
 

 פסיכומטרי ה  ציון חלופה ל  תוכנית  -"נתיב לאקדמיה"  

 ג -פתשבשנה"ל   לסטודנטים במכינה למדעים מדויקים והנדסה

של  ייעודי  מסלול  נפתח  שנה  לאקדמיה"   מידי  "נתיב  הלומדים  ל המאפשר  תכנית  סטודנטים 

לשלב את המכינה ביחד עם    ובמכינה למדעי הטבע והחיים  במכינה למדעים מדויקים והנדסה 

   הנתיב.   לימודי 

זו הרישום לתוכנית נעשה במקביל לרישום למכינה במסלול דו מחלקתי  ✓ ובמועדי  החל משנה   ,

   ההרשמה למכינה. 

 .'אנגלית רמות אקדמיות במסגרת המכינה בסמסטר א קורס זו מחייב רישום ל תוכניתהרישום ל ✓

מתוכננים להתקיים במתכונת פרונטאלית. במידה ויהיה שינוי בהנחיות,  נכון לעכשיו, הלימודים  ✓ 

   . מרחוק  הלימודים יעברו ללמידה

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

 .נרשמים

   זמנים הלוח 

 עד ביטול הרשמה  תאריכי הרשמה *  לימודים התאריכי 

15.8.22  ** 

 ביטול הרשמה  

16.8.22-15.9.22 ** 

ביטול הרשמה  

 **  16.9.22 -מ

 שכר  מלוא החזר 1.2.22-31.7.22   8.11.22-16.6.23

 הלימוד 

 שכר מחצית חיוב

 הלימוד 

חיוב מלוא  

 שכר הלימוד 

 

על  ו הרשמה מאוחרת תתקיים בהתאם להחלטה על פתיחה/אי פתיחה הרשמה מאוחרת למכינה*

במהלך חודש אוגוסט  .  מידע יפורסם באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים  בסיס מקום פנוי

2022 . 

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

למכינה  ***   ההרשמה  "נתיב לאקדמיה" מעדיפויות  תוכנית  ביטול  או  עדיפות: תוספת  שינוי 

 ההרשמה והביטול, בשליחת מייל למרכז ללימודים קדם אקדמיים. למועדיבהתאם 

באתר ובשנתון המרכז ללימודים קדם אקדמיים, חשוב לקרוא מידע זה    מפורסםמידע על התוכנית  

 לפני הרישום לתוכנית. 

  



 

 וציונים לימוד עות ומקצ

 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

   :הציון הרכב

  9%  מבדקים  4מתוך  3

 21%   בוחן אמצע 

 70%   מבחן סופי 

 

 אוריינות עברית 

 הלימודים והמבחנים )בוחן אמצע ומבחן סופי( בנוסף ללימודים במכינה 

 .14-16רביעי בשעות שעות לימוד, ימי  39

 :  הציון הרכב 

 40%   בוחן אמצע 

  60%   סופי מבחן  

 

   אנגלית 

אין שעות לימוד או מבחנים   .בסמסטר א' בלבד  ,אנגלית רמה אקדמית  –  המכינה  במסגרת  יתקיימוהלימודים  

 . נוספים

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

 : בלבד(בקורס אנגלית רמות אקדמיות, סמסטר א' )לאחר מועד א מתוך  הרכב הציון

 100% בקורס  הציון הסופי במכינה

 

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

 לא יהיה זכאי לציון כללי בתוכנית.  

עם ציוני  פרסום ציוני תוכנית "נתיב לאקדמיה" אינם קשורים לפרסום ציוני המכינה. ציונים אלו יפורסמו יחד  

תוכנית "נתיב לאקדמיה" שמתקיימת בסמסטר באביב. הציונים יועברו למדור רישום כך שיאפשרו למי שלומד  

 במכינה לשקלל אותם בסכם הקבלה לאחת המחלקות באוניברסיטה עם תוצאות מועדי א' במכינה. 



 

 חישוב הציון 

   יעובדו ויוצגו באופן השקול לציוני הפסיכומטרי.  תוכניתציוני ה

 

 סילבוס

. מומלץ לעיין  ובאתר הקורס באתר המרכז  מפורסמותשל כל מקצועות הלימוד   , הסילבוס,הלימודים  תותוכני

 .המרכז רלחצו כאן לאת, לפני ההרשמה ןבה

 

 והמבחנים שפת הלימוד

יתקיימו בשפה העברית, ומתקיימים במועד אחד    עבריתאוריינות  בהלימודים והבחינות בחשיבה מתמטית וכל  

 בלבד.

 

 ' פטור '  סיווג  לימודי אנגלית לבעלי

 .  תוכניתיוכלו להיבחן בבחינת פטור מלימודים במקצוע באנגלית ב באנגלית 'פטוררמת סיווג 'בעלי 

דוגמה לבחינה מפורסמת בלוח  במתכונת פרונטלית.    17:30בשעה    3.10.22  -הבחינה תתקיים במועד אחד, ב

 .לחצו כאן ללוח המודעות, המודעות באתר

 .  504-5-0070הרישום לבחינה במהלך הרישום לקורסים. מספר הקורס לרישום לבחינה הוא 

לפחות של  בבחינה  ה  85 ציון  במסגרת  אנגלית  מלימודי  פטור  בבחינהתוכניתיהווה  שיתקבל  הציון  הוא   . 

