
                                                         
 

 
 .9מחזור  הייעודית תקנון ונהלים לתלמיד המכינה

 (2020)מרץ 
 

ייעודית להנדסה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הינה מסגרת המחליפה המכינה ה
 בגרות לצורך קבלת המועמדים ללימודי ההנדסה במכללה בלבד.תעודת 

 

 ת המכינהמטר .1
בסיס ידע תואם לדרישות הלימודים  יצירת הינה של המכינה הייעודית להנדסה המטרת

 האקדמיים 
 הלימוד השונות.במכללה בתכניות 

 
 תכנית לימודים במכינה .2

פטורים על סמך  ותוכנית הלימודים תלמד במלואה כחטיבה אחת כפי שיפורט להלן )לא יינתנ
 ציוני 

 בגרות קודמים(:
 

 ותעשהיקף  נק' מכינה מקצוע

 240 4 אנגלית 
 430 5 מתמטיקה

 330 5 פיזיקה
 100 1 אוריינות אקדמית

 1100 15 סה"כ
 

 תעודת גמר מכינה .3
בוגרי המכינה הייעודית להנדסה יוגשו לבחינות של המכללה האקדמית להנדסה  .3.1

 במקצועות שילמדו.

 תיבכל המקצועות בתכנ יםעוברנים על סמך קבלת ציו -זכאות לתעודת המכינה  .3.2
 הלימודים. 

 כישלון באחד או יותר ממקצועות הנלמדים, ימנע זכאות לתעודת המכינה. 

רשמה ללימודים בעת ההתשמש כחלופה לתעודת הבגרות מכינה רשמית גמר רק תעודת  .3.3
 .האקדמית להנדסה אורט בראודהאקדמיים במכללה 

בגרות בעת  כתחליף לציוני בלבדבמוסדנו יוכרו  תעודת גמר מכינה רשמית וציוניה .3.4
 בהתאמה לדרישות המחלקתיות.ההרשמה ללימודי ההנדסה 

בוגר שלא יימצא זכאי לתעודת גמר מכינה, יקבל גליון דיווח ציונים של כלל המקצועות.  .3.5
 יובהר שגליון זה אינו  מהווה חלופה לתעודת בגרות לצורך רישום ללימודי הנדסה. 

 

 קבלה אוטומטית ללימודי ההנדסה במכללה .4
 

 מפורטים בטבלה שלהלן.  שפ"אהקבלה האוטומטיים לשנה"ל ת תנאי .4.1
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 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  .4.2
  המכינה תהווה עבורם תחליף לתעודת בגרות והם יתמודדו על קבלתם יחד עם שאר המועמדים.

יידרשו לעבור קורס  כימיהבגרות בתם ציון נדרש באין ברשוש ביוטכנולוגיהמועמדים להנדסת  .4.3
ניתן לקבל מקוון בכימיה הקורס המידע על כימיה מקוון במכללה לפני פתיחת שנה"ל האדקמית. 

 רות האקדמית.במזכי

ם( וסיהגולמי )ללא בונומעלה בממוצע המשוקלל  85בוגרי המכינה המצטיינים, אשר יגיעו לציון  .4.4
כל הנדסה ב, לא ידרשו בהצגת הציון הפסיכומטרי בעת קבלתם ללימודי השל תעודת המכינה

מועמדים למדעי הרפואה יידרשו לעמוד בכל דרישות הקבלה . למעט מדעי הרפואהקות המחל
 לרבות הציון הפסיכומטרי.  4.1בסעיף בלה  ורטים בטהמפ

בחינות על הרישום ל פרטים.ג במקצוע אנגלית )אמי"ר/ אמיר"ם( יחויב במבחן סיוובוגר מצטיין  .4.5
 לית במכללה האקדמית.אנג' להסיווג באנגלית ניתן לקבל במח

מהמחלקות  רישום לחלקההרישום ללימודי ההנדסה ולבחינות המיון באחריות התלמיד בלבד.  .4.6
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 

 שכ"ל  .5
למכינה זו  לימודכר השת הלימודים במכינה הייעודית נלמדת כחטיבה אחת. כניות .5.1

 ₪.  15,000הינו 
 לגות סיועמ .6

מידי התלמידים על פי קריטריונים אחידים לכל תל בבקשותידונו  מלגותה תוועד .6.1
 המכינות בארץ.

שכ"ל, ישלים את שכ"ל פטור מ 100%-זכאי ל יימצא לאהחלטת הועדה תלמיד שעפ"י  .6.2
על פי  ממועד פרסום תוצאות הוועדה, ימי עבודה 7תוך , דלעיל 5.1יף בסעתעריף  עפ"י

 אפשרויות הבאות:ה
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שרות לאומי )בתוקף  בוגר / מקרן אישית של החייל המשוחרר .6.2.1
 פ"י הפניה של מוסדנו אל הבנק.( וע01/01/95חררים אחרי למשו

 
 
 

 
 

3.6.  
 
