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 אקדמיים-המרכז ללימודים קדם

המרכז ללימודים קדם אקדמיים הוקם במטרה להנגיש ולאפשר השכלה גבוהה לכל אחת ואחד, 

המרכז משמש כגשר לעולם האקדמי   ה.לממש את הפוטנציאל ולתת הזדמנות שווה להשכלה גבוה 

בהקניית הרגלי למידה וחשיבה, במטרה להשתלב ולהיקלט בהצלחה בלימודים האקדמיים, ומסייע 

המרכז גאה להיות חלק מחזונה של האוניברסיטה  . תוך מתן סיוע וליווי אישי הייחודיים למרכז

 .המקדמת אוכלוסיות ייחודיות בנגב

 תכניות הלימוד במרכז:

  מסלולי מכינות. 1

מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. המכינה הינה תוכנית חד־ להכין שמטרתן מכינות

הלימודים במכינה מכוונים לצרכיהם של מועמדים, המבקשים להתקבל לפקולטות למדעי   שנתית.

ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, מדעי הבריאות וניהול. המכינה מציעה הזדמנות נוספת 

  םסיכוייה תלמידים שלא מימשו את יכולתם בתיכון, שיפור נתוניהם האקדמיים ושיפור לכל אותם 

  .להתקבל לאוניברסיטה 

 מסלול למדעים מדויקים והנדסה  ▪

בלימודים בפקולטה   בפקולטה להנדסה ו/ או  בלימודים המכינה מיועדת למעוניינות ולמעוניינים

 .למדעי הטבע

גרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים, בהתאם לדרישות תעודת המכינה מהווה חלופה לתעודת הב

 . הקבלה בכל מחלקה 

יח"ל והיא מותאמת בין היתר לצורך קבלה למחלקות  5המכינה כוללת מסלול מוגבר במתמטיקה 

הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב, מתמטיקה, פיסיקה   הנדסת תוכנה,

 ועוד

 חודשים תשעה משך המסלול: 

 יולי - אוקטובר מועדי המסלול: 
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 תנאי קבלה

 שנות לימוד 12. 1

 בציון עובר בבגרות.  ידות לימוד יח 7לפחות  . זכאות לבגרות או 2

נתיב  /  2023)לכל המאוחר: פסיכומטרי מועד יולי  500ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות . 3

(. סטודנטים שלמדו בפרויקט קדם מכינה הישגים להייטק פטורים מבחינה  2023 לאקדמיה מחזור אביב

 פסיכומטרית )עליהם להשלים את חובת הפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה במהלך מסלול המכינה(. 

 לפחות במרכיב האנגלית בפסיכומטרי / בנתיב לאקדמיה. 70ציון  .4

לפחות בבגרות במתמטיקה  70, או ציון ידות לימוד יח 5ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של  .5

מועמד שאינו עומד בתנאי זה כאמור, חייב בבחינת כניסה במתמטיקה או   .ימוד לידות יח 4בהיקף של 

 לפחות. 65קורס הכנה בציון 

מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה )ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה 

 הסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל(. לבקשה יש לצרף את 

הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית )כולל נוסח משולב(, חייבים   עבור מועמדים שנבחנו בבחינה .6

 לפחות בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.  97בציון של 

 . מועמד שלא עומד בתנאי זה יוכל להירשם לקורס קיץ בעברית כלומד חיצוני על בסיס מקום פנוי

 הערות  שעות שבועיות  מקצוע

 הכנה לאקדמיה   מתמטיקה

 

16  

 מיה  דפיזיקה הכנה לאק 

 

 כולל מעבדה 15

  3 מיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה 

בחינה   –  הכנה לאקדמיהאנגלית 
 ידות לימוד יח  4/5-ל ה מקבילרמה ב

  

 אנגלית הסיווג בבהתאם לרמת  4-6 אנגלית רמות אקדמיות 
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 מסלול למדעי הטבע והחיים ▪

