
              
                      

 
 15 הייעודית  תקנון ונהלים לתלמיד המכינה

 2023 פברוארמחזור 
 

בגרות  בראודה הינה מסגרת המחליפה תעודת  ייעודית להנדסה במכללה האקדמית להנדסה  ה מכינה ה
 .מועמדים ללימודי ההנדסה במכללהלצורך קבלת  

 

 ת המכינה מטר .1
בסיס ידע תואם לדרישות הלימודים האקדמיים   יצירת נה הי   דסהלהנ יתייעוד של המכינה ה  הרתטמ

 הלימוד השונות. במכללה בתכניות  
 
 תכנית לימודים במכינה  .2

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

 
 ות עש היקף נק' מכינה  מקצוע

 240 4 אנגלית  
 470 5 מטיקה תמ

 380 5 פיזיקה 
 100 1 אוריינות אקדמית 

 1190 15 סה"כ
 

קרה של שינוי במ. באופן פרונטליתקיימו י  2023 פברואר זור במכינה ייעודית להנדסה מחהלימודים 
בהתאם להודעה   עבור ללמידה מרחוקלים  כרוע תעליכם להיו ל מגפת הקורונה,בש הרגולטור   בהנחיות

   שתשלח מהמכללה.
 
 גים למסלולוח לוח חופשות .3

 3.23.007 פורים
 15.04.23 – 3.204.04 פסח

 17:40הלימודים יסתיימו בשעה  3.04.217 ערב יום השואה 
 011:0 – 9:450השעות   טקס בין 3.04.218 יום השואה 

 17:40הלימודים יסתיימו בשעה  3.24.042 רון ם הזיכערב יו
 .04.2326 – 25.04.23 יום הזיכרון ויום העצמאות

 טרם נקבע יום הסטודנט   
 .05.2326 – 25.05.23 שבועות

  17.9.23 ראש השנה תשפ"ד 
 25.9.23 -24.9.23 יום כיפור 

 7.10.23 – 1.10.23 סוכות
 

 תעודת גמר מכינה  .4
צועות  הנדסה במקבוגרי המכינה הייעודית להנדסה יוגשו לבחינות של המכללה האקדמית ל .4.1

 ו. מד שיל

 הלימודים.    תימקצועות בתכנ ל הבכ  יםעובר ם  ניעל סמך קבלת ציו  -ה  נ יהמכ   דתעולתזכאות   .4.2
 מקצועות הנלמדים, ימנע זכאות לתעודת המכינה.  הכישלון באחד או יותר מ 

רשמה ללימודים  בעת הה תשמש כחלופה לתעודת הבגרות מכינה רשמית גמר רק תעודת   .4.3
 . ודהברא סה ת להנדדמיהאק אקדמיים במכללה 

בגרות בעת ההרשמה   כתחליף לציוני במוסדנו יוכרו  יוניה ינה רשמית וצכמר מתעודת ג .4.4
 בהתאמה לדרישות המחלקתיות.ללימודי ההנדסה  

גליון דיווח ציונים של כלל המקצועות.   וכל לקבלבוגר שלא יימצא זכאי לתעודת גמר מכינה, י  .4.5
 נדסה.  ה ודי ללימ שום יר  ות לצורךעודת בגר לת ופה יובהר שגליון זה אינו  מהווה חל 
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 ה מודי ההנדסה במכללית לליקבלה אוטומט .5
 מפורטים בטבלה שלהלן.    גשפ"הקבלה האוטומטיים לשנה"ל ת  תנאי .5.1

בוגרי המכינה הייעודית )השנה הרלוונטית ל דתשפ"שנה"ל סמסטר אביב וטומטיים לא תנאי קבלה 
 .  2023 מרץסם ב יפור , אשר דל תשפ"המכללה לשנה"סמו בידיעון  ( יפור2.23מחזור 

 .ד נה"ל תשפ"שיחולו לקראת שנויים ן בהתאם לשיכם להתעדכבאחריות
 

 ציון מינימלי לקבלה    

נק'  מקצוע  התנאי 
 מכינה 

 תכנה/   אלקטרוניקה 
 מע' מידע 

מתמטיקה   מכונות תעו"ן ביוטכנולוגיה
 שימושית 

הנדסה  
 אזרחית 

ציון 
מלי  מיני

בכל אחד  
 מהקורסים

 70 70 70 70 70 70 70 4 אנגלית 

 75 75 70 70 70 80 75 5 יקה מט מת

 75 60 75 60 60 70 75 5 פיזיקה 

אוריינות  
 אקדמית 

1 70 90 70 70 70 70 70 

ציון משוקלל ללא  
 בונוסים 

 70 80 70 70 70 70 80 

  620 550  פסיכומטרי ציון כללי 
 כמותי 

550 550 550 550 640  
 כמותי 

 85 85 85 85 85 90 90  פסיכומטרי אנגלית

דרש  פלומה נע דיממוצ
 להנדסאי 

  -מכונות 80 80 90 80 
80 

 85 -אחר

80 - 

 
,  לשנה"ל המבוקשתלתלמידים שלא יעמדו בתנאי הציונים המינימליים לקבלה אוטומטית  .5.2

