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 , יקרים  מועמדים

 

"ש מקס  עמברכים אתכם עם הצטרפותכם כמועמדים ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל  אנו

  קמפוס ומחיי ותומך   אישי  מיחס, גבוהה לימודים מרמת ליהנות תוכלו , במכללה כסטודנטיםשטרן. 

   .פעילים

 

של הועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת( שליד המועצה להשכלה גבוהה   בתקצובפועלת כגוף ציבורי,   המכללה

 )מל"ג(. שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות. 

 

 במכללה והן   הןהמכללה בשנים האחרונות התקבלו ללימודי תואר שני )מוסמך( ושלישי )דוקטור(   בוגרי

 

 . שונים בתחומים ותפקידים  משרות במגוון השתלבו אחרים ורבים"ל  ובחו בארץ השונות  באוניברסיטאות

 

 לחוגים השונים.   הקבלה ותנאי  ההרשמה סדרי על  החוברת נועדה לתת מידע 

 

 .לשירותכם  ויעמוד האקדמיים  לימודיכם במהלך אתכם ילווה והמנהלי  האקדמי  הצוות

 

 בשבילכם, לתת מידע, לענות על כל שאלותיכם, לעזור בהחלטה להקשיב ולייעץ.   כאן הלימודים  ייועצ

 

   כם. לרשות  עומד  שלנויועצות יועצים והמוזמנים לפגישת יעוץ אישית ללא תשלום, צוות ה םהנכ

 

 *  8166 האקדמית עמק יזרעאל פגישות יעוץ ניתן לתאם דרך מרכז המידע של המכללה  

 

 סמסטר אביב  - גפתיחת שנת הלימודים תשפ"

 28.02.23, גתשפ"  ז' אדר, , שלישייום 

 

 

 לימודים פורייה והצלחה בדרככם האקדמית,    שנתמאחלים לכם  אנו

 

   הרשמה מדור

 סטודנטים וקבלת

 

 
 *המידע בחוברת זו מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 
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 מידע כללי 

 
אשר הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון  המכללה היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה  

.(A.(B ( ותואר שניM.A. .) 

 הלימודים המתקדמים באים לאחר השלמת לימודי התואר הראשון )בוגר(. 

 מטרת הלימודים לתואר שני )מוסמך( להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של הסטודנט 

 ון ולהכשירו לקראת התמחות ומחקר.בתחומי הלימוד שאותם למד במסגרת התואר הראש 

במכללה האקדמית עמק יזרעאל נוצרה סביבת לימודים מושלמת, המעניקה יתרון משמעותי בהשתלבות  

מעונות   מלגות,  שירותי  יישומיים,  דגשים  בעלת  לימודים  תכנית  מעולה,  הוראה  סגל  העבודה:  בשוק 

ים והסגל המנהלי, קמפוס פעיל, ספרייה  הסטודנטים, אווירה פתוחה של יחס אישי וקשר ישיר עם המרצ

 עשירה ומגוונת, חיי חברה פעילים וסביבת לימודים ירוקה , נעימה ומהנה. 
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 יזרעאל  עמק  האקדמית  למכללה  הרשמה סדרי

 

 ראשון לתואר למכללה הרשמה

 

 : אופנים בשני האקדמית למכללה להירשם  ניתן

 

להורידו מאתר המכללה    או  סטודנטים. על ידי מילוי טופס הרשמה אותו ניתן לקבל במדור הרשמה וקבלת  א

,  בבנק או  במדור שכר לימוד₪ ניתן לשלם    400. את דמי ההרשמה בסך  WWW.YVC.AC.ILבכתובת:  

 ר הרשמה. בבנק הדואר עם שובר תשלום אותו ניתן לקבל במדו

  

   WWW.YVC.AC.IL -. הרשמה דרך אתר האינטרנט של המכללה ב

 להירשם למכללה האקדמית, ללימודי תואר ראשון, באמצעות אתר האינטרנט של המכללה.    ניתן

 ₪.    400הרשמה דרך האתר הינם בסך טיפול ו דמי

 חסויים.    מאובטח ופרטי כרטיס האשראי האתר

 

 למכללה  הרשמה מועדי

 

או    תלמידים  וקבלת  הרשמה  למדור  ההרשמה  טופס  הגעת  יום  הוא  למכללה  ההרשמה   לגבי  הקובע  היום

 . קליטתו מהאתר

 15.11.22 ,ג"תשפ בחשון א"כ, ג' תחל ביום  סמסטר אביב ג"פתש  הלימודים לשנת ההרשמה
 

 .27.02.23 ,גתשפ" ו' באדר  'בותסתיים ביום 

 

 סמסטר אביב   ג"פתש הלימודים לשנת למכללה הרשמהטיפול ו דמי

 

 . הרשמהטיפול ו   דמי בתשלום חייב, יזרעאל  עמק האקדמית   במכללה  סטודנט שאינו, חדש מועמד

ו  דמי או  /ו  לסמסטר  מסמסטר  להעברה   ניתנים   ואינם   בלבד   אחת  פעם  להרשמה   תקפים  הרשמההטיפול 

  אם  גם,  מוחזרים  ואינם  ההרשמה  בבקשתוההרשמה    הטיפול  עבור  נגבים  אלה  תשלומים.  לשנה  משנה

 .הרשמתו ביטל או, ללמוד  זכותו מימש לא או, ללימודים התקבל לא  המועמד

 ₪.    200הרשמה לאחר ביטול, לאותה תקופת רישום,  כרוך בתשלום של   חידוש

  

 

 

 

 האקדמית  למכללה הרשמה לצורך טפסים

 
יום מיום ההרשמה דרך    14את המסמכים הנדרשים עד    לשלוחיש    המכללה   אתר  דרך  הנרשמים   מועמדים על  

 האינטרנט(.    אתר

 

http://www.yvc.ac.il/
http://www.yvc.ac.il/
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  תשלום  על  אישור   בצירוף  ויעבירוהו  הטופס  את  ימלאו,  הרשמה  במדור טופס הרשמה    קיבלו  אשר  מועמדים

  באופן    או  הדואר  באמצעות  תלמידים  וקבלת  הרשמה  למדור  במעטפה,  רלוונטיים  ומסמכים  הרשמה  דמי

 . שיאי

 

 במכללה ללימודים לקבלה הבקשה טופס למילוי הוראות

 

 . המצורף  להרשמה הבקשה טופס גבי  ועל  זה בפרק המופיעות ההוראות את בעיון לקרוא יש. א

לגרום    עלולות. שגיאות ואי בהירות  למילוי  הדרושים  הסעיפים  כל  את  ולמלא.  יש לכתוב בכתב יד ברור  ב

 בבקשתכם.לשיבוש ולעיכוב הטיפול 

 רק את האפשרות המתאימה )אחת בלבד(.   X  –. בסעיפים בהם ניתנות מספר אפשרויות יש לסמן ב ג

 .תקף אינו הטופס  החתימה ללא. בטופס האחרון  בעמוד ההצהרה על לחתום הקפידו. ד

 

  בטופס   רשמתם  אותו  למספר  זהה  יהיה  הבקשה  בטופס  שנרשם  הזהות  מספר  כי  לוודא  עליכם  -הזהות  מספר

לשיבוש בתהליך הקבלה.    עלולה  הזהות  במספר   התאמה  אי .  הפסיכומטרית  לבחינה  ההרשמה   אתלגרום 

שמופיע בהודעת משרד    כפיבכל משבצת, סה"כ תשע ספרות,    אחת  ספרה  לרשום  יש  הזהות  תעודת  מספר

 הפנים, כולל ספרת הביקורת. 

 

 מידע זה בהסכמתך בלבד.   מסירת -לידה ארץ

 

 . דואר דברי לקבל מעוניינים אתם אליה( המיקוד)כולל   הכתובת  את לרשום הקפידו -כתובת

 

אנא ציינו על גבי הטופס כתובת דוא"ל )דואר אלקטרוני( שברשותכם לצורך קבלת הודעות    -  אלקטרוני  דואר

לב! חובה למלא כתובת דוא"ל על מנת לקבל בעתיד תכתובות והודעות    שימוומסמכים בעתיד מהמכללה.  

 שונות מהמכללה.  

 

   לתואר מועדפת לימודים תכנית  בחירת

הלימודים,    במהלך זכות    נקודות  120(, על התלמיד לצבור  .B.A)  ראשון  לתואר  לימודים  להשלים  מנת  על

ובחוגים אחרים בהם מפורט אחרת.  צבירה זו    זכות  נקודות  160התלמיד לצבור    עללמעט החוג לסיעוד בו  

 כל אחת.    זכות   נקודות  60בהיקף של    חוגיות - דו  לימודים  תכניות   בשתי   מודיםניתן לבצע בשתי  דרכים: א. לי

 , למעט החוג לסיעוד.  זכות נקודות 120עד  של  בהיקף חוגית-חד לימודים  בתוכנית לימודים. ב

   תכנית  אחד  כל  המציעים  חוגים  בשני  או  חוגית-חדתכנית    המציע  אחד  בחוג  לבחור  יש,  ההרשמה, בעת  לפיכך

 חוגית.  -דו

- חוגי או חד- בין אם הוא דו  מועמד רשאי לציין ארבע עדיפויות, כשבכל עדיפות עליו לציין רק חוג אחד.  כל

 חוגי. )אין לכתוב בזוגות באותה העדיפות(.  

