירתו בצבא או שירות לאומי זכאים גם כן להגיש בקשה למלגת שכר  

  . על פי הכללים של ות"ת לזכאות בהתאם לימוד/קיום

 למלגה בקשות להגשת אחרון מועד -אקדמיים קדם ללימודים למרכז יוגשו הבקשות

 .המרכז  באתר יפורסם



 

 

 להעביר וידאג הסטודנטים  ע"י שיוגש החומר כל איסוף לאחר מלגות ועדת יערוך המרכז

 .הממנים לגופים התוצאות את

 .הלימודים שנת פתיחת לאחר כחודש יימסרו לסטודנטים תשובות

 

 טיעון הסדרי❖

  ית,אוניברסיטא משמעת ועדת במקום וענישה פנימי דיון לקיים המרצה, ניתן בהסכמת 

לכל היותר    20% של משקל בעלת הינה עולה החשד, נה בגי ה, המטל  בהם במקרים

 ס. מהציון הסופי בקור

סגל מינהלי של  רכז המקצוע ונציג  וכחותבנה, .נוכחות התלמיד ב סדר הטיעון יתקייםה

 .תראש. במקרים בהם התלונה תוגש על ידי רכז המקצוע  ההסדר יתבצע בפני המרכז 

 התכנית. 

 :הבאים העונשים את להטיל ניתן במסגרת הסדרי טיעון

 נזיפה  קבלת •

 הלימודית  המטלה של פסילה •

 ות מטל /מטלה / בחינה/בוחן של פסילה •

 בקורס  אפס ציון שמשמעותה - קורס של פסילה •

 שהורשע  הסטודנט של שמו בציון תפורסם הדין פסק תמצית

 התכנית ראש בנוכחות מתאים טופס על יחתום הסטודנט ,טיעון הסדר ומתקיים היה

 יתועד. והטופס האקדמי הרכז או

מאשר ועדת משמעת, כדוגמא בהסדר זה אין אפשרות  מופחת טיעון בהסדר העונש

 .לומד להפסיק לימודים  או למנוע לימודים במחלקה בה הנך 

 .טיעון הסדר של החלטה על לערער אפשרות אין

  



 

 

   מידע ונהלים. 4

 כללי 
מועמד שהתקבל למרכז ללימודים קדם אקדמיים והחליט לא לממש את לימודיו  .1

על פי כללי ביטול והפסקת לימודים המפורסמים באתר  בכתבחייב להודיע על כך 

 המרכז.  

למזכירות המרכז.   בכתבלומד שהחליט על הפסקת לימודים, חייב להודיע על כך  .2

לבדוק את משמעות ההתחייבות  באחריות הלומד שמבקש להפסיק את לימודיו

 הכספית, בהתאם ללוח הזמנים המפורסם באתר המרכז. 

המופיע המרכז. במידה והסילבוס הקורס או באתר באתר  סילבוס קייםלכל קורס  .3

על ידי  הסילבוס שפורסם –באתר המרכז  שונה מזה המפורסם  באתר הקורס

 הוא התקף. באתר הקורס המרצה 

באחריות הלומד לבצע את ההרשמה ללימודים לתואר ראשון. מזכירות המרכז   .4

גוריון בנגב את -רסיטת בן ללימודים קדם אקדמיים תעביר למדור רישום באוניב

 ציוני סיום הלימודים במסלול שנלמד.  

מפרסום תוצאות  ימי עבודה 30  שלח ללומדים כיי תוכניתאישור סיום המכינה/ה .5

, בהן מתקיימים מועדי ב' תוכניותהערעורים של הבחינה האחרונה במסלול. ב

 , החישוב ייעשה על פי המועד האחרון. מועד מיוחד

במקביל להוצאת האישורים, המידע יועבר למדור רישום לצורך שקלול סכם   .6

הקבלה לתואר ראשון. הוצאת האישורים והעברת המידע מותנת בהשלמת כל 

החובות הכספיים לאוניברסיטה והחזרת ספרים שהושאלו מספריית ארן או 

 ממזכירות המרכז.  

לקבלו ללימודים  קבלתו של מועמד ללימודים במרכז, אין פרושה התחייבות .7

באוניברסיטה. הקבלה לאוניברסיטה הינה לפי הקריטריונים הנדרשים ומועדי 

ההרשמה בכל מחלקה, כולל ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה, המפורסמים בכל 

שנה באתר האוניברסיטה. תנאי הקבלה למחלקות השונות באוניברסיטה  

 משתנים לאורך כל תקופת ההרשמה. 



 

 

 
 

 ועדכונים הודעות  
 

במרכז  הודעות  המוזנת   לכתובת  ורק  אך  ל"בדוא  או   בכתב  יימסרו  ללומדות.ים 

 ידיעת   אי.  אישיתללומד.ת    נמסר  כאילו  ייחשב  המרכז  פרסםיש,  מידע  כל.  באוניברסיטה 

 .מאחריות הלומד.ת את משחררת אינה, שפורסם מידע

באוניברסיטה. האפליקציה   תללומד. גוריון בנגב אפליקציה המיועדת  -לאוניברסיטת בן 

MyBGU  זמינה להורדה עבור משתמשיiOS   כאןופירוט השימושים ואנדרואיד. להורדה  

  כאן"מידע ללומדים"  לשונית -נהלים וטפסים ניתנים לצפייה באתר המרכז

)מול בית  1קמפוס קריית טוביהו, רח' הנרייטה סולד הלימודים במרכז מתקיימים ברובם ב

 באתר המרכז . דרכי הגעה ויצירת קשר מפורטים כאן המלון "לאונרדו"( 

 
 תקנון משמעת הלומדים במרכז 

 

חינוכי מוסד  הינה  הלימודים -האוניברסיטה  והשכלה.  ידע  להקנות  שמטרתו  אקדמי 

באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הלומדים לבין המוסד על סגל מוריו ועובדיו. מהלומדים  

 . התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה כמוסד אקדמי ואת מעמד הלומד ל מצופה 

חל  והוא    ר השנתון של המזכירות  האקדמיתנמצא באת  המלא  תקנון משמעת סטודנטים

   כאן. את התקנון המלא ניתן להוריד גם על הלומדים במרכז ללימודים קדם אקדמיים

 
 המרכז לתלמידי והיעדרות נוכחות הלינ
 

 .במרכז ות והתלמידיםהתלמיד בהצלחת חשוב מרכיב הינה התלמידים נוכחות

 . מסלולי הלימודים במרכז בכל חובה הינה בלימודים הנוכחות

 כשפה ועברית אוריינות, אנגלית בשיעורי נוכחות❖

 .כספי החזראפשרות ל ללא  לימודיו יופסקו ,בשיעורים נוכח  יהיה שלא תלמיד

 הסבר ואישור יש להגיש ', וכו אשפוז, מילואים, כגון: החריג המסיב וחלה היעדרותבמידה 

 .תההיעדרו  חודש באותו

https://in.bgu.ac.il/computing/Pages/CommunicationAndInternet/android_ios.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/contactUs.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/stud_dicipline.aspx


 

 

 

 טום":נ"מומ ומסלול ""שער לאקדמיה מסלול, ותהמכינמסלולי  לתלמידי ❖

שעורי  כולל השיעורים הלימוד, בכל  מקצועותבכל  חובה הינה בלימודים הנוכחות

 .מעבדותהתרגול ושעורי ה

  .כל חודש נבדקת הנוכחות על פי דיווח נוכחות מהמרצים/מתרגלים  בתום

 .  המרצה/מתרגלנוכחותו.ה בכל שיעור סומנה על ידי  כי לוודא ט.ית הסטודנ באחריות

 .מהשיעור תייחשבו כהיעדרו שיעור באמצע  יציאה ו/או איחור

 . בחודש 80% לפחות בשיעורים נוכחותנדרשת 

 ."מאושרת היעדרות" 20% במסגרת נחשבת' וכו אשפוז, מילואים בשל היעדרות

 :יגההיעדרות חר ❖

הגורם המממן   רשאי  לכן, בלימודים תךלנוכחו בכפוף משולמים ושכ"ל קיום דמי מלגות

 . במידה ונוכחותך אינה מלאה להפעיל סנקציות 

שונות: הקפאת מלגת קיום, הקפאת מלגת שכ"ל, איפוס סיוע   סנקציות למממנים

 .והפסקת לימודים 

 . מחלה טפסי:  כגון לאישורים בכפוף תאושר 20% עד היעדרות

בצירוף חריגה מעבר לכך, בכל  לפנות בכתב ליועצת המכינה .יתבאחריות הסטודנט 

 תומכים, כגון: מילואים או אשפוז  אישורים

 .של ההיעדרות ועד ליום האחרון של החודש חודש באותו  יש להגיש את מכתב ההסבר

באמצעות טופס  "בקשה לאישור היעדרות" הנמצא באתר  מכתב ההסבר ניתן להגיש 

 כאןוניתן להורדה  המרכז ללימודים קדם אקדמיים

 מנומק בקשה מכתב המקוון בטופס למלא חשוב ולכן המממן לגורם מועבר הטופס

 .המממן  לגורם

ממן החליט להקפיא סיוע/לבצע איפוס או להפסיק את לימודיו בגין משה  סטודנט.ית

ביתרת שכר הלימוד, בהתאם לנוהל הפסקת לימודים, המפורסם באתר  יחוייב, היעדרות 

 כאן   המרכז

 . כאןמידע נוסף בנושא כולל פירוט סנקציות לתלמידי המכינה ניתן לעיין בכללי הנוכחות 

 .יתקבלו  לא חודש לכל 1-ה לאחר שיישלחו ואישורים בקשות

https://docs.google.com/forms/d/1tfmB5zK5-u4Bsu_pgKITJWwbC2_Oj6nW6zHl2kHcMHo/viewform?edit_requested=true
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/cancel-rules.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/attendance-rules.aspx


 

 

 אישורים 
 

 ,שירות  דמי  בתשלום  מותנית  התדפיס  קבלת.  ובאנגלית  בעברית  ציונים  תדפיס  להזמין  ניתן  

 .האוניברסיטה שתקבע בשיעור

  למד   שהתלמיד  בקורסים  הסופיים  הציונים  כל  יופיעו  התלמיד  של  הציונים  בתדפיס

 .הבקשה הגשת למועד עד ההוראה וועדת ידי על לו שהוכרו או בנגב גוריון בן באוניברסיטת

 . חלקי ציונים גיליון יינתן לא

יינתן ב "נתיב ועותקים ללומדים במסלולי המכינה    2-אישור סיום מכינה/תדפיס לימודים 

מפרסום תוצאות הערעורים של הבחינה האחרונה במסלול. ימי עבודה    30  -", כלאקדמיה

 בהן מתקיימים מועדי ב', החישוב ייעשה על פי המועד האחרון.  תוכניותב

אישור הלימודים שכולל את הציונים יישלח בדואר ישראל לבית הלומד, על פי הכתובת שרשם 

 עם הרשמתו. 

