
1 

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים – טשנתון תשע"

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 המרכז ללימודים
 קדם אקדמיים

 
 טתשע"שנה"ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים – טשנתון תשע"

 

 אקדמיים המרכז ללימודים קדם

 
 זהמרכ מנהל

 מר שלומי בן נון
 

  יועצתמנהל, ס. 
 בר אוןהדס גב' 

 

  יועצת
 שני לםגב' 

 

 רכזת הוראה
 טל-גב' מורן בר

 

 
 אקדמיים: מזכירות המרכז ללימודים קדם

 
  רכזת הרשמה 

 :anatj@yvc.ac.il e-mail                   04-6423430 טל': -גב' ענת יעקובסון
 

 מזכירות המכינה
 e-mail: yaell@yvc.ac.il                       04-6423405טל':  -גב' יעלי לוינגר

 
 הל סטודנטיםנמחשוב ומרכזת 

  yvc.ac.ildaniella :mail-e@                 6423494-04 טל':דניאלה יובל     גב' 
 

 ושיווק יועצת הרשמה
 e-mail: etis@yvc.ac.il                      04-6423680טל':  -אתי שקדגב' 

 
 .16:30 - 08:30ה'    -ימים א' שעות קבלה:

 ניתן לתאם טלפונית פגישות אחה"צ.
 

  1534-6423405פקס: מס' 

 
 

 הקדם אקדמי: המרכזמטרות 
 בארץ בכלל ובאזור הצפון בפרט. להרחיב את בסיס ההשכלה הגבוהה .1
 לרענן, לבסס ולהעמיק את הידע במקצועות היסוד. .2
 השכלתם של התלמידים בתחומי מדעי הרוח והחברה.להרחיב ולהעשיר  .3
 ללימודים אקדמיים. ותלהקנות דרכי חשיבה ושיטות למידה הנדרש .4
 מסיבות שונות ואשר ,"הזדמנות שניה" לתלמידים בעלי פוטנציאל השואפים לרכוש השכלה אקדמיתלאפשר  .5

 לא השלימו את השכלתם התיכונית.
לא על סמך ציוני בחינות הבגרות שלהם אלא על  ללימודים אקדמייםלאפשר לתלמידי המכינות להתקבל  .6

 .סמך הישגיהם במכינה
 

 
 לעצמו. אקדמיים משיג את המטרות שהציב סיון העבר מראה כי המרכז ללימודים קדםינ*  
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 )מסלולי הלימוד (
 והקורסים במרכז הקדם אקדמי: סוגי המכינות

 

 מועדי סתיו ואביב. -והרוחאקדמית למדעי החברה  מכינה קדם
 הקדם אקדמית.תכנית הכנה למכינה  -אופק לאקדמיה

 קורס הכנה ללימודים קדם אקדמיים ומבחן מימ"ד.
 .קורס הכנה למבחן יע"ל

 .בוקר, ערב וקיץמסלולי  :+ 30 כנית הכנה ללימודים אקדמייםת
 קורסים לקראת קבלה לאקדמיה:

 .ומתמטיקה מתקדמים עברית עברית מתחילים,

 
 

 אקדמית למדעי החברה והרוח מכינה קדם
 

מיועדת למועמדים המבקשים להתקבל ללימודים אקדמיים במכללה שלא על סמך ציוני הבגרות הקד"א המכינה 
שברשותם אלא על סמך הישגיהם במכינה. הלימודים מתקיימים במשך ארבעה עד חמישה ימים בשבוע בשעות 

 הבוקר ואחר הצהריים.
 

  הלימודיםמשך 
 (עד יוני אוקטובר)חודשים  9-סתיוקד"א מכינת 
 (ספטמברפברואר עד )חודשים 7-אביבקד"א מכינת 

 
 
 

 תכנית הכנה למכינה הקד"א -'אופק לאקדמיה'
 

בצבא או בשירות אשר שירתו  , אשר הרקע הלימודי שלהם אינו מאפשר קבלה למכינה המסלול מיועד למועמדים
  לאומי.

לקראת הלימודים במכינה הקדם  סטודנטים להגיע להישגים אקדמיים מרבייםהיא לסייע ל מטרת הלימודים
 .אקדמית

במתמטיקה, אנגלית והבעה עברית  ראשוניות מיומנויות ובונה הידע בסיס את מחזקת מדובר בתוכנית אשר
 במכינה. מיטבית תחילת לימודים יאפשרויהוו הכנה למבחן הכניסה למכינה הקדם אדמית ו אשר

 .התכנית אמורה לאפשר לסטודנטים להכיר ולהתמודד טוב יותר עם הדרישות האקדמיות
 

 
 + 30לגלאי כנית הכנה ללימודים אקדמיים ת
 

 A.B ראשון המעוניינים בלימודים אקדמיים לקראת תואר חסרי תעודת בגרות ומעלה 30התוכנית מיועדת לבני 
במכללה האקדמית עמק יזרעאל. התוכנית נבנתה בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה: "החל משנת 

ואינו בעל תעודת בגרות,  30על גיל ם במוסד להשכלה גבוהה מוכר, והוא מיכל מועמד ללימוד הלימודים תשס"ג
שיתקיימו במוסד  לעמוד בהצלחה בתוכנית קורסי הכנה ללימודים אקדמיים יצטרך טרם תחילת הלימודים

 האקדמי ובאחריותו".
 
