
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

 : הערות

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

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

 .אמיר"םהתוצאות של מבחן 
 .מידע לגבי מבחן יע"ל או מבחן חלופי יימסר בהמשך .3

 .ל.חט

https://braude.ac.il/department/english-unit/amiram/?lang=en
https://info.braude.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Reg_Calc_1

