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המרכז ללימודים
קדם-אקדמיים
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המרכז ללימודים קדם-אקדמיים
המרכז ללימודים קדם אקדמיים מציע הזדמנות לכל אלה ,שלא מימשו במלואה את ההזדמנות
הראשונה ,שניתנה להם בתיכון ,ולמי שמבקש להשלים או לשפר את נתוניו לקראת ההרשמה
לאוניברסיטה.
מסגרת הלימודים תומכת ,מכוונת לתחום האקדמי ומקנה ידע ומיומנויות למידה .במסגרת הלימודים
במרכז נבדקת יכולתם של הלומדים להתמודד בהצלחה עם דרישות אקדמיות ,וכן נבחר לכל לומד
מסלול לימודים מותאם בו הוא יוכל למשש את יכולתו .ניסיון של שנים רבות מוכיח ,שלימודים קדם-
אקדמיים מהווים מתכון להצלחה בלימודים אקדמיים.
וועדת ההוראה בודקת אפשרות לשנות חלק מתנאי הקבלה ,פרסום יופיע באתר המרכז עם פתיחת
ההרשמה.

מסלולי הלימוד במכינות
 .1מסלול למדעים מדויקים והנדסה
מסלול מדעים מדויקים והנדסה מיועד להכנה לקראת לימודים במחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה.
תעודת המכינה תחליף את תעודת הבגרות לצורך שקלול הקבלה לאוניברסיטה.
משך המסלול 9 :חודשים
מועדי המסלול :אוקטובר -יולי
מקצוע

שעות שבועיות

מתמטיקה הכנה לאקדמיה

16

פיזיקה הכנה לאקדמיה

15

אוריינות אקדמית

3

אנגלית הכנה לאקדמיה ברמה
מקבילה ל 4/5-יחידות לימוד

 - 4בחינה

אנגלית רמות אקדמיות

4-8

סה"כ שעות

42

הערות

כולל מעבדה

בהתאם לרמת הסיווג באנגלית
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תנאי קבלה
 12 .1שנות לימוד
 .2זכאות לבגרות או לפחות  7יח"ל בציון עובר בבגרות.
 .3ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות ( 500לכל המאוחר :פסיכומטרי מועד יולי  / 2022נתיב
לאקדמיה  ,2022מחזור אביב) .סטודנטים שלמדו בפרויקט קדם מכינה הישגים להייטק פטורים מבחינה
פסיכומטרית (עליהם להשלים את חובת הפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה במהלך מסלול המכינה).
 .4ציון  70לפחות במרכיב האנגלית בפסיכומטרי  /בנתיב לאקדמיה.
 .5ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של  5יחידות לימוד ,או ציון  70לפחות בבגרות במתמטיקה
בהיקף של  4יחידות לימוד .מועמד שאינו עומד בתנאי זה כאמור ,חייב בבחינת כניסה במתמטיקה או
קורס הכנה בציון  65לפחות.
מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה
לבקשה יש לצרף את הסילובוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל).
 .6עבור מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל נוסח משולב) ,חייבים
בציון של  107לפחות בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
מועמד שלא עומד בתנאי זה יוכל להירשם לקורס קיץ בעברית כלומד חיצוני על בסיס מקום פנוי רישום
לקורס עברית כלומד חיצוני.
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 .2מסלול למדעי הטבע והחיים*
מסלול זה מיועד להכנה לקראת לימודים במחלקות הפקולטה :למדעי הטבע ,מדעי הרוח והחברה ,ניהול
ומדעי הבריאות** .תעודת המכינה תחליף את תעודת הבגרות לצורך שקלול הקבלה לאוניברסיטה
(למעט לביה"ס לרפואה).
משך המסלול 9 :חודשים