 

 

 

 :הערה

 .הנרשמים  במספר מותנית מיוחדות לימודים תכניות פתיחת

 ת במספר נרשמים.יאביב מותנ סמ' תכניות הלימוד בכלל פתיחת 
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 של רישום עדיפויות בבחירת חוגים ומגמות:  דוגמא להלן

 

 : דוגמא

 

 אקדמית   שנה מסלול  החוג  שם 

 1    חוגי-דו-פסיכולוגיה ראשונה  עדיפות

 1       חוגי-דו - חינוך שנייה  עדיפות

 1   חד חוגי   -תקשורת שלישית  עדיפות

   -וניהול   כלכלה רביעית  עדיפות

   חוגי-חד

 1 

 

 עדיפות שינוי

חדש רשאי לבקש שינוי בסדר העדיפויות עד למועד קבלת מכתב המאשר את מצב קבלתו. הבקשה    מועמד

 .סטודנטיםלשינוי עדיפות תועבר בכתב בלבד למדור הרשמה וקבלת  

  הקבלה  נתוני  בדיקת  לאחר,  סטודנטים  וקבלת   הרשמה  מדור  ידי  על  בלבד  בכתב  למועמד  תועבר  התשובה.  

 . המבוקש  לחוג

 

 למידה/מגבלה   לקות

  ומאושר   מוסמך  גורם  ידי   על   וחתום  עדכני  רפואיאישור  /אבחון   להציג  ישמגבלה  /למידה  לקות   של  במקרים

  יאוחר   ולא  ללימודים  הקבלה   עם  הסטודנטים  דיקן  במשרד   להגיש  יש  המסמכים  את.  המכללה  ידי  על

  אוטומטית   יעברו  לא   למכינות  או  הרשמה למדור  שהוגשו  מסמכים.  הלימודים  שנת  תחילת   מיום   משבועיים

סטודנטים הזקוקים להנגשות בלימודים ובבחינות מוזמנים    .  אישית  להעבירם  ויש  הסטודנטים  דיקן  למשרד

 . moranb@yvc.ac.il לפנות במייל 

 

 

 להרשמה  הדרושים ומסמכים תעודות

 חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק את האישור.   יישאואקדמית תעודה או אישור המוגשים למכללה ה כל

מסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד. צילום קביל הוא צילום המסמכים המקוריים המאושר על    או  אישור

משרד החינוך והתרבות בחותמת "זהה למקור" וחתימה. ניתן לאשר צילומי מסמכים    ידיידי המוסד או על  

 .  בפקסהצגת המקור בשעות הקבלה. אין לשלוח מסמכים   כנגד טודנטיםס גם במדור הרשמה וקבלת 
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 הדרושים  המסמכים

 

 מועמדים לתואר ראשון פטורים מלשלוח גיליונות ציוני בגרות באם סיימו את לימודיהם   .1

מועמדים שגיליונותיהם לא יתקבלו ישירות ממשרד החינוך ישלחו  יחד עם זאת,  . 1994לאחר שנת 

  אקדמית.-או תעודת סיום מכינה קדםמקורית תעודת הבגרות   יציגו במדור הרשמה  /

 שלמד את לימודיו התיכוניים בחו"ל ימציא אישור מתורגם של ציוניו.  מועמד               

   אישור נוטריוני לכל מסמך מתורגם. לבקש  רשאית האקדמית   המכללה              

 

  על.  ולהערכה  לבחינות  הארצי  מהמרכז  ישירות   מוסדנו  אל  מועבר  הפסיכומטרית   הבחינה  ציון .2

  עמק   האקדמית  למכללה  הציון  את  להעביר  רצונוב  כי  לבחינה  ההרשמה  בטופס  לציין  המועמד

  אתר   דרך  הציון  של  ישירה  העברה  ולבקש  הארצי  למרכז  לפנות  עליו,  כן  עשה  שלא  מועמד .  יזרעאל

 בלבד.   הארצי המרכז

 יתקבלו ציונים על גבי ספחים שקיבל המועמד מהמרכז   לא .www.nite.org.ilהאתר:   כתובת                

 אשר עדיין לא נבחן בבחינה הפסיכומטרית, יציין זאת על גבי טופס ההרשמה ויפרט    מועמד.  הארצי              

 התאריך בו הוא עומד להבחן.   מהו             

הפסיכומטרי  האחרון  המועד              לבחינה  לגשת  ניתן  הינו,   תבו  תשפ"ג  אביב  לסמ'    בהרשמה 

 .  ג"תשפכסלו, ב ז"כ ,             10.12.22

 

 . הזהות תעודת צילום .3

 .עולה תעודת של צילום יצרפו,  זהות תעודת  קיבלו  טרם  אשר חדשים עולים              

 ניתן להעלות תמונה גם דרך תחנת המידע לנרשם באתר המכללה.  דרכון )פספורט( עדכנית.  תמונת .4

 .  נוספים על פי הנדרש מסמכים .5

 

 אחר  מוכר  אקדמי ממוסד העוברים מתקדמת לשנה מועמדים

 

,  מתקדמת  לימודים  לשנת  ראשון  תואר  ללימודי  להתקבל  המבקש,  אחר  מוכר  אקדמי   מוסדשלמד ב  מועמד

 :םהבאי  האישורים  את ימציא

 . ערך שוות תעודה או( האקדמית  המכללה דרישות על"ל )העונה מחו או מהארץ בגרות לתעודת זכאות. 1

 . אנגלית בשפה  ניםציואישור על  כולל, למד  בו המוסד מן מקורי ציונים אישור. 2

 . שנלמדו הקורסים תכני  את  המפרטים סילבוסים. 3

  ישירות  מוסדנו  אל  שיועבר(  ואילך  2013דצמבר  התקפה במקרה זה ממועד  . ציון הבחינה הפסיכומטרית )4

 . והערכה לבחינות הארצי  מהמרכז

  להציג   חייב'  ג  לשנה  מועמד.  לפחות"מתקדמים"    ברמת  סיווג  להציגמועמד לשנה ב' חייב    -לימודי אנגלית  .  5

 . האנגלית השפה מלימודי פטור

 

 

 

 

 

 

http://www.nite.org.il/
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 אקדמיים  קודמים בלימודים הכרה

 

שלמד    מועמד  ובדרישות(  בתכנים  )בהיקף,  שקול  קורס  בסיס  על  מקורסים  לפטור  בקשה  להגיש  רשאי 

 כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ או בחו"ל.  

 

  עושבוצ  מלימודים  בחלק  הכרה  לרבותעד שמונה שנים לאחר שנלמדו,    אקדמיים  קורסים  על  תחול  ההכרה

בתכנית    ללמוד  המבקש  ראשון  תואר   בוגר.  מוכר  אקדמי  במוסד   והושלם  שנלמד,  הראשון  התואר   במסגרת

  מתוכנית  25%אחת בלבד ולקבל הכרה של עד    חוגיתבחוג שלאחר תואר בתכנית דו    ללמוד  יוכל ,  חוגיתדו  

(.  התעודה שיקבל בסיום התואר הינה תעודה  תוכנית דו חוגית  בכל חוג ב  זכות  נקודות  15הלימודים )עד  

 ב"חוג שלאחר תואר".  

המועמד להציג גיליון ציונים רשמי ומקורי מטעם המוסד בו למד, הכולל: פירוט הקורסים, מספר נקודות    על

  ההכרה.  ההכרה  לבקשת  בסיס  המהווההזכות, היקף שעות, ציון סופי ופירוט התוכן )סילבוס( של הקורס  

יזרעאל.    לפחות "עובר"    הוא  בהם  שהציון   קורסים  על  קור  אך  תינתן  כפי הנהוג במכללה האקדמית עמק 

 . תטופל  לא הבקשה המתאימים  האישורים כל בהיעדר

 

פטור בהתאם להיקף    יעניקהכרה בלימודים קודמים אקדמיים בקורס השקול לקורס שניתן במכללה,    מתן

 של הקורס, כפי שנלמד בתוכנית הלימודים, שבמסגרתה ניתנת הכרה זו במכללה.   זכות נקודות

  זכות  נקודות   להיקף   בהתאם  פטור  יעניקקורסי בחירה,    על חשבוןהכרה בלימודים קודמים אקדמיים    מתן

 של הקורס שנלמד במוסד האקדמי האחר.  

 

ובהתאם    הרלוונטית  הלימודים  תכנית  מוצעת  שבמסגרתו  החוג  מוסדות  בידי  נתונה  קודמים  בלימודים  הכרה

'  א  סמסטר  מסוף   יאוחר  ולא  ההרשמה  לפני  ייעשה  קודמים  בלימודים   להכרה   בבקשה   הטיפול.  לכללי מל"ג

  לקורסים  המקבילים  לקורסים   קודמים  בלימודים   הכרה  לקבל  ניתן  לא,  מקרה  בכל .  ראשונה  שנה   של

 '. א  סמסטר במהלך הסטודנטידי  - על הנלמדים

 

  נקודות   40  של   בהיקף  במכללה  ללמוד  התלמיד   על  יזרעאל  עמק   האקדמית   המכללה  של  תואר  לקבל  מנת  על

 , לא ישוקללו בציוני הגמר לתואר. פטור למתן  בסיס ששימשו , אחרים  מוסדות ציוני. לפחות זכות

 

 

   אקדמיים לא  קודמיםבלימודים  הכרה

 

  נקודות 30ניתן להכיר בלימודים לא אקדמיים עד היקף מרבי של    גבוהה  להשכלה  המועצהלהחלטות    בכפוף

 , בהתאם לכללי ההכרה בלימודים קודמים כפי שנהוגים במכללה.  בדבל זכות

 

 

 

 :סמסטר אביבג "פתשהמועד האחרון להמצאת אישורים הנוגעים לקבלה לשנת הלימודים 

 

   . 23.02.23 'ג  יום עד 
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 למועמדים הודעות

  את  המאשר  מכתב  יקבל,  כנדרש  ההרשמה  טופס  את  הגיש  אשר  מועמד  -"  נרשם  פרטי  אישור  על"הודעה  

 : הכולל הרשמתו

 .המועמד  של האישיים פרטיו . א

 .המועמד נרשם אליהם העדיפויות  סדר  פי  על החוגים פרוט. ב

 .סטודנטים וקבלת  הרשמה  במדור שחושב כפי, המכינה או הבגרות תעודת ציוני ממוצע. ג

 . ציון הבחינה הפסיכומטרית, כפי שדווח מהמרכז הארצי לבחינות והערכה.  ד

 . סטודנטים וקבלת הרשמה במדור שחושב כפי( משוקלל  ממוצע"מ )ציון צמ. ד

 ה. ציונים נוספים כפי שהציג המועמד בהרשמתו או שנתקבלו על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.  

