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e-mail: linorb@yvc.ac.il 
 
 

   קביעת רמת הסטודנט בלימודי השפה האנגלית 
האנגלית    פי הציון שקיבל בחלק -למכללה עלרמת הסטודנט בידיעת השפה האנגלית נקבעת בעת ההרשמה  

 .  יונו בבחינת אמי"ר או אמירםאו על פי צ בבחינה הפסיכומטרית 
יזרעאל  אקדמית  להציון הנדרש לקבלה   או   )רמת בסיסי(   לפחות   85הוא  עמק    בחלק האנגלית בפסיכומטרי 

 .  ם/ בבחינת אמי"ר
מועמדים אשר אינם עומדים בתנאים אלה בעת קבלתם למכללה יוכלו להתקבל ללימודים ולהשלים את לימודי  

 .  עד תום שנת הלימודים הראשונה שלהםהאנגלית עד לרמת "בסיסי" 
   .לאחיות, נדרשת רמת "בסיסי" כתנאי כניסה ללימודים מסלול  חוגים סיעוד ומנהל מערכות בריאות * ב

    .נדרשת רמת טרום בסיסי ב' לפחותמסטרים( ס   5 –  6)הנפרסות על פני תוכניות מיוחדות דו שנתיות *  ב
 
 

   –  פטור מלימודי אנגלית
קורס המעניק "פטור" מאנגלית  עד סוף שנה"ל תשפ"ב  לפחות(   60סטודנט המוכיח כי סיים בהצלחה )בציון  . ב

זאת בכפוף לאישור ראש היחידה ללימודי אנגלית  באוניברסיטה או במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ,  
מטעם היחידה לאנגלית מהמוסד בו למד, ובו יפורטו רמת    מקורי   סטודנט זה חייב להמציא אישור  . במכללה

 הקורס, מועד הקורס, היקף שעות הלימוד וציון סופי. 
 

 סיווג לרמות לימוד 
יש ללמוד את קורסי האנגלית מרמת  הסטודנטים יסווגו לקורסי האנגלית על פי הוראות מל"ג המפורטת מטה.  

 הסיווג ועד לסיום קורס מתקדמים ב.  
 

)עד    כנית הלימודיםומת  2/3על פי כללי מל"ג על סטודנט לתואר ראשון לסיים את לימודי האנגלית, עד תום  
   .'( ב תום סמסטר ב', שנה 

נדרש להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר  ",  טרום בסיסי ב", " טרום בסיסי א סטודנט אשר סווג לרמת " 
 ללימודיו.  הראשון  

 
 )ראה פירוט בפרק "תקנון שכר לימוד"(.   ומחויבים בתשלום נפרדמזכים בנקודות זכות  אינםלימודי האנגלית  
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קורסים בשפה האנגלית במסגרת תוכנית   ללמוד שני  ראשון  לתואר  סטודנט  כחלק מהנחיות מל"ג מחויב כל 
החל משנת הלימודים תשפ"ג סטודנטים בעלי רמת סיווג "פטור" חייבים ללמוד 'קורס    , לפיכך  . הלימודים שלו 

 מדובר בסטודנטים הבאים:  . (מתקדמים ב ' )למרות הפטור  – אנגלית 
 "ר/ם.  אמיומעלה בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת    134מועמד אשר השיג ציון  . א
או מוסד אקדמי ששפת ההוראה בו אנגלית )חובת ההוכחה חלה    יסודי -בעל תעודת סיום בית ספר על . ב

 על הסטודנט(. 
 

 
 

 ג פ"תשלשנה"ל   להלן פרוט רמות הלימוד באנגלית 
 

ציון מבחן המיון  
באנגלית בבחינה  

או    הפסיכומטרית
 ם /במבחן אמי"ר 

סיווג לרמת  
 לימוד 

מספר שעות  
 הוראה 

 משך הלימודים עד  
לקבלת הפטור  

 )מספר הסמסטרים( 

   8 טרום בסיסי א'  50-69
 )קורס שנתי( 

5 
 

 4 *  6 טרום בסיסי ב'  70-84

 3 *6 בסיסי  85-99

 2 4 מתקדמים א'  100-119

 1 4 מתקדמים ב'  120-133

 1 4 מתקדמים ב'  ומעלה  134

 שעות פרונטליות ושעתיים מקוונות  4*הקורס כולל 
 

   חלקו השני של קורס טרום בסיסי א' מקביל לקורס טרום בסיסי ב'. :  הערה
 א' יעבור לרמת בסיסי.  טרום בסיסי המסיים בהצלחה את רמת סטודנט 

 
 

