
קבלה לשנת הלימודים תשפ"א למועמדים שלא הספיקו לבצע מבחן פסיכומטרירישום ואפיקי   
 עקב המצב הקיים )"קורונה"(

    *קבלה על סמך ממוצע בגרות משוקלל .1

 קריטריונים
 

 הנדסת מכונות
 

 
הנדסת תעשייה 

 וניהול
 

 הנדסת הנדסת תכנה הנדסת מערכות מידע
 ביוטכנולוגיה

ממוצע ציוני 
 ומעלה 101 ומעלה 104 ומעלה 104 ומעלה 101 ומעלה 101 בגרות משוקלל

ציון בגרות 
 במתמטיקה

 70ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

 70ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

 75ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

 75ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

 70ציון  –יח"ל  5
 80ציון  - יח"ל 4

ציון בגרות 
 באנגלית

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 60ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

רמת אנגלית 
 85ציון  85ציון  85ציון   85ציון     85ציון            )מבחן אמיר"ם(

 

 קריטריונים

 
הנדסת חשמל 
 ואלקטרוניקה

 

 
 הנדסה אופטית

 
 מתמטיקה שימושית

 מדעי רפואה
)מותנה בריאיון 

 אישי(

ממוצע ציוני 
 ומעלה 108 ומעלה 106 ומעלה 106 ומעלה 106 בגרות משוקלל

ציון בגרות 
 במתמטיקה

 70ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

 75ציון  –יח"ל  5
 90ציון  -יח"ל  4

 75ציון  –יח"ל  5
 90ציון  -יח"ל  4

 75ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

ציון בגרות 
 בפיזיקה

 70 –יח"ל  5
 - - 70 -יח"ל  5 75-יח"ל  3

ציון בגרות 
 באנגלית

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 80ציון  –יח"ל  5
 85ציון  -יח"ל  4

בנוסף: ציון 
בגרות במקצועות 

מדעיים ו/או 
 טכנולוגיים

 –יח"ל  5סה"כ  - - -
 70ציון 

רמת אנגלית 
 90ציון   85ציון  85ציון  90ציון            )מבחן אמיר"ם(

 
    הקבלה בתאריכים מאוחרים יותר תהיה על בסיס מקום . מקומות באפיק קבלה זה מצומצםמספר *

 .פנוי
  



  **רישום על סמך ממוצע בגרות משוקלל .2

 קריטריונים 
 

 הנדסת מכונות
 

 
הנדסת תעשייה 

 וניהול
 

 הנדסת הנדסת תכנה הנדסת מערכות מידע
 ביוטכנולוגיה

ממוצע ציוני 
 ומעלה 92 ומעלה 94 ומעלה 94 ומעלה 92 ומעלה 90 בגרות משוקלל

ציון בגרות 
 במתמטיקה

 65ציון  –יח"ל  5
 75ציון  -יח"ל  4

 70ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 75ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 75ציון  -יח"ל  4

 70ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

ציון בגרות 
 באנגלית

 60ציון  –יח"ל  5
 60ציון  -יח"ל  4

 60ציון  –יח"ל  5
 60ציון  -יח"ל  4

 60ציון  –יח"ל  5
 60ציון  -יח"ל  4

 60ציון  –יח"ל  5
 60ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

רמת אנגלית 
 85ציון  85ציון  85ציון   85ציון     85ציון            )מבחן אמיר"ם(

 
      

 קריטריונים

 
הנדסת חשמל 
 ואלקטרוניקה

 

 
 הנדסה אופטית

 
 מתמטיקה שימושית

 מדעי רפואה
)מותנה בריאיון 

 אישי(

ממוצע ציוני 
  ומעלה 100 ומעלה 97 ומעלה 97 ומעלה 97 בגרות משוקלל

ציון בגרות 
 במתמטיקה

 70ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

 70ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

 75ציון  –יח"ל  5
 90ציון  -יח"ל  4

 75ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

ציון בגרות 
 בפיזיקה

 60 –יח"ל  5
 - - 70 -יח"ל  5 70-יח"ל  3

ציון בגרות 
 באנגלית

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 65ציון  –יח"ל  5
 70ציון  -יח"ל  4