ר  שאד עם על קבלתם יחבגרות והם יתמודדו ת המכינה תהווה עבורם תחליף לתעודת עודת
   המועמדים. 

 

להנדסת חשמל ואלקטרוניקה,    מחלקותל  התקבלינים לניעוהמה המצטיינים, נבוגרי המכי  .5.3
יגיעו  , וה וניהול , הנדסת מכונות ומתמטיקה שימושיתת תעשיסהנדסת ביוטכנולוגיה, הנד

דרשו בהצגת  לא י נוסים(,כינה )ללא בות המדוצע המשוקלל של תעובממ ומעלה 85לציון 
 . ת הנ"לבמחלקו םמטרי בעת קבלתם ללימודיו הציון הפסיכ

 

מערכות  ולהנדסת תוכנה   תהנדסמחלקות ל לדותם מע אשר יבקשו להגיש מו ,סלולהמ גריוב .5.4
  לפחות 90 לציוןלהגיע שו  ריד (2024 מרץ ) הסמוך לסיום לימודיהם במכינה ר סמסטל  מידע

  על מנת להיות פטורים מהצגת)ללא בונוסים(  דת מכינה ייעודיתתעושל  בממוצע משוקלל
יתקבלו על בסיס מקום פנוי בעת קבלת ציוני המכינה   85-89ע ממוצבעלי  הציון הפסיכומטרי.

 . (2024 אוקטור) העוקב  חורףסמסטר ל  יגישו מועמדות או
 

  90 להגיע לציוןשו  ריד, להנדסה אזרחיתדותם מע אשר יבקשו להגיש מו ,גרי המסלולוב .5.5
ם  על מנת להיות פטורי)ללא בונוסים(   דת מכינה ייעודיתתעושל  בממוצע משוקלל לפחות 

 .בעת קבלתם למחלקה  יכומטריציון הפס הצגת המ
 

  רישום לחלקהון באחריות התלמיד בלבד. נדסה ולבחינות המי הרישום ללימודי הה .5.6
להנדסה  על כן מומלץ להירשם , ללא התראה מראש  סתייםהאקדמיות יכול להמהמחלקות 

בתנאי הקבלה   וקשת ועמידהמבלמחלקה ה  15.11.23רישום מוקדם עד  בהקדם.
או  תשפ"ד  אביב ים בסמסטר את קבלתך ללימוד , יבטיחו המכינהלמעט ציוני  יים ומט וט הא

 .  )זאת לאחר עמידה בתנאי הרף הנדרש בציוני המכינה( התשפ"  חורף 
 

בכל מקרה אחר, של רישום למחלקה ו/או השלמת כל תנאי קבלה אוטומטיים לאחר תאריך   .5.7
תנאים לרבות ציוני  שלמת כל ה ידון בוועדת הקבלה המחלקתית במועד הת מועמדות הזה, 

 פנוי.  המכינה, וזאת על בסיס מקום
  80במידה ולא יגיע לציון  ר"ם(י"ר/ אמיג במקצוע אנגלית )אמיחויב במבחן סיוומצטיין    בוגר .5.8

'  במח בחינות הסיווג באנגלית ניתן לקבלל על הרישום  םפרטי.  תעודת מכינהבאנגלית ב
 ית. ה האקדמלת במכל ילאנג ל
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        80בוגר המכינה השיג ציון  בתנאי ש  "בסיסי"קורס אנגלית  פטור מ  יקנהקורס אנגלית ייעודית  . 5.9
   .אנגליתה במקצוע   מכינהסיום ה ומעלה בתעודת                        

מחויב לגשת למבחן  בקורס אנגלית ייעודית בתעודת המכינה,  80ציון מכינה שלא השיג בוגר  
ולהשיג את הציון הנדרש בהתאם    (אמי"ר/אמיר"ם/אנגלית מבחן פסיכומטרית )הסיווג באנגלי

. שיבוצו לקורסי אנגלית בלימודים האקדמיים יקבע בהתאם לציון  מחלקההלתנאי המינימום של 
 זה.