  ותמכינאישור לימודים ואישור סיום ללומדים לתלמידי מסלולי ה❖

גוריון  -ועדת ההוראה, מחליטה כל שנה על ציון התאמה לצורך שקלול הקבלה לאוניברסיטת בן

בתדפיס הציונים. הציון ייעודכן, במערכת מנהל התלמידים ויועבר למדור   לא יעודכןבנגב. ציון זה  

 גוריון בלבד. -רישום לצורך החלטות שקלול סכם הקבלה ללימודי התואר הראשון באוניברסיטת בן

    ,ל    0)בן    מאוני  ציון  כתוב  יהיה  הלימודים  באישורתלמיד מכינה שניגש לבחינה הסופית בקורס

100.) 

    יקבל אישור עם ציון "לא מהקורסים  יותר  אותלמיד מכינה שלא ניגש לבחינה הסופית באחד ,

 השלים". 

   -לומד יהיה זכאי לאישור סיום לימודים בתנאי שעמד בתנאים הבאים 

  סדי חייבות השתתפות  מילואים   או  מחלה  בגין  )היעדרויות  והמעבדות  השיעורים  בכל  רה 

 באישור מוסמך( 

  הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים 

 תשלומי שכר הלימוד למכינה/תשלומי מעונות  סילוק 



 

 

  ספרי לימוד, שניתנו בהשאלה  זרתהח 

 ספרית האוניברסיטה מ החזרת ספרים שהושאלו 

 .  כאןעותק נוסף של אישור סיום מכינה/תדפיס לימודים,  ניתן להזמין ולשלם 

 אישור סיום הלימודים בתוכנית "נתיב לאקדמיה" ❖

ימי עבודה מיום פרסום תוצאות הערעורים על הבחינה האחרונה    30  -כ   , לאחרתוכניתבתום ה

רישום תוכניתב למדור  ויועברו  ללומדים  הסופיים  הציונים  כולל  הלימודים  אישורי  יישלחו   ,

בן דבר-באוניברסיטת  לכל  פסיכומטרי  כציון  נחשב  הציון  בנגב.  ב  גוריון  .  גוריון -באוניברסיטת 

סיטה, יופיע תמיד הציון הגבוה מבין ציוני הפסיכומטרי/נתיב  בעדכון הנתונים שיתקבלו מהאוניבר

 לאקדמיה שיש ברשות הלומד. 

אישור הלימודים שכולל את הציונים יישלח בדואר ישראל לבית הלומד, על פי הכתובת שרשם 

 .עם הרשמתו, ובתנאי שהושלמו חובות שכר הלימוד

 . תוכנית יהיה זכאי לציון כללי בלומד, שלא ניגש לאחת או יותר מהבחינות הסופיות לא 

 אישור לימודים ואישור סיום ללומדים בקורסי עברית, שאינם סטודנטים ❖

 אישורים ישלחו בדואר ישראל,  ובתנאי שהושלמו חובות שכר הלימוד. 

 בתכנית שער לאקדמיה אישור לימודים ואישור סיום ללומדים  ❖

  תעודת סיום , יונפקוללימודים קדם אקדמיים המרכז" של שנת שער לאקדמיהתכנית " בסיום  

שער  בתכנית  שנלמדוהציונים יירשמו הציונים הסופיים בקורסים  בגיליון. וגיליון ציונים

 . לא יינתן גיליון ציונים חלקי. לאקדמיה 

אישור הלימודים שכולל את הציונים יישלח בדואר ישראל לבית הלומד, על פי הכתובת שרשם 

 הרשמתו. עם 

השתתפות סדירה בכל השיעורים והמעבדות )היעדרויות :  בתנאים הבאיםהזכאות תינתן  

, הגשת כל העבודות והתרגילים הנדרשים,  בגין מחלה או מילואים  חייבות באישור מוסמך( 

  ומחשבים ניידים   ספרי לימוד  זרתהח   ,תשלומי שכר הלימוד למכינה/תשלומי מעונות  סילוק

 ספרית האוניברסיטה מ חזרת ספרים שהושאלווה שניתנו בהשאלה

https://bgu4u22.bgu.ac.il/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP


 

 

 

 נוהל בקשה לקיצור/דחיית שירות מילואים 
 

 ללומדים במכינה ❖

פרטים  לברר  ניתן  הסטודנטים,  אגודת  ידי  על  נעשה  המכינה  לתלמידי  בבקשה  הטיפול 

 כאן ר משרד המילואים של אגודת הסטודנטיםבאת

אקדמית  .1 בשנה  במכינה  לסטודנט  המילואים  ימי  מכסת  מטכ"ל  פקודות  ע"פ 

שלו   לכן באחריות כל לומד לעדכן את יחידת המילואים  ,יום  12יולי( היא  -)אוקטובר 

מכינה. סטודנט שיציאתו לשירות מילואים עלולה לפגוע באופן העל קבלתו ללימודי  

את  לביטולו.  או  לקיצורו  שירותו,  לדחיית  בקשה  להגיש  רשאי  בלימודיו,  ממשי 

יום לפני    45  -הבקשה יש להגיש לאגודת הסטודנטים, מדור מילואים, לא יאוחר מ

ה טופס  את  ההתייצבות.  בצירוף בתאריך  לפקידת    לת"ם  להגיש  יש  הצו  צילום 

 המילואים בלשכת דיקן הסטודנטים.  

סטודנט שיקבל קיצור שירות מילואים, דחיית שירות או יוצא למילואים, חייב לדווח  .2

 בכתב למשרדי המרכז, ולהציג את האישור מהצבא לאחר חזרתו מהמילואים.

ימי    4-12  סטודנט הלומד באחד ממסלולי המכינה, שיוצא למילואים לתקופה של .3

עזר,   בשעורי  סיוע  לקבל  זכאי  יהיה    באותה   החונכים  לזמינות  בהתאםמילואים 

 . תקופה 

 

 ללומדים ב"נתיב לאקדמיה"❖

אינם סטודנטים, ולכן הזכויות החלות על סטודנטים, במקרה זה, אינן   תוכניתהלומדים ב

 תקפות. 

אנו ממליצים לעדכן את יחידת המילואים על תקופת הלימודים, בצירוף אישור הלימודים  

 . תוכנית ב

 

https://bgu4u.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%94/


 

 

 הוראות מדור חשבונות סטודנטים     –שכר לימוד  

 כאן לקבל   שכר הלימוד ניתן  אודות רוט יפהסברים ו

קדון"( על פי "חוק חיילים משוחררים" יוכל  י)"פ  למענק שחרורחייל משוחרר שזכאי  

ב  את  לנצל הלימוד  שכר  השלמת  לצורך  ללימודים   תוכניותהמענק  במרכז  השונות 

 כאן הסבר מפורט  .קד"א 

 כאן  המרכז באתר הפסקת לימודים והחזרים ניתן למצוא   נהלי

 .   הבנותדים לבדוק כללים אלו, כדי למנוע אי באחריות המועמדים והלומ

 כאן   ניתן לראות את פירוט התשלומים ונוהל החזריםתוכנית "שער לאקדמיה"  ללומדים  

 : סיוע  בשכ"ל ומלגות קיום ללומדים באחד ממסלולי המכינה ❖

ו החינוך  משרד  גבוהה,  להשכלה  והמועצה  במשרד לח הקרן  האגף  משוחררים  יילים 

לסטודנטהביטחון   ומלגות  בשכ"ל  סיוע  ולסטודנטיםמעניקים  זכאים   יות   שיימצאו 

 אלו.  גופיםלקריטריונים של ום ללילכבהתאם 

בלבד המכינה  ידי  על  מטופלות  הסיוע  למכינה    באמצעות  ,בקשות  ההרשמה  טפסי 

טפסי הבקשות לסיוע מועברים לוועדה מטעם היחידה מהווים טפסי בקשה למלגות.  ה

 . וות"ת משוחרריםלהכוונת חיילים 

ו לנתונים  בהתאם  הסטודנטים  בבקשות  תדון  הסיוע  שצורפלוועדת  ע"י    ומסמכים 

עד לבקשה    יצורפו אסמכתאותשלא    ככל  מובהר ש  הרישום למכינה.בעת  .ית  הסטודנט

  לסיוע לא תידון. הבקשה , יום פתיחת המכינהחודש מ

הסיוע   הלימודים  קבלת  בכללים  במהלך  בעמידה  האוניברסיטה  מותנית  ע"י  שנקבעו 

   בכל השיעורים. מלאה נוכחות ובמיוחד סעיף  והמוסדות המסייעים

ניתן להגיש עד שבוע מיום פרסום תוצאות וועדת  -  ערעור על תוצאות וועדת המלגות

בטופס ההרשמה. את הבקשה יש   בנתונים המופיעיםשינויים  וחלו במידה, המלגות

 . אסמכתאותלהגיש בכתב למשרדי המכינה, ובצירוף 

 

https://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/accounts/DocLib/pikadon-howto.pdf
http://cmsprod.bgu.ac.il/Units/kiosk/accounts/yshurim.htm
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/cancel-rules.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/gate4academy.aspx


 

 

  הלימוד שכר של ראשון תשלום ❖

על מנת להבטיח את מקומו    של שכ"ל,  הראשון  התשלוםלשלם את    במרכז  לומד.ת  על כל

לקורסים  בלימודים למענק  ולהירשם  קשר  )ללא  כלכלי  לסיוע  זכאי  שיהיה  סטודנט   .

ההחזר יינתן  השחרור(, יקבל החזר יחסי של המקדמה בהתאם לגובה הסיוע שייקבע לו.  

 בתום לימודיו במכינה. 

 :תשלומים נלווים❖

ורווחה. התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל   נלווים כוללים דמי אבטחה  תשלומים 

ממומני  )גם  )במהלך שנת  הסטודנטים  או שני סמסטרים  אחד  למדו סמסטר  אם  בין  ם(, 

  התשלומים הנלווים אינם נכללים במימון. הלימודים( ללא תלות בהיקף הלימודים ושכ"ל.  

ש מתבקשהמבקשים  רווחה  בתשלומי  אותו  לחייב  חשבונות   במדריךלעיין    יםלא  מדור 

 .   כאןסטודנטים 

  – הלומדים במכינה הממומנים והלא ממומנים המפסיקים את לימודיהם     כלמובהר ש

 יחויבו ביתרת שכר הלימוד, בהתאם לנוהל הפסקת לימודים, המפורסם באתר המרכז.