 שיפור הסיווג באנגלית  
ר. במקרה זה הציון הקובע הוא  י"סטודנט המעוניין לשפר את סיווגו באנגלית, ייבחן בבחינת אמ -ר י"אמבחינת  

וסדרי הרשמה מתקיים דרך המרכז הארצי   זו. פרסום מועדי הבחינה  הגבוה מבין הציונים שהושגו במסגרת 
 . 02 -  6759555לבחינות והערכה, טלפון: 

 
 ל הסטודנט. חלה עהאחריות על הרישום לקורסי אנגלית  

 נם תנאי מעבר לשנה ג' ותנאי לקבלת הזכאות לתואר. יהשלמת החובות באנגלית ה 
 
 

 ) סמסטר השלישי ללימודים(:  עד סוף סמסטר א' שנה ב' לסיים את קורסי האנגלית *בתוכניות הבאות יש  
 . ואחים מוסמכים לאחיות תכנית  מנהל מערכות בריאות   .1
 דו שנתית.   – כלכלה וניהול תכנית מותאמת לכוחות ביטחון  .2
 

 לגבוהה יותר    לרמה  תנאי מעבר מרמה נמוכה
 .  של הקורסהסופי לפחות בציון   60ציון לקבל על הסטודנט בכל הרמות על מנת לעבור מרמה אחת לשנייה, 

  הבחינה הסופית בקורסעל הסטודנט לעבור את    ' ומתקדמים א  בסיסי   ,' ב  , טרום בסיסי'א   ברמות טרום בסיסי 
 בסיוע מטלות הקורס ובחני הכתה.   משוקלל סופי 60ולקבל ציון , לפחות 55בציון 

 . סופי   60לפחות ולקבל ציון  60בציון  בחינת סוף הסמסטר , על הסטודנט לעבור את ברמת מתקדמים ב'
וציונו הסופי בקורס    לפני תום הסמסטרלא ישלים את כל מטלות הקורס  או    סטודנט שלא יעמוד בדרישות הקורס 

   , לא יהיה רשאי לעבור לרמה הבאה. 60 - מנמוך 
 
 

 מקראות  
 הסטודנטים מקבלים את חוברות הקורס בשיעור הראשון של הסמסטר.  

 *יתכן כי במהלך הסמסטר יעלו חומרים נוספים לאתר הקורס שעל הסטודנטים יהיה להדפיס.  
 

 נוכחות
  תיחשב דרות  היע   . החל מהשיעור הראשון של הסמסטר  לפחות   80%בקורסי אנגלית חלה חובת נוכחות של  

המפורטות   מהסיבות  המותרות  ההיעדרויות  המכללה במניין  הנוכחות    . באתר  בתנאי  יעמוד  שלא    -   סטודנט 
 השתתפותו בקורס תופסק.  
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 מטלות 

 .  רשומים בסילבוס הקורס המופיע באתר הקורס מטלות הקורס והרכב הציון הסופי 
 

 תוספת זמן במבחנים  
מזמן הבחינה,     25%תינתן תוספת זמן בהיקף של    ב"" ו"מתקדמים  א "מתקדמים  בסיסי",  ברמות אנגלית " . א

.  ולבני העדה האתיופית   יסודי ששפת ההוראה בו אינה עברית ו/או אנגלית-לסטודנטים שלמדו בבית ספר על 
" לא תינתן תוספת זמן למעט אישורים מיוחדים ממשרד  טרום בסיסי ב" ו"טרום בסיסי אבקורסי אנגלית "
 . דיקן הסטודנטים 

 מזמן הבחינה )אין כפל תוספות(.  25%לסטודנטים שנכשלו במועד א' תינתן במועד ב' תוספת זמן בהיקף של   . ב
 .    לא יינתנו תוספות זמן מעבר לסיבות שפורטו להלן . ג
 
 

   פרסום ציונים באנגלית 
 )למנויים(.    SMSיפורסמו בתחנת המידע לסטודנט באתר ובשרות ציונים סופיים בלבד 

 . לא יימסרו ציונים בטלפון .  ועלו על ידי המרצה לאתר הקורס י שאר הציונים 

 

 
 פרוט הקורסים  

 
 * פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים. 

