
 לתלמידים  ומידע תקנון

 2023 מרץ הנדסה -מכינת קדם
 
 

 מידע על מכינת קדם הנדסה 
 

 עיקריות: מטרות שתי למכינת קדם הנדסה  .1
  במתמטיקהבט הדרישות יללימודי הנדסה במכללה, בה   להרשמההשלמת הדרישות  א. 

 בתעודת בגרות בלבד. ופיזיקה

אקדמיים במסגרת   םמודייל  ראתלק הנכ הה כפיסיק ורענון/השלמת ידע במתמטיקה  ב. 
 לימודי ההנדסה. 

   
 הכרה בהישגיך במכינה  .2

יכללו במוסדנו בחישוב הממוצע המשוקלל של תעודת   שלהלן הציונים במקצועות   
 : הבגרות שלך

 יח"ל.  4 –כאקויולנטי ל  דנומוכר במוס  טרומית הציון במתמטיקה .א 

 יח"ל.  3  –טי ל לניו ו אקכ נודסומוכר במ טרומית הציון בפיסיקה .ב 

   

   
 מסגרת המכינה  .3

 14.07.2023 - 5.9.2023תקיימו בין התאריכים הלימודים י   
 (. "בלוח הבחינות המצ פי על  –)מבחני סיום

 
   לוח חופשות וחגים

 07.03.23 פורים

 15.04.23 – 04.04.23 פסח

 17:40הלימודים יסתיימו בשעה  17.04.23 ערב יום השואה 

 11:00 – 09:45השעות   טקס בין 18.04.23 שואהיום ה

 17:40הלימודים יסתיימו בשעה  24.04.23 רון ם הזיכערב יו
 26.04.23 – 25.04.23 יום הזיכרון ויום העצמאות

 12:20הלימודים יסתיימו בשעה  24.05.23 יום הסטודנט   
 26.05.23 – 25.05.23 שבועות

 

4. 
 
 
 

 

 שים דג –תכנית הלימודים 

יח"ל, אך מכיוון שמטרת   4  –מוכר במוסדנו כאקויולנטי ל  ציון הקורס – מתמטיקה א. 
 נושאים ברמת  םג  תלה האקדמית, התכנית כולכנית להכינך ללימודי המתמטיקהת

 ת. וכמו כן מקנה מיומנויות בחשיבה מתמטי ,יח"ל 5

 ב. 
 
 
 
 

נושאים נית כוללת גם  יח"ל, אך התכ 3  –מוכר במוסדנו כאקויולנטי ל  וןצי ה– פיסיקה
 די הפיסיקה האקדמית. יח"ל וזאת על מנת להכינך כראוי ללימו 5ברמה ובעומק של  

 

 . יח"ל  3מתמטיקה בקודם  עדעל י מסתמכתכנית והת  םנלמדיות המקצועהשני ב*

 
 
5. 
 

  
 נה מודים במכימלגות בתקופת הלי

 . שכ"לתשלום סיוע בל  תשכינה מהווה גם טופס בקשמה למפס ההרוט א. 

 ב. 
 
 ג.

  , נקבעיםלזכאים() לגת הקיום החודשיתמשכ"ל וגובה מ בתשלום ות לסיועזכאה
 ההרשמה. כפי שמשתקף מטופס אקונומי-עפ"י הרקע הסוציו

החימ"ש,  חשבון הקרן האישית של אינה על   לגת קיום,ומהזכאות לפטור משכ"ל 
 ת.וע נוספא מקרן סיאל
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   לגות שכ"ל וקיום חודשיחס למ ד ביעות הלימווצדגשים בהקשר למק .6

נומיים לקבלת סיוע בשכ"ל )פטור אקו-תלמידי המכינה העומדים בקריטריונים הסוציו א. 
 . הקפיסימתמטיקה ו –יבים ללמוד תכנית מלאה מלא/חלקי( מחו

ראויה  הכנה  ם המלאודילימהמסלול ב רואיםמנים הממים הנ"ל נובע מהעיקרון שהגורמ
 בלימודי ההנדסה.   מוצלחת להשתלבות 

שיבחרו לא ללמוד את  בתשלום שכ"ל  לסיוע כלשהוזכאים הי מסעיף א' דלעיל נובע כ ב. 
 וע המדינה.יסהתכנית המלאה, ייחשבו ככאלה שויתרו על 

 .תיע בשכ"ל, רשאים להצטרף לתכנית חלק יוס יריונבקריט דיםעומתלמידים שלא  ג. 
 