 

4.6.  
 

 
5.6.  

 
6.6.  

 
 
 
 

7.6.  

 

שהספיקו בעבר  מיועד עבור אלובהמחאות מעותדות )שראי או בכרטיס א .6.2.2
 לנצל את הקרן האישית(.

עפ"י החלטת וועדת  זכאיםלחיילים משוחררים שימצאו  תולגות קיום חודשימ
כחודשיים מתחילת  בחודש 20-ל 15-בין ה האישיים לחשבונותיועברו  לגותהמ

 הלימודים במכינה.
 יועבר ישירות לחשבון הבנק של התלמיד אים של הקרןת הקיום לזכלגתשלום מ

 10ראה סעיף  - (100%) בתנאי שעמד בדרישות  הנוכחות בלימודיםבכל חודש, 
 .בתקנון

פרטי  למכינה ומסר את טופסאין לשנות מספר חשבון בנק מרגע שהתלמיד נרשם 
 הבנק. חשבון

ודים נוכחות בלימ 100%) תלמיד שלא ימלא את חובותיו הלימודיות והמשמעתיות
שכר הלימוד שלו באותו חודש יוקפא הקיום ו/או מלגת תשלום בחודש,  ובבחינות(

כמו כן, אי הגעה ללימודים באופן  והתלמיד יחוייב בתשלום הנ"ל לחודש הרלוונטי.
קבלת תעודת אי ך להיבחן בבחינות הסיום ותכאוביטול ז רעלולה לגרוסדיר 

 .כינההמ
     היות ויש  ונומייםאק-תונים הסוציובאחריות התלמיד לעדכן על כל שינוי שיחול בנ

 לכך השלכה על הזכאות למימון שכר לימוד ומילגות הקיום.
 עברה ממכינה למכינהנוהל ה .7
 

, ליועצתמעוניין לעבור למכינה אחרת יגיש בקשה בכתב ו שסיים את לימודיו במכינה, תלמיד
 . ורם מממן רלוונטימגהמעבר מותנה בקבלת אישור  ולאחר ראיון אישי ימולא טופס מעבר.

 
 מתקנים בקמפוס שיועמדו לרשות התלמידים: .8

 
 ספריית המכללה. .8.1 
 הוגים בהנחיית רכז הספורט של המכללה.עפ"י הנוהלים הנ – חדר כושר .8.2 
 כנסת.-בית .8.3 
 עפ"י מחירון סטודנטים. – בית קפה .8.4 
  

 

 ספריית המכללה .9
לך לימודיך -נועדו לסייע במהספריית המכללה מצויידת במספר עותקים של ספרי עיון, ש

 .8-13:00מי ו' , בי20:00 – 08:00בין השעות:  ה'-בימים א' במכינה. הספרייה פתוחה
 פרים כשבוע לאחר פתיחת המכינה., יוכלו להשאיל סמכינה ייעודית להנדסהתלמידי 

יגררו קנס כספי של  -ספרים שלא יוחזרו במועד, לא יוחזרו כלל או יוחזרו במצב פגום
טודנט בהתאם לערכו של ספר חדש דוגמת הספר שהושאל. תעריף הקנסות מצוי אצל הס

 הספריה. תמנהל
ציון מועד ללא ₪  500הקלת גביית קנס זה יש  להצטייד בהמחאת בטחון בסך  למטרת
 הפרעון.
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 מהלך לימודים תקין .10

 
 ורטות מטה:כדי שמצב הלימודים שלך יהיה תקין, עליך לעמוד בכל החובות המפ .10.1

)כולל שיעורי  ממפגשי הלימודים בכל מקצוע 100%הנך מחוייב/ת בנוכחות של  10.1.1 
 .(גולוהתר העזר

יד עם נה מאימים שיימסרו למזכירות המכימת יםעדרות מחייבת אישוריכל ה 10.1.2
 חזרה ללימודים.ה

 םבחודש )מלבד היעדרות עקב אישפוז או מילואים( תגרו 20%היעדרות שמעל  10.1.3
יום באותו חודש ו/או הקפאת מלגת שכר לימוד באותו להקפאת מלגת הק

 חודש.
מסה"כ  20%חודש, בו נעדר מעל במקרה זה יחוייב התלמיד בתשלום שכ"ל ל 10.1.4

 שיעורים שהתקיימו.ה
 תמחייב)מימד/פסיכומטרי( ברמה הנדרשת למסלול, בחן מיון במ אי עמידה 10.1.5 :

 מון., עפ"י זיבין מסלולי המכינה הקיימיםייעוץ והכוון מחודש 

כדין כל שיעור  - המופיעים במערכת המסלול הינם חובה ותרגול שיעורי עזר 10.1.6 
 במערכת.אחר 

 בכל קורס בו כנדרש ע"י המרצה מטלות/שיעורי בית/ליך להגיש עבודותע 10.1.7 
 קיימת דרישה כזו.