 (. קיימים  אם ) במועמדותו דיון  לצורך  להציג המועמד שעל החסרים  המסמכים פירוט. ו

 

   .המכללה באתר לנרשם המידע בתחנת הרשמתו  במצב נתון שלב בכל לצפות  יוכל שנרשם מועמדכמו כן, 

 

 רלוונטייםשלא הציג מסמכים   מועמד

  מנת   על.   ההרשמה  טופס  קבלת  את  המאשרת"  לנרשם"הודעה    יקבלם,  /רלוונטיים  /מסמך   הציג  שלא  מועמד

, על המועמד להציג את המסמכים שיצוינו  ג"פתש"ל  בשנה  ללימודים   להתקבל  המועמד   בבקשת  לדון  שנוכל 

 התאריך הנקוב במכתב(.    עדבהודעה שיקבל  

שלא יגיש את כל המסמכים החסרים עד לתאריך הנקוב, בקשתו להתקבל לשנת הלימודים הנוכחית    מועמד

 תידחה.  

 

 " קבלה מצב"הודעת 

 חוגים בהם ביקש ללמוד.  אשר הציג את כל מסמכיו, תישלח החלטה בדבר קבלתו או אי קבלתו ל למועמד

 בעדיפות נמוכה יותר. שרשם ייפסק הדיון בחוגים  - ראשונה בעדיפות מבוקשאם התקבל המועמד לחוג ה 

את השובר ניתן    .ג"פתש  הלימודים  לשנת  הלימוד  שכר  חשבון  על  ראשון  תשלום  שובר   מצורף  הקבלה  להודעת

חלה טעות כלשהי    אםאת השובר יש לשלם עד התאריך הנקוב בו, .  לשלם גם דרך תחנת המידע לנרשם.  

 . הפרטים ועדכון הטעות לתיקון, סטודנטיםהמועמד מתבקש לדווח על כך למדור הרשמה וקבלת -בהודעות

 

 ! לבכם לתשומת

.  בלבד  סטודנטיםעל החלטת קבלה או דחייה יינתנו אך ורק בכתב, על ידי המדור להרשמה ולקבלת  הודעות

קבלה   על  המועמד    רלוונטית    החלטה  יתחיל  לא  אם  בה.  הרשומים  הסמסטר  ו/או  הלימודים  לשנת  רק 

ש  בלימודיו בשנה ו/או בסמסטר הרשומים בהחלטה ויבקש ללמוד בעתיד יהא עליו להירשם ולעמוד מחד

בדרישות הקבלה למכללה האקדמית כפי שיהיו באותה העת. המכללה אינה מתחייבת לקבל מועמד על סמך  

נתונים שהציג בשנה ו/או בסמסטר הקודמים. ניתן יהיה לדון מחדש בבקשה שנדחתה רק אם ימציא המועמד   

 .  חדשים נתוני קבלה
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 (   .B.A) בוגר לתואר כלליים קבלה תנאי

"ל  מחו  בגרות  תעודת,  אקדמית  קדם)מכינה    ערך  שוות  תעודה  או  החינוך  ממשרד  מלאה  בגרות  תעודת.  1

 "ב(. וכיותעודת הנדסאי 

 . המבוקש החוג ידי על  הנדרשת  ברמה הפסיכומטרית  בבחינה עמידה . 2

 (.באנגלית מיון"ר )בחינת אמי בבחינתאו / ו  הפסיכומטרית בבחינה האנגלית בשפה נדרש  ציון . 3

  בבית או /ו  עברית שאיננה בשפה הפסיכומטרית בבחינה שנבחן למי)יע"ל(  בעברית ידע בבחינת נדרש ציון. 4

 . הפסיכומטרית הבחינה מן  שפטור למיאו /ו, עברית אינה ההוראה  שפת למד  בו התיכון הספר

 

 האפשרויות:  משלוש  באחת ההישגים רמת פי על נקבעת הקבלה  החלטת

 

 א' :    אפשרות

 (. בגרות לתעודת לזכאות)בכפוף  הפסיכומטרית  בבחינה נדרש  ציון

 

 ' :ב אפשרות

 (. הבגרות וממוצע הפסיכומטרית הבחינה בין משוקלל ממוצע "מ )ציון צמ וציון  הפסיכומטרית בבחינה ציון

 

 ':ג אפשרות

  בבחינה  ציון  הצגת )ללא    החינוך   משרד   של   הבגרות  בבחינות(  בונוסים  שקלול )ללא    גולמי   ממוצע   ציון 

 (. הפסיכומטרית

 

 

 : הערות

 .  האופטימאליתמועמדות למכללה האקדמית תיחשב האפשרות  לצורך

הזדמנויות מלא, ולא תהיה כל אפליה בין מועמדים בשל גזעם, מינם, דתם   שוויוןבקבלת הסטודנטים יישמר  

 ולאומם.  

    ראיון אישי.להמועמד  אתוועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לזמן 

.  מהחוגים  לחלק  ייחודיים  קבלה   תנאי   קיימים  הכלליים  הקבלה  תנאי   על  נוסף   מפורטים  אלה  תנאים, 

 . בהמשך החוגים בתוכניות

 תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים. פיחוגית יקבעו על -לימודים דו במתכונת בלההק  תנאי

 אפשרויות הקבלה מותנות בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.   כל

 האקדמית שמורה הזכות לשנות את תנאי הקבלה לחוגים.           למכללה

זכאות לתעודת בגרות המוכרת על ידי משרד החינוך    על סמך אפשרות ג' תתאפשר למועמד אשר לו  הקבלה

על    הקבלה.  או מכינה זהה להקדם אקדמית מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל    מכינה  שלו/או תעודת גמר  

 תתאפשר למועמד שיציג תעודת בגרות מחו"ל ו/או תעודת גמר מכינת עולים.  לאסמך אפשרות ג' 

המועד האחרון בו ניתן לגשת  אשר יתקבל על סמך אפשרות ג' חייב בבחינת אמי"ר )מיון באנגלית(.    מועמד

מועדים נוספים של בחינת אמיר"ם במהלך    יתקיימוכן,    כמו   .ג"תשפ,  אדרב  וכ"  ,17.2.23   לבחינת אמי"ר  

ניתן לפנות למדור הרשמה וקבלת  המרכז הארצי לבחינות והערכה   במסגרת    ופת ההרשמהתק . לפרטים 

 . )  סטודנטים

'  חייב בהצגת  ג  אפשרות  סמך  על  ויתקבל  עברית  אינה  בו  ההוראה  שפת  אשר  תיכון  ספר  בבית  שלמד  מועמד

כמו כן, יתקיימו מועדים נוספים של יעלנ"ט במהלך תקופת  לפחות.     120)ידע בעברית( בציון    בחינת יע"ל
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סטודנטים וקבלת  הרשמה  למדור  לפנות  ניתן  לפרטים  לבחינות    ההרשמה.  הארצי  המרכז  באתר  או  ו/ 

    .  www.nite.org.ilוהערכה 

 

 

  ערך שוות תעודה או בגרות תעודת

 

  תעודת  הצגת  הוא  האקדמית  במכללה  ללימודים  לקבלה  כללי  תנאיגבוהה,    פי החלטות המועצה להשכלה  על

  תעודת   בידו שאין  מועמד". בגרות  לתעודת "זכאי  מצוין  עליו  ציונים  אישור  או  החינוך   ממשרד מלאה  בגרות

  כנדרש  הרשמה  טפסי  ולשלוח  למלא  רשאי,  ציונים  לתקן   מתכוון  שהוא  או,  ההרשמה   בעת   מלאה  בגרות

 .  אישורים להמצאת  האחרון המועד עד התעודה  את ולהמציא 

 

 

 קבלה  לצורך המוכרות התעודות סוגי

 . בגרות תעודת. א

  קדם   מכינה  של  סיום  תעודת  או  יזרעאל  עמק  האקדמית  במכללהאקדמית  -קדם  מכינה  של  סיום  תעודת.  ב

 .בארץ אחרות מוכרות מכללות או מאוניברסיטאות אקדמית

 (. נוטריון ידי על ומאושרת מתורגמת  או והתרבות  החינוך משרד ידי על"ל )מאושרת מחו בגרות תעודת. ג

שאין ברשותו אחת התעודות המוכרות לצורך קבלה, חייב להשתתף ולסיים בהצלחה    30מעל גיל    מועמד

 מרכז ללימודים קדם אקדמיים.  ניתן לקבל ב+, פרטים 30תכנית הכנה ללימודים אקדמיים 

הנדסאי   תעודת  ע"י  ד.  החינוך  שניתנת  משרד  בפיקוח  מהמכללות  הכלכלה  או  משרד  בפיקוח  המכללות 

 ה"ט(  והתעשייה )מ 

 

 בגרות תעודת

,  לפחות  לימוד  יחידות  20  של  בהיקף)"רפורמה"(    החדשה   הלימודים  מתכונת  פי  על  ישראלית  בגרות  תעודת