 מוד לי שכר .7

     (.4הנדסה ) עמ'  -בתקנון לתלמידי מכינת קדםלימוד  תשלום שכר – 7ראה סעיף 
 

 חירון שכ"ל מ  
 ₪  4,382              -קורס מתמטיקה . 1  

 ₪  3,005   -קורס פיסיקה  . 2  

    
 
 
 

 . יס אשראי/המחאותט רתשלומים שווים בכ 4  –ניתן לשלם ב * 

 ינו חלק משכר הלימוד המצוין מעלה. א  םמים נלוויושל ת/חהורוו בטחה  אהתשלום בגין *

 
8. 

 

 במכללה ם לבדיקת מעמדך ביחס לדרישות ההרשמה/הקבלה ללימודי הנדסה שידג

 א. 
 
 
 
 

 ב.
 
 
 
 ג.
 
 
 
 

ר  באתמבוצעת  (ולבחינות המיון )אמי"ר, יע"ל הההרשמה ללימודי ההנדס, ככלל
  יש לפנותמכללה האקדמית דים בללימו ם בנושא הקבלה בירורילרנט של המכללה ו האינט

 ך. אקדמית( וביוזמת-)ולא במכינה הקדם דמית של המכללהות האקמזכירל
מומלץ   ים ללא התראה מראש, על כןהסתי ל  האקדמיות יכול  הרישום לחלק מהמחלקות

 . בהקדם םלהירש
ומטיים  וט האבתנאי הקבלה    וקשת ועמידהמבלמחלקה ה  .22.6015רישום מוקדם עד 

)זאת לאחר  דתשפ" רףחוים בסמסטר את קבלתך ללימוד, יבטיחו  המכינה למעט ציוני 
 .  עמידה בתנאי הרף הנדרש בציוני המכינה(

 
לאחר   השלמת כל תנאי קבלה אוטומטייםו/או לקה למח  של רישוםחר, כל מקרה א ב

לרבות  םתנאיהקתית במועד השלמת כל  זה, תיקך יידון בוועדת הקבלה המחל  תאריך
 .המבוקשתבמחלקה  מקום פנוי  סוזאת על בסי ציוני המכינה,  

גרות,  דת הבב תעושל: הרכ םמוד בקריטריונילהנדסה יש לעצורך ההרשמה ללהזכירך כי  .ד 
המחלקה  ציון דיפלומת הנדסאי בהתאם לדרישות  ואפסיכומטרי , ציון  ציוני התעודה

על פי סיפי הקבלה   (יר"ם/פסיכומטר אנגלית, ציון בחינת סיווג באנגלית )אמהמבוקשת
  ם(."וציון ההתאמה )סכ המלקתיים
ידיעון   -ב  ניתן לראות דפ"תש נה"ל שלם ייי קבלה מחלקתלהרשמה ותנאיהדרישות  

 . המכללה
 

 

 

 
 ג.

 
ה ובחרת להשלים  י הרשמלך לתנא  את החסר במזכירות האקדמית תאישי שבדקתר חלא

נדרשים כי השקעתך תניב את ההישגים ה אנו תקווה הנדסה, -דםבמכינת ק את החסר
סמסטר ה בדס הנדות על הקבלה ללימודי  לתנאי ההרשמה ואף תגדיל את סיכוייך בהתמוד

 . ד"פתש שנה"ל רף חו
 

 דלעיל(.  1  – 2בסעיף   המכינה והכרה בהישגי המכינטרות ה)ראה מ
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 הנדסה  -לתלמידי קדם תקנון ונהלים 
 