מחברת  הגשתהינך מחויב בהשתתפות בכל הבחנים והבחינות של הקורס ) 10.1.8 
 ה(. ריקה תיחשב כהיעדרות מבחינ

השעורים במכינה הם תכליתיים ביותר, תלמיד שמאחר לשעור פוגע בחבריו  10.1.9 
 תה רק לאחר ההפסקה.ייד שאיחר יורשה להיכנס לכמודים. לכן, תלמילל

מסה"כ שעות אותו מפגש, יסומן כי לא  50% -מתלמיד, שנכח פחות  10.1.10
 משעות כל מפגש, מקרה חוזר של 100%-יודגש, כי עליך להיות נוכח ב נכח.

 יחשב שלא נכחת כלל. -העדרות ממחצית שיעור 
למעט מקרים בזמן השיעור,  ניידיםחל איסור להשתמש בטלפונים  10.1.11 

 ובאישור היועצת או מורה הכיתה.חריגים 
רק לתלמידים  בדקמקצוע(, תן ב)שיפור ציוחוזרים ים זכאות לקורס 10.1.12 

ם, מהשיעורי 100%-ב ות של מהלך לימודים תקין: נוכחותשעמדו בדריש
השתתפות בכל הבחנים והבחינות של הקורס, הגשת עבודות כנדרש, 

שנים מיום  3 -תוקף הזכאות .ב'-א' ו מועדי -סיוםת הובחינבוהשתתפות 
 יבוצע על בסיס מקום פנוי. השיבוץ לקורס פתיחת הקורס. 

 

   טול יבמכינה ובמודיך ימצב לימודים בלתי תקין עלול לגרום להפסקת ל 10.2
 .כל המלגות שהוענקו לך כתלמידשל  דיימי     

 

 וולת"ם   .11
ביחידתו על היותו  באחריותו של תלמיד המכינה לעדכן את קצינת הקישור 11.1

  תלמיד מכינה. 
ימי מילואים בשנה )למעט הגיוס  12-לא יותר מ עפ"י חוק, תלמיד מכינה יבצע  11.2

 (.8בצו 
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 ימים 7שעולה על  ימי המילואים קופתלתקופה של בחינות, לתתלמיד שקיבל צו מילואים  11.3
וולת"ם באמצעות טופס ל בקשה  יום, רשאי להגיש 42-לא פחות מועד תחילת שמ"פ נותרו 
 הנמצא במשרד המכינה.

 :שר שרת שרות מילואים פעילא סיוע לתלמיד מכינה,  11.4
ו מילואים מיוחד יפנה ר משרות מילואים רגיל, או עפ"י צתלמיד מכינה, שחז  11.4.1

 מתמטיקה. במילואים ששרתהימי  עם אישור רשמי הכולל פירוט, ידיםתלמ רכזתל
 יקבל , למידה עצמיתלהשלים פערים ע"י ות אין אפשרהם ב ות, מקצועופיזיקה
 לימודי שהחסיר ע"י חונך.ר סיוע להשלמת חומ התלמיד

 

 משמעת. 12
 חל גם על תלמידי המכינה. המפורסם באתר המכללה תקנון המשמעת של המכללה  12.1

 ועדת משמעת של המכללה תדון בכל מקרה חריג של משמעת או השחתת ציוד. ו 12.2

 ות )עפ"י תקנון המכללה ועפ"י תקנון משרד החינוך(.טוהר בחינלהתלמיד מתחייב  12.3
 להרחיק תלמיד מן המכינה.  ת המשמעתעדבסמכותה של וו 12.4
מודגש בזאת כי אסור להכניס שתיה ומזון לחדרי ההרצאות וכן חל איסור לעשן  12.5

 .קמפוסמסדרונות הב
 ביטוח לאומי 13
 

ריאות ישירות בסניף באחריות התלמיד להסדיר את תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח ב
ור לימודים שיתקבל מהמכינה לאחר ישעם הצגת א טוח הלאומי הסמוך למקום מגוריויהב

 .תחילת הלימודים
 

 הודעות לתלמידי המכינה. 14
 של הסטודנט. האישית מידעתחנת הב יפורסמו עדכוני מערכת ובחינות    14.1
של המורים( הודעות שוטפות מהמכינה והמורים המלמדים )על פי שיקול דעתם     14.2

, למכינה באינטרנטישומו ר שצויינה ע"י התלמיד בעתתשלחנה באמצעות דוא"ל לכתובת 
 או בתחנת המידע האישית של התלמיד