 

 , ביטוח בריאות , ארנונה ביטוח לאומי דמי  

. מובהר ודמי ביטוח בריאות    דמי ביטוח לאומי  לשלם  באחריות כל הלומדים.ות במרכז

ישולמו ישירות על ידי הלומדים.ות למוסד לביטוח לאומי ולא באמצעות שתשלומים אלו  

גבוהה  להשכלה  הלומדים.ת  המוסד  של  רשימות  מעביר  סטודנטים  חשבונות  מדור   ,

כינה בלבד לביטוח לאומי, באחריותכם.ן לדאוג לתשלום זה. ללומדים.ות במסלולי במ

למוסדות  ולשלוח  לקורסים  רישום  ותדפיס  לימודים  אישור  להוציא  מומלץ  המכינה, 

הקישור   ליחידת  בארנונה,  הנחה  לצרכי  שבע  באר  עירית  לאומי,  ביטוח  הבאים: 

 .במילואים 

 

 

https://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx


 

 

  . רישום לקורסים5

 .  .ה ובאחריותו .תהרישום לקורסים נעשה על ידי הלומד

המרכז. באתר  מפורסמים  והתאריכים  הרישום  ההודעות    חשוב  הליך  אחר  לעקוב 

 דואר האלקטרוני. בהודעות הנשלחות להמתפרסמות באתר המרכז ו

על פיו שדגם לרישום לקורסים    לבחור  לומד  כל  עלהלימודים מתקיימים במסגרת כיתתית,  

 לכל מקצועות הלימוד באותו הדגם. הרשמה יש לבצע

שנקבעה בבחינה    הבהתאם לרמ  .ת,הרישום לקורסי הרמות באנגלית ייעשה על ידי הלומד

 "ם. אמיר  הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה/אמי"ר/

תשלום ים ושילמו את  למסלול הלימודההרשמה לקורסים תתאפשר לתלמידים שהתקבלו  

 . להודעת הקבלה  שצורףשכר הלימוד 

הלומד ב  הרשמה  לוודא  .תבאחריות  הקורסים  לכל  רישום    .הלימודים  תוכניתבמועד  אי 

כללי בהתאם לעל רישום מאוחר    קנסלקורסים בתאריכים שפורסמו יגרור אחריו תשלום  

 האוניברסיטה 

 ": שער לאקדמיה"רישום לקורסים בתכנית ❖

הרישום לקורסים בסמסטר הקיץ נעשה ע"י מזכירות התכנית. בסמסטרים א + ב הרישום  

הנחיות מפורטות לרישום לקורסים ישלחו ללומדים    -נעשה ע"י הלומד ובאחריותו    לקורסים

 לפני הרישום. 

 רישום לקורסים לתלמידי "מומנטום" ותלמידי תכנית "עולים לאקדמיה":❖

 הרישום לקורסים נעשה ע"י מזכירות התכנית 

  



 

 

 בחינות וציונים . 6

 

ובחינות סופיות במקצועות השונים בהתאם ללוח  במהלך הלימודים יתקיימו בחינות ביניים  

 הבחינות שמפורסם באתר. 

 

 נוהל בחינות
 

נוהל הבחינות האוניברסיטאי , כולל נוהל בחינות מקוונות, חל על כל הלומדים במרכז 

 על כל מסלוליו,  גם אם אינם מוגדרים כסטודנטיםללימודים קדם אקדמיים, 

 תקנונים ונהלים  כאן:הנהלים מפורסמים באתר המזכירות האקדמית 

 

 הנחיות מיוחדות ללומדים במרכז

 

 : להלן תוספת לנוהל הבחינות האוניברסיטאי

  כלליות לביצוע בחנים ובחינות הנחיות  - 4סעיף 

 במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים לא יתקיימו מועדי ב' לבוחן  מגן בקורס  מובהר ש

   מועדי בחינות –  6סעיף 

מסוים   במקצוע  מועדים  בשני  שנבחן  האחרונהציון    -לומד  הקובע   הבחינה  הציון  יהיה 

 בשקלול הציון הסופי, ויבטל כל ציון קודם. 

 בתוכנית נתיב לאקדמיה 

לאחר מועד    80"טרום בסיסי א'", אשר יהיה לו ציון סופי בקורס  בקורס אנגלית ברמה  לומד  

הציון בקורס  -א', יוכל להיבחן במועד ב' במבחן של "טרום בסיסי ב'". אם עבר במועד ב'  

נכשל במועד ב'    אם לול ציון כיתה.  ק פי המבחן של "טרום בסיסי ב'" ללא שעל    100%יהיה  

לול ציון הכיתה, על פי קהציון בקורס יהיה על סמך מועד א'  של "טרום בסיסי א'", ובש  -

ציון הבחינה של "טרום בסיסי ב'" לא יהיה תקף לציון הנתיב אבל יהיה    הרכב ציון הקורס.

 אר. תקף לצורך הרשמה ללימודים לתו

  מועדי בחינה מיוחדים - 7סעיף 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx


 

 

 ללומדים בתוכנית "נתיב לאקדמיה" 

 בחינות סיום

 לא זכאי למועד מיוחד, מכל סיבה שהיא.  –מי שנבחן במועד המקורי 

 , זכאותו למועד אחר תיבדק על ידי ועדת ההוראה. מי שלא נבחן

 . בקשה באמצעות המערכת הממוחשבת באחריות הלומד להגיש  

 בקשה   להגיש  ניתן   ( שבת  כולל)לא    שעות  72  ובמשך'  א  מועדפרסום ציוני בחינה    מרגע

  שבת   כולל  לא  שעות  72  במשך בקשה  לבטל  או  לשנות  יכול  לומדה  .מיוחד  למועד

   '.א מועד ציוני פרסום   מרגע

   )במקרה של מניעה חמורה )כמפורט מטה 

 כרוכה בעלות. לא  -הבקשה למועד מיוחד מסיבה של מניעה חמורה 

במקרה של מניעה חמורה, זכאי הלומד להיבחן במועד נוסף ביחד עם המחזור הבא. ציוניו  

 יחושבו רק עם השלמת כל הבחינות, אישור סיום לימודים יונפק לאחר השלמת כל החובות. 

  כרוכה בעלות – בקשה למועד מיוחד, שלא בשל מניעה חמורה . 

גוריון בנגב  -₪, יש לשלם דרך אתר התשלומים של אוניברסיטת בן  500עלות הבקשה הינה  

הבקשה תועבר לוועדת הוראה   לאחר הגשת הבקשה והתשלום,.  לחץ כאן לקישור לאתר

 להחלטה. 

אושר ללומד להיבחן במועד נוסף, הבחינה תתקיים עם המחזור הבא. ציוניו יחושבו  במידה ו 

במידה  השלמת כל החובות.    רק עם השלמת כל הבחינות, אישור סיום לימודים יונפק לאחר

 לא יוחזר התשלום עבור הבקשה.  –והבקשה לא אושרה 

 ושער לאקדמיה  ללומדים במסלולי המכינה 

 בקשה למועד מיוחד באמצעות המערכת הממוחשבת, באחריות הלומד להגיש  

ניתן להגיש בקשה    שעות )לא כולל שבת(   72', ובמשך  ב  מועדפרסום ציוני בחינה    מרגע

מרגע   ( לא כולל שבת) שעות    72במשך     למועד מיוחד. סטודנט יכול לשנות או לבטל בקשה

 פרסום ציוני מועד ב'. 

 הלימוד  מסלולי בכל מיוחד  במועד המזכות סיבות 

 . (1)בחינה אחרת שמתקיימת בחפיפה א. 

 .  ( 2)שירות מילואים ב. 

https://shop.bgu.ac.il/category/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D


 

 

 . ( 3)אשפוז בבית חולים ג. 

 . ( 3)אבל )שבעה ימים לקרבה משפחתית ראשונה(  ד. 

 חגים ומועדים דתיים המפורטים בפרק הכללי של השנתון.  ה. 

 יום חתונת הסטודנט.  ו. 

בכל מקרה אחר, רשאי הסטודנט לפנות לוועדת ההוראה היחידתית בבקשה לאישור  

ותקבל את החלטתה בתוך  הבקשה   אתבחינה במועד מיוחד. ועדת ההוראה תשקול 

 שלושה שבועות מיום הגשת הבקשה. 

 הנ"ל:' ו –הבהרות לסיבות המזכות א' 

 בחינות בחפיפה  (1) 

בחינה נחשבת בחפיפה אם מתקיימת באותו יום קלנדרי או ביום קלנדרי הצמוד 

לבחינה אחרת שעל הסטודנט לקחת בתקופת מועדי א' או ב'. האישור כפוף 

ות בבחינה בחפיפה. אם מתקיימות שתי בחינות להצגת אישור על השתתפ

בחפיפה, נדרש הסטודנט לגשת לבחינה במקצוע החובה ולהבחן במקצוע האחר 

במועד ב' או במועד מיוחד. במידה והסטודנט משלים מקצוע חובה משנה קודמת,  

 ייגש לבחינה במקצוע זה תחילה.  

 מילואים  (2) 

,  על מילואים, זכאי להבחן במועד נוסףסטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות 

 פי הכללים המפורסמים בתקנון הבחינות.  

המועד הנוסף יקבע על ידי ועדת ההוראה במחזור הלימודים הקרוב או בסוף 

 השנה בהתאם למסלול הלימודים של מגיש הבקשה. 

 אשפוז או אבל  (3) 

ם בתחום של במקרים של אשפוז או אבל רשאי הסטודנט להעדר מכל בחינה שתתקיי

 מספר ימים לאחר תום האשפוז או האבל, לפי הנוסחה הבאה: 

, התוצאה שתתקבל מהנוסחה תעוגל כלפי מעלה למספר  X 0.8מספר ימי ההיעדרות 



 

 

שעות(   96ימים )  4-השלם הקרוב. בשום מקרה לא יקבע מועד מיוחד בתחום הקטן מ

 מיום סיום האשפוז או האבל. 

 

 העברית  וקורסי ורענון קדם בקורסיללומדים 

ובהתאם להוראות והכללים הנהוגים   הממוחשבת  המערכת  באמצעות  מיוחד  למועד  בקשה

  במערכת   הבחינה  ציוני  שפורסמו  לאחר  שעות  72  ותוך,  לתואר  לומדים  הם  בה  בפקולטה

 .והערעורים הבחינות סריקת

  חינה / בוחן  בנוכחות מורה ב – 9סעיף 

מורה הקורס או ממלא מקומו יהיו נוכחים לכל הפחות פעם אחת במהלך הבחינה. כמו כן, 

ממחצית   למעלה  הבוחן  הבחינה/  ממקום  ברציפות  ייעדר  לא  מקומו  ממלא  או  המורה 

 השעה. 