 שיבוץ תלמידים לכיתות לימוד .1
 

ובהתאם לדרישות   מיד בראיון הקבלהמבוצע עפ"י הסיכום בין היועצת והתל ות הלימוד  למקצוע בוץ השי
 . מחלקתיותהקבלה ה

 
 בלבד. ללימודיםבמהלך השבועיים הראשונים  יעשה באישור היועצת  דיםמוליהבהרכב  שינוי 

 
 ודים תקיןלימ מהלך .2

 
 ורטות מטה: כל החובות המפ ד בשלך יהיה תקין, עליך לעמו יםוד הלימ צבמשכדי 

 
  .תרגול(  )כולל שיעורי ממפגשי הלימודים בכל מקצוע 100%ל וכחות שיב/ת בנ הנך מחו א.

  רוםלעיל תגדות וכחאי עמידה בדרישות הנ  כים.מים מוסמורמגמחייבת אישור   תועדריכל ה
של הקפאת סיוע   המממנים. במקרה  ת הגורמיםאם להנחיו סקת הסיוע בהתקפאת/הפלה
 בהתאם.  לום שכר הלימודיב התלמיד בהסדרת תשיחוודשי/הפסקת סיוע ח
 

 .ורסשל הק בחינותהינך מחויב בהשתתפות בכל הבחנים וה .ב
מודים. יו ללעור פוגע בחבריי, תלמיד שמאחר לשתיים ביותרבמכינה הם תכלי ים עור יהש ג.

 רק לאחר ההפסקה.  רלשיעו טרףלהצה רשיחר יו, תלמיד שאלכן
 

במהלך    א, לא יורשה לשאול שאלותבה שהי מכל סיב היעדרות קע י  ר לימודער פשצבתלמיד,  ד.
קבלת סיוע  . ו, כדי שלא יפגע קצב הלימוד של הכתהר על החומר שנלמד בזמן העד ר השיעו

 מר במקרים חריגים ייבדק לאחר פניה ליועצת.בהשלמת החו
 

נקו לך  המלגות שהועכל  של   מידיבלתי תקין עלול לגרום להפסקת לימודיך במכינה וביטול מצב לימודים 
 ד.כתלמי

 
 וולת"ם  .3

 
מיד  תלחידתו ולהודיע לה שהינו  נת הקישור בי ילואים, צריך לעדכן את קצי ל צו קריאה למ תלמיד שקיב

יו לדרוש תיקון לצו. ניתן  , עלהלימודיםבתקופת  יום  12- רשאים לזמנו למילואים רק ל  מכינה, ועפ"י החוק
)למעט   איםצבות למילויום לפני מועד ההתיי 40-  וחר מ( לא יאהנ כיהמ להגיש בקשה לוולת"ם )במזכירות

 . (8 צוי
 

 רות מילואים פעילישרת יסיוע לתלמיד מכינה, אשר ש*  
  
    עם   ת המכינהמזכירליפנה   ,רות מילואים רגיל או עפ"י צו מילואים מיוחדי תלמיד מכינה, שחזר מש     

 .דיוממר הליום החונכות להשלמת החולצורך תיא  עילאישור המעיד על השתתפותו בשירות מילואים פ    
 

 ת מעמש .4
 

עדת משמעת של המכללה תדון בכל מקרה חריג  . וו די המכינהעל תלמיהמכללה חל  המשמעת שלתקנון 
 תלמיד מן המכינה.  ק  רחילה ףאת בסמכותה של וועדת המשמע ד.משמעת או השחתת ציושל 
טוהר בחינות   תקנוןיחים בבחינות בהקשר לי הנחיות המכללה והמשגלפעול על פ יב וח מתלמיד כל כן,  כמו

  ינוך(.ועפ"י תקנון משרד החם באתר המכללה האקדמית המפורס  ון המכללה)עפ"י תקנ
 נים. הבניי סדרונות יסור לעשן במ ומזון לחדרי ההרצאות וכן חל א ה שתיילהכניס   רזאת כי אסומודגש ב