אשר    ,פסיכומטרי ברמת מתקדמים א' או גבוה ממנו/ ציון אמי"ר/אמיר"ם בעלימכינה  ה בוגרי 
 זה.  לפי ציוןבאקדמיה יסווגו לרמת האנגלית ,  הבמהלכו א טרם תחילת המכינה בוצע

 
 לגות סיוע מ .6

 מידי המכינות בארץ. ל תליטריונים אחידים לכהתלמידים על פי קר בבקשות ו ידונ  מלגותה  תוועד  .6.1
 

ף תערי  פ"יל עשכ"ל, ישלים את שכ"פטור מ 100%-זכאי ל  יימצא  אלהחלטת הועדה   יפל  עתלמיד ש .6.2
 ות הבאות: רוי אפשעל פי ה ,הדוצאות הווע עד פרסום תמומ  ודהימי עב 7תוך  ,  להלן ש  7.1יף בסע

ר המוסד  מצעות שובאבשרות לאומי  בוגר /  החייל המשוחרר  מקרן אישית של .6.2.1 
 צורף לטופס הבקשה המקוון באתר הקרן לחיילים משוחררים. יאשר 

 
 

 

 
 

3.6 .  
 

4.6 .  
 

 
 

.56 .  
 
 
 
 

6.6 .  

 
 

קרן  צל את הר לנעבב  שהספיקו  לומיועד עבור א)ת חאובהמ שראי או יס ארטבכ .6.2.2
 שית(. האי

 

  לגותמהעפ"י החלטת וועדת   זכאיםצאו ים שימ משוחרר ם לייילח תו ם חודשיולגות קי מ
 ודים במכינה. יים מתחילת הלימודשכח בחודש  20-ל 15-בין ה האישיים  לחשבונותיועברו  

בכל   בנק של התלמיד ות לחשבון היועבר ישיר  אים של הקרןת הקיום לזכ לגשלום מ ת
 .וןבתקנ 10  סעיףראה   - (100%) חות בלימודיםשות  הנוכ שעמד בדריי נא תב חודש, 

  פרטי חשבון למכינה ומסר את טופסשהתלמיד נרשם אין לשנות מספר חשבון בנק מרגע 
 הבנק. 

ים  דונוכחות בלימ  100%) והמשמעתיותבותיו הלימודיות  ד שלא ימלא את חומיתל
קפא  ותו חודש יו ימוד שלו בא הל  שכרו/או הקיום  מלגת  תשלום בחודש,  ות(ובבחינ 

ם באופן  ודילימ ב  השתתפותכמו כן, אי   וונטי.הרל חודש "ל ל ם הנלו והתלמיד יחוייב בתש
 . כינהדת המקבלת תעו אי  ך להיבחן בבחינות הסיום ו תכאו ביטול ז רעלולה לגרוסדיר  

ך  כלהיות ויש    םונומייאק -תונים הסוציו ני שיחול ב ו נבאחריות התלמיד לעדכן על כל שי 
 יום. כר לימוד ומילגות הקימון ש הזכאות למ  השלכה על

 
 שכ"ל   .7

  לימודה  רכשיבה אחת. ודית נלמדת כחטבמכינה הייעת הלימודים כניות .7.1
 ₪.   14,774למכינה זו הינו  

או  תלמיד מכינה שמפסיק את לימודיו טרם פרסום החלטות ועדת המלגות/   .7.2
פיצוי  חויב בתשלום י ,מממןגורן  סיוע בתשלום שכר הלימוד ע"י שלא קיבל 
הפסקת עד למובהתאם  עקב עזיבתו הנגרם לשהנזק בגין ללה כספי למכ

 . דלעיל( 7.2.1בסעיף  לפי המפורט  -בפועל )בכתב( לימודיו
 

 תשלום פיצוי בגין עזיבה /החזר     7.2.1
 

 פיצוי עזיבה חיוב  מועד קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים 
   ₪  7,000 15.06.23עד סיום סמסטר א': 

   ₪ 13,000 16.06.23לאחר  
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   דיו טרם מויק את לי מפסקי משכר לימוד, ולא/חללפטור מ  תלמיד אשר נמצא זכאי
   נגרם ש הנזק בגין  כספי למכללה פיצוי בתשלום  ב יהמסלול בו למד, יחו סיום            

עד  למובהתאם המכללה בגינו  קיבלהבקיזוז סכום המימון ש עקב עזיבתו הל           
   בפועל )בכתב( הפסקת לימודיו

 
יניות  בהתאם למד  שכ"ל לתלמיד הזכאי לכך ימ"ש, החזרפ"י הנחיות הקרן לחי ע .7.3

לחשבון הקרן האישית   ההחזר יועברמהקרן האישית,    כ"לאשר שילם ש, ההחזרים הנ"ל
 בלבד. 