  ערעורים  - 17סעיף 

 . האוניברסיטאי זהה למפורסם בנוהל הבחינות   –עקרונות הזכאות לערעור 

 הגשת ערעור:  תהליך

"שער לאקדמיה" חייב    תוכניתועבור בחינה שנסרקה, סטודנט הלומד במסלולי המכינה  

בוצעה חשיפת הבחינה.    שעות  48תוך  להגיש את ערעורו המנומק     לומד מהמועד שבו 

  שעות   72תוך  במסלולים אחרים במרכז ללימודים קד"א חייב להגיש את ערעורו המנומק  

 מהמועד שבו בוצעה חשיפת הבחינה. 

מודל במערכת  התקיימה  או  שנסרקה  בחינה  המערכת    –עבור  דרך  יוגשו  הערעורים 

 .המקוונת 

נסרקה לא  הבחינה  הנבחן    באם  על  בחינה.  חשיפת  מועדי  ערעורו   יתקיימו  את  להגיש 

, על פי הנוהג להגשת  ת הבחינותשעות מהמועד האחרון שבו בוצעה חשיפ  24המנומק תוך  

 ערעור בפקולטה.  

 



 

 

 מכינה מסלולי ה ציונים סופיים ב

ציונים סופיים במקצועות השונים יינתנו לסטודנט עפ"י הרכב הציונים המופיע בכל מקצוע 

לבחינה הסופית )סמסטר    .הלא ניגש  .יתבאתר הקורס. לא יינתן ציון סופי במידה והסטודנט 

א'/סמסטר ב'( באותו מקצוע. הציון מורכב מהבחינות המצטברות במהלך המכינה )ראה  

 פירוט הרכבי ציון בכל מקצוע(. 

למדעי   ראשון לפקולטה  לתואר  בגרות בהרשמה  לתעודת  תהווה תחליף  תעודת המכינה 

לטה  לניהול ע"ש ההנדסה, לפקולטה למדעי הטבע, לפקולטה למדעי הרוח והחברה, לפקו

ולפקולטה למדעי הבריאות גלייזר  . הקבלה לאוניברסיטה )להוציא תואר לרפואה(   גלפורד 

ובידיעון  במכינה  לימודים  מסלול  כל  על  במידע  המפורטים  לכללים  בכפוף  תתבצע 

לפתיחת  במקביל  לאוניברסיטה  הרישום  באתר  מתפרסמים  אלו  כללים  למועמדים. 

 ההרשמה. 

 "נתיב לאקדמיה" ול מסלבסופיים  ציונים 

 

לוח בחינות יפורסם עם תחילת הלימודים במסלול. הבחנים, הבחינות ושיעורי ההשלמה  

 מומלץ להיערך בהתאם. , לא יתקיימו תמיד בימי הלימוד

בסיום הלימודים יתקיימו מבחני הערכה בכל אחד מהמקצועות. ציונים אלו יעובדו בתום 

חסי לכלל הנבחנים במחזור הלימוד ויוצגו באופן התוכנית ברמת המקצוע, ישוקללו באופן י

 .השקול לציוני הפסיכומטרי

כללי   לציון  זכאי  יהיה  לא  הלימוד,  ממקצועות  באחד  הסופית  לבחינה  ייגש  שלא  לומד 

 .בתוכנית 

 לאקדמיה"  שער"מסלול בסופיים  ציונים 

הקורס בכל מקצוע .  ציונים סופיים  יינתנו לסטודנט עפ"י הרכב הציונים המופיע בסילבוס  

ב'(  א'/סמסטר  )סמסטר  הסופית  לבחינה  ניגש  לא  והסטודנט  במידה  סופי  ציון  יינתן  לא 

סמך  על  לתואר  לקבלה  דיונים  יתקיימו  לאקדמיה"  "שער  שנת  בסיום  מקצוע.  באותו 

 הממוצע בקורסים האקדמיים ועמידה בסף הקבלה למחלקות השונות. נוהל הבחינות 



 

 

 עם מוגבלויות ו/או לקויות למידה  וסטודנטיות סטודנטים
 

 עקב בבחינות ובבחנים  הזקוקים.ות להתאמות  מרכז ללימודים קדם אקדמיים  ה  .ותתלמידי 

להשלים את התהליך האוניברסיטאי לבקשת    נדרשים.ות  לקויות למידה או בעיות רפואיות

 כאן למידע נוסף והתחלת התהליך   התאמות.

 

כחודשיים,   נמשך  התהליך  כי  לציין,  אותו  חשוב  להתחיל  מומלץ  תחילת  ולכן  לפני  עוד 

 מוקדם ככל האפשרהלימודים ו

התאמות בבחינה כל עוד אין אבחון קביל של מת"ל ואישור הוועדה   ניתן לקבללא    חשוב!

לא ניתן להבחן בבחינה חוזרת בעקבות קבלת התאמות לאחר מועד    ולא    האוניברסיטאית

 המבחן.

במרכז. הלימוד  תוכניות  בכל  קבילים  אינם  קודמים  ע"י   אבחונים  הקביל  היחיד  האבחון 

 . )אבחון להשכלה גבוהה( האוניברסיטה הינו אבחון מת"ל 

 "נתיב לאקדמיה"  לא יינתנו דפי נוסחאות.  תוכניתלתלמידים הלומדים ב

  

https://in.bgu.ac.il/Dekanat/Pages/learning_disabilities.aspx
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ולאפשר השכלה גבוהה לכל אחת    המרכז ללימודים קדם אקדמיים הוקם במטרה להנגיש

 .ואחד, לממש את הפוטנציאל ולתת הזדמנות שווה להשכלה גבוהה

ובכך  וליווי  תמיכה  ללא  זאת  להשיג  שמתקשה  למי  גבוהה  השכלה  לתת  שואף  המרכז 

 .לשנות את מסלול חייו

במטרה   וחשיבה,  למידה  הרגלי  בהקניית  ומסייע  האקדמי  לעולם  כגשר  משמש  המרכז 

ולהי  הייחודיים להשתלב  אישי  וליווי  סיוע  מתן  תוך  האקדמיים,  בלימודים  בהצלחה  קלט 

 .למרכז 

לכל דבר ועניין וזכאים להטבות מסגרת    ות ולסטודנטיםתלמידי המכינות נחשבים לסטודנטי

 .  והאוניברסיטה האגודה

 בבחינת בנוסף להבחןנדרשות.ים   זרה בשפה הפסיכומטרית בבחינה שנבחנו מועמדות.ים

  כחודש לאחר תחילת שנת המכינה .  או לעבור קורס עברית  בעברית הרמה לקביעת ל”יע

מועמדים   מתקיימת ועדת מלגות שבודקת את הזכאות למלגה על פי מצב סוציואקונומי.

פי כללי  -בדק זכאותם למלגות עליאזרחי, ת/לאחר שירות צבאי או לאומי  26עד    19בגילאים  

 חיילים משוחרריםל קרןה האגף 

הגוף  כללים כאשר  אותם  פי  תיבדק על  זכאותם למלגה  מעמדים שקיבלו פטור משרות, 

   המממן הינו ות"ת.

שנת  תום  לפני  המכינה  ציוני  את  מבקשות  הבריאות,  למדעי  הפקולטה  ממחלקות  חלק 

מכן  ,לכןהלימודים,   לאחר  לשנה  תקפים  יהיו  המכינה  העו  ציוני  בשנה  כפי  קולא  בת 

  .שמתקיים בשאר התארים

את  מסיימיה בהצלחה  להוההמכינה  ם  בזכאות ימעוניינים  חייבים  לרפואה  לביה"ס  רשם 

  25%ממוצע הבגרות +    25%בגרות. סכם הקבלה ייעשה על פי הכללים הבאים:  לתעודת  

הציון הרב תחומי בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה וזאת בנוסף לתנאי   50%ממוצע המכינה + 

ההרשמה. בידיעון  המפורסמים  הבגרות   הקבלה  תעודת  את  תחליף  המכינה  תעודת 

 תואר לרפואה. , להוציא הקבלה סכם בשקלול

http://www.hachvana.mod.gov.il./


 

 

 רס אנגלית הערות לקו

מוכר ע"י האוניברסיטה. לימודי האנגלית  ההקורס הניתן במכינה הינו קורס אקדמי  ▪

במכינות הם באחריות ובפיקוח היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה. תוכנית  

הלימודים זהה לזו הניתנת לסטודנטים באוניברסיטה. הסטודנטים לומדים בקבוצות  

עפ"י הציון במרכיב האנגלית במבחן   ידיעותיהם. המיון נעשה לימוד בהתאם לרמת 

הכרה  מקבלים  המכינה  בוגרי  לאקדמיה/אמי"ר/אמיר"ם.  הפסיכומטרי/נתיב 

מכינה, וממשיכים בלימודי האנגלית באוניברסיטה בהתאם של הבלימודי האנגלית 

  לרמה אותה סיימו במכינה.

 של הקורס.  הרכב הציון ברמות, בקורסים אלו, מפורט בסילבוס ▪

 . הציון בקורס אנגלית רמות לא יכנס לשקלול ציון תעודת המכינה ▪

לא ניתן להירשם לקורס אנגלית שאינו ברמת הלומד, גם אם ממתין הלומד לציון  ▪

יש להירשם לקורס רק לאחר קבלת ציון במבחן אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי. 

 שהציון יגיע למערכותבמבחני המרכז הארצי לבחינות והערכה, ובתנאי  

 . הממוחשבות של האוניברסיטה לפני תום תקופת השינויים

 

 אנגלית לתעודת המכינה:

כחלק מהלימודים במכינה, על כל סטודנט להיבחן בקורס אנגלית הכנה לאקדמיה 

  ( לפי בחירת הלומד יח"ל 4/5-ביל ל ק)בהיקף מ 

בסמסטר א' רשאים להירשם לבחינה רק סטודנטים עם ציון במרכיב האנגלית 

)מתקדמים א,  מתקדמים ב , 100בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה של לפחות 

 פטור(.

בסמסטר ב' רשאים להירשם סטודנטים שהשלימו רמות אנגלית טרום בסיסי ובסיסי  

יח"ל:  5-רמה מקבילה לבסמסטר א' ומי שלא ביצע רישום לבחינה בסמסטר א'.

יח"ל  4רישום לבחינה זו יתקיים בסמסטר ב' בלבד ובתנאי שהושלם מבחן ברמה של 

 לפחות בסמסטר א'.   70בציון של 



 

 

 יקים והנדסה למדעים מדו מסלול ה

 

 2023 יולי  – 2022 אוקטובר מועד:

שעות    40  -ל  32ימים בשבוע , בין    5חודשי לימוד. הלימודים מתקיימים    9  משך המכינה:

 שבועיות פרונטליות. 