למדעי הטבע  בפקולטה בלימודים למעוניינות ולמעונייניםהמכינה מיועדת 

 בלימודים בפקולטה למדעי הבריאות  ו/או

תעודת המכינה מהווה חלופה לתעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים 

 )למעט לביה"ס לרפואה(.  לפקולטות אלו, בהתאם לדרישות הקבלה בכל מחלקה

יח"ל והיא מותאמת בין היתר לצורך קבלה   4המכינה כוללת מסלול מוגבר במתמטיקה 

.מדעי החיים, כימיה, רוקחות ועודלמחלקות מדעי המחשב,   

 יולי -אוקטובר   מועדי המסלול:   חודשים  תשעה משך המסלול: 

 

 תנאי קבלה
 שנות לימוד 12. 1

 בציון עובר בבגרות.  ידות לימוד יח 7לפחות  . זכאות לבגרות או 2

/ נתיב  2023)לכל המאוחר: פסיכומטרי מועד יולי  500ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות . 3

(. סטודנטים שלמדו בפרויקט קדם מכינה הישגים להייטק פטורים מבחינה  2023 מחזור אביב לאקדמיה 

 הלך מסלול המכינה(. פסיכומטרית )עליהם להשלים את חובת הפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה במ

 לפחות במרכיב האנגלית בפסיכומטרי / בנתיב לאקדמיה. 70ציון  .4

מועמד שאינו עומד בתנאי זה כאמור, חייב בבחינת  . יח"ל 3במתמטיקה בהיקף של   בבגרות  80ציון . 5

 לפחות. 55כניסה במתמטיקה או קורס הכנה בציון 

מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה )ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה 

 הסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל(. לבקשה יש לצרף את 

 הערות שעות שבועיות מקצוע

 הכנה לאקדמיה מתמטיקה 

 

16  

 פיזיקה הכנה לאקדמיה  

 

15  

מיומנויות אקדמיות בקריאה  
 ובכתיבה 

3  

בחינה -הכנה לאקדמיה אנגלית 
 ידות לימודיח 4-ל  מקבילה  ברמה 

  

 אנגליתסיווג בבהתאם לרמת ה 4-6 אנגלית רמות אקדמיות
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נה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית )כולל נוסח משולב(, מועמדים שנבחנו בבחי –. עברית 6

 לפחות בבחינת יע"ל של המרכזי הארצי לבחינות ולהערכה.  97חייבים בציון של 

ת את ציוני המכינה לפני סיום שנת והפקולטה למדעי הבריאות מבקש בחלק מהמחלקות ** 

 לאחר מכן. הלימודים, לכן ציוני המסלול לפקולטה זו יהיו תקפים לשנה 

 מדעי החברה, הרוח והניהול מסלול  ▪

בלימודים   בפקולטה למדעי הרוח והחברה ו/או בלימודים המכינה מיועדת למעוניינות ולמעוניינים

 .בפקולטה לניהול

תעודת המכינה מהווה חלופה לתעודת הבגרות לצורך קבלה ללימודים אקדמיים לפקולטות אלו,  

 .בהתאם לדרישות הקבלה בכל מחלקה 

יח"ל והיא מותאמת בין היתר לצורך קבלה למחלקות  4המכינה כוללת מסלול מוגבר במתמטיקה 

 .כלכלה, ניהול, חשבונאות

 יולי -אוקטובר   מועדי המסלול:   חודשים  תשעה משך המסלול: 
 

 תנאי קבלה
 שנות לימוד 12. 1

 בציון עובר בבגרות. יחידות לימוד  7לפחות  . זכאות לבגרות או 2

/ נתיב  2023)לכל המאוחר: פסיכומטרי מועד יולי  430ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות . 3

(. סטודנטים שילמדו בפרויקט קדם מכינה   פטורים מבחינה פסיכומטרית 2023לאקדמיה  מחזור אביב 

 כינה(. )עליהם להשלים את חובת הפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה במהלך מסלול המ