  
 עברה ממכינה למכינה נוהל ה .8

ראיון  ולאחר  ,ועצתליקשה בכתב אחרת יגיש ב לעבור למכינה   מעונייןו דיו במכינה, את לימושסיים  למיד ת
 . ורם מממן רלוונטימג מותנה בקבלת אישור  המעבר  מולא טופס מעבר.אישי י

 
 שות התלמידים: שיועמדו לרמתקנים בקמפוס  .9
 ספריית המכללה.  .9.1 
 ה. של המכלל  הוגים בהנחיית רכז הספורטעפ"י הנוהלים הנ  – חדר כושר .9.2 
 נסת. כ -בית .9.3 
 ים. מחירון סטודנטעפ"י  –  ית קפהב .9.4 
  

 המכללה  רייתפס .10
לך לימודיך במכינה.  לסייע במה ועדו נם של ספרי עיון, ש עותקי מצויידת במספר   להספריית המכל 

 . 20:00 – 08:00בין השעות:  ה' -בימים א' רייה פתוחההספ
 ינה. לאחר פתיחת המכ  ם כשבוע פרי, יוכלו להשאיל ס מכינה ייעודית להנדסהתלמידי 

דנט בהתאם  וט גררו קנס כספי של הסי -יוחזרו במצב פגוםיוחזרו כלל או   א, לבמועדרו ספרים שלא יוחז
 הספריה.   תאל. תעריף הקנסות מצוי אצל מנהלר שהושר חדש דוגמת הספלערכו של ספ

 פרעון.הן מועד ציוללא ₪   500ן בסך הקלת גביית קנס זה יש  להצטייד בהמחאת בטחו  למטרת
 

 לך לימודים תקין מה .11
 

 ורטות מטה: ות המפכל החובין, עליך לעמוד בשלך יהיה תק  לימודיםהצב כדי שמ
,  המקווניםמפגשים  ב כולל  בכל מקצוע הלימודים  ממפגשי  100%ך מחוייב/ת בנוכחות של הנ 11.1 

 . גולוהתר  העזרשיעורי  
  חזרה ה ד עם י נה מ מכיו למזכירות השלחשיי אימיםמת  יםעדרות מחייבת אישוריכל ה  11.2

 ללימודים.
גת  להקפאת מל  ם( תגרומילואיםת עקב אישפוז או מלבד היעדרו)בחודש  20% היעדרות שמעל  11.3

 באותו חודש. כר לימוד הקפאת מלגת שיום באותו חודש ו/או הק
שיעורים  המסה"כ   20%חודש, בו נעדר מעל  במקרה זה יחוייב התלמיד בתשלום שכ"ל ל 11.4

 תקיימו. שה
 במערכת.שיעור אחר כדין כל  - המסלול הינם חובה ם במערכת המופיעי  לותרגו שיעורי עזר 11.5 

 ו. ת דרישה כז קיימ בו רסבכל קו  ע"י המרצה  כנדרש מטלות/שיעורי בית / ותליך להגיש עבוד ע 11.6 

   ברת ריקה תיחשב מח  הגשתל הקורס ) והבחינות ש  ל הבחניםכת בהינך מחויב בהשתתפו 11.7 
 ה(. מבחינכהיעדרות 

מודים. לכן,  יריו לל ם ביותר, תלמיד שמאחר לשעור פוגע בחב ייהם תכלית השעורים במכינה   11.8 
 סקה. ר ההפתה רק לאחיה להיכנס לכיד שאיחר יורש תלמ
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יודגש, כי עליך    כח.לא ניסומן כי  ש,  ות אותו מפגמסה"כ שע  50%  -מ ת  שנכח פחולמיד,  ת 11.9
לא  יחשב ש  -חצית שיעור  העדרות ממ  זר של משעות כל מפגש, מקרה חו  100%-להיות נוכח ב