יש לעקוב אחר    .בימי ו' ותגבור  עורי/תרגולי השלמה  ישבחינות,  יתקיימו    בנוסף ללימודים

 . עדכונים ופרסומים בנושא

למדעי ההנדסה ושיפור   ההסבה למסלול ריאלי, הכנה ללימודים בפקולט  המכינה:מטרת  

 . אקדמיות   ,אנגלית ומיומנויות קריאה וכתיבהמתמטיקה, פיזיקה    במקצועות   הידע והיכולת

הלימוד: ופיזיקה    מקצועות  לאקדמיה מתמטיקה  בקריאה  מיומנויות  ,  הכנה  אקדמיות 

 . יח"ל 4/5 -ל מקבילה ה אנגלית ברמה בחינת ,  ובכתיבה

אנגלית לתעודת המכינה  בחינת  להשלים  ,  ללמוד בתום המכינה בטכניון  על המעונינים.ות  

   .יח"ל 5ברמה של 

 תנאי קבלה:

 . שנות לימוד 12 .1

 יחידות.  7בר בבגרות בלפחות ו ציון עזכאות לבגרות או  .2

 .500ציון בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה של לפחות  .3

 70ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה של לפחות  .4

מועמדים שנבחנו בבחינת הפסיכומטרי בשפה אחרת מעברית )כולל   –עברית  .5

בבחינת יע"ל של המרכז הארצי  84חייבים בציון של לפחות  ,הנוסח המשולב( 

 .לבחינות והערכה 

בבגרות   70יח"ל או ציון של לפחות    5( בבגרות במתמטיקה בהיקף של  55ציון עובר )  .6

 .יח"ל 4במתמטיקה בהיקף של  



 

 

המפורסמים   בתנאים  עומדים  שאינם  כניסה    ,6בסעיף  מועמדים  בבחינת  חייבים 

 .65במתמטיקה או קורס הכנה בציון של לפחות 

במתמטיקה ההכנה  המכינה  ,קורס  למסלול  המתקבלים  לכל  לרענן    ,מומלץ  מנת  על 

 ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה. 

את    המעוניינים.ות שהיאהלימודים  להפסיק  סיבה  חובהמכל  בכתב,    ,  כך  על  להודיע 

לבדוק את נהלי הפסקת הלימודים והתשלומים  מומלץ ורצוי  ני.ובאמצעות הדואר האלקטר

 באתר. 

שעברוסטודנטים. - ב  יות  הקורסים  כל  את  יקבלתוכניתבהצלחה  סיום   ו,  על  אישור 

 לימודים בהצלחה. 

 אישור על סיום לימודים. ובקורס אחד או יותר, יקבל ושייכשל סטודנטים.יות -

למי שלמד בשנת תשפ"ג כללי חזרה על קורס/חלקי קורס/מכינה חוזרת בשנת הלימודים 
 ב פ"תש

  ,שני קורסים בסמסטר או קורס אחד שנתיניתן לחזור על  גבמהלך שנת הלימודים תשפ"

בסמסטר  שעליהם ניתן לחזור, אנגלית לתעודת המכינה ואנגלית רמות אקדמיותלמעט  
 . ב' וו/א 'א

 תהחליף את הקורס אוריינואקדמיות וכתיבה  קריאה ותויהחל מתשפ"ג הקורס מיומנ
 . שני סמסטרים משךב ונלמד . הקורס הינו שנתיאקדמית 

 

 בסמסטר: קורס חוזר ניתן ללמוד

 מתמטיקה 

 פיזיקה 

תנתן  בוגר תשפ"ב שבחר לחזור על קורס אוריינות אקדמית בשנת הלימודים תשפ"ג 
הקורס מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמיות יחד עם הסטודנטים האפשרות ללמוד את 

במסגרת  – בריתעבמכינה בשנת תשפ"ג )קורס שנתי( או לחילופין ללמוד קורס אוריינות 
 חלופה לאקדמיה" )קורס סמסטריאלי( -"נתיב 

 על בסיס מקום פנוי( -טרום בסיסי א'  למעטאנגלית רמות אקדמיות ) 

 

 בסיסי בתנאי שהרמה הינה,  אנגלית לתעודת המכינהחוזרת בניתן לגשת לבחינה 
 לפחות



 

 

 

  הכללים לחזרה על קורס/ חלקי קורס הינם:

 חובת נוכחות כמקובל במסלולי המכינה  •

 ניתן לגשת לשני מועדי בחינה, ציון אחרון קובע  •

כנית "נתיב לאקדמיה" הייעודית ו ללמוד בת יםעל מכינה מלאה רשא החוזריםרק  •
 לתלמידי המכינה. 

שקלול הציון הסופי של הקורס ייעשה עפ"י , אחדסמסטר עבור מי שבחר לחזור על  •
, שקלול  מלא)שני סמסטרים( . עבור מי שבחר לחזור על קורס בפ" כללי שנתון תש

 . גהציון הסופי של הקורס ייעשה עפ"י כללי שנתון תשפ"

והציונים החדשים יועברו למדור תעודכן בהתאם ג תעודת המכינה של שנת תשפ" •
 רישום באוניברסיטת בן גוריון. 

מהציון בשנת  הציון בקורס החוזר נמוך , גם אם של הקורס החוזרזה הציון הקובע הוא  •
 תשפ"ב 

 תנאי קבלה ללימודי תואר:   •

לשנה בה סיים את  תים בשנה העוקבסמסטר ו/או קורס/על  .תשחוזרסטודנט.ית. 
עפ"י התנאים של מסיימי יהיו תואר ם לללימודיתנאי הקבלה  , לימודיו במכינה

 המכינה בשנה בה חזר על הקורסים. 

ה אחת מראש בשובר תשלום שיופק  מהתשלום עבור הקורס המבוקש יתבצע בפעי •
 ע"י מדור חשבונות סטודנטים וללא החזר כספי. 

 . למחיר הקורסדמי אבטחה ורווחה יתווספו 

 . באתר המרכז מפורסמים אופן הרישום ועלויות הקורסים 

  טופס להעביר ג נדרשים לחזור על קורסים בסמסטר ב' תשפ"המעוניינים  ים סטודנט •
 .2331.1-עד ה בקשה

  

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/forms.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/forms.aspx


 

 

 

 תום המכינה 

 כאשר יושלמו התנאים הבאים:סטאטוס "השלים בהצלחה" לתעודת המכינה יתקבל 

  . 56ציון עובר  –פיזיקה

 . 56ציון עובר  –מתמטיקה

 .70ציון עובר  – אקדמיות בקריאה ובכתיבהת יומיומנו

 .70ציון עובר  – יח"ל 4/5מקביל ל  אנגלית לתעודת המכינה 

סטודנטים במכינה שלאחר מועדי א' של סמסטר ב' האוניברסיטה שומרת מקומות עבור 

סיימו בהצלחה את לימודי המכינה ועומדים בתנאי הקבלה ובדרישות המחלקה אליה  

 . בתקהעוהגישו מועמדות לשנת הלימודים 

 
 כללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה בתום המכינה:

יש לעדכן את הציונים במתמטיקה ופיזיקה שהושלמו   ,את סיכויי הקבלה  לבדוקעל מנת  

תוכנה  סטודנטיםבמכינה.   להנדסת  במחלקה  ללמוד  בסכם   ,המבקשים  לעמוד  חייבים 

 יילקח בחשבון ממוצע המכינה.   ,לצורך שקלול סכם מדעי הטבע  .הנדסה וסכם מדעי הטבע

הקבלה לפקולטה למדעי  סכם  - שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה :בעלי זכאות לבגרות

עבורם    ,הנדסהה המכינהישוקלל  בגרות/ציוני  ציוני  השניים.  ,לפי  מבין  מנת    הגבוה  על 

סיכויי הקבלה יהיה לעשות  ,  עבור תלמידי המכינה  בפקולטה להנדסה,  למקסם את  ניתן 

יילקח   פיזיקה(  )לדוגמה  אחד  שמקצוע  כך  שהשקלול  בעוד  הבגרות  אחר  מתעודת 

 יילקח מתעודת המכינה.  )מתמטיקה( 

סכם הנדסה ישוקלל לפי ציוני  ,  חייבים להשלים את המכינה בהצלחה  חסרי זכאות לבגרות:

ממוצע המכינה   , שממוצע הבגרות מהווה חלק מדרישות הקבלה,המכינה בלבד. במחלקות 

  יחליף את ממוצע הבגרות לצורך שקלול סכם הקבלה.

  

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/what_are_my_chances.aspx


 

 

 

 בתום המכינה:  כללי קבלה ללימודים לתואר שלא לפקולטה להנדסה

 

תעודת המכינה תקפה לקבלה גם לפקולטות האחרות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ממוצע 

המכינה מחליף את ממוצע הבגרות בשקלול הקבלה ובתנאי שהלימודים במכינה הושלמו 

 . תנאי הקבלה למחלקה אליה הוא נרשם לבדוק את יםבהצלחה.  באחריות הסטודנט

במכינה הלומדים  לב  כללים    ,לתשומת  יש  פקולטה  הקבלה.    שוניםלכל  תנאי  לשקלול 

 רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.   ,המחלקות האקדמיות השונות

המכינה בתום  ראשון  לתואר  בקבלה  המכינה    ,דיון  את  שסיימו  למעמדים  רק  יתקיים 

 בהצלחה. 

בחלק ממחלקות הפקולטה למדעי הבריאות אין אפשרות להתקבל מיד עם סיום הלימודים  

ההרשמה.   מתבצעת  אליה  השנה  של  הקבלה  בתנאי  ולעמוד  שנה  להמתין  יש  במכינה, 

 . יש לבדוק באתר ההרשמה לפקולטה למדעי הבריאות פרטים לגבי הקבלה 

יכולים להתקבל, על סמך ממוצע  בעלי זכאות לבגרות שסיימו את המכינה בהצלחה :

 המכינה או ממוצע הבגרות, הגבוה מבן השניים. 

 .חייבים להשלים את המכינה בהצלחה  חסרי זכאות לבגרות:

 

  

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/what_are_my_chances.aspx
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 מסלול מדעי הטבע והחיים 
 

 2023יולי   – 2022אוקטובר  מועד:

שעות    40  -ל  32ימים בשבוע , בין    5חודשי לימוד. הלימודים מתקיימים    9  משך המכינה:

 שבועיות פרונטליות. 

בנוסף ללימודים יתקיימו בחינות, שעורי/תרגולי השלמה ותגבור בימי ו'.  יש לעקוב אחר 

 עדכונים ופרסומים בנושא. 

