מכינה קדם-אקדמית
אוניברסיטת בר-אילן
פרטי מידע לשנה"ל תשע"ט

המכינה הקדם-אקדמית
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת בר-אילן מקיימת מגוון מכינות אשר נועדו לשפר את סיכויי הקבלה ללימודים.
מכינות ייעודיות
מכינות אלו מתקיימות בשיתוף פעולה בין אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת תל-אביב.
תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי תואר ראשון בשני המוסדות.
היקף שעות הלימוד נע בין  38-32שעות בין  5-4ימים בשבוע (לא כולל שעות תגבור).
מסלולים ותכניות לימודים:
מדעי החברה והרוח
מתמטיקה  3/4יח"ל
אנגלית  4/5יח"ל
מיומנויות הכתיבה המדעית
שיטות מחקר
קורסים במדעי החברה

מדעי הטבע
מתמטיקה  4יח"ל
אנגלית  4/5יח"ל
פיזיקה  3יח"ל
כימיה  3יח"ל
כתיבה אקדמית

מדעים מדויקים והנדסה
מתמטיקה  5יח"ל
אנגלית  4/5יח"ל
פיזיקה  5יח"ל
כתיבה אקדמית

יתרונות המכינה:
תעודת המכינה – תעודת המכינה מהווה חלופה לתעודת הבגרות בקבלה לתואר.
רישום ללימודים אקדמיים – הוועדה לקבלת תלמידים באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת
תל-אביב תמתין לציוני הבוגרים ,ובקשתם תידון עם קבלת תעודת המכינה הייעודית.
פטור מקורסים בתואר הראשון – לאוניברסיטת בר-אילן ,בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.

מלגות וסיוע כספי:
מלגות שכר לימוד ומלגות קיום  -מוענקות לתלמידי המכינה על-פי מפתח חברתי-כלכלי
ובכפוף לקריטריונים של משרד הביטחון ומשרד החינוך (ללא קשר לכספי הפיקדון).
מלגות ללוחמים – חדש! מלגות שכ"ל לתלמידי המכינה ששירתו במערך הלחימה ,בכפוף
לקריטריונים של משרד הביטחון.
מימון מכספי הפיקדון  -ניתן לממן את שכר הלימוד גם מכספי הפיקדון.
הליך הרישום:
הרישום למכינה יחל ב 1.2.18 -ויסתיים ב .19.7.18-רישום מאוחר יתאפשר על בסיס מקום
פנוי .לקבלת ערכת רישום בדואר ניתן לפנות טלפונית או במייל לצוות המכינה.
למעוניינים ,ניתן להגיע לפגישת ייעוץ עם צוות המכינה – בתאום מראש.
הפגישה היא ללא התחייבות וללא עלות כספית.

תנאי קבלה:
 .1גיל  18ומעלה.
 .2מינימום  7יח"ל בבגרות בציון עובר  55 -ומעלה (ציוני בגרות סופיים).
 .3ציון פסיכומטרי/מימ"ד*
 .4דרישות במתמטיקה** (בגרות  +ציון כמותי) כמפורט להלן:
ציון פסיכומטרי
דרישות במתמטיקה**
(רב תחומי) או
מסלול המכינה
בגרות במתמטיקה
ציון כמותי
מימ"ד*
אין דרישה
אין דרישה
420
מדעי החברה (מת'  3יח"ל)
מינימום  85ב  3 -יח"ל
100
420
מדעי החברה (מת'  4יח"ל)
מינימום  85ב  3 -יח"ל
100
500
מדעי הטבע (מת'  4יח"ל)
מינימום  70ב  4 -יח"ל
115
500
מדעים מדויקים (מת'  5יח"ל)
* מבחן מימ"ד מהווה תחליף למבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה .פרטים באתר המכינה.
** מועמדים שאינם עומדים בדרישות במתמטיקה שפורטו לעיל ,יידרשו לעבור מבחן
התאמה במתמטיקה.
מידע נוסף וחומר הכנה למבחן ההתאמה  -באתר המכינה תחת "מידע למועמדים".
שיעורי תגבור במכינה:
במסגרת שנת המכינה ניתן מערך תמיכה של שיעורי עזר במקצועות שונים.
ובפרט באנגלית ,מתמטיקה ופיזיקה .השיעורים ניתנים כשירות לסטודנט ללא תמורה.