 לפחות במרכיב האנגלית בפסיכומטרי / בנתיב לאקדמיה. 70ציון  .4

 הערות שעות שבועיות מקצוע

יח"ל  4 - ברמה מקבילה ל מתמטיקה 
 הכנה לאקדמיה 

 

16  

במדעי החברה, רוח  קורסים נבחרים  
 וניהול

 

13  

  3 מיומנויות אקדמיות בקריאה ובכתיבה 

 בחינה ברמה -אנגלית הכנה לאקדמיה 
 ידות לימוד יח 4-מקבילה ל

16  

 אנגליתסיווג בבהתאם לרמת ה 4-6 אנגלית רמות אקדמיות
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. מועמד שאינו עומד בתנאי זה כאמור, חייב בבחינת  יח"ל 3במתמטיקה בהיקף של   בבגרות  80ציון . 5

 לפחות. 55כניסה במתמטיקה או קורס הכנה בציון 

)ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה 

 לבקשה יש לצרף את הסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל(. 

מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית )כולל נוסח משולב(,  –. עברית 6

 של המרכזי הארצי לבחינות ולהערכה.  לפחות בבחינת יע"ל 97חייבים בציון של 

 קדם מכינה מסלול  ▪

במסלול  התכנית מיועדת לבעלי תעודת בגרות חלקית/חסרי תעודת בגרות, המעוניינים ללמוד 

הכנה לפני   התכנית מתקיימת כארבעה חודשים ומהווה  המכינות של המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

 .וללומדים השייכים למסלול הישגים להייטק ן עצמיללומדים במימו תמיועד התכנית .תחילת המכינה 

במהלך התכנית מתקיימים לימודים בנושאי מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכן מתקיימת סדנא הכנה 

 ללימודים באקדמיה. 

 להתקבל לאוניברסיטה ללא הבחינה הפסיכומטרית –נתיב לאקדמיה . 2

גוריון -מועמדים לאוניברסיטת בןלמיועדת למועמדות ו" חלופה לפסיכומטרי -תוכנית "נתיב לאקדמיה

 . ללא הבחינה הפסיכומטרית בנגב, המחפשים דרך אלטרנטיבית להתקבל ללימודים 

מטרת התוכנית היא להכין מועמדים ללימודים אקדמיים באמצעות למידה מעמיקה של קורסים ברמה   

   .אקדמית, מתוך הנחה כי הצלחה מנבאת הצלחה

בסיום   חשיבה מתמטית, אוריינות באנגלית ואוריינות עברית. -בתוכנית נלמדים שלושה קורסים 

ובמהלך הלימודים יתקיימו מבחני הערכה בכל אחד מהמקצועות. הציונים הסופיים ישוקללו ויהיו שווי  

 .גוריון-ערך לציוני פסיכומטרי עם ההרשמה לאוניברסיטת בן

גוריון בנגב, על  -להגיש מועמדות לכל מחלקות הלימוד באוניברסיטת בןבוגרי ובוגרות התוכנית יוכלו  

בסיס ציוני הבגרות שלהם, שישוקללו יחד עם הציון הסופי של התוכנית, בהתאם לתנאי ומועדי הקבלה  

  .לכל מחלקה הנקבעים מידי שנה

 כאן  :שורקיב,  ים ימועדי הבחינות ותאריכי הקורסים מפורסמים באתר המרכז ללימודים קדם אקדמ

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


 ( 2023-2024) ד לשנת הלימודים תשפ"רכז ללימודים קדם אקדמיים המידיעון למועמדים  
 )מונגש( 01.02.2023  מעודכן ליום

 

7 
 

 סטודנטים המתקבלים לתואר ראשון לקורסי קדם, השלמה וריענון . 3

במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים מתקיימים מספר קורסי הכנה לתואר ראשון על פי דרישת  

 השונות באוניברסיטה. המחלקות 

בהודעת הקבלה לתואר ראשון, או באמצעות הדואר  ות דרישה או המלצה על קורסים אלו ניתנ

 האלקטרוני למתקבלים. 