ריגים בלבד כאשר הכתובת במקרים חלשנות כתובת דוא"ל שנמסרה בעת ההרשמה.  אין 14.3
 באחריות התלמיד לעדכן את משרד המכינה בדבר השינוי.  -שונתה

האחריות להתעדכן מוטלת על מחייבות את התלמידים,  ההודעותרסומן מרגע פ    14.4
 .מידתלה

 
 9ייעודית להנדסה מחזור מכינה  -תשלום שכר לימוד  15

 
 . 2020 מרץ מהלךב תנומכינ ם שלתלמידיבבקשות ה תדון בלתי תלויהוועדת מלגות 

פס בטואקונומי של התלמיד כפי שמשתקף -מודגש בזאת שהוועדה מחליטה עפ"י המצב הסוציו
. הקריטריונים לקביעת זכאות הינם אחידים לכל תלמידי והמסמכים שצורפו אליו ההרשמה

 המכינות בארץ.
ות לכאקונומיים, היות ויש לכך הש-באחריות התלמיד לעדכן על כל שינוי שיחול בנתונים הסוציו

 וגובהה. מלגהלעל הזכאות 
הקרן האישית של החייל  ע"חולא פטור מלא/חלקי משכ"ל מקרן מיוחדת  מעניקההוועדה 

 . החלטותיה יפורסמו על ידינו אישית לכל תלמיד .המשוחרר
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לפטור מלא/חלקי משכ"ל, יסדיר את הפרשי שכ"ל תוך  איננו זכאיתלמיד שהוועדה תחליט כי 

 שבוע מפרסום תוצאות הוועדה עפ"י המפורט כדלהלן.
לימודים במכינה נלמדת כחטיבה ת התכני₪.  15,000שכר לימוד למכינה ייעודית להנדסה הינו 

 פטורים על סמך ציוני בגרות קודמים. ויינתנאחת, ולא 
יודגש, שהתשלום ששולם בגין מקדמת המימוש, יוסב עם תחילת הלימודים לתשלום בגין 

 השירותים הנלווים. תשלום זה ואינו חלק משכר הלימוד במכינה.
 
 

 שכ"ל תשלוםהסדרי  .א
תשלומים שווים ללא  8רשאי לחלק את תשלום שכ"ל עד  הותלמיד שאינו מקבל סיוע כלש .1

 ריבית.
תשלומים שווים ללא  6רשאי לחלק את יתרת תשלום שכ"ל עד  חלקישמקבל סיוע תלמיד  .2

 ריבית.

 
 שכ"ל התשלוםאפשרויות  .ב

בצירוף טופס מוסדר מוכר למשיכה )  תשלום שכ"ל מהקרן האישית לחיימ"ששובר ל .1
 (.המכללהבמדור שכ"ל של מסר ישי ןמהפיקדו

 המחאות מעותדות. .2
 .כרטיס אשראי .3
 

 ביצוע התשלום .ג
 מיום קבלת הודעת התשלום ימים 7עד על התלמיד מוטלת האחריות להסדיר את תשלום שכ"ל 

 בתחנת המידע האישית.
 

תלמיד מכינה שמפסיק את לימודיו טרם פרסום החלטות ועדת המלגות/ לאחר פרסום החלטות 
לפי  -למועד הפסקת לימודיו בפועל )בכתב(חויב בתשלום שכר לימוד יחסי בהתאם הועדה י

 .המפורט בסעיף ד'

 
 לימוד החזר שכרתשלום שכר לימוד יחסי/  .ד

 
מועד קבלת ההודעה על הפסקת 

 הלימודים
 חיוב שכר לימוד

 מגובה שכ"ל 25% עד חודש מתחילת הלימודים
 כ"למגובה ש 50% עד חודשיים מתחילת הלימודים

 מגובה שכ"ל 75% 15.07.20עד סיום סמסטר א': 
 מגובה שכ"ל 100% 15.07.20לאחר 

 
, בהתאם למדיניות ההחזרים הנ"ל שכ"ל לתלמיד הזכאי לכך עפ"י הנחיות הקרן לחיימ"ש, החזר

 לחשבון הקרן האישית בלבד. ההחזר יועברמהקרן האישית,   אשר שילם שכ"ל
 

דיו טרם סיום מפסיק את לימולא/חלקי משכר לימוד, ולפטור מ תלמיד אשר נמצא זכאי
עד יום פרישתו  תשלום שהתקבל בפועל מהגורם המממןבהפרש בין ה יב המסלול בו למד, יחו

 עיל(.לחייב בהתאם למועד הפסקת לימודיו )לפי סעיף ד' דבגינו הוא לבין התשלום  מהלימודים,
 
W//דמידע על שכר לימו – 3נספח שנת לימודים חדשה 

                    