 10040קוד   –  טרום בסיסי א' 
   60נ"ז /  0שש"ס /  8

 
 הערות  שעות  יום בשבוע  סמסטר

 ( 2בסיסי א+טרום  1)טרום בסיסי אקורס שנתי   16:15-19:45 ב'  ' א

 (  2+טרום בסיסי א1ס שנתי )טרום בסיסי אר קו 16:15-19:45 ד'  

 ( 2+טרום בסיסי א1)טרום בסיסי א  שנתי  קורס 08:00-11:15 ו'  

 ( 2+טרום בסיסי א1קורס שנתי )טרום בסיסי א   08:00-11:15 ו'  

 ( 2+טרום בסיסי א1קורס שנתי )טרום בסיסי א 08:00-11:15 ו'  

    

 ( 2המשך קורס מסמסטר א' )טרום בסיסי א 16:15-19:45 ב'  ב'

 ( 2המשך קורס מסמסטר א' )טרום בסיסי א 12:15-15:45 ד'  

 ( 2המשך קורס מסמסטר א' )טרום בסיסי א 08:00-11:15 ו'  

 ( 2המשך קורס מסמסטר א' )טרום בסיסי א 08:00-11:15 ו'  

 ( 2בסיסי אהמשך קורס מסמסטר א' )טרום  08:00-11:15 ו'  

קורס שנתי לנרשמים לאביב )טרום בסיסי     08:00-11:15 ו'   
 (  2+טרום בסיסי א1א

 

 
 10041קוד   –  טרום בסיסי ב' 

   60נ"ז /  0שש"ס /  6
 )קורס מקוון חלקי משלב פדגוגיה דיגיטלית(   מקוונותושעתיים שעות פרונטליות   4*הקורס כולל 

 
 ש"ס:   4מועדי 

 הערות  שעות  יום בשבוע  סמסטר

    16:15-19:45 ב'  ' א

  16:15-19:45 ד'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

 עובדים   קבוצה סגורה תכניות   08:00-11:15 ו'  

    

 עבור סטודנטים המתחילים בסמסטר אביב   08:00-11:15 ו'   ב'
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 בסיסי  – קוד 10045

      60נ"ז /  0שש"ס /  6
 )קורס מקוון חלקי משלב פדגוגיה דיגיטלית(   מקוונותושעתיים שעות פרונטליות   4*הקורס כולל 

 
 ש"ס:   4מועדי 

 הערות  שעות  יום בשבוע  סמסטר

  12:15-15:45 א'   א' 

    16:15-19:45 א'   

 שנה א'  ניהולי קבוצה סגורה לממ"ב  08:30-11:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ג'  

  08:30-11:45 ד'  

 קבוצה סגורה ממ"ב אחיות שנה א'    16:15-19:45 ד'   

  16:15-19:45 ד'  

    08:30-11:45 ה' 

 קבוצה סגורה תכניות עובדים     08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

    

  16:15-19:45 א'  ב'

 קבוצה סגורה ממ"ב ניהולי שנה א'   08:30-11:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ג'   

    16:15-19:45 ד'  

    08:30-11:45 ה' 

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים     08:00-11:15 ו'  

 " בתחתית השנתון הנגשה שפתית-קורס אנגליתאנא  ראו פירוט "  -סטודנטים הזכאים לשימוש בתוכנת הקראה *

 
 
 

   10046 קוד - מתקדמים א' 
   60נ"ז /  0שש"ס /  4
 

 הערות  שעות  יום בשבוע  טרמסס

    08:30-11:45 א'  א' 

  14:15-17:30 א'  

    16:15-19:45 א'  

  16:15-19:45 א'  

   +ב'שנה א' ניהוליקבוצה סגורה לממ"ב  08:30-11:45 ב'  

  08:30-11:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ג'  

  16:15-19:45 ג'  

  08:30-11:45 ד'  

 קבוצה סגורה ממ"ב אחיות שנה א  16:15-19:45 ' ד 

  16:15-19:45 ד'  

  16:15-19:45 ד'  

  08:30-11:45 ה' 

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  
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 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

    

  14:15-17:30 א'  ב'

  16:15-19:45 א'  

  16:15-19:45 א'  

 ניהולי שנה א'  קורס סגור לממ"ב 08:30-11:45 ב'  

  08:30-11:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ג 

  16:15-19:45 ג'  

  08:30-11:45 ד'  

 קורס סגור ממ"ב אחיות שנה א'  15:00-18:30 ד'  

  16:15-19:45 ד'  

  16:15-19:45 ד'  

  08:30-11:45 'ה 

 קבוצה סגורה תכניות עובדים  08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים   08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים  08:00-11:15 ו'  

 " בתחתית השנתון הנגשה שפתית-אנגליתאנא  ראו פירוט "קורס    -* סטודנטים הזכאים לשימוש בתוכנת הקראה

 
 
 

  10047קוד  -   ב' מתקדמים 
   60נ"ז /  0שש"ס /  4
 

 הערות  שעות  יום בשבוע  סמסטר

  08:30-11:45 א'  א' 

  14:15-17:30 א'  

  16:15-19:45 א'  

 קבוצה סגורה לממ"ב ניהולי שנה ב'  08:30-11:45 ב'  

