
 

 פסיכומטרי ה  ציוןחלופה ל תוכנית  - "נתיב לאקדמיה" 

 ב- פתש בשנה"ל  לסטודנטים במכינה למדעים מדויקים והנדסה 

 

 . תוכניתל  ישוםלקרוא באתר ובשנתון המרכז ללימודים קדם אקדמיים, חשוב לקרוא מידע זה לפני הר  אפשר תוכניתמידע על ה

זו מחייב רישום לאנגלית    תוכניתהרישום ל   .ב-פבמכינה בשנת הלימודים תשהלומדים  לסטודנטים  מיועדת    תוכנית לההרשמה    ✓

 .רמות אקדמיות במסגרת המכינה בסמסטר א

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

בתאריכי ההרשמה, הלימודים או   בהוראה מרחוק או פרונטאלית, על פי ההנחיות במועדי כל מסלול. אין שינוי הלימודים יתקיימו✓ 

 .הבחינות

 .מתקבליםמינימום במידה ולא יהיו , תוכניתהאוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את ה ✓
 

   לוח זמנים 

 ביטול הרשמה  תאריכי הרשמה *  תאריכי לימודים 
 **     27.10.21עד 

 ביטול הרשמה 
מ   28.10.21  -החל 

 ** 

  שום לקורסים רי
 )לכיתת לימוד( 

שינויים   / תקופת 
מאוחר  רי שום 

 לקורסים

2.11.21-2.6.22 
 

1-15.09.21 
מאוחרת על  הרשמה   ,

פנוי  מקום  חשבון 
 26.10.21-תתקיים ב

 

 שכר מלוא החזר
 הלימוד

 שכר מלוא חיוב
 הלימוד

31.10.21  
 בשעות

9:30-23:59 
 

בשעה    2.11.21  -מ
  7.11.21ועד    9:30

 23:59בשעה 

 נרשמים ההרשמה יכולה להסתיים מוקדם יותר, או להמשיך מאוחר יותר, בהתאם למספר  * 

 דוא"ל בלבד בכתב באמצעות ** ביטול הרשמה והפסקת לימודים יעשו 

 

 וציונים  לימודעות ומקצ
 לא יהיה זכאי לציון  )גם אם נכללה במסגרת הלימודים במכינה( במועד א' ,  לומד, שלא ייגש לאחת או יותר מהבחינות הסופיות 

 .  תוכנית כללי ב
"נתיב לאקדמיה"   תוכניתקשורים לפרסום ציוני המכינה. ציונים אלו יפורסמו יחד עם ציוני  "נתיב לאקדמיה" אינם    תוכניתפרסום ציוני  

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

 המחלקות באוניברסיטה עם תוצאות מועדי א' במכינה.
 

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

 שישי.+ מספר שיעורים יתקיימו בימי  שעות בשבוע  3, ימי שלישי או חמישי, שעות לימוד  78
 

   :הרכב הציון
  9%         מבדקים  4מתוך   3

 21%         בוחן אמצע
 70%         מבחן סופי

 

 אקדמיות רמות   אנגלית 
 . אין שעות לימוד או מבחנים נוספים בסמסטר א' בלבד. ,המכינה במסגרת יתקיימו הלימודים 

 .בחשבון, ציון מועד א' בלבד בהרכב הציון ברכיב האנגלית יילקח 
 

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

 

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

 נות אקדמית", שילמד במהלך המכינה.יקורס "אוריב בלבד 'יילקח בחשבון ציון מועד ארכב הציון ברכיב המילולי ה
  

   :הרכב הציון
 30%   (בלבד )לאחר מועד א נות אקדמיתיאוריבקורס הציון הסופי במכינה 

  70%   נתיב לאקדמיה תוכנית בחינה משותפת עם הלומדים ב – מבחן סופי



 