המכינה: למדעי    מטרת  בפקולטה  ללימודים  הכנה  ריאלי,  למסלול  ושיפור    הטבעהסבה 

,אנגלית   פיזיקה  מתמטיקה,  במקצועות  והיכולת  בקריאה  הידע  אקדמיות  ומיומנויות 

הלימוד:  .ובכתיבה  ל   מתמטיקה   מקצועות  מקבילה  הכנה  יח"ל,    4  - ברמה  פיזיקה 

 4/5  -, בחינת אנגלית ברמה המקבילה ל  אקדמיות בקריאה ובכתיבהמיומנויות    ,לאקדמיה 

 . יח"ל

 תנאי קבלה:

 שנות לימוד.  12 .7

 יחידות.  7זכאות לבגרות או ציון עובר בבגרות בלפחות  .8

 .500ציון בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה של לפחות  .9

 70ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה של לפחות  .10

מועמדים שנבחנו בבחינת הפסיכומטרי בשפה אחרת מעברית )כולל   –עברית  .11

בבחינת יע"ל של המרכז הארצי  84הנוסח המשולב(, חייבים בציון של לפחות 

 .לבחינות והערכה 

 יח"ל 5או  4ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של  .12

בסעיף   המפורסמים  בתנאים  עומדים  שאינם  כ 6מועמדים  בבחינת  חייבים  ניסה , 

 .65במתמטיקה או קורס הכנה בציון של לפחות 

לרענן   מנת  על  המכינה,  למסלול  המתקבלים  לכל  מומלץ  במתמטיקה,  ההכנה  קורס 

 ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה. 



 

 

את    המעוניינים.ות שהיא  הלימודים    להפסיק  סיבה  חובהמכל  בכתב,    ,  כך  על  להודיע 

לבדוק את נהלי הפסקת הלימודים והתשלומים  מומלץ ורצוי  ני.ובאמצעות הדואר האלקטר

 באתר. 

אישור על סיום לימודים   ו בהצלחה את כל הקורסים בתוכנית, יקבל  סטודנטים.יות שעברו

 בהצלחה.  

 אישור על סיום לימודים. ובקורס אחד או יותר, יקבל ושייכשל סטודנטים.יות

 

 תום המכינה 

 סטאטוס "השלים בהצלחה" לתעודת המכינה יתקבל כאשר יושלמו התנאים הבאים:

 .  56ציון עובר  –פיזיקה

 . 56ציון עובר  –מתמטיקה

 .70ציון עובר  – אקדמיות בקריאה ובכתיבהמיומנויות מיומנות 

 .70ציון עובר  –יח"ל  4/5אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל 

סטודנטים במכינה שלאחר מועדי א' של סמסטר ב' האוניברסיטה שומרת מקומות עבור 

סיימו בהצלחה את לימודי המכינה ועומדים בתנאי הקבלה ובדרישות המחלקה אליה  

 . בתקהעוהגישו מועמדות לשנת הלימודים 

 

 בתום המכינה:  לטבעכללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה 
 

, יש לעדכן את הציונים במתמטיקה ופיזיקה שהושלמו את סיכויי הקבלה  לבדוקעל מנת  

 במכינה. לצורך שקלול סכם מדעי הטבע, יילקח בחשבון ממוצע המכינה. 

סכם הקבלה ישוקלל עבורם   -שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה    : זכאות לבגרותבעלי  

 לפי ציוני בגרות/ציוני המכינה, הגבוה מבין השניים.

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/what_are_my_chances.aspx


 

 

חייבים להשלים את המכינה בהצלחה. במחלקות, שממוצע הבגרות   חסרי זכאות לבגרות:

יחליף את ממוצע הבגרות לצור ך שקלול  מהווה חלק מדרישות הקבלה, ממוצע המכינה 

 סכם הקבלה.  

 

 בתום המכינה:  לטבע כללי קבלה ללימודים לתואר שלא לפקולטה 

 

תעודת המכינה תקפה לקבלה גם לפקולטות האחרות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ממוצע 

המכינה מחליף את ממוצע הבגרות בשקלול הקבלה ובתנאי שהלימודים במכינה הושלמו 

 . תנאי הקבלה למחלקה אליה הוא נרשם לבדוק את יםהסטודנטבהצלחה.  באחריות 

כללים   יש  פקולטה  לכל  במכינה,  הלומדים  לב  הקבלה.    שוניםלתשומת  תנאי  לשקלול 

 המחלקות האקדמיות השונות, רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.  

המכינה   את  שסיימו  למעמדים  רק  יתקיים  המכינה,  בתום  ראשון  לתואר  בקבלה  דיון 

 . בהצלחה

בחלק ממחלקות הפקולטה למדעי הבריאות אין אפשרות להתקבל מיד עם סיום הלימודים  

ההרשמה.   מתבצעת  אליה  השנה  של  הקבלה  בתנאי  ולעמוד  שנה  להמתין  יש  במכינה, 

 . ת יש לבדוק באתר ההרשמה לפקולטה למדעי הבריאופרטים לגבי הקבלה 

יכולים להתקבל, על סמך ממוצע בעלי זכאות לבגרות שסיימו את המכינה בהצלחה : 

 המכינה או ממוצע הבגרות, הגבוה מבן השניים. 

 .חייבים להשלים את המכינה בהצלחה חסרי זכאות לבגרות: 

  

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/what_are_my_chances.aspx
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   מסלול קדם מכינה 
 

   2023ספטמבר  – 2023 מאי :משוער מועד

שעות    38  -ל  32ימים בשבוע , בין    5חודשי לימוד. הלימודים מתקיימים    4משך המכינה:  

 שבועיות פרונטליות. 

תעודת   ללאשנות לימוד,    12לצעירים בעלי  שווה  לאפשר הזדמנות    המכינה:קדם  מטרת  

 .םיאקדמילימודים להשתלב בבגרות, או שנבחנו במספר מצומצם של בגרויות, 

בפיזיקה,  יסודות במתמטיקה,    מקצועות הלימוד: כללי מיומנויות באנגלית,  יסודות   קורס 

  .אסטרטגיות למידה ו

 :הישגים להייטק  – קדם מכינה למתעניינים להתקבל למסלול תנאי קבלה

    לימודשנות  12ה של תעוד .1

 עמידה בקריטריונים סוציו אקונומיים  .2

 מבחן התאמה ללימודי הנדסה ומדעים )מיון פדגוגי(  .3

 ם הסוציואקונומיי   בכללים   עומדים   שאינם   למתעניינים   קבלה   תנאי 

   שנות לימוד 12ה של תעוד .1

של   .2 לאקדמיה  פסיכומטרי/נתיב  של    450ציון  ציון  נדרש  המכינה  )למסלול 

 בסכם הכמותי   90( וציון של  500

 או  

 אדם מילוא במימון עצמי   ן אבחו 

 

 תנאי מעבר מקדם מכינה ללימודי מכינה במסלול מדעים מדויקים והנדסה 
 בקורסים במתמטיקה ופיזיקה   60ציון של לפחות   ·

לפחות   · של  הפסיכומטרית/נתיב    70ציון  הבחינה  של  האנגלית  במרכיב 

 לאקדמיה/אמיר/אמירם 



 

 

 60הלימוד בציון של לפחות  ציון עובר בכל מקצועות   ·

 אישור הוועדה הפדגוגית  ·

מסלול מכינה, תעודת המכינה תחליף את תעודת הבגרות בשקלול   +  בתום מסלול הקדם

, על פי הכללים המפורסמים במסלולי באוניברסיטהמחלקות לתואר ראשון  להקבלה  סכם  

 הלימודים. 

לב הלומדים במכינה כללים אחרים לשקלול תנאי הקבלה.    -  לתשומת  יש  לכל פקולטה 

 תנאים אלו מפורסמים בידיעון ההרשמה. 

  



 

 

 *ועברית , פיזיקהענון, קדםיקורס ר. 8

 

 והשלמה  ענוןיר,  קורסי קדם
 

 מכניקה  -מבוא לפיזיקה  .1.א

על פי הנחיות ו  ללא בגרות בפיזיקה  לתואר ראשוןשהתקבלו    .יותלסטודנטיםהקורס מיועד  

קורס  הפקולטה   להשלים  הראשון  והק  .ה זנדרשים.ות  בסמסטר  או  בקיץ  מתקיים  רס 

 . דרישות המחלקה אליה התקבל .ית או על פי החלטת הסטודנט  ,ללימודים

. במהלך הסמסטר הראשון הקורס באופן מרוכז במשך כחודש ימים  מתקייםבקיץ  הקורס  

באתר המרכז ללימודים  מפורסמים  הרשמה  הפרטים מדויקים והליך    מתקיים בימי ו' בלבד.

 . קדם אקדמיים

 מבוא לשיטות כמותיות   .2.א

לניהול ללא בגרות במתמטיקה ברמה    מחלקהל  שהתקבלו    .יותלסטודנטיםהקורס מיועד  

לפחות,יח   4של   המחלקה  ו  "ל  הנחיות  פי  זהעל  קורס  להשלים    , נדרשים.ות 

בגרות   שהתקבלו    .יותלסטודנטיםומומלץ  בעלי  ותיירות  מלונאות  לניהול  למחלקה 

  . הקורס מתקיים באופן מרוכז, כחודש ימים במהלך הקיץ "ל.  יח   3במתמטיקה ברמה של  

 פרטים מדויקים והליך ההרשמה מפורסמים באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים. 

 במתמטיקה ענוןיקורס ר .3.א

 ההנדסה למדעי הפקולטות ממחלקות לאחת  שהתקבלו    .יותלסטודנטים    ץמומלהקורס  

המוח   שהתקבלו    .יותלסטודנטיםו  הטבע ומדעי לחקר  הספר   למחלקה   פרט,  לבית 

 במתמטיקה   בגרות  ללא  מידע  מערכות  לניהול  למחלקה  למתקבלים  חובהו  ,  למתמטיקה

באופן מרוכז כחודש ימים במהלך הקיץ, פרטים מדויקים   םהקורס מתקיי  .המתאימה   ברמה

 . םיאקדמיבאתר המרכז ללימודים קדם מפורסמים והליך ההרשמה 

 

 
 * פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של נרשמים ו/או על בסיס מקום פנוי. * *

 



 

 

 מתמטיקה ו פיזיקהבכימיה,  ענון יר יקורס .4.א

לבית הספר למעבדה לרוקחות ובית הספר  לשהתקבלו    .יותסטודנטיםהלכל    מומלץהקורס  

הבריאות למדעי  בפקולטה  של    ,הרפואית  ברמה  בגרות  ציוני  ברשותם  אין  יח"ל   5אשר 

   במקצועות אלה.

ללא   לוגיהו למחלקה להנדסת ביוטכנשהתקבלו    .יותלסטודנטים חובה  ענון בכימיה  יקורס ר

 בגרות בכימיה ברמה המתאימה. 