  , או אי הגעה לבחינה, ומטה   84ציון בבחינה של   .  האנגלית וישפיע בהתאמה על הציון הכללי שיחושב ברכיב

ועמידה בכל מטלות הקורס,  בסמסטר א' במסגרת לימודי המכינה,  יחייב לימודי אנגלית ברמה "מתקדמים ב'"  

    ת.כולל נוכחו

 

 ותשלום עלות 

 ."נתיב לאקדמיה"  תוכניתל נוספים  מדמי הרשמהתלמידי המכינה פטורים  –דמי הרשמה 

 . ₪  1,600 –עלות הקורס 

 .עלות הקורס כוללת את הבחינות

 הפיקדון הצבאי.  באמצעותניתן לשלם 

 

  

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/syllabus.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/Alternative-psychometric-board.aspx


 

 מערכת שעות ולוח בחינות

 . לחצו כאן לאזור האישי ,לתחילת הלימודיםסמוך   אזור האישי של כל לומדב םיפורסלוח בחינות 

+ מספר שיעורים יתקיימו    שעות בשבוע  3ג' או ה',    יתקיימו בימים  שיעור חשיבה מתמטית: המערכת שעות

ג' בשעות    .בימי שישי בימי  יתקיימו  עברית  אוריינות  בהם מתקיימים.  14-16שיעורי  של    בימים  מבחנים 

  המכינה, לא יתקיימו לימודים.

 בקשות לביטול שיעורים בשל עומס לימודים  תוכניתלא יתקבלו במהלך ה ✓

 

 נוכחות בשיעורים

   הנוכחות בשיעורים הינה חובה.

תוכנית, להמשיך את לימודיו ב  , הוא יוכלבמידה ובמהלך השנה סטודנט בוחר לסיים את לימודיו במכינה

 . סמסטר א'במכינה ב אקדמיותובתנאי שלמד ונבחן בקורס אנגלית רמות 

 

 לאוניברסיטההרשמה  

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

, שישוקללו יחד עם ציוני בחינות  )השלים בהצלחה(בנגב    תעודת המכינה של אוניברסיטת בן גוריון/הבגרות

 ה הנקבעים מידי שנה. הקבלה לכל מחלק ומועדי  , ובהתאם לתנאי תוכניתהגמר בקורסים ב

ציוני תעודת    25%ציון נתיב+  50%יילקח בחשבון  המבקשים להתקבל לרפואה יש לשים לב ש  לומדיםעבור  

 . ציוני מכינה  25%הבגרות+

הלומד באחריות  ההרשמה  ומועדי  תנאי  ובירור  לאוניברסיטה  בידיעון   .הרישום  לבדוק  הלומד  על 

 להתקבל.  הרוצ הואההרשמה את מועדי ההרשמה ותנאי הקבלה למחלקה אליה 

גוריון בנגב בלבד. האוניברסיטה אינה אחראית לקבלת  -תקפה להגשת מועמדות לאוניברסיטת בן  תוכניתה

 זו במוסדות אחרים.  תוכניתמועמדים על בסיס 

 

 הציון תוקף

   .שנים 10 -תוקף הציון ל

 

←הסבר על הרישום בדף הבא    

 

 

 

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


 

 תוכנית רישום ל ההסבר על  

זו הרישום לתוכנית נעשה במקביל לרישום למכינה למסלול דו מחלקתי. הסבר על    -  חדש  ✓ החל משנה 

 ההרשמה בהמשך דף מידע זה ובאתר המרכז. 

 

  -יש להיכנס לקישור ההרשמה 

 .סתיו סמסטר ,תשפ"ג בחירה: שנה .1

 .המקוונת  ההרשמה לדרישות בהתאם, ישייםמילוי פרטים א .2

להרשמה במסך  .3 אקדמיים פקולטה :מילוי עדיפויות  קדם    מדויקים מדעים   מחלקה ,לימודים 

 .שמור עדיפות לחיצה על ,לאקדמיה  נתיב  דו מחלקתי עם  מסלול/מגמה ,והנדסה או מדעי החיים

,  נתיב לאקדמיה  מחלקה ,אקדמייםלימודים קדם   מילוי: פקולטה עדיפויות הרשמה בנוסף במסך  .4

 .שמור עדיפות לחיצה על ,נתיב לאקדמיה לתלמידי מכינה מסלול/מגמה

טיפול   .5 דו  –דמי  למסלול  רישום  עבור  תשלום  תוספת  אין  בלבד.  למכינה  הרישום  עבור  - תשלום 

  ה".חלקתי ביחד עם "נתיב לאקדמימ

 כאן  צולהרשמה לח

 

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