 
 ביטוח לאומי  .5

ח  טו יבריאות ישירות בסניף הב האומי ודמי ביטוח ל הביטוח הי באחריות התלמיד להסדיר את תשלום דמ 
 מוך למקום מגוריו. הלאומי הס
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 מידי המכינה ת לתלדעווה .6

ישית  דוא"ל הא ובת לכת תחנת המידע  תשלחנה באמצעות  מורים המלמדיםהת מהמכינה ו הודעות שוטפו
שית של  המידע האיתחנת עדכוני מערכת ובחינות תפורסמנה ב .חשובהמ"י מערכת שנוצרה עבורך ע 

 . תלמידה על ת להאחריות להתעדכן מוט ים, מיד את התלמרגע פרסומן הן מחייבות  התלמיד.
 
 כר לימוד ש        . 7

    במכינה  ם שכר לימודלות סיוע בתשתרו על האפשרות להגיש בקשה לקבלמידים אשר ווי לת . 7.1
  . 32.3.012עד מתבקשים  להסדיר את שכר הלימוד המלא         

   מון עצמיבמי מודילהסדיר את שכר הל ל מתבקשיםתלמידים שלא זכאים לפטור )מלא/חלקי( משכ"  .7.2
ת המידע  מיום קבלת הודעת התשלום בתחנדה  ימי עבו  7תוך  האישית )לחימ"ש(או באמצעות הקרן 

 . יתישהא
סיוע  או שלא קיבל תלמיד מכינה שמפסיק את לימודיו טרם פרסום החלטות ועדת המלגות/  . 7.3

עקב   הנגרם לשהנזק בגין ללה כספי למכיצוי פבתשלום  חויבי ,מממןבתשלום שכר הלימוד ע"י גורן 
 7.3.1ף סעי לפי המפורט  -בפועל )בכתב( הפסקת לימודיועד למובהתאם  עזיבתו

  
 תוכנית לימודים מלאה הלומד  תלמיד לא ממומן-תשלום פיצוי בגין עזיבה/החזר . 7.3.1

 חיוב פיצוי עזיבה  מודים על הפסקת הלימועד קבלת ההודעה 
   ₪ 3,500 ת הלימודיםתיחחודשיים מפעד 

   ₪ 6,500 6.5.23   -מ החל פתיחת הלימודים  לאחרחודשיים 
 

     המסלול בו  סיום דיו טרם מויק את לימפסקי משכר לימוד, ולא/חללפטור מ תלמיד אשר נמצא זכאי . 7.4
    בקיזוז  (7.3.1י סעיף פל) עקב עזיבתו הלנגרם שהנזק בגין כספי למכללה פיצוי בתשלום  ב ייחולמד,        
 .בפועל )בכתב( הפסקת לימודיועד למובהתאם המכללה בגינו   קיבלהש מימון סכום ה       

 
   באותו יחס עזיבה ה בגין פיצוי ב ביויח , פיזיקה(או ה ק)מתמטי חלקיתלימודים  מד בתוכנית  ו להתלמיד  . 7.5

 .בפועל ידרשום התלמ ו אלי קורסה  מול (   7.3.1סעיף ) תוכנית מלאהבגין עזיבה של פיצוי של          
 

, יוחזר לחשבון  של החייל המשוחרר האישיתקרן המ ששולם נ"ל ,פי התקנון ה  על, החזר שכ"ל יעתךליד
 . דהקרן האישית בלב

  
 אי תפקידים נוש .8

 נה בעלי תפקידים במכי 8.1
  

 04 – 9901833אקדמית, טל' -המכינה הקדם  תנהלמ –פיגלמן ילנה גב' ש  
 04-9901833-טל'לת המכינה, מנה  ע. -מן ריקילגב' שו

 04-9901814-ים, טל'יועצת תלמיד  -גב' דלית רביב
 049901973 -רכזת אדמיניסטרטיבית טל' -גב' יפה גולן

 .  04  – 9901872רכזת אדמיניסטרטיבית, טל' – לילך גרשגב'    

 04-9901972  -טל' -יות והחברה הערביתרכזת חונכו -גב' הזילה נעמה   

  
 מחלקות אקדמיות   8.2       

 ואלקטרוניקה  המחלקה להנדסת חשמל .א 

 04  – 9901826 -טל'  ד"ר עאטף שלאבנה –הרמ"ח   

  
 

 ב.