 :החובה מקצועות את הכוללות

 ומעלה "ל יח 6 "כ:סה ספרות , לערבים עברית או עברית הבעה"ך, תנ. א

 ומעלה "ל יח 2 "כ:סה והמדינה  העם ידע. ב

   יח"ל ותולדות עם ישראל(  1)או לחילופין אזרחות     

 ומעלה "ל יח 3 "כ:סה מתמטיקה . ג

 ומעלה "ל יח 3 "כ:סה אנגלית . ד

 ומעלה "ל יח 4 "כ:סה * מוגבר בהיקף מקצוע. ה

 ומעלה "ל יח 2 "כ:סה ( עבודה  או)בחירה  כללי מקצוע. ו

 

 . מוגבר כמקצוע יחשב  לא מקצועות צירוף. ואנגלית עברית  על  בנוסף הבחירה או  החובה  ממקצועות אחד* 

 הכלליים   המקצועות רשימת

 :שלהלן ברשימה  הנכלל יותר או "ל יח  2 של בהיקף לפחות אחד ציון  - כללי מקצוע

  אלקטרוניקה   /אלקטרוניקה,  יישומית  אופטיקה,  האמנותתולדות  /אמנות,  אדריכלי שרטוט  /אדריכלות 

ומחשבים,    כללית אלקטרוניקה    ויחידת מיקרוביולוגיה/ביולוגיה  /חקלאית ביולוגיה  /ביולוגיהותקשורת, 

*/היסטוריה  היסטוריהגיאולוגיה,  /גיאוגרפיה,  מכונותבקרת  /תהליכים  בקרת(,  לפחות"ל  יח  3)  העישון

  החיים י  מדע/חקלאות ,  וקונסטרוקציה  סטטי  חישוב(,  לפחות"ל  יח  5)  ומשפט  חוק,  חומרים  חוזק,  וצירוף

  תורת  יסודות,  אלקטרוניותמערכות  /החשמלתורת  /חשמלמערכות  /חשמל,  חשבונאות,  והחקלאות
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  לימודי ***,  ישראל  ארץ  לימודי,  ומנהלכלכלה  /כלכלה,  טכנולוגיתכימיה  /כימיה,  המחשבמדעי  /המחשב

,  ובקרה  מחשוב ,  מחולאמנות  /מחול,  מוסיקה,  המדינה  מדע ,  החברה  מדעי,  מדעי  מקצוע ,  הסביבה

  מכשור,  וטרקטורים  חקלאיות מכונות  /חקלאי  מיכון,  ומערכותיומסוק  /ומערכותיו   מטוס,  מטאורולוגיה

  בקרה  מערכות,  אופטיות  אלקטרו   מערכות,  ופיקוד  מכשירים,  הנדסיתמכאניקה  /מכאניקה ,  ובקרה

,  ומנועים  תעופה  מערכות,  ותוכנה  חומרה  מערכות,  ומיתוג  תקשורתמערכות  /בזק  מערכות,  ממוחשבות

,  קבצים  וארגון  מערכותניתוח  /אוטומטי  נתונים  עיבוד**,  ספרות,  סוציולוגיה,  מכירות   וקידוםשיווק  /ניהול

  ומיזוג   קירור,  הקולנועתולדות  /קולנוע ,  חומרים  וחוזק  מכונות  פרקי,  פסיכולוגיה,  פיסיקה,  פילוסופיה,  עיצוב

,  הימי  הניווט   תורת,  האסלאם"ת/תולדות  המזה  תולדות(,  ותלפח"ל  יח  4)  נוספת   זרה  שפה,  מדיני  רעיון ,  אוויר

,  מכונות  פרקי  תכנון,  מבנים   של  הנדסי   תכנון,  תיירות,  התיאטרון  ספרות  או תולדות  /תיאטרון,  הסיעוד  תורת

 .תרמודינאמיקה, המונים תקשורת, מערכות ותכנות תכנון 

 . כללית בהיסטוריה, לפחות, מהן 2 אשר, יותר או"ל יח 4  של בהיקף* 

 . כללית בספרות, לפחות, מהן 2 אשר, לפחות"ל  יח 4  של בהיקף** 

 .לפחות "ל  יח 5  של בהיקף*** 

 

 הבגרות  ציוני חישוב

  ידי על  שיחושבו   אלה  הם ללימודים וקבלהציוני הבגרות וציון תקן הבגרות הקובעים לצורך הרשמה    ממוצע

 .המועמד   שיחשב הממוצעים מן  במקצת שונים להיות יכולים  אלה ממוצעים.  המכללה

  המתכונת   לפי  שנבחן   מועמד   של  הבגרות  ממוצע   -(  לימוד  יחידות )עם    החדשה  המתכונת  לפי   בגרות  תעודת

 . הלימוד יחידות  לפי הבגרות  תעודת ציוני של משוקלל כממוצע יחושב החדשה

 

 . תוספת בונוסים  א

  בתנאים  לציון  תוספת  יקבל  ויותר  "ליח   4  של  ברמה  במקצועות(  גמר  עבודת  הגיש )או    נבחן  אשר  תלמיד

 : הבאים

 . לפחות 60 להיות  חייב  בעבודה או בבחינה  הציון. 1

 . מקצועות מצירוף מורכב אינו המקצוע . 2

עבור בחינה או עבודת גמר בהיקף  3 היא של    "ל יח  4. במקצוע המתמטיקה התוספת  נקודות    12.5לימוד 

 לציון   נקודות  35יחידות ומעלה   5(; עבור 92.5 -יהפוך ל  80לציון )לדוגמא: ציון  100בסולם של 

 .  100 בסולם

  100  של   בסולם   נקודות   12.5  של  היא  "ליח  4  בהיקף  גמר  עבודת  או   בחינה   עבור   התוספת  האנגלית   במקצוע.   4

  90  ציון)לדוגמא:    100  בסולם   לציון  נקודות  25  ומעלה  "ליח  5  עבור(;  92.5  -  ל  יהפוך  80  ציון)לדוגמא:    לציון

)לדוגמא:    "ל יח  4  עבור  לציון   נקודות  10  של   היא  התוספת  בבונוס  המזכים  אחרים  במקצועות(.  115  -  ל   יהפוך 

 (. 110 -  ל יהפוך  90  ציון)לדוגמא:  ויותר יחידות 5 עבור נקודות 20 ושל ( 80  - ל יהפוך  70 ציון

  ייח"ל   4 של בהיקף טכנולוגי מקצוע. בלבד ראשי טכנולוגי  למקצוע  תינתן ומעלה "ליח  7 - ל בונוס תוספת. 4

  על   החינוך   משרד  אישור  בצירוף  רק  בבונוס   יזוכה ,  בבונוס  המזכים  המקצועות  ברשימת  פורט  שלא   ומעלה 

 . המועמד על חלה ההוכחה  חובת.  לפחות יח"ל  4 של ברמה זה במקצוע עיונית בחינה

 

 לציונים )בונוס(  בתוספת  המזכים המקצועות רשימת

יישומית/ אלקטרו אופטיקה/מערכות אלקטרו אופטיקה, אזרחות, אלקטרוניקה/אלקטרוניקה    אופטיקה

האמנו אמנות/תולדות  ומחשבים,  אלקטרוניקה  ותקשורת,  אנגלית*,  כללית  שימושית,  ת/אמנות 

חקלאית/מיקרוביולוגיה/מערכות ביו טכנולוגיות, בקרת תהליכים/בקרת מכונות/בקרה    -ביולוגיה/ביולוגיה  

גיאוגרפיה/גיאולוגיה   היסטוריה**/    הבעה ומחשב,  אזרחות(/תולדות    ידעעברית,  כולל  והמדינה)לא  העם 
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  סטטי   חישוב,  החשמלתורת  /חשמלמערכות  /מלחש,  והחקלאות  החיים מדעי  /חקלאות,  והאסלאםהערבים  

  מדעי, מדעי מקצוע,  ישראל ארץ לימודי, כלכלה, כימיתתעשייה /טכנולוגיתכימיה /כימיה, וקונסטרוקציות

בינה  /המחשב  תורתיסודות  /המחשב  מדעי,  הסביבה  מדעי,  מוסיקה,  ומשפט  חוק  -החברהמדעי  /החברה

,  ישראל  מחשבת,  המחולאומנות  /מחול,  ממוחשבתגרפיקה  /ומערכותמחשבים  /מומחה   ומערכות  מלאכותית

מכונות  /חקלאי  מיכון,  תעופהמערכות  / ומערכותיומסוק  /ומערכותיו  מטוס,  מטאורולוגיה,  ובקרה  מחשוב

מכאניקה  /מכאניקה ,  ותרמודינאמיקה   חוםמכונות  /ותרמודינאמיקה   כוחמכונות  /וטרקטורים   חקלאיות

,  ממוחשבות  בקרה  מערכות,  ופיקוד  מכשירים(,  ומעלה"ל  יח  5)מ  וכלכלה  מינהל,  ובקרה  מכשור,  הנדסית

  מערכות"מ,  תיב "מ/מערכות  סיבמערכות  /וייצור  תכנון מערכות  /ותוכנה   חומרה  מערכות,  בזק  מערכות

  עיבוד(,  ערבית  -   ההוראה  ששפת   בגרות   תעודת )לבעלי    עברית,  ספרות,  ניהול,  מתמטיקה ,  ומיתוג  תקשורת

"ל  יח  5)מ  לערבים(/ערבית  זרה)שפה  ערבית,  ועולם  עם,  קבצים  וארגון  מערכותניתוח  /מטי אוטו  נתונים

  ומיזוג  קירור , הקולנועאמנות / קולנוע*, צרפתית, חומרים  וחוזק מכונות  פרקי , פיסיקה, פילוסופיה(, ומעלה

