
                                                         
 .להנדסהלבוגרי המכינה הייעודית  שנה"ל תשפ"אל יםקבלה אוטומטיתנאי עדכון 

 
הנדסה אורט בראודה במכללה האקדמית ללשנה"ל תשפ"א תנאי רישום ללימודי הנדסה  .1

 דיעון המכללה לשנה"ל תשפ"א.מפורסמים ביעמדים לכלל המו
מפורטים בטבלה  שפ"אלשנה"ל ת המכינה הייעודיתלבוגרי  הקבלה האוטומטיים תנאי .2

 שלהלן. 
 

 ציון מינימלי לקבלה אוטומטית    

נק'  מקצוע התנאי
 מכינה

הנדסה 
 טיתאופ

 תכנה/  אלקטרוניקה
מע' 
 מידע

מדעי  מכונות תעו"ן ביוטכנולוגיה
 רפואה

מתמטיקה 
 שימושית

ציון 
מינימלי 
בכל אחד 
 מהקורסים

 70 85 70 70 70 70 70 70 4 אנגלית
 75 75 70 70 70 75 75 75 5 מתמטיקה

 60 70 75 60 60 60 75 75 5 פיזיקה
אוריינות 
 אקדמית

1 70 70 70 70 70 70 70 70 

 ציון משוקלל ללא
 יםנוסבו

 70 70 80 70 70 70 80 70 

 550 600 550 550 550 620 550 570  פסיכומטרי ציון כללי
 110 - - 110 - 110 110 -  פסיכומטרי כמותי
 85 90 85 85 85 85 90 85  פסיכומטרי אנגלית

בגרות/קורס  3כימיה 
 מכללתי

 - - - 60 - - - - 

נדרש ממוצע דיפלומה 
 להנדסאי

 80 80 80 80 
 

מכונות  80
- 80 

 -אחר
85 

- - 

 

ת עוד, תלשנה"ל המבוקשתלתלמידים שלא יעמדו בתנאי הציונים המינימליים לקבלה אוטומטית  2.1
  המכינה תהווה עבורם תחליף לתעודת בגרות והם יתמודדו על קבלתם יחד עם שאר המועמדים.

כימיה יידרשו לעבור קורס  כימיהבגרות בתם ציון נדרש באין ברשוש ביוטכנולוגיהמועמדים להנדסת  2.2
רות ניתן לקבל במזכימקוון בכימיה הקורס המידע על מקוון במכללה לפני פתיחת שנה"ל האדקמית. 

 האקדמית.

של ם( וסיהגולמי )ללא בונומעלה בממוצע המשוקלל  85בוגרי המכינה המצטיינים, אשר יגיעו לציון  2.3
קות המחלכל הנדסה ב, לא ידרשו בהצגת הציון הפסיכומטרי בעת קבלתם ללימודי התעודת המכינה

ורטים מועמדים למדעי הרפואה יידרשו לעמוד בכל דרישות הקבלה המפ. למעט מדעי הרפואה
 לרבות הציון הפסיכומטרי. לעיל בלה בט

בחינות על הרישום ל פרטים.ג במקצוע אנגלית )אמי"ר/ אמיר"ם( יחויב במבחן סיוובוגר מצטיין  2.4
 לית במכללה האקדמית.אנג' להסיווג באנגלית ניתן לקבל במח

מהמחלקות  רישום לחלקההרישום ללימודי ההנדסה ולבחינות המיון באחריות התלמיד בלבד.  2.5
רישום  בהקדם.להנדסה על כן מומלץ להירשם , ללא התראה מראש סתייםהאקדמיות יכול לה

למחלקה המבוקשת ועמידה בתנאי הקבלה האוטומטיים בסיום המכינה,  15.12.20עד מוקדם, 
זה, תיקך  יךאחר תאררישום למקרה של ם בסמסטר אביב תשפ"א. ביבטיחו את קבלתך ללימודי

רבות ציוני המכינה, וזאת על לתנאי הקבלה  ית במועד השלמת כלהקבלה המחלקת יידון בוועדת
 קום פנוי.מבסיס 

 
 

 לחה, בברכת ההצ                 
 ילנה שפיגלמן

 מנהלת המכינה
 

                       