 
 מידע כללי 

 
 חישוב הציון 

   יעובדו ויוצגו באופן השקול לציוני הפסיכומטרי. תוכניתציוני ה
 

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

 
 והמבחנים  שפת הלימוד 

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

 לימודי אנגלית לבעלי "פטור אקדמי"
 .  תוכניתיוכלו להיבחן בבחינת פטור מלימודים במקצוע באנגלית ב  באנגליתבעלי פטור 

 ת.  במתכונת פרונטלי 17:30בשעה   3.10.21 -הבחינה תתקיים במועד אחד, ב 
על ידינו לכל בעלי סיווג "פטור" שהנתונים שלהם נמצאים במערכת האוניברסיטאית. מי באופן אוטומטי הרישום לבחינה ייעשה 

 .דואר אלקטרוני לשלוח אלינו פנייה בעליו  –סיווג "פטור"   לגשת לבחינה והוא בעלן שלא מעוניי
האנגלית   הוא שיחושב ברכיב . הציון שיתקבל בבחינהתוכניתיהווה פטור מלימודי אנגלית במסגרת ה 85 ציון בבחינה של לפחות

בסמסטר א' במסגרת  ומטה יחייב לימודי אנגלית ברמה "מתקדמים ב'"  84ציון בבחינה של  . וישפיע בהתאמה על הציון הכללי
    ת.ועמידה בכל מטלות הקורס, כולל נוכחולימודי המכינה, 

 
 תשלוםועלות 

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

 .עלות הקורס כוללת את הבחינות
 הפיקדון הצבאי.  באמצעותניתן לשלם 

 
   –  מערכת שעות ולוח בחינות 

   לתחילת הלימודים.באתר המרכז סמוך  םיפורס לוח בחינות 
 .+ מספר שיעורים יתקיימו בימי שישי שעות בשבוע 3ג' או ה',  יתקיימו בימים: הלימודים מערכת שעות

   מבחנים של המכינה, לא יתקיימו לימודים. בימים בהם מתקיימים
 בקשות לביטול שיעורים בשל עומס לימודים  תוכניתלא יתקבלו במהלך ה ✓
 

   –  רישום לקורסים / כיתת לימוד 
 23:59 ועד שעה :0309שעה מ  31.10.21 'אביום :  תאריכי הרישום לקורסים

 23:59בשעה   1.11.27' אעד יום ו :0309בשעה  1.11.22', ג: מיום תקופת שינויים

 
 נוכחות בשיעורים 

 הנוכחות בשיעורים הינה חובה.
 

 הרשמה לאוניברסיטה 
תעודת המכינה של  /גוריון בנגב על בסיס ציוני הבגרות-יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן  תוכניתמסיימי ה

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

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

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

 
 הציון  תוקף

   .שנים 10  -תוקף הציון ל
←הסבר על הרישום בדף הבא   

 



 

 
 תוכנית הסבר על רישום ל 

 

  -יש להיכנס לקישור ההרשמה  

 , תואר מבוקש "לא לתואר"." אביב" ", סמסטר ב. לבחור שנה "תשפ" 1

 . במסך "עדיפויות להרשמה" יש לבחור:    2

 גוריון בנגב"-"אוניברסיטת בן -מוסד 

 "לימודים קדם אקדמיים"  -פקולטה 

 "לא לתואר"  -תואר 

 נתיב לאקדמיה"  -אקדמיים מחלקה "לימודים קדם 

 "נתיב לאקדמיה לתלמידי מכינה"  -מסלול 

בדקו שבחרתם  -פטור לדמי טיפול לתלמידי מכינה פעילים למסלול זה. במידה ונדרשתם לשלם דמי טיפול  -.  דמי טיפול 3

 את המסלול המתאים.

 ב"השכלות קודמות", לא לסמן ו/או לכתוב בטקסט חופשי מכינה קודמת, אלא להשאיר תאים ריקים. . 4

 

 להרשמה לחץ כאן 
 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=reg&d=5