ספרות  /התיאטרוןתולדות  /תיאטרון"ע,  תושב(,  ההוראה  שפת  לא  -  לפחות"ל  יח   4)  נוספת  זרה  שפה,  אויר

  יישומיםתכנון  /מכונות  פרקי  תכנון,  מערכות  ותכנות  תכנון,  מבנים  של  הנדסי  תכנון,  תיירות,  התיאטרון

  מטוסיםמנועי  /תרמודינאמיקה,  וחברה  תקשורת,  המונים  תקשורת "ך,  תנ ,  תלמוד,  מנהליים

 . ותרמודינאמיקה

 "ס. בביה  הראשית ההוראה  שפת היא  זו אם תינתן לא התוספת * 

  לאזרחות  תוקצה   אחת  לימוד  שיחידת  כך  המקצוע  יפוצל  באזרחות  בגרות  בחינת  אין  בהם  במקרים**  

 . לפחות"ל יח 4 בהיסטוריה  יוותרו אם רק בונוס יינתן זה במקרה. להיסטוריה הנותרות  והיחידות 

 

 . חישוב ממוצע בגרות גולמי ב

 . מקצוע אותו של יח"ל  במספר מוכפל( בונוסים חישוב)ללא  מקצוע בכל הציון. 1

 . מסכמים את כל המכפלות. 2

 . מחלקים את סך המכפלות בסך יחידות הלימוד.  3

 

 משוקלל  ממוצע חישוב. ג

  המשוקלל  הממוצע  מחושב,  לפחות"ל  יח  4  -ב  ועבודות  בחינות  לציוני  האפשריים  הבונוסים  הוספת  לאחר

 : הבא  באופן

 . מקצוע אותו  של הלימוד יחידות במספר מוכפל ( יש אם, הבונוס תוספת)כולל  מקצוע בכל הציון. 1

 .המכפלות  כל את מסכמים. 2

 . הלימוד  יחידות בסך המכפלות  סך את מחלקים. 3

 

 אופטימאלי . חישוב ממוצע משוקלל  ד

  ביותר  הגבוהים  הציונים   את  רק  המשוקלל   הממוצע   יכלול ,  יח"ל  20-מ  ביותר   הבגרות  בתעודת   שנבחן   למועמד 

  יחידות  שסך  ובתנאי ,  והתרבות   החינוך  משרד   ידי  על  שנקבעו   כפי ,  החובה  מקצועות   שאינם   המקצועות  מתוך

  רק   בחשבון  יילקח  האקדמית  למכללה  מועמדות  לצורך.  לפחות  20  יהיה  המשוקללים  הציונים  של  הלימוד

 :הבאים התנאים  את המקיימים האפשריים הממוצעים   מבין ביותר הגבוה   הממוצע

 . והתרבות  החינוך משרד ידי על  שנקבעו כפי החובה מקצועות  יכללו בחישוב . 1

  הגבוה  לממוצע  תביא  לחישוב  שהכנסתם  המקצועות  רק  הממוצע  בחישוב  יכללו  המקצועות  שאר  מבין.  2

)סוגי    1  בסעיף   שפורטו   בדרישות   עומד   התעודה  והרכב  לפחות  20  הוא   הלימוד  יחידות  כל  שסך   ובתנאי,  ביותר

 (.קבלה לצורך  המוכרות התעודות
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   דוגמא

 א

 מקצוע 

 ב

  יחידות

 לימוד 

 ג

 ציון 

 ד

  כולל  ציון 

 תוספת 

 ה

  עמודה   מכפלת

 ' ד בעמודה ' ב

 *ו

  ממוצע

 1 אפשרי

 *ז

  ממוצע

 2 אפשרי

 *ח

  ממוצע

  אפשרי

3 

 *ט

  ממוצע

 4 אפשרי

  מקצועות

 חובה 

        

  הבעה

 עברית 

2 80 80 160(=80X2 ) + + + + 

  80 70 4 ספרות 

(70+10 ) 

320 (=80X4 ) + + + + 

  92.5 80 4 אנגלית 

(80+12.5 ) 

370 (=92.5X4 ) + + + + 

 + + + + ( 70X2= ) 140 70 70 2 "ך תנ

"י  תע

 ואזרחות 

3 80 80 240 ( =80X3 ) + + + + 

 + + + + ( 90X3= ) 270 90 90 3 מתמטיקה 

  מקצועות

 בחירה 

        

 - + - + ( 60X2= )   120 60 60 2 ביולוגיה 

 + + + + ( 90X4= )   360 90 90 4 מזכירות 

 - + + - ( 70X4= ) 280 70 60 4 צרפתית 

   (60+10 )      

 84.5 80.7 82.3 82.5 2260   28 "כ סה

 

 . 84.5  -  4 אפשרי ממוצע  דהיינו,  ביותר הגבוה הממוצע יילקח  האקדמית למכללה  מועמדות לצורך

 הממוצע   בחישוב הנכלל מקצוע)*( + 

 מקצוע שאינו נכלל בחישוב הממוצע. -     

 

 התקן לציון הבגרות ממוצע העברת

  לסולם  המקביל ציונים לסולם מועבר הוא( הקודמים הסעיפים)לפי  המתאים הבגרות ממוצע שחושב לאחר

    להלן נוסחת המעבר:.  הפסיכומטרית בבחינה  הציונים

 BT= תקן בגרות , Bבגרות =  ממוצע

 

BT=BX10.0-300 
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 מכינה   תעודת ציוני ממוצע חישוב

  המתכונת  פי  על  לבגרות  הממוצע  לחישוב  זהה  הבגרות  מכינות  לתלמידי  הממוצע  חישוב:  בגרות  מכינת.  1

 . החדשה

. מכינה כללית )שאינה מכינת בגרות(: חישוב הממוצע לתלמידי המכינה שאיננה מכינת בגרות, יתבצע כך:  2

של   משוקלל  כממוצע  יחושב  לימוד,  יחידות  לפי  מכינה  על    יח"ל  18ממוצע  בונוסים  מתן  לאחר  לפחות 

 מקצועות שנלמדו  

"עברית"    יח"ל  5או    4של    ברמה בונוס למקצועות  יינתן  לא  זהה  מכינה.  הבונוסים  גובה  ו"מדעי הרוח". 

 למפורט בפרק "תעודת בגרות לפי מתכונת חדשה".  

 

 

 לכל המועמדים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית במועדים הראשונים של השנה.   פסיכומטריתמומלץ בחינה

 בבחינה הפסיכומטרית פירושה השגת ציון פסיכומטרי הנדרש על ידי החוג המבוקש.   עמידה

 קיימת אפשרות להתקבל למכללה לכל החוגים על סמך נתוני השכלה אחרים מלבד פסיכומטרי.  

 תנאי הקבלה מופיעים בפרק החוגים בהמשך.  

 

 השונים לחוגים הקבלה תהליך

  סמך  על  קבלתו  את   המכללה  תבחן,  )אפשרות א'(  האוטומטית  הקבלה  בחתך   עומדים  אינם   המועמד  נתוני   אם

)ציון  וצמ  פסיכומטרי  של  שקלול  -'  ב  אפשרות   סמך  על  או(  לבגרות  הפסיכומטרי   בין  משוקלל  ממוצע"מ 

בחלק מהחוגים קיימת אפשרות קבלה  ממוצע בגרות/מכינה גולמי כפי שנקבע על ידי החוגים.    - '  ג  אפשרות

 נוספת. פרטים בפרק החוגים בהמשך.  

 

 השקלול לפי אפשרות ב'  תהליך

  הבגרות   ממוצע:  מרכיבים  שני   של   שקלול  נערך   השונים  בחוגים   ראשון   תואר   ללימודי   זו  קבלה  באפשרות

  הציון  הוא  זה  חישוב  לצורך  בחשבון  הנלקח  הפסיכומטרי   המרכיב.  הפסיכומטרי  והציון  המחושב

  כל  של   הקבלה  ציון.  ולהערכה  לבחינות   הארצי  המרכז  מן   לביתו  המועמד  מקבל  אותו  הכללי  הפסיכומטרי 

 :הבא באופן , כן אם מחושב מועמד

 .תקן לציון  והעברתו הבגרות של אופטימאלי ציון חישוב . 1

 1:1 של ביחס  הפסיכומטרי   המרכיב עם   הבגרות מרכיב  שקלול. 2

 לחישוב ציון סופי:   הסברים

 BTבגרות תקן =  ציון

 Pפסיכומטרי משוקלל =   ציון

 = ציון סופי  P  +BTהוא:  החישוב 

                             2 

 

 : מועמד מעוניין לבדוק את סיכויי הקבלה שלו לחוג לתקשורת.  דוגמה

הדוגמא,    הציון  לצורך  הוא  והערכה  לבחינות  הארצי  מהמרכז  שקיבל  הבגרות  530הפסיכומטרי  ממוצע   .

 X 84  10 -  300=   540. העברת ממוצע הבגרות לציון בגרות תקן: 84המשוקלל שלו הוא  

535  =530   +540 

                  2 
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. מכאן ניתן    510, וסף הקבלה שנקבע לחוג הוא  535( שלו, אם כן, יהיה  הממוצע המשוקלל )צמ"מ  הציון 

 להסיק שיש למועמד סיכוי טוב להתקבל לחוג לתקשורת.  

 

 באנגלית  הקבלה בדרישות עמידה

הסטודנט בידיעת השפה האנגלית נקבעת על פי הציון שקיבל בחלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית    רמת

 ם.  או בבחינת אמי"ר/אמיר"

בבחינה הפסיכומטרית מסווג את המועמד לרמת לימודים באנגלית. הודעה    של השפה האנגלית  בחלק    הציון

 על הסיווג לרמת הלימודים באנגלית נשלחת למועמד בהודעת הקבלה.  