הקורסים מתקיימים באופן מרוכז כשבועיים במהלך הקיץ, פרטים מדויקים והליך ההרשמה  

 ם. יהמרכז ללימודים קדם אקדמימפורסמים באתר 

 קורסי קדם והשלמה המתקיימים בקמפוס אילת  .5.א

מתמטיקהיר  הקורסים דרישות לפיזיקה  ומבוא  כמותיות  לשיטות  מבוא,  ענון  פי  על   ,

 בקמפוס אילת. מחלקות ההקבלה של  

 

   רמות בסיסיות –ורסי אנגלית אקדמית ק

למי   מיועדים  בציון  הקורסים  האנגלית  הסף אינה    הפסיכומטרישרמת  בתנאי    עומדת 

או   לאוניברסיטה,  המעוניינות.ים  להרשמה  תחילת  מועמדות.ים  לפני  הרמה  את  לשפר 

 הלימודים באוניברסיטה. 

   .סמסטר א', סמסטר ב' סמסטר קיץ, מועד:

 טרום בסיסי ב', בסיסי.   : מתקיימים קורסים ברמות -  בקיץ

ניתן ללמוד את כל הרמות ללומדים חיצוניים בלבד )שאינם  – במהלך שנת הלימודים

באתר המרכז ללימודים קדם  מפורסמיםפרטים מדויקים והליך הרשמה   (..יותסטודנטים

 . םיאקדמי

 בשיעורים  נוכחות

)כפי    חמורה  מניעה  של  במקרה.  זרה  כשפה  האנגלית  שיעורי  בכל  השתתפות  חובת  קיימת

 . מתאימים אישורים ולהמציא הקורס למורה  כך על להודיע יש( הבחינות בנוהל שמוגדר



 

 

  לא   שהיעדרותה.ו  .ה תלמיד .  החומר  את  להשלים  שיעורב  נוכח.ת  שלא  .התלמיד   על  חובה

 . יוחזר לא וכספו( 700 יהיה בקורס)ציונו  הקורס  באותו להבחן יוכל לא, המורה"י ע אושרה

 בחינות ובחנים. סיומו מתקיימים ב: במהלך הסמסטר ובחינות

 

 כשפה  קורסי עברית

 .שליטה במיומנות הדיבור הכתיבה והקריאה והשפה העברית שיפור הקורסים מיועדים ל

ומדים לתואר ראשון, שחייבים בלימודי קורס זה על פי  להקורסים  מיועדים למתקבלים ול

בעברית ברמות כללי הקבלה ללימודים, לקהל הרחב ולמעוניינים להשלים קורס אקדמי 

 ו'. -ה'

 לפחות:  84בבחינת ידע בעברית )יע"ל( בציון של   .ותהחייבים  .ותמועמדים

, כולל מועמדים לתואר ראשון שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית -

 בחינה משולבת. 

 . S.A.Tמועמדים שנבחנו בבחינת  -

בתנאי הקבלה על סמך ממוצע ציוני הבגרות )ללא  מועמדים.ות העומדים.ות -

 .פסיכומטרי( אשר שפת ההוראה בתיכון בו למדו אינה עברית

 סמסטר קיץ, סמסטר א', סמסטר ב'.   :י הקורסים מועד

 נוכחות בשיעורים 

קיימת חובת השתתפות בכל השעורים בקורסי העברית. במקרה של מניעה חמורה )כפי 

ולהמציא אישורים מתאימים  שמוגדר בנוהל הבחינות(,   יש להודיע על כך למורה הקורס 

ליידע את מזכירות המרכז. חובה על לומד.ת שלא הופיע.ה לשיעור מסיבה כלשהי    ובמקביל

 להשלים את החומר שנלמד. 

ל  לומד.ת שייעדר הציון ,  הסיום של הקורס  להיבחן בבחינת  תיפסל הזכאות,  20%מעבר 

 .והתשלום עבור הקורס לא יוחזרבקורס יהיה "לא השלים", 

 



 

 

עדכון סיווג החל משנת הרשמה    חשוב!)   –פי מבחן יע"ל/יע"לנט  -סיווג רמת עברית על

 לתשפ"ד( 

ציון במבחן יע"ל/יע"לנט הרשמה  רמה

 לתשפ"ג

החל  יע"ל/יע"לנט  במבחן  צין 

 משנת הרשמה לתשפ"ד

 96–80 83–59 ד'

 115–97 106–84 ה'

 131–116 131–107 ו'

 ומעלה 132 ומעלה 132 פטור

 

 

 סמסטר קיץ, סמסטר א', סמסטר ב'.   מועד:

 נוכחות בשיעורים 

עברית. במקרה של מניעה חמורה )כפי ה קיימת חובת השתתפות בכל השעורים בקורסי  

ולהמציא אישורים מתאימים   יש להודיע על כך למורה הקורס  שמוגדר בנוהל הבחינות(, 

ליידע את מזכירות המרכז. חובה על לומד.ת שלא הופיע.ה לשיעור מסיבה כלשהי    ובמקביל

 שנלמד. להשלים את החומר 

שייעדר.תיעדר  לא    לומד.ת  יותר,  או  הקיץ(  בקורסי  פעמים  )שתי  פעמים  שלוש 

יורשה.תורשה לגשת לבחינת הסיום של הקורס, הציון בקורס יהיה "לא השלים", והתשלום 

 .עבור הקורס לא יוחזר

  



 

 

 

 קורס השלמה בפיזיקה 

הקורס   בעלי.ות לאפשר  מטרת  בגרות   תעודת  למועמדות.ים  הכוללת  מלאה,  בגרות 

לפחות, להשלים קורס בפיזיקה המהווה חלופה    80יח"ל ובציון    5במתמטיקה ברמה של  

המבוקשות   למחלקות  להתקבל  ההצלחה  סיכויי  את  להגדיל  ובכך  בפיזיקה,  לבגרות 

 .בפקולטה למדעי ההנדסה ולחלק מהמחלקות בפקולטה למדעי הטבע

יח"ל לסכם הנדסה, ובהתאם   5כבגרות בפיזיקה ברמה של  הציון הסופי בקורס ישוקלל  

 . באתר המועמדים למועדי ותנאי הקבלה לכל מחלקה, המפורסמים

  .ניברסיטהבאחריות הרשומות.ים לקורס להירשם במקביל לאו

  

https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/chances-all.aspx


 

 

 

 †  חלופה לפסיכומטרי – "נתיב לאקדמיה ".9

 מסלול למועמדים לאוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 

ייחודית  "נתיב לאקדמיה",    תוכנית   , גוריון בנגב -למועמדים.ות לאוניברסיטת בןהינה תכנית 

באוניברסיטת  שקלול סכם הקבלה למחלקות השונות  בחלופה לציון הפסיכומטרי  אשר מהווה  

 .גוריון בנגב-בן

צוותי    על ידייתקיימו מבחני הערכה בכל אחד מהמקצועות שייכתבו    ,בסיום ובמהלך הלימודים 

ויוצגו באופן השקול לציוני הפסיכומטרי. הציון    המקצוע. ציונים אלו יעובדו בתום התוכנית, 

ללומד שעמד בכל מטלות הקורס סופי ייעשה רק הציון  הלול קהוא יחסי למחזור הלימודים.  ש

 .וניגש לכל הבחינות הסופיות

גוריון בנגב על  -יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן  תוכניתמסיימי ה

ה של  הסופי  הציון  עם  יחד  שישוקללו  הבגרות,  ציוני  ומועדי תוכניתבסיס  לתנאי  ובהתאם   ,

 הנקבעים מידי שנה.  ,הקבלה לכל מחלקה

 יתקיימו שלושה מחזורי לימוד: 

 סמסטר סתיו 1

  סמסטר אביב  2

קיץ 3 למחזורים   -  סמסטר  זהה  השעות  מספר  מלא,  לימודים  שבוע  מרוכז.  מסלול 

האחרים. השוקלים ללמוד במחזור זה, מתבקשים לקחת בחשבון, כי תהליך ההטמעה קצר 

 והזמן הפנוי לתרגול מצטמצם. 

פפים לתאריכי השנה האקדמית של הלימודים לתואר, מועדי הלימודים והרישום אינם חו

 המרכז. והם מפורסמים באתר 

ב בן  תוכניתהלומדים  באוניברסיטת  ללימודים  מועמדים  ואינם  -הינם  בנגב,  גוריון 

 סטודנטים, על כל המשתמע מכך. 

 
 * פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימלי של נרשמים ו/או על בסיס מקום פנוי. †



 

 

מתמטית :בתוכנית מקצועות הלימוד  אוריינות ,  בעברית  מיתדאק  אוריינות,  חשיבה 

  באנגלית 

 חשיבה מתמטית 

פיתוח יכולת החשיבה המתמטית, הבנת מושגי יסוד במתמטיקה וקבלת הערכה חלופית  

 לציון הפסיכומטרי. 

 עבריתאוריינות 

פיתוח יכולות של קריאה, הבנת טקסט, סיכום ואנליזה של טקסט כנקודת מוצא לכתיבה 

 ברמה אקדמית וקבלת הערכה חלופית לציון הפסיכומטרי. 

 אנגלית

סיווג לרמות באנגלית: הלימודים בקורס אוריינות באנגלית יקבעו על פי רמת הסיווג של כל 

לומד. הסיווג נקבע על סמך רכיב האנגלית בבחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה. 

הבחינה   אמי"ר.  או  אמיר"ם  בבחינת  להבחן  חייב  באנגלית,  קודם  סיווג  בידו  שאין  לומד 

בן  באוניברסיטת  עצמאי  -תיערך  ברישום  או  בנגב,  לבחינות   דרךגוריון  הארצי  המרכז 

אין התאמות.   בבחינת האמיר"ם  -על פי החלטת המרכז הארצי לבחינות והערכה      והערכה.

מי שמעוניין לקבוע/לשפר את רמתו האקדמית באנגלית, ואשר זכאי להתאמות, מומלץ לו 

  לגשת למבחן אמי"ר דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

עצמאי   באופן  הנבחנים  לב  במערכת    –תשומת  מעודכן  להיות  הבחינה  ציון  על 

 האוניברסיטאית עד שבוע לפני תחילת הלימודים. 

 

הם באחריות ובפיקוח היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטה. בתכנית  האנגלית    לימודי

הלימודים זהה לזו הניתנת    תוכניתכנית ניתן להשלים רמת לימוד אחת בלבד.  ובמהלך הת

באוניברסיטה. יתקיימו    לסטודנטים   הסיווג   רמת  פי  על  המחולקות  בכיתותהלימודים 

לא ניתן להירשם לקורס  .   לקורס על פי רמת הסיווג שלועל כל לומד להירשם    .  באנגלית 

ה ממתין  אם  גם  הלומד,  ברמת  שאינו  אמיר"ם   לומדאנגלית  אמי"ר,  במבחן  , לציון 

לבחינות   הארצי  המרכז  במבחני  ציון  קבלת  לאחר  רק  לקורס  להירשם  יש  פסיכומטרי. 