מועדי המסלול :אוקטובר -יולי

מקצוע

שעות שבועיות

הערות

מתמטיקה הכנה לאקדמיה

13-16

בהתאם לרמת הלימוד

מקצוע מדעי אחד או שניים

13-16

אוריינות אקדמית

3

אנגלית הכנה לאקדמיה
ברמה מקבילה ל 4/5-יחידות
לימוד

 - 4בחינה

אנגלית רמות אקדמיות

4-8

סה"כ שעות

32-45

בהתאם לרמת האנגלית

תנאי קבלה
 12 .1שנות לימוד
 .2זכאות לבגרות או לפחות  7יח"ל בציון עובר בבגרות.
 .3ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות ( 500לכל המאוחר :פסיכומטרי מועד יולי  / 2022נתיב
לאקדמיה  2022מחזור אביב) .סטודנטים שלמדו בפרויקט קדם מכינה הישגים להייטק פטורים מבחינה
פסיכומטרית (עליהם להשלים את חובת הפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה במהלך מסלול המכינה).
 .4ציון  70לפחות במרכיב האנגלית בפסיכומטרי  /בנתיב לאקדמיה.
 .5ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של  5יחידות לימוד ,או ציון  70לפחות בבגרות במתמטיקה
בהיקף של  4יחידות לימוד .מועמד שאינו עומד בתנאי זה כאמור ,חייב בבחינת כניסה במתמטיקה או
קורס הכנה בציון  65לפחות.
מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה
לבקשה יש לצרף את הסילובוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל).
 .6עברית – מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל נוסח משולב),
חייבים בציון של  107לפחות בבחינת יע"ל של המרכזי הארצי לבחינות ולהערכה.
*פתיחת המסלול מותנית במספר מינימלי של נרשמים ** בחלק מהמחלקות הפקולטה למדעי
הבריאות מבקשות את ציוני המכינה לפני סיום שנת הלימודים ,לכן ציוני המסלול לפקולטה זו יהיו
תקפים לשנה לאחר מכן.
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 .3מסלול +30
מטרת המכינה:
המכינה מיועדת לבני ובנות  ,30אשר אינם בעלי תעודות בגרות ,המעוניינים ללמוד באוניברסיטת בן
גוריון בנגב .התכנית מותאמת לדרישות המועצה להשכלה גבוהה" :כל מתעתד ללימודים במוסד
להשכלה גבוהה מוכר והוא מעל גיל  30ואינו בעל תעודת בגרות ,יצטרך טרם תחילת הלימודים לעמוד
בהצלחה בתכנית קורסי הכנה ללימודים אקדמיים כתנאי למימוש קבלתו לאוניברסיטה".

תנאי קבלה
 .1גיל  30ומעלה.
 .2ציון  70במרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית  /נתיב לאקדמיה  /בבחינת אמי"ר.
 .3אישור על  12שנות לימוד.

מקצועות הלימוד
מקצוע

שעות שבועיות

אשנב למתמטיקה

4

אנגלית ברמה אוניברסיטאית

4-8

משטר ומדינת ישראל

3

אוריינות אקדמית

3

הכרת המחשב

3

סה"כ שעות

17-21

הערות
בהתאם לרמת האנגלית

סיום המכינה בהצלחה -עמידה בהצלחה בכל ציוני המכינה וציון ממוצע משוקלל של  70לפחות.
תעודת המכינה תהווה תחליף לתעודת הבגרות ,לנרשמים לפקולטה למדעי הרוח והחברה לתואר
ראשון .הקבלה לאוניברסיטה תתבצע בכפוף לכללים המפורטים ב"ידיעון למועמדים".