   – ם"אמיר /אמיר בחינת/   הפסיכומטרית  בבחינה האנגלי בחלק  הציון"פ ע רמותטבלת   להלן

 

בבחינצ   ת יון 

 "םאמיר

בחינת   ציון 

 אמ"יר

מספר הסמסטרים  סיווג לרמת לימוד 

לסיום  הנדרש 

האנגלית   חובות 

 בתואר

 

   5 בסיסי א'   טרום   150-169   50-69

  4 בסיסי ב'   טרום   170-184 70-84

  3   בסיסי   185-199 85-99

  2 א מתקדמים   200-219 100-119

קורס מתקדמים ב' וקורס   2 ב'   מתקדמים   220-223  120-133

שיילמד   האנגלית  בשפה 

תוכנית   במסגרת 

 הלימודים של החוג  

קורס מתקדמים ב' וקורס   2     134-150

שיילמד   האנגלית  בשפה 

תוכנית   במסגרת 

 הלימודים של החוג 

 

/ אמיר"םבבחינה הפסיכומטרית    של השפה האנגלית  בחלק  סטודנטים שהשיגו   ציון    או בבחינת אמי"ר 

קורס מתקדמים ב'  וקורס  בשפה    –קורסי אנגלית במסגרת לימודיהם     בשנימחויבים    150-134בטווח של  

 האנגלית שיילמד במסגרת תוכנית הלימודים של החוג.  

   .םעד תום השנה השנייה ללימודי  את חובות לימודי האנגלית יש לסיים 

 

בחלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. מועמד  לפחות    85הציון הנדרש לקבלה למכללה האקדמית הוא  

 לפחות בבחינת אמי"ר )בחינת מיון באנגלית(.   85שלא הציג ציון זה חייב בציון 

יוכלו להתקבל ללימודים ולהשלים את    מועמדים אשר אינם עומדים בתנאים אלה בעת קבלתם למכללה 

נה שלהם, למעט החוגים סיעוד ומנהל  לימודי האנגלית עד לרמת "בסיסי" עד תום שנת הלימודים הראשו

סמסטרים בחוג למדע המדינה ובחוג לכלכלה    5/  6ותוכניות דו שנתיות על פני  מערכות בריאות לאחיות,  

בהם נדרשת רמת "בסיסי " כתנאי כניסה ללימודים ולתוכניות מיוחדות דו שנתיות בהם    -וניהול לאנשי צבא

 לפחות.   " טרום בסיסי ב' "נדרשת רמת 

 הסטודנטים להגיע לרמת בסיסי עד סוף שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.   על
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   באנגלית הסיווג שיפור

. במקרה זה הציון הקובע הוא  רי"אמ   בבחינת  ייבחן,  באנגלית  סיווגו  את   לשפר  המעוניין  סטודנט  או  מועמד

הגבוה מבין הציונים שהושגו במסגרת זו. פרסום מועדי בחינת אמי"ר וסדרי הרשמה מתקיים דרך המרכז  

 https://www.nite.org.il.   6759555-02הארצי לבחינות והערכה טלפון: 

 

 

 אנגלית  מלימודי פטור

לימודי  מ"פטור"    המעניק  קורס (  לפחות  60)בציון    בהצלחה  סיים   כיהמציג אישור    סטודנט   או  מועמד.  א

תשפ"בבארץ   גבוהה   להשכלה   מוסדמ   או  מאוניברסיטה  אנגלית לשנה"ל  עד    להמציא  חייב  זה   סטודנט.  , 

  הלימוד  שעות  היקף  ,  הקורס  מועד,  הקורס  רמת   יפורטו  ובו ,  למד  בו   מהמוסד  לאנגלית  היחידה  מטעם  אישור

 . סופי וציון 

  על   חלה  ההוכחה )חובת    אנגלית  בו   ההוראה   ששפת  אקדמי  מוסד   או יסודי  - על  ספר  בית   סיום   תעודת  בעל .  ב

 (.הסטודנט או  המועמד

 

 "ראמי  - באנגלית מיון בחינת

בבחינה    מועמד באנגלית  הנדרש  הציון  את  השיג  לא  אשר  מועמד  הפסיכומטרית,  מהבחינה  הפטור 

הפסיכומטרית או מועמד אשר ברצונו לשפר את סיווגו באנגלית לרמה גבוהה יותר, יכול לגשת לבחינת מיון  

בבחינת  נפרדת באנגלית. בחינה זו נערכת מספר פעמים בשנה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. ציון  

 שנים עוקבות.   שבעשנים, היינו שנת הבחינה ועוד   שמונה אמי"ר תקף למשך 

 

 

 "ל יע  - בעברית ידע בחינת

 : הוא"ל  יע  בבחינת החייב מועמד

 .  עברית שאינה בשפה  הפסיכומטרית בבחינה שנבחן מועמד. א

 . עברית   אינה בו ההוראה  ששפת  תיכון ספר בית בוגר והוא  הפסיכומטרית  הבחינה מן  הפטור מועמד. ב

לפחות בחלק הכללי של הבחינה )למעט מועמד שיתקבל על סמך    100הקבלה במבחן יע"ל הוא: ציון    תנאי

בלבד(.   בין  בגרות  הנע  ללימודיו    100-109ציון  הראשון  הסמסטר  במהלך  עברית  בקורס  עמידה  יחייב 

פטור מקורס בעברית. מבחן הידע בעברית  לפחות בבחינה יעניק    110ציון  '.  סמ' ב'  שיהווה תנאי מעבר ל

מיוחד   מועד  גם  קיים  אליו.  מיוחדת  בהרשמה  צורך  ואין  בעברית  שאינן  הפסיכומטריות  לבחינות  צמוד 

זה מתקיימת הרשמה   כולה( למועד  )ולא בבחינה  ידע בעברית בלבד  המיועד למועמדים החייבים בבחינת 

 ינות והערכה.  מרכז הארצי לבחהבאחריות וההרשמה נפרדת. המבחן  

 

 

לפחות    70קורסים אקדמיים לפחות, במוסד מוכר בארץ, כתלמיד מן המניין והשיג ממוצע    5אשר למד    מועמד

לבקש    רשאי בחמשת הקורסים, ובלבד שהשיג ציון עובר בכל קורס )להוציא שומעים חופשיים ולימודי חוץ(,  

 . כפוף להצגת גיליון ציונים רשמי  , פטור מבחינת ידע בעברית

 

https://www.nite.org.il/
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 עברית  לימודי

  אינה ההוראה שפת למד  בו התיכון "ס בביהאו /ו עברית שאינה בשפה הפסיכומטרית  בבחינה  שנבחן  מועמד

 )יע"ל(.  בעברית ידע בבחינת ציון להציג  נדרש, הפסיכומטרית מהבחינה והפטור , עברית

 לפחות.   100הקבלה למכללה הנו   ציון

וציונו  סטודנט למכללה  בין    שהתקבל  נע  עברית   100-109בעברית  קורס  בהצלחה  ולעבור  ללמוד  יחויב 

שעות שבועיות ולמשך סמסטר אחד. ציון המעבר    4בסמסטר הראשון ללימודיו. הקורס נלמד בהיקף של  

לפחות. סטודנט שלא יעבור קורס זה יופסקו לימודיו במכללה. הקורס יינתן במסגרת המרכז    65בקורס הנו  

 מיים.   ללימודים קדם אקד 

 במהלך לימודי התואר.   עברית  מלימודי פטור, ומעלה  110  הינו בעברית וציונו  למכללה שהתקבל סטודנט

 . נוסף  בתשלום ומחויב  זכות נקודות נושא  אינו  הקורס

 

 

 סטודנט של מעמד סוגי

 :כדלהלן לסיווג בהתאם ייקבע למכללה  המתקבל  סטודנט של מעמדו

 

 "המניין. "מן א

הניתן לסטודנט חדש אשר עמד בכל תנאי הקבלה או סטודנט הממשיך לימודיו ועומד בכל דרישות    מעמד

 . המסלול המכללה, החוג ו/או 

 

 " תנאי. "על ב

  בתנאי ,   חריגה  בקבלה  ושהתקבל  המכללה  של  הקבלה  מדרישות  באחת  עומד  שאינו  לסטודנט  הניתן  מעמד.  1

 . החוגית  הקבלה ועדת באישור זה במעמד הקבלה. ערך שוות  דרישה או /ו החסרה  הדרישה  את שישלים

  האם   ייבדק  שנקבעה  התקופה  בתום.  בלבד  אחת  לימודים  לשנת  או  אחד  לסמסטר  לסטודנט  ניתן  המעמד.  2

 . המניין  מן כסטודנט לימודיו המשך  את לאשר האם ויוחלט לו שהוצב  בתנאי הסטודנט עמד

  אלו   לדרישות להוסיף  רשאית  וזו,  המכללה של  האקדמיות הדרישות  בכל חייב" תנאי"על  במעמד  מועמד . 3

 . הכללית השכלתו  את  להשלים המיועדים לימודים

 

 

 "חופשי.  "שומע ג

  תכניות   מתוך  חופשיים  לשומעים   הפתוחים   בקורסים   תואר  קבלת  לשם  שלא   הלומד  המניין  מן   שלא   סטודנט 

 . במכללה המוצעות האקדמיות הלימודים

בלבד. לפירוט   זכות נקודות 40בשנה והיקף כולל של  זכות נקודות 12של "שומע חופשי" ניתן לצבור  במעמד

סטודנט שהיה בעבר תלמיד    נוסף ראה פרק על מסלול "שומעים חופשיים" המתפרסם בשנתון לסטודנט.