 . נכחת כלל
 מעט מקרים  לבזמן השיעור,  ניידים ם  חל איסור להשתמש בטלפוני 11.10 

 הכיתה. מורה ישור  ובא חריגים              
של    ותשעמדו בדריש מידים  רק לתל  בדק, תוע(מקצן בר ציו ו)שיפחוזרים  ים  רסכאות לקוז 11.11 

לימודים נוכחות  מהלך  השתתפ יעורימהש   100%-ב   תקין:  הבם,  בכל  שות  והבחינות  ל  חנים 
ו   ימועד   -סיוםת ה ובחינ בש, והשתתפות  הקורס, הגשת עבודות כנדר   3  -תוקף הזכאות  .ב'-א' 

 וי.  פנ  קוםעל בסיס מיבוצע ס  בוץ לקורהשי. סלול המקורימהום פתיחת שנים מי
 

  ותכל המלגשל   ידימי  טול יכינה וב במ מודיך יהפסקת ל י תקין עלול לגרום למצב לימודים בלת
 .שהוענקו לך כתלמיד

 

 וולת"ם    .12
   תו תלמיד מכינה. ביחידתו על היו  ורלמיד המכינה לעדכן את קצינת הקיש באחריותו של ת 12.1
 ( 8בצו אים בשנה )למעט הגיוס ילוי מ ימ  12-ר מלא יות   ינה יבצע"י חוק, תלמיד מכעפ 12.2

ועד תחילת שמ"פ   ם ימי  7לה על שעו יםימי המילוא  קופת ת, לתלתקופה של בחינומילואים  תלמיד שקיבל צו 
 במשרד המכינה. "ם באמצעות טופס הנמצא וולתל  בקשה  יום, רשאי להגיש  42-לא פחות מנותרו  

 

 : ילאים פעילו רות מ שר שרת שא יוע לתלמיד מכינה,ס  12.3 
שמי  ישור רעם א, ידיםתלמ  ת רכזמילואים מיוחד יפנה ל ורגיל, או עפ"י צ ר משרות מילואים שחזד מכינה, תלמי

להשלים פערים ע"י  ת  ואין אפשר הם ב  ות, מקצוע ופיזיקה מתמטיקה . במילואים ששרתהימי    הכולל פירוט
 י חונך. ע" החסירלימודי ש ר סיוע להשלמת חומ ד יהתלמ יקבל  , דה עצמיתלמי

 

 מעת מש. 31
    של  ועדת משמעתו   ה.חל גם על תלמידי המכינלה מפורסם באתר המכלההמשמעת של המכללה    תקנון 13.1

 השחתת ציוד.   רה חריג של משמעת אוכללה תדון בכל מקהמ      

     משרד י תקנון ועפ" ן המכללה )עפ"י תקנו ת בבחינות המרוחקוכולל  ות הר בחינטולהתלמיד מתחייב   13.2
 נוך(. החי      

 מן המכינה.  להרחיק תלמיד  משמעתת העדל ווסמכותה שב 13.3
 . קמפוסמסדרונות הבעשן ת וכן חל איסור לי ההרצאויה ומזון לחדר ש בזאת כי אסור להכניס שת מודג 13.4

 

 טוח לאומי בי 14
אומי  הל  טוחי בבסניף ה ת ישירותריאוביטוח בדמי ביטוח לאומי ודמי  את תשלום  אחריות התלמיד להסדירב

 ה לאחר תחילת הלימודים ים שיתקבל מהמכינור לימודישעם הצגת א  ם מגוריו מוך למקוהס
 

 המכינה.  הודעות לתלמידי 15
 הסטודנט.  של  האישית  מידע תחנת הב יפורסמו ת ובחינות כוני מערכעד    12.1
  צעותתשלחנה באמ ורים( המ שלעל פי שיקול דעתם המלמדים )   נה והמוריםהודעות שוטפות מהמכי    12.2

 ו/או מערכת מודל.  ד האישית של התלמי נת המידע תח

ע קבלת  . מרג מכינהם בעת קבלתכם לקיבלתכתובתה  ת , א מכללה נוצרה תיבת דוארב ודנט כל סטעבור   12.3
מוסד, ה אליכם מהכל הודעות המערכת והאישיות שתשלחנ הכתובת לתיבתכם האישית בבראודה, 

 . בראודה(שית ב איה בתכםו )תי ה זה לתיב נ תגע

 . מידתל ה  האחריות להתעדכן מוטלת עלהתלמידים,  מחייבות את ודעותההרסומן ע פמרג     12.4
 
 

 פוריה   בברכת שנת לימודים        
 ילנה שפיגלמן                                  
 אקדמית -דםהמכינה הק  תמנהל                 