 

 

והערכה, ובתנאי שהציון יגיע למערכות הממוחשבות של האוניברסיטה לפני תום תקופת 

 השינויים. 

בתחילת הלימודים, אשר יהיה לו ציון סופי בקורס    "טרום בסיסי א'"לומד המסווג לרמה  

, יוכל להיבחן במועד ב' במבחן של רמה טרום בסיסי   80לפחות    של  המבחן הסופילאחר  

שיתקבל  ב'. לציון    הציון  ולא  בלבד,  באוניברסיטה  ללימודים  תקף  יהיה  ב'  מועד  לאחר 

 "נתיב לאקדמיה".  תוכניתה

פב האנגליתעלי  במקצוע  מלימודים  פטור  בחינת  לבצע  יוכלו  באנגלית  אקדמי  לפני    טור 

, מידע לגבי בחינת הפטור מפורסם באתר, ויישלח  מחזור לימודיםתחילת הלימודים של כל  

 .דואר האלקטרוני  לקראת פתיחת כל מחזור לימודב

בתום הקורס, כל לומד ייבחן ברמת הסיווג, כפי שנקבעה על פי בחינות המיון באנגלית.  

חן במב  56בתנאי, שקיבל לפחות  ומקסימום הציון שאליו יוכל להגיע, הוא של הרמה הבאה,  

ניתן להשלים רמת אנגלית אחת בלבד.   תוכניתבמהלך הלימודים ב הסופי ובציון הקורס.  

 באחריות הלומדים לבדוק מה רמת האנגלית הנדרשת לשם קבלה ללימודים לתואר. 

זכאים  אינם  ולכן  סטודנטים,  אינם  הלומדים  לאקדמיה",  ב"נתיב  הלימודים  במסגרת 

 הסטודנטים באוניברסיטה. לתעודת סטודנט ולזכויות החלות על 

 מסלול ללומדים  במכינה 
 

 .  המשתלבת עם שעות הלימוד במכינה  כנית הינה ייעודית לתלמידי המכינהוהת

 . תנאי לפתיחת הקורס הוא מינימום מתקבלים 

ציוני   המכינה  תוכניתפרסום  ציוני  לפרסום  קשורים  אינם  לאקדמיה"  אלו   ,"נתיב  ציונים 

"נתיב לאקדמיה" שמתקיימת בסמסטר אביב. הציונים יועברו    תוכניתיפורסמו יחד עם ציוני  

רישום לאחת    ,למדור  הקבלה  בסכם  אותם  לשקלל  במכינה  שלומד  למי  שיאפשרו  כך 

 המחלקות באוניברסיטה 
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גוריון בנגב שמה לה כמטרה להנגיש את ההשכלה הגבוהה -אוניברסיטת בן

לסטודנטים בני החברה הבדואית בנגב, כחלק מחשיבות פיתוח הנגב. המטרה היא 

יאפשרו להם להתקדם  סטודנטים בלימודים בתחומים שונים אשר את הלשלב 

מכוונת  תוכניתההצלחה במקצועות הנדרשים ולמנוע נשירה. ה להעלות את שיעוריו

, עמידה והצגת עמדה בעולם האקדמילחיזוק הביטחון העצמי, עזרה בהתמודדות 

שיעורים   אקדמית, התמודדות עם קשיים בבית כמו הצורך לפנות זמן אישי להשלמת

 .עבודות והכנת 

המוצעת, מספר מסלולים המאפשרים לסטודנטים שוויון הזדמנויות על ידי  תוכניתב

 .הכנה ולמידה משמעותית

 :המועמדים בני החברה הבדואית בנגב יוכלו להתקבל ללימודים בתנאים הבאים

 בחינות כניסה.  .1

באזור הדרום ברשויות המקומיות: רהט, תל שבע,  על המועמד להיות בדואי שגר .2

 .חורה, לקייה, שגב שלום, כסייפה, ערערה בנגב, אל קסום ונווה מדבר 

 .שנות לימוד  12 בעלי .3

זכאות לבגרות: במהלך הרישום לתוכנית לא תיבדק הזכאות לבגרות. לקראת סוף  .4

א יציג זכאות  הקיץ, עם תום תוכנית לימודי הקיץ, הזכאות לבגרות תיבדק. לומד של 

 לימודיו יופסקו לאלתר.  –לבגרות 

 יח"ל.  4ציון עובר בבגרות באנגלית בהיקף של לפחות  .5

  

ב סמסטרים    תוכניתהלימודים  שלושה  במהלך  א,    – מתקיימים  סמסטר  קיץ,  סמסטר 

 סמסטר ב. 

 .ם "בסמסטר קיץ נלמדים קורסים בסיסיים כגון: עברית ומתמטיקה וכן הכנה לבחינת אמיר



 

 

ל יחולקו  הסטודנטים  קיץ  סמסטר  של  הבחינות  תקופת  ) אשכולות  בסיום    אשכול לימוד 

ואשכול  הנדסה,   ובריאות  ובהתחשב    ה"ר מד  אשכולטבע  ציוניהם  סמך  על  וניהול( 

 בהעדפותיהם. 

א + ב נלמדים קורסי עברית לפי רמות, קורסי אנגלית לפי רמות וכן קורסים   בסמסטרים

 הלימוד של כל סטודנט.  אשכול"ז לפי נק עם אקדמיים

 'בסיסי ארום ט  –לימודי אנגלית רמות 

לאחר מועד    80 ססופי בקור לומד בקורס אנגלית ברמה "טרום בסיסי א'", אשר יהיה לו ציון

הציון בקורס  -א', יוכל להיבחן במועד ב' במבחן של "טרום בסיסי ב'". אם עבר במועד ב'  

לול ציון כיתה. אם נכשל במועד ב'  קעל פי המבחן של "טרום בסיסי ב'" ללא ש  %100יהיה  

טרום בסיסי " ברמה  'של מועד א סקורההציון בקורס יהיה ציון   - 'של קורס טרום בסיסי ב

 '. א

 

 . םיאקדמיבאתר המרכז ללימודים קדם מפורסמים פרטים מדויקים והליך ההרשמה 
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מיועדת להכין את   (SFI=Social Finance Israel) חברתבשותפות עם  ,  תוכנית מומנטום

במקצועות ראשון  לתואר  של  והת.  STEMה  הלומדים  חזונה  עם  משתלבת  כנית 

הבדואית    בשילובהאוניברסיטה   הערבית  מהחברה  המדעים מקצועות  בהלומדים 

   וההנדסה.

הסטודנטים מטרת שנת המעבר היא לצמצם את הפערים ההתחלתיים עמם מגיעים 

התלמידים ילמדו קורסי עברית, אנגלית,  ,במהלך לימודיהם במרכז .הבדואים לאקדמיה

 . ענון במתמטיקה והכנה לפסיכומטרי בערביתיתכנות, ר



 

 

בבתי הספר התיכוניים ברהט, כאשר  תכנית הלימודים  כנית היא המשך ישיר שלוהת

 בקיץ התלמידים עוברים מבחן סיווג בעברית . 

סמסטר קיץ, סמסטר א,  –הלימודים בתוכנית מתקיימים במהלך שלושה סמסטרים 

 סמסטר ב. 

  והכנה לפסיכומטרי חורף או אביב בקורסי עברית מתמקדיםהלימודים בקיץ 

סי עברית ובסמסטר ב' מושם דגש ורבמהלך השנה, התלמידים ממשיכים להתקדם בק

מתמטיקה, פיזיקה וכן קורסי ריענון והשלמות ב  לימודי עבריתעל לימודי אנגלית , המשך 

 ותכנות 
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 2022שנת  לאקדמיה" מיועדת לעולות ולעולים חדשים שעלו במהלך  התוכנית "עולים

ומבקשים ללמוד  27-17ס ואוקראינה(, בגילי ממדינות דוברות רוסית )כגון: רוסיה, בלארו

 .גוריון בנגב-לימודים אקדמיים לתואר ראשון בהנדסה ומדעי הטבע באוניברסיטת בן

המנהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה הסוכנות היהודית, התוכנית בשיתוף 

  .ומשרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים, ובהתאם לכללי הזכאות לעולים

 .רוסית במתמטיקה, פיזיקה ותכנות שיילמדו בשפה ה    וקורסיםאולפן מהתוכנית מורכבת 

למחלקות נבחרות בפקולטה    להתקבלעל סמך הציונים בקורסים אלו יוכלו בוגרי התוכנית  

ללא צורך בציון בחינה פסיכומטרית או דרישות   ‡למדעי הטבע ובפקולטה למדעי ההנדסה 

 .נוספות

 ושליטה מלאה באנגלית  קבלה לתוכנית מותנית במעבר של מבחן מיון במתמטיקה

 

 .כל מחלקה מכירה בקורסים הנלמדים בתוכנית באופן שונה * ‡
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 לאוניברסיטהיעוץ והרשמה 

 

 . ביום זה  גוריון בנגב-אוניברסיטת בןמוזמנים להשתתף ביום הפתוח ב  מרכזתלמידי ה 

 המחלקות והמסלולים לתואר ראשון ותנאי הקבלה לכל מחלקה.  , מוצגים בפני המועמדים

 בעת הרישום ובמהלך הלימודים, על מנת לסייע  רכזיועצות לימודיות במתן להתייעץ עם ינ

 בהכוון לימודי, מקצועי ואישי. 

   ,הלומדנעשית על ידי  גוריון בנגב-אוניברסיטת בןבלתואר ראשון ההרשמה ללימודים 

 גוריון  -אוניברסיטת בןבהתאם להוראות ונוהלי האוניברסיטה ניתן לקבל יעוץ להרשמה ב 

 . מרכזבמזכירות ה במרכז מידע למעמדים ו/או  בנגב

לתואר ללימודים  ההתחייבות לקבלבהם , אין הלימודים במרכזמודגש בזאת כי 

 אוניברסיטה.ב

 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בןאר ראשון בולתדמי רישום 

 

דמי הרישום,    ותיק  סטודנטיחשב כמכינה הנרשם לאוניברסיטה    סטודנט לצורך תשלום 

 ,מוחזרים  אינם  הרישום דמי    .בהתאם למועד הרישום  חצית דמי רישוםמולכן הוא משלם רק  

 אוניברסיטה. לימודים לתואר ב תקבל לילא  הסטודנטגם אם 

₪ הנחה בהרשמה למכינה או לאחת   100  -מסיים לימודי "נתיב לאקדמיה" יהיה זכאי ל

  גוריון בנגב. -באוניברסיטת בןלקות המח 

גוריון -אוניברסיטת בן הלימוד לתואר ראשון במחלקות  פרטים על תנאי ומועדי ההרשמה ל 

 . המעמדים  באתר מיםמתפרס בנגב