 ללומדים חיצוניים – רמות בסיסיות –קורסי אנגלית אקדמית . 4

 . טרום בסיסי ב' ובסיסיהקורסים מיועדים למעוניינים להשלים קורס אקדמי באנגלית ברמות 

 במהלך שנת הלימודים הקבלה לקורסים היא על בסיס מקום פנוי.  

   .כאן מידע על מועדי ההרשמה ופרטי הלימודים, ניתן למצוא באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים 

 לימודי עברית כשפה. 5

 "ידיעת השפה העברית".  –לקבלת מידע נא לפנות לפרק הדן ברישום לאוניברסיטה 

 הלימודים באחריות המרכז ללימודים קדם אקדמיים. 

 כאן  , בקישור: ללימודים קדם אקדמיים מידע מפורט ניתן למצוא באתר המרכז 

 שער לאקדמיה. 6

סטודנטים בני החברה להנגיש את ההשכלה הגבוהה לבנגב שמה לה כמטרה גוריון -אוניברסיטת בן

הבדואית, כחלק מחשיבות פיתוח הנגב, במטרה לשלב סטודנטים אלה בלימודים בתחומים שונים  

גוריון בנגב יאפשרו -שיאפשרו להם להקדם ולנפץ את תקרת הזכוכית. הלימודים באוניברסיטת בן

המוצעת, מספר  ת בתוכני למועמדים לבחור תחום לימוד ממגוון המחלקות המוצעות בפקולטות השונות. 

 מסלולים המאפשרים לסטודנטים שוויון הזדמנויות על ידי הכנה ולמידה משמעותית. 

 תנאי קבלה 

על המועמד להיות בדואי שגר באזור הדרום ברשויות המקומיות: רהט, תל שבע, חורה, לקייה,   .1

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

 שנות לימוד.  12השלמת  .2

כאות לבגרות: במהלך הרישום לתוכנית לא תיבדק הזכאות לבגרות. לקראת סוף הקיץ, עם ז .3

לימודיו   –תום תוכנית לימודי הקיץ, הזכאות לבגרות תיבדק. לומד שלא יציג זכאות לבגרות 

 יופסקו לאלתר.

 

https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/english.aspx
https://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad/Pages/hebrew-learning.aspx
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 יח"ל לפחות. 4ציון עובר בבגרות באנגלית בהיקף של  .4

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. 

 Олим лаАкадемия - יהעולים לאקדמ. 7

-2022ו במהלך השנים לאקדמיה" מיועדת לעולות ולעולים חדשים שעל התוכנית "עולים

ומבקשים ללמוד   27-18ס ואוקראינה(, בגילי  ממדינות דוברות רוסית )כגון: רוסיה, בלארו  2023

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

 התוכנית כוללת

 לימודי עברית לקראת הלימודים באוניברסיטה 

 נבחרים ברוסית במתמטיקה ופיזיקה קורסים אקדמיים 

 לתשומת לב המועמדים לכלל הלימודים במרכז ללימודיים אקדמיים:  ▪

 .  בכתבמועמד שנרשם והחליט שלא לממש את לימודיו חייב להודיע על כך 

 את הכללים לביטול ההרשמה או הפסקת לימודים ניתן לראות באתר המרכז. 

 מידע כללי:  ▪

 ,  08-6461060המרכז:   פוןהליך ההרשמה ניתן לקבל בטל פרטים נוספים והסבר על 

 ללימודים קדם אקדמיים המרכזובאתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים: 

פני תחילת יע על שינויים לשומרת לעצמה את הזכות להודהנהלת המרכז ללימודים קדם אקדמיים, 

הפרת התחייבות כלפי תלמידיה או כלפי  , ולא יראו בקבלת החלטה זו משום שנת הלימודים ובמהלכה 

 המועמדים ללמוד בה. 

 

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

