מדריך לנרשם
תשע"ב

סדרי הרשמה
לתואר ראשון
לשנת הלימודים
תשפ"ב
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מועמדים יקרים,
אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם כמועמדים ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן.
כסטודנטים במכללה ,תוכלו ליהנות מרמת לימודים גבוהה ,מיחס אישי ותומך ומחיי קמפוס פעילים.
המכללה פועלת כגוף ציבורי ,בתקצוב של הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) שליד המועצה להשכלה גבוהה
(מל"ג) .שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.
בוגרי המכללה בשנים האחרונות התקבלו ללימודי תואר שני (מוסמך) ושלישי (דוקטור) הן במכללה והן
באוניברסיטאות השונות בארץ ובחו"ל ורבים אחרים השתלבו במגוון משרות ותפקידים בתחומים שונים.
החוברת נועדה לתת מידע על סדרי ההרשמה ותנאי הקבלה לחוגים השונים.
הצוות האקדמי והמנהלי ילווה אתכם במהלך לימודיכם האקדמיים ויעמוד לשירותכם.
יועצות הלימודים כאן בשבילכם ,לתת מידע ,לענות על כל שאלותיכם ,לעזור בהחלטה להקשיב ולייעץ.
הנכם מוזמנים לפגישת יעוץ אישית ללא תשלום ,צוות היועצות שלנו עומד לרשותך:
עדי ביטון ,חני בן שימול ,שלומית תורג'מן ,גליה זינו והדר יותם.

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב
יום ראשון ד' חשון תשפ"ב10.10.21 ,

אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה והצלחה בדרככם האקדמית,

מדור הרשמה
וקבלת סטודנטים

*המידע בחוברת זו מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
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מידע כללי
המכללה היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה אשר הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון
( (B.A.ותואר שני (.)M.A.
הלימודים המתקדמים באים לאחר השלמת לימודי התואר הראשון (בוגר).
מטרת הלימודים לתואר שני (מוסמך) להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של הסטודנט
בתחומי הלימוד שאותם למד במסגרת התואר הראשון ולהכשירו לקראת התמחות ומחקר.
במכללה האקדמית עמק יזרעאל נוצרה סביבת לימודים מושלמת ,המעניקה יתרון משמעותי בהשתלבות
בשוק העבודה :סגל הוראה מעולה ,תכנית לימודים בעלת דגשים יישומיים ,שירותי מלגות ,מעונות
הסטודנטים ,אווירה פתוחה של יחס אישי וקשר ישיר עם המרצים והסגל המנהלי ,קמפוס פעיל ,ספרייה
עשירה ומגוונת ,חיי חברה פעילים וסביבת לימודים ירוקה  ,נעימה ומהנה.
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סדרי הרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל
הרשמה למכללה לתואר ראשון
ניתן להירשם למכללה האקדמית בשני אופנים:
א .על ידי מילוי טופס הרשמה אותו ניתן לקבל במדור הרשמה וקבלת סטודנטים או להורידו מאתר המכללה
בכתובת .WWW.YVC.AC.IL :את דמי ההרשמה בסך  ₪ 400ניתן לשלם במדור שכר לימוד ,בבנק או
בבנק הדואר עם שובר תשלום אותו ניתן לקבל במדור הרשמה.
ב .הרשמה דרך אתר האינטרנט של המכללהWWW.YVC.AC.IL -
ניתן להירשם למכללה האקדמית ,ללימודי תואר ראשון ,באמצעות אתר האינטרנט של המכללה.
דמי הרשמה דרך האתר הינם בסך .₪ 400
האתר מאובטח ופרטי כרטיס האשראי חסויים.
מועדי הרשמה למכללה
היום הקובע לגבי ההרשמה למכללה הוא יום הגעת טופס ההרשמה למדור הרשמה וקבלת תלמידים או
קליטתו מהאתר.
ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב סמסטר א' תחל ביום ג' ,כט' בכסלו תשפ"א15.12.20 ,
ותסתיים ביום ו' כא' באב תשפ"א ,30.7.2021 ,למעט החוג לסיעוד בו ההרשמה
תסתיים ביום ב' ,כ' בסיוון תשפ"א 31.5.2021 ,והחוג לעבודה סוציאלית בו ההרשמה תסתיים ביום ד' ,כ'
בתמוז תשפ"א. 30.6.2021 ,

דמי הרשמה למכללה לשנת הלימודים תשפ"ב
מועמד חדש ,שאינו סטודנט במכללה האקדמית עמק יזרעאל ,חייב בתשלום דמי הרשמה.
תעריף דמי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב הינו בסך .₪ 400
תשלום דמי הרשמה נעשה באחד הבנקים באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל במדור הרשמה.
ניתן לשלם את דמי ההרשמה גם במדור שכר לימוד ,או להירשם דרך אתר המכללה.
דמי הרשמה תקפים להרשמה פעם אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה מסמסטר לסמסטר ו/או משנה לשנה.
תשלומים אלה נגבים עבור הטיפול בבקשת ההרשמה ואינם מוחזרים ,גם אם המועמד לא התקבל ללימודים,
או לא מימש זכותו ללמוד ,או ביטל הרשמתו.
חידוש הרשמה לאחר ביטול ,לאותה תקופת רישום ,כרוך בתשלום של .₪ 200
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טפסים לצורך הרשמה למכללה האקדמית
מועמדים אשר הורידו טופס הרשמה מאתר האינטרנט או קיבלו אותו במדור הרשמה ,ימלאו את הטופס
ויעבירוהו בצירוף אישור על תשלום דמי הרשמה ומסמכים רלוונטיים ,במעטפה למדור הרשמה וקבלת
תלמידים באמצעות הדואר או באופן אישי.
(על מועמדים הנרשמים דרך אתר המכללה לשלוח את המסמכים הנדרשים עד  14יום מיום ההרשמה דרך
אתר האינטרנט).
הוראות למילוי טופס הבקשה לקבלה ללימודים במכללה
א .יש לקרוא בעיון את ההוראות המופיעות בפרק זה ועל גבי טופס הבקשה להרשמה המצורף.
ב .יש לכתוב בכתב יד ברור ולמלא את כל הסעיפים הדרושים למילוי .שגיאות ואי בהירות עלולים לגרום
לשיבוש ולעיכוב הטיפול בבקשתכם.
ג .בסעיפים בהם ניתנות מספר אפשרויות יש לסמן ב –  Xרק את האפשרות המתאימה (אחת בלבד).
ד .הקפידו לחתום על ההצהרה בעמוד האחרון בטופס .ללא החתימה הטופס אינו תקף.
מספר הזהות -עליכם לוודא כי מספר הזהות שנרשם בטופס הבקשה יהיה זהה למספר אותו רשמתם בטופס
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית .אי התאמה במספר הזהות עלולה לגרום לשיבוש בתהליך הקבלה .את
מספר תעודת הזהות יש לרשום ספרה אחת בכל משבצת ,סה"כ תשע ספרות ,כפי שמופיע בהודעת משרד
הפנים ,כולל ספרת הביקורת.
ארץ לידה -מסירת מידע זה בהסכמתך בלבד.
כתובת -הקפידו לרשום את הכתובת (כולל המיקוד) אליה אתם מעוניינים לקבל דברי דואר.
דואר אלקטרוני  -אנא ציינו על גבי הטופס כתובת דוא"ל (דואר אלקטרוני) שברשותכם לצורך קבלת הודעות
ומסמכים בעתיד מהמכללה .שימו לב! חובה למלא כתובת דוא"ל על מנת לקבל בעתיד תכתובות והודעות
שונות מהמכללה.
בחירת תכנית לימודים