מעונות:
ניתן לקבל דיור במעונות הסטודנטים בתקופת הלימודים במכינה .לפרטים :לשכת דקן
הסטודנטים-טל'  ,03-5318274אגודת הסטודנטים-טל'  03-5317477וחברת 'בשן' -טל'
לצורך שיריון מקום ,מומלץ לפנות לגורמים לעיל בהקדם.
קבלה ללימודים אקדמיים:
הרישום ללימודים אקדמיים הנו באחריות התלמיד ובהתאם להוראות והנהלים של כל
אוניברסיטה .באחריות המועמד לבדוק עם הגורמים המוסמכים באוניברסיטת בר-אילן
ובשאר מוסדות הלימוד מהם תנאי הקבלה ונוהלי הרישום ללימודים אקדמיים הנהוגים
בהם.
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קורס הכנה לפסיכומטרי:
ניתן לשלב קורס הכנה לפסיכומטרי במהלך המכינה בעלות ייחודית
לתלמידי המכינה.
"הישגים להייטק"  -קדם מכינה/מכינה ייעודית למדעים מדויקים והנדסה
קהל יעד :מועמדים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית המעוניינים להשתלב בלימודי הנדסה
ומדעים מדויקים באוניברסיטת בר-אילן.
מטרת התכנית :התכנית מעניקה ליווי וסיוע רחב הכולל מימון החל משלב המכינה הייעודית
מדעים מדויקים והנדסה ,ועד סיום לימודי התואר.
קדם מכינה :תלמידים שאינם עומדים בתנאי הקבלה למכינה ,יילמדו במסלול קדם המכינה,
כהכנה לקראת המכינה הייעודית למדעים מדויקים והנדסה.
משך קדם המכינה ארבעה חודשים בין החודשים מאי-ספטמבר .2018
פרטים נוספים-באתר המכינה.
מכינות מרוכזות במתמטיקה ,פיזיקה ואנגלית
מטרת המכינה :העלאת סיכויי הקבלה לתואר המבוקש כבר בשנת הלימודים הקרובה!
מקצועות הלימוד :פיזיקה ברמת  5יח"ל ,מתמטיקה ברמת  4/5יח"ל ואנגלית ברמת  4יח"ל.
משך המכינה במתמטיקה  5יח"ל :כחודשיים וחצי ,בין החודשים מאי-יולי .2018
משך המכינה בפיזיקה  5יח"ל :כחודשיים ,בין החודשים יולי-ספטמבר .2018
משך המכינה במתמטיקה  4יח"ל :כחודש וחצי ,בין החודשים יולי-אוגוסט .2018
משך המכינה באנגלית :כחודשים וחצי ,בין החודשים יוני-אוגוסט .2018
במתמטיקה ופיזיקה ציון המכינה קביל כחלופה לציון הבגרות באוניברסיטת בר-אילן (לזכאי
תעודת בגרות בלבד).
פתיחת המכינה מותנית במספר הנרשמים.
הפרטים המלאים על המכינות המרוכזות נמצאים באתר המכינה Mechina-kda.biu.ac.il
פרטי התקשרות:
המכינה הקדם-אקדמית ,בניין  403קומה  2חדר  ,210אוניברסיטת בר-אילן ,רמת גן 5290002
דואר אלקטרוניMechina.kda@biu.ac.il :

אתרMechina-kda.biu.ac.il :

טלפונים03-5317956 ,03-5318406 ,03-5354079 :

פקס03-7369904 :