אלא במקרים    במכללה והופסקו לימודיו מסיבה כל שהיא,  אינו יכול לשוב למכללה במעמד "שומע חופשי",

   .םחריגים בלבד ובאישור הגורמים הרלוונטיי

הסטודנט    קבלת לקבלת  המכללה  מצד  כלשהי  התחייבות  מהווה  אינה  חופשי"  "שומע  במעמד  סטודנט 

והחוגיים   ללימודי המשך בכל מעמד אחר במכללה. שינוי המעמד מחייב עמידה בתנאי הקבלה הכלליים 

 .   04-6423464גב' ענת וייס טלפון:    -שומעים חופשיים רכזת למידע ניתן לפנות לובסדרי הרשמה בהתאם. 
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 תוכנית לימודים במתכונת "חוג לאחר תואר" 

נ"ז ולקבל   60בוגר תואר ראשון רשאי ללמוד תוכנית לימודים הנלמדת במתכונת דו חוגית אחת, בהיקף של 

 תעודה של "חוג לאחר תואר".  

 

 חריגה  קבלה

  הקבלה   בתנאי עומדים)שאינם  חריגים  מועמדים ל שדחייה /קבלה על  ותחליט תשקול  החוגית  הקבלה   ועדת

 : הבאים  במקרים( הרגילים

 ציון הפסיכומטרי של המועמד לבין ציון הפסיכומטרי הנדרש על ידי החוג.   ביןפער  קייםבמקרה ש •

(  בין ציון הממוצע המשוקלל של המועמד לבין ציון הממוצע המשוקלל )צמ"מ  פער  קייםבמקרה ש •

 הנדרש על ידי החוג.  

המבקשים פטור מהבחינה הפסיכומטרית על סמך לפחות חמישה קורסים  של מועמדים    במקרה •

  שלושה קדמיים עם זיקה לתוכנית הלימודים בחוג המבוקש )בחוג לכלכלה וניהול נדרשים לפחות א

   ובממוצע הנדרש על ידי החוג. קורסים אקדמיים עם זיקה(  

נתונים אחרים של המועמד ובין תנאי קבלה אחרים כפי שנקבע על ידי ראש  פער בין   קייםבמקרה ש •

 החוג.  

 בתפקידי קצונה   םאשר משרתי : רשאים להגיש מועמדות אלהבמקרים שקיימים נתוני מנהיגות •
 

 התנדבותיות    -או מועמדים אשר תרמו לחיי הקהילה, עסקו בפעילויות חברתיות  ןהביטחו בכוחות  
 

 לאחר סיום ביה"ס התיכון ומגלים יכולת מנהיגות מובהקת.  לפחות שנתיים במשך 

 
 

ובכפוף    המכללה  רשויות  ידיהקבלה החוגיות נקבע על    בוועדת  החלטות  המאפשר  המקסימאלי  הפער •

 להנחיות מל"ג.  

ידי    קיימת • על  הנקבעת  גבוהה(  המל"גמכסה לקבלה חריגה בכל חוג  , בשיעור  )המועצה להשכלה 

 מן המתקבלים לחוג.   10%מקסימלי של 

   

 ראויים לקידום  -אפיק קבלה  

,  זו ממדיניות כחלק. גבוהה  להשכלה הנגישות הרחבת  על דגש  שמה יזרעאל  עמק האקדמית  המכללה

  פועל הקבלה הנדרש לרכוש השכלה גבוהה,  במטרה לתת הזדמנות למועמדים שציוניהם נמוכים מסףו

 .ם"ולמועמדים "ראויים לקיד  , אפיק קבלה מיוחדיזרעאל  מקע האקדמית   במכללה

פי אמות המידה המתבססות על כללי  -על באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ"ראויים לקידום" 

אזור המגורים, בית הספר התיכון בו למד המועמד,   : "האגודה לקידום החינוך". אמות מידה אלה כוללות

  .הנפשות במשפחה ועוד הורים, מספררקע משפחתי לרבות השכלת 

 (.  18)עד גיל   דבה למד המועמד בתיכון בלב נתונים אלה מתייחסים לתקופה

 ? לאפיק  נרשמים איך

הרואה עצמו מתאים להתקבל במסגרת ראויים לקידום, ימלא טופס לבדיקת התאמה של האגודה    מועמד

 . edu.org.il-www.kidumם החינוך בכתובת:  לקידום החינוך. את הטופס ניתן למצוא באתר האגודה לקידו

http://www.kidum-edu.org.il/
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שהמועמד קיבל לרשותו את ניקוד האגודה לקידום החינוך, עליו להירשם למכללה האקדמית עמק    לאחר 

בכתובת   המכללה  באתר  מקוונת  בהרשמה  המקובלים:  בערוצים    או .   WWW.YVC.AC.ILיזרעאל 

  את   להגיש   המועמד   על. תלמידים  וקבלת  הרשמה   במדור  לקבל  ניתן אותו  הרשמה  טופס  באמצעות   בהרשמה

להרשמה כפי שמצוין במדריך לנרשם באתר המכללה., לרבות המסמך המפרט    הרלוונטיים  המסמכים  כל

 את הניקוד שקיבל מהאגודה לקידום החינוך.  

 .01.02.23 -בתאריך ה  ותסתיים  15.11.22  -ה מתאריך תחל  לקידום לראויים ההרשמה

, לרבות ניקוד מהאגודה לקידום החינוך,  01.02.23שלא יציג את כל המסמכים הדרושים עד תאריך    מועמד

 בקשתו לדיון לקבלה באפיק "ראויים לקידום",  תידחה.  

 :הבאות הסף בדרישות לעמוד" לקידום"ראויים  שימצאו המועמדים על

 שנה א' לתואר ראשון.   -ב' לסמסטר  להירשם .1

 נקודות באגודה לקידום החינוך.   30לפחות   קיבלו .2

 והקבלה  המיון תהליך

 מצאו ראויים לקידום יש מבין אלה שירשמו באפיק זה, יתקבלו ללימודים המועמדים •

)פסיכומטרי,  -על של המועמד  הקבלה  נתוני  המידה שהוגדרו,  רמה  צמפי אמות  בגרות,  ציוני  "מ, 

 ות קבלה, ראיונות ודרישות נוספות בהתאם לחוג המבוקש.  באנגלית(, ועד 

חריגים בהם מועמדים לא יוכלו להציג ניקוד מהאגודה לקידום החינוך, מפאת גילם, אולם    במקרים •

יועבר המקרה   הקבלה    תלוועדעומדים באמות המידה המתבססות על כללי האגודה לקידום החינוך, 

   הכלל מכללתית שתידון בכל מקרה לגופו.

מצאו ראויים לקידום בעלי  יאינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים ש  יזרעאל  עמק  האקדמית   המכללה •

המפורטים "ראויים  הנתונים  במסגרת  ביותר  הטובים  הנתונים  בעלי  המועמדים  יתקבלו  לעיל. 

  לקידום". 

. החריגה כלולה במכסת לחוגממספר המתקבלים    5%מספר המתקבלים באפיק זה מוגבל ולא יעלה על   •

 החריגים המותרת בכל חוג. 

הלב???  חודש  בסוףיישלחו    דחייה  או  לקבלה   בנוגע  החלטות • לתשומת   .: 

הפסיכומטרית, מועדי הצגת  מועדי הרישום, מועדי הבחינה   ובכללם  האקדמית  למכללה נוהלי הרישום  

הדרישות כל  והשלמת  להתקבל   המסמכים,  בבקשה  הפונים  על  גם  חלים  קבלה,  "ראויים  כלצורך 

באנגלית וכו'. גם   מסוימתנדרשים נתוני סף נוספים כגון: ראיונות, רמה    מסוימות ". למחלקותלקידום

 המבוקש יידחה  חוגף של החייבים לעמוד בהם. מועמד שלא יענה על דרישות הס  זה  אפיקהנרשמים ב

 זה.   באפיק, גם אם ביקש דיון מידית

 ערעור נוהל

  או  נוספים  אישורים  שימציא   בתנאי  הקבלה  ועדת  החלטת   על  לערער  רשאי  דחייה  הודעת  קיבל  אשר  מועמד

 . הועדה בפני לכן קודם  הועלו שלא חדשים נימוקים

חודש    עד  סטודנטיםהמועמד לשלוח מכתב עם הנימוקים והאישורים הרלוונטיים למדור הרשמה וקבלת    על

 מיום קבלת הדחייה.  

 ועדת הערעורים הינה סופית.   החלטת ועדת הערעורים תישלח על ידי מדור הרשמה למועמד בכתב.    החלטת

http://www.yvc.ac.il/
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 חוגיים   קבלה  תנאי

 
 

 החוג למערכות מידע ניהוליות

 

 קבלה תנאי 

 עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.  •

  70בציון    יח"ל  5לפחות או ברמה של    75בציון    יח"ל  4עמידה בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של   •

 לפחות.  

בני   • הבחינה    35מועמדים  מן  פטורים  והנדסאים  מוכר,  אקדמי  ממוסד  ראשון  תואר  בוגרי  ומעלה, 

 הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.   

לפחות, בכפוף לראיון של ועדת    90+ של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  30בוגרי מכינת   •

 הקבלה החוגית.  

 

 

 האפשרויות הבאות:   3-מ  ניתן להתקבל לחוג באחת

 אפשרות א':   

 לפחות.    580עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  

 אפשרות ב':  

בציון   הפסיכומטרית  בבחינה  הבגרות    540עמידה  בין  משוקלל  ממוצע  )ציון  צמ"מ  של  בשילוב  לפחות 

 לפחות.     560לפסיכומטרי(  

 אפשרות ג':  

   ות או המכינה.לפחות בתעודת הבגר  83עמידה בממוצע גולמי של 

 אפשרות ד':  

  5לפחות ומקצוע מורחב ריאלי   80יח"ל בציון של  4לפחות או  75 בציון מתמטיקה יח"ל  5עמידה ב 

לפחות. המקצוע הריאלי יכול להיות פיזיקה/ כימיה/ ביולוגיה/ כלכלה/מנהל עסקים/    75בציון  "ליח

 אלקטרוניקה/ מחשבים וכד'.