 .4קורסי קדם ,השלמה וריענון לסטודנטים המתקבלים לתואר ראשון
במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים מתקיימים מספר קורסי הכנה לתואר ראשון על פי דרישת
המחלקות השונות באוניברסיטה.
דרישה או המלצה על קורסים אלו ניתנות בהודעת הקבלה לתואר ראשון ,או באמצעות הדואר
האלקטרוני למתקבלים.
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 .5קורסי אנגלית אקדמית – רמות בסיסיות
הקורסים מיועדים למעוניינים להשלים קורס אקדמי באנגלית ברמות בסיסיות .במהלך שנת הלימודים
הקבלה לקורסים היא על בסיס מקום פנוי .במהלך הקיץ יפתחו קורסים נוספים ובתנאי שיהיו מינימום
נרשמים לכל רמה.
מידע על מועדי ההרשמה ופרטי הלימודים ,ניתן למצוא באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

 .6לימודי עברית כשפה
לקבלת מידע נא לפנות לפרק הדן ברישום לאוניברסיטה – "ידיעת השפה העברית".
הלימודים באחריות המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

 .7נתיב לאקדמיה – להתקבל לאוניברסיטה ללא הבחינה הפסיכומטרית
אוניברסיטת בן -גוריון מפעילה תכנית לימודים חדשנית וייחודית ,שמהווה חלופה לציון הבחינה
הפסיכומטרית ,ומאפשרת למשתתפים בה להתקבל ללימודים באוניברסיטה על סמך הציונים בתכנית
לצד ציוני הבגרות.
מסיימי התכנית יוכלו להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בן-גוריון ,בהתאם לתנאי
ומועדי הקבלה לכל מחלקה ,הנקבעים מידי שנה.
מועדי הבחינות ותאריכי הקורסים מפורסמים באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים :המרכז ללימודים
קדם אקדמיים.

 .8שער לאקדמיה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמה לה כמטרה להגדיל את מספר הסטודנטים בני החברה הבדואית ,כחלק
מחשיבות פיתוח הנגב ,במטרה לשלב סטודנטים אלה בלימודים בתחומים שונים שיאפשרו להם
להקדם ולנפץ את תקרת הזכוכית .הלימודים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יאפשרו למועמדים לבחור
תחום לימוד ממגוון המחלקות המוצעות בפקולטות השונות .התוכנית המוצעת ,מספר מסלולים
המאפשרים לסטודנטים שוויון הזדמנויות על ידי הכנה ולמידה משמעותית.
תנאי קבלה
 .1על המועמד להיות בדואי שגר באזור הדרום ברשויות המקומיות :רהט ,תל שבע ,חורה ,לקייה,
שגב שלום ,כסייפה ,ערערה בנגב ,אל קסום ונווה מדבר.
 .2השלמת  12שנות לימוד.
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 .3זכאות לבגרות :במהלך הרישום לתוכנית לא תיבדק הזכאות לבגרות .לקראת סוף הקיץ ,עם
תום תוכנית לימודי הקיץ ,הזכאות לבגרות תיבדק .לומד שלא יציג זכאות לבגרות – לימודיו
יופסקו לאלתר.
 .4ציון עובר בבגרות באנגלית בהיקף של  4יח"ל לפחות.
תנאים אלה יבדקו במהלך לימודי הקיץ ,סטודנט שיתקבל ולא עומד בתנאי הקבלה לימודיו יופסקו
לאלתר .על מנת להתקבל לתוכנית (בנוסף לתנאים מעלה) יש לעמוד בהצלחה בבחינות כניסה.

לתשומת לב המועמדים לכלל הלימודים במרכז ללימודיים אקדמיים:
מועמד שנרשם והחליט שלא לממש את לימודיו חייב להודיע על כך בכתב.
את הכללים לביטול ההרשמה או הפסקת לימודים ניתן לראות באתר המרכז.
מידע כללי:
פרטים נוספים והסבר על הליך ההרשמה ניתן לקבל בטלפון המרכז ,08-6461060 :בטל' של מוקד
מידע ושירות  08-6461600ובאתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים :המרכז ללימודים קדם אקדמיים
הנהלת המרכז ללימודים קדם אקדמיים ,שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים לפני תחילת
שנת הלימודים ובמהלכה ,ולא יראו בקבלת החלטה זו משום הפרת התחייבות כלפי תלמידיה או כלפי
המועמדים ללמוד בה.
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