    08:30-11:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ג'  

  16:15-19:45 ג'  

  08:30-11:45 ד'  

 קבוצה סגורה ממ"ב אחיות שנה ב'  15:00-18:30 ד'  

 קבוצה סגורה ממ"ב אחיות שנה ב'  15:00-18:30 ד'  

  16:15-19:45 ד'  

    16:15-19:45 ד'  

  08:30-11:45 ה' 

    12:15-15:45 ה' 

  16:15-19:45 ה' 

 קבוצה סגורה תכניות עובדים  08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים  08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים  08:00-11:15 ו'  

    

  08:30-11:45 א'  ב'

  14:15-17:30 א'  

  14:15-17:30 א'  

    16:15-19:45 א'  

  16:15-19:45 א'  

 קורס סגור לממ"ב ניהולי שנה ב'  08:30-11:45 ב'  

  08:30-11:45 ב'  

  16:15-19:45 ב'  
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  16:15-19:45 ב'  

  16:15-19:45 ג'  

  16:15-19:45 ג'  

  08:30-11:45 ד'  

  15:00-18:30 ד'  

  16:15-19:45 ד'  

  16:15-19:45 ד'  

  08:30-11:45 ה' 

  12:15-15:45 ה'   

  16:15-19:45 ה' 

 קבוצה סגורה תכניות עובדים  08:00-11:15 ו'  

 קבוצה סגורה תכניות עובדים  08:00-11:15 ו'  

  קבוצה סגורה תכניות עובדים 08:00-11:15 ו'  

   הנגשה שפתית"-אנגלית  אנא  ראו פירוט "קורס  -* סטודנטים הזכאים לשימוש בתוכנת הקראה
 
 
 
 

  הנגשה שפתית –קורס אנגלית 
את זכאותם  למוד בתנאים מותאמים ולממש  " הינה לאפשר לסטודנטים ל הנגשה שפתיתמטרת קורס אנגלית "

 בחינות באנגלית. מהלך הקורס ובב  להשתמש בתוכנת הקראה
סטודנט המאובחן כלקוי למידה ואושרה לו התאמה של הקראת שאלון באנגלית יוכל להירשם לקורס זה על פי  

 הרמה אליה הוא סווג. הקורס יתקיים בכיתת מחשבים עם תוכנת הקראה באנגלית. 
 
 

 הערות  שעות  יום בשבוע  רמה  סמסטר

   מותנה במספר נרשמים  08:00-11:15 ו'  *בסיסי  ' א

   מותנה במספר נרשמים  08:00-11:15 ו'  מתקדמים א  

 מותנה במספר נרשמים  08:00-11:15 ו'  מתקדמים ב'  

     

 מותנה במספר נרשמים   08:00-11:15 ו'  *בסיסי  'ב

 במספר נרשמים מותנה  08:00-11:15 ו'  מתקדמים א  

 מותנה במספר נרשמים  08:00-11:15 ו'  מתקדמים ב  

 מקוונות שעות פרונטליות ושעתיים  4ס כולל *הקור
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 לימודי עברית 

 
 מרכזת היחידה 

 ברק לינור גב' 
 04-6423567טלפון:   
   04-6423595פקס:     

 . 2105חדר ,  2א', קומה  2בניין מנהלה  10:00-12:30ה' -שעות קבלה: א' 
 09:00-10:30ה' -שעות מענה טלפוני : א'

e-mail: linorb@yvc.ac.il 
 

ו/או בביה"ס התיכון בו למד שפת ההוראה אינה   מועמד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית 
 עברית, נדרש להציג ציון בבחינת ידע בעברית )יע"ל(. 

 לפחות.   100ציון הקבלה למכללה הנו 
יחויב ללמוד ולעבור בהצלחה קורס עברית בסמסטר    100-109סטודנט שהתקבל למכללה וציונו בעברית נע בין  

וחלה בו חובת    סמסטריאליות   שעות שבועיות  4בהיקף של  ,  נלמד במשך סמסטר אחדהראשון ללימודיו. הקורס  
על מנת לעבור את הקורס על הסטודנט    אשון של הסמסטר(.לפחות )החל מהשיעור הר  80%נוכחות של  

סטודנט שלא    לפחות.  70  ציונו הסופי בקורס חייב להיותולפחות    60לעבור את בחינת סוף סמסטר בציון  
   יופסקו לימודיו במכללה. יעבור קורס זה 

 הקורס יינתן במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים.   
 ומעלה, פטור מלימודי עברית.   110סטודנט שהתקבל למכללה וציונו בעברית הינו 

 
 הקורס אינו נושא נקודות זכות ומחויב בתשלום נוסף. 