 אנה שמידוב ' גב -הרת המחלקמזכי
 

   ד"ר דפנה כנעני –הרמ"ח 
 חל פרץגב' ר -מזכירת המחלקה

 

 04  – 9901905 -טל' 
 

   04-9901927  –טל' 
   04-9901926  -טל'

    



    

 נדסת תעשיה וניהול המחלקה לה  ג. 

 04  – 9901923 -טל'     נירית גבישד"ר  –הרמ"ח   

 04  – 9901926 -טל'  גלית יריב הגב'  –מזכירת הרמ"ח   
 

 דסת מכונות המחלקה להנ ד. 

 04  – 9901943 -טל'  בניימין אורית בראון  ד"ר  –הרמ"ח   

 04  – 9901894 -טל'   עמליה חייםהגב'   –הרמ"ח ע.   
 

 נדסת תוכנה המחלקה לה  ה. 

 04  – 9901922 -טל'    ד"ר דבורה טולדנו  –הרמ"ח   

 04  – 9901902 -טל'    דמתי ליאת הגב'  –מזכירת הרמ"ח   
 

 להנדסת מערכות מידע ראש תכנית  .     ו 
 04  – 9901764   -טל'                                                  םואורלי יהל  ד"ר -הרמ"ח        

 04 – 9901902 –טל'                             דמתי ליאת        הגב'   –מזכירת הרמ"ח          
 

 ימושית שמטיקה תמה.  
 04  – 9901974   -טל'                                                   אביב גיבליפרופ'  הרמ"ח         
 04 – 9901801 –טל'                                       אלה דכטר  גב'ה  –הרמ"ח מזכירת        

 
      דסה אזרחיתהנו. 

 04 – 9901911 –טל'                                                            ד"ר רמי עיד - הרמ"ח       
 ס ' מאיה בוכריגב  -מזכירת המחלקה       

 
 די הנדסהוספים לבירורים לקראת לימונ  ידיםבעלי תפק. 9 

 

 04  – 9901916 -טל'   הילה קנר'  גב – אקדמי  מזכיר א. 

 04  – 9901882/948/965 - ל'ט מזכירות אקדמית   ב. 

 04  – 9901906 - טל'   לניקובגב' יאנה מ –הסטודנטים  ניתדיק ג. 

 04  – 9901811 -טל'    מגי בן יהודהגב'  -המעונות    מנהלת ד. 

 .ה 
 ו.

 ית המכללה  יספר
 קויי למידהז התמיכה ללימרכ

 04  – 9901969/967/941 -טל' 
 04-9901913 -טל'

 
 ספריית המכללה 

 
נה.  דיך במכי סייע במהלך לימו במספר עותקים של ספרי עיון, שנועדו ל יידתמכללה מצו ה ת פרייס

 . 22:00 – 08:00בין השעות: הספרייה פתוחה 

 
 המכינה.   תיחתמפשבוע   בתוךיוכלו להשאיל ספרים   סהנדה -כינת קדםמ י תלמיד

ט  טודנ ספי של הסכ סו קנריגר  -חזרו במועד, לא יוחזרו כלל או יוחזרו במצב פגוםספרים שלא יו
 . וי אצל מנהל הספריהקנסות מצשהושאל. תעריף הבהתאם לערכו של ספר חדש דוגמת הספר 

 הפרעון. ללא ציון מועד ₪  500סך  ון בטח ב המחאתד ב להצטיי יש למטרת הקלת גביית קנס זה 
 

 
 

W/ קדם הנדסה מכינה/קלסר תלמידים 