 85ציון  –יח"ל  5
 80ציון  -יח"ל  4

בנוסף: ציון 
בגרות במקצועות 

מדעיים ו/או 
 טכנולוגיים

 –יח"ל  5סה"כ  - - -
 70ציון 

רמת אנגלית 
 90ציון   85ציון  85ציון  90ציון            )מבחן אמיר"ם(

      לכן יתקבלו מועמדים בעלי הציונים הטובים ביותר העומדים  ** רישום באפיק זה לא מחייב קבלה,
 בתנאי הסף. 

 "ם(אמיר) באנגלית סיווג בחינת

 כדי להתקבל ללימודים במכללה, יש לעמוד בציון מבחן אמיר"ם, כפי שנקבע ע"י כל מחלקה.

 unit/amiram/?lang=en-https://braude.ac.il/department/english "ם:אמירעבור בחינת  מידעה

 

 

 

 

 

 

https://braude.ac.il/department/english-unit/amiram/?lang=en


 : הערות

 .אתר המכללהבמחשבון הנמצא ממוצע בגרות משוקלל ניתן לחשב ב .1
https://info.braude.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Reg_Calc_1 

 
    חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך דירוג

הבגרות. אין אפשרות  בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים אשר בתעודת
.בחישוב ממוצעי הבגרות לצורך דירוג  21-מקצוע, גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ להשמיט

 .לנבחנים ברמות מוגברות במקצועות רלוונטיים( בונוס(ניתנות תוספות ציון  ,המועמדים
 

 לבחינות בתעודת בגרות(בונוס)תוספת ציון
במקצועות שבהם נבחנו ברמות ( בונוס)לבעלי תעודת בגרות ישראלית יינתנו תוספות ציון 

 .מוגברות
 .יח"ל ומעלה במקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית 4במסלול העיוני: 

 .יח"ל ויותר 5במסלול הטכנולוגי: במקצועות של 
 

 .דסת ביוטכנולוגיהתוספות ציון בכימיה ובמדעי החיים יינתנו רק למועמדים למחלקה להנ
 .82.5-יהפוך ל 70נקודות; לדוגמה, ציון  12.5יח"ל תינתן תוספת של  4לציון בחינה ברמה של 
 95.0-יהפוך ל 70נקודות; לדוגמה, ציון  25.0יח"ל תינתן תוספת של  5לציון בחינה ברמה של 

 .וןלפחות במקצועות שעבורם מקבלים את תוספת הצי 60תוספת בונוס מותנית בציון 
 

 שיטת חישוב הממוצע המשוקלל
 ).כמפורט לעיל)יש לחבר לציונים את התוספות . 1
 .יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד. 2
 .יש לחבר את המכפלות ולסכמן. 3
 ד..יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימו 4
 

לצורך זה . מכללהב שיתקיים קבלה למכללה מותנית בעמידה במבחן סיווג באנגלית )אמיר"ם( .2
קבלת  טרםלא יתקיים הדיון בתיק המועמד  לאחד ממועדי הבחינות המפורסמים. יש להירשם

 .אמיר"םהתוצאות של מבחן 
 
 

סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם  .3
בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור 

 119–90מי שיקבל ציון  .לפחות בבחינת יע"ל 90סף הקבלה ללימודים הוא ציון  .מבחן יע"ל
 .ר קורס אוריינות בעבריתבבחינה, יידרש לעבו

 מידע והרשמה לבחינת יע"ל ניתן למצוא באתר "המרכז הארצי לבחינות והערכה"
https://www.nite.org.il/ 

 ט.ל.ח

https://info.braude.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Reg_Calc_1
https://www.nite.org.il/