 

 תחילת הלימודים
עד שלוש בשבוע הלימודים מתקיימים במתכונת של פעמיים  ויוני. בפברואר, באוקטובר יםלימוד נפתחמסלולי ה
 כנית שנתית בימי שישי.הבוקר, אחה"צ והערב וכן תבשעות 

 
 

 אקדמייםליווי אישי ותמיכה פרטנית ללומדים במרכז ללימודים קדם 
 

במרכז הקדם האקדמי מכירים בחשיבותו של השילוב בין סיוע לימודי לליווי אישי כוללני במהלך לימודיו של 
 הסטודנט עם לקויות הלמידה.

 בשל כך, הליווי נעשה כבר משלב ההרשמה ונמשך עד להכוונה בבחירת חוג לימודים.
פרטני ללמידה יעילה באמצעות הקנייה ותרגול של מיומנויות  הסיוע כולל ליווי קבוע וצמוד על ידי צוות הייעוץ. סיוע

 למידה והדרכת צוות המרצים לגבי התאמת דרכי הוראה לכל סטודנט.
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סדנאות קבוצתיות לקראת תקופת הבחינות הכוללות התארגנות ללמידה, ניהול זמן יעיל, עיבוד מידע וזכירתו, 
 ת בחינות.הבנת שאלות ושיפור ההבעה בכתב, התמודדות עם חרד

הפניית סטודנטים לאבחון וכן הדרכה לגבי התאמות לדרכי היבחנות ואסטרטגיות למידה התואמות את כישוריו 
 של הסטודנט.

 גבור הכוללים שיפור מיומנויות שפתיות והתמודדות עם חומר ברמה אקדמית.שיעורי ת
 אנגלית, מדעי הרוח המרכז הקדם אקדמי מפעיל מערך של חונכים לסיוע במקצועות המתמטיקה, ה

 והחברה הנלמדים במכינה. 
 בנוסף לאמור מתקיימות פגישות ייעוץ קבועות לצורך סיוע בהתמודדות עם קשיים רגשיים ולימודיים.

 
 
 

 וטרום אקדמיים אקדמיים קורסים
 
 

 )עברית מתחילים( קורס טרום עברית
הקורס מיועד לסטודנטים במכללה האקדמית אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית או במבחן מימ"ד בשפה שאינה 

שעות  4בהיקף של  סמסטריאליתהקורס יינתן במתכונת  .109 -הינו מתחת לעברית וציונם בבחינת יע"ל 
 שבועיות בסמסטר א' ובסמסטר קיץ.

 

 )עברית מתקדמים( קורס בעברית
ת וציונם לסטודנטים במכללה האקדמית אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עבריהקורס מיועד 

שעות שבועיות, בסמסטר  4אלית, בהיקף של יינתן במתכונת סמסטריהקורס  .109 -101בבחינת יע"ל נע בין 
 א' ובסמסטר ב' ובצורה מרוכזת בקיץ.

 

 קורס קיץ במתמטיקה מוגברת
ינים יהמעוניח"ל,  3הם ציון בגרות במתמטיקה ללימודים במכללה האקדמית שיש להקורס מיועד למועמדים 

ללמוד כלכלה וניהול או מדעי המחשב ומערכות מידע, ולמועמדים ללימודים אקדמיים הרוצים לרענן ולשפר את 
 יח"ל לחוגים הדורשים זאת.  4קורס זה עונה על תנאי קבלה של מתמטיקה ברמת  הידע שלהם.

 
 קורס הכנה ללימודים קדם אקדמיים ומבחן מימ"ד

. הקורס יכלול בנוסף הקניית ה כמותית, חשיבה מילולית ואנגליתחשיב :ורס מתמקד בשלושה תחומי לימודקה
 כלים ומיומנויות להתמודדות עם לימודים אקדמיים וסימולציות לבחינת מימ"ד.

 
 .תקיים פעמיים בשנה ומותאם למועדי המבחניםמהקורס 

 

 קורס הכנה לקראת מבחן יע"ל
וכולל שיפור מיומנויות השפה העברית והעשרת אוצר המילים. ס מתמקד בהכנה לקראת מבחן היע"ל הקור

 בקורס ילמדו טכניקות לימוד לקראת המבחן ויכללו בו מספר סימולציות. 
 

הארצי לבחינות הקורס מתקיים פעם בשנה במהלך חודשי הקיץ ולקראת מועד המבחן הרשמי של המרכז 
 והערכה.