 

נמוכים  * ציונים  בעלי  מועמדים  של  קבלתם  תידון  המכללה,   רשויות  להחלטת  בכפוף  חריגים  במקרים 

 מהנדרש.  

 

 

 

 

 החוג לשירותי אנוש 
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 תנאי קבלה 

 עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.  •

בני   • הבחינה    35מועמדים  מן  פטורים  והנדסאים  מוכר,  אקדמי  ממוסד  ראשון  תואר  בוגרי  ומעלה, 

 הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.   

מכינת   • של  30בוגרי  בממוצע  יזרעאל  עמק  האקדמית  המכללה  של  הבחינה  לפחות,    80+  מן  פטורים 

 הפסיכומטרית. 

בתוכנית "אופק ניהולי" נדרשים תנאים נוספים על תנאי הקבלה: שנת ותק אחת במקום העבודה, וגיל   •

 ופק ניהולי בסמ' ב' תשפ"ג(  )לא תיפתח תוכנית 'אלפחות.  25

 

 האפשרויות הבאות:   3-באחת מ  ניתן להתקבל לחוג

 אפשרות א':   

 לפחות.    580עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  

 אפשרות ב':  

בציון   הפסיכומטרית  בבחינה  הבגרות    500עמידה  בין  משוקלל  ממוצע  )ציון  צמ"מ  של  בשילוב  לפחות 

 לפחות.     510לפסיכומטרי(  

 אפשרות ג':  

 לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.  78עמידה בממוצע גולמי של 

 

*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה, תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים  

 מהנדרש.  

 

 

 החוג למדעי ההתנהגות 

 

 תנאי קבלה 

 

 עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.  •

בני   • הבחינה    35מועמדים  מן  פטורים  והנדסאים  מוכר,  אקדמי  ממוסד  ראשון  תואר  בוגרי  ומעלה, 

 הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.   

מכינת   • האקדמי 30בוגרי  המכללה  של  של  +  בממוצע  יזרעאל  עמק  הבחינה    85ת  מן  פטורים  לפחות, 

 הפסיכומטרית.  

 

 

 האפשרויות הבאות:   4-ניתן להתקבל לחוג באחת מ 

 אפשרות א':   

 לפחות.    570עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  

 אפשרות ב':  

בציון   הפסיכומטרית  בבחינה  הבגרות    480עמידה  בין  משוקלל  ממוצע  )ציון  צמ"מ  של  בשילוב  לפחות 

 לפחות.     500לפסיכומטרי(  

 אפשרות ג':  
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 לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.  77עמידה בממוצע גולמי של 

 

מוע של  קבלתם  תידון  המכללה,   רשויות  להחלטת  בכפוף  חריגים  נמוכים  *במקרים  ציונים  בעלי  מדים 

 מהנדרש. 

 החוג למדע המדינה  

 

 תכנית לימודים דו חוגית 

 

 תנאי קבלה   

 עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית. •

 .הצגת זכאות לתעודת בגרות או תעודת גמר מכינה• 

 

 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 תכנית לימודים דו חוגית 

 

 תנאי קבלה 

 עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.  •

בני   • מ  35מועמדים  אקדמי  ממוסד  ראשון  תואר  בוגרי  הבחינה  ומעלה,  מן  פטורים  והנדסאים  וכר, 

 הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.   

מכינת   • האקדמי 30בוגרי  המכללה  של  של  +  בממוצע  יזרעאל  עמק  הבחינה    80ת  מן  פטורים  לפחות, 

 הפסיכומטרית.  

 

 האפשרויות הבאות:   3-ניתן להתקבל לחוג באחת מ 

 אפשרות א':   

 לפחות.    550עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  

 אפשרות ב':  

בציון   הפסיכומטרית  בבחינה  הבגרות    500עמידה  בין  משוקלל  ממוצע  )ציון  צמ"מ  של  בשילוב  לפחות 

 לפחות.     510לפסיכומטרי(  

 אפשרות ג':  

 לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.  78 עמידה בממוצע גולמי של

נמוכים   ציונים  בעלי  מועמדים  של  קבלתם  תידון  המכללה,   רשויות  להחלטת  בכפוף  חריגים  *במקרים 

 מהנדרש.  

 

 

 החוג הרב תחומי במדעי החברה  

 תכנית חד חוגית, תכנית דו חוגית 

 

 

 תנאי קבלה 
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 האקדמית.עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה  •

 זכאות לתעודת בגרות או תעודת גמר מכינה.   הצגת•

 
 
 
 
 
 

 הבחינה הפסיכומטריתג נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשפ"
 

עורך היא בחינה אחידה, והיא    (מאל"ו)המרכז הארצי לבחינות ולהערכה  ל  הבחינה הפסיכומטרית ש
נוהלי מוסדות הלימוד, ציוני הבחינה   .על פי  וחוגים רבים כתנאי לקבלה ללימודים  משמשת מוסדות 

לפחות. לכן אין צורך לדחות את    שנים (7  )שבעהפסיכומטרית תקפים לצורך קבלה ללימודים במשך  
 הבחינה דווקא למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למוסד הלימודים.  

 
 הרשמה לבחינה  

   אדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצה, ובכלל זה במועדים רצופים.

מן ההרשמה למוסדות הלימוד. הרשמה   נפרדההרשמה לבחינה הפסיכומטרית של מאל"ו היא הליך  
הרשמה   איננההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית, והרשמה לבחינה  איננהלמוסד לימודים 

 למוסד לימודים.  
מועמד שנרשם ליותר ממוסד לימודים אחד ייבחן פעם אחת בלבד, וציוניו יועברו למוסדות הלימוד  

 לפי בקשתו.  

 , www.nite.org.il  ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית יכולה להיעשות באתר האינטרנט של מאל"ו,

 

 ( יע"ל(בחינת ידע בעברית 
בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית (ובכלל זה הנבחנים בנוסח  

משולב/אנגלית) להיבחן גם בבחינת יע"ל המודדת את רמת ידיעותיהם בעברית. הציון בבחינת יע"ל  
 בציון הבחינה הפסיכומטרית, והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ממנו.     אינו נכלל

בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין  )ום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת מיון בעברית י  35יש להמתין 
 .  (שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט, או להיפך

אפשר להיבחן בבחינת יע"ל גם בלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. מידע נוסף על בחינת יע"ל  
 www.nite.org.ilמופיע באתר מאל"ו.  

    

מיון לרמות   –בחינת אנגלית  נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשפ"ב
   (אמיר"ם /אמי"ר)
  

 מטרת הבחינה  
המועמדים ללימודים גבוהים נדרשים להיבחן בבחינת אנגלית כדי לאפשר למוסדות שנרשמו אליהם  

 .  ידיעותיהם בשפה האנגלית וכדי שיהיה אפשר לשבצם בקורסי חובה באנגליתלעמוד על רמת  
 
 

 הרשמה לבחינה  
מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן   נפרדההרשמה לבחינת המיון באנגלית היא הליך  

ההרשמה למוסדות הלימוד. ההרשמה יכולה להיעשות באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות  
 , www.nite.org.ilולהערכה (מאל"ו), 

 
במועדים רצופים. עם זאת, יש  אדם רשאי להיבחן בבחינת אמי"ר כמה פעמים שירצה, ובכלל זה 

   )או להיפך.(יום לפחות בין היבחנות באמיר"ם להיבחנות  באמי"ר   35להמתין 
 עם זאת יש לבדוק במוסד הלימוד אילו מועדי בחינה תקפים לשנת הלימודים הרצויה. 

  

http://www.nite.org.il/
http://www.nite.org.il/
http://www.nite.org.il/
http://www.nite.org.il/
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ז  כל הפרטים אודות הבחינה הפסיכומטרית / בחינת אמי"ר/ם , יע"ל/יע"לנט מצויים באתר המרכ

 ומתקיימות באחריותם.  www.nite.org.ilוהערכה הארצי לבחינות 

  

 

 

 

 

 

 

 הוראות המכללה האקדמית 
 

שינוי   כל  הגופים המוסמכים.  בידי  לשינויים  נתונות  ותקנותיה  יזרעאל  עמק  המכללה האקדמית  הוראות 

שייעשה במרוצת השנה יחול על כל התלמידים או על חלקם, הכל על פי העניין, מבלי שתוטל אחריות או  

 חבות כלשהי על המכללה בקשר לכך.

ש תחילת  לפני  רשאים,  יהיו  האקדמית  המכללה  לקבל  מוסדות  הלימודים,  שנת  במשך  או  הלימודים  נת 

החלטה להפעלה חלקית של המכללה האקדמית או לסגירתה לחלוטין, לביטול שירות, חוג, מגמה, מסלול,  

חטיבה כלשהם, לתקופה כלשהי, מחמת נסיבות בלתי צפויות ו/או אילוצים ענייניים ו/או תנאים מיוחדים  

בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי של המכללה    שאינם תלויים במכללה האקדמית ולא יראו

 האקדמית כלפי תלמידיה. 

הנהלת המכללה האקדמית שומרת לעצמה זכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים וברשימת השיעורים,  

 וכן להודיע על ביטול קורסים, בהם יהיה מספר קטן של נרשמים. 

ה האקדמית לתלמידיה הנוגעים בדבר, בציון התוצאות  נתקבלה החלטה כאמור, תודיע על כך המכלל

 הנובעות מן ההחלטה.

 

http://www.nite.org.il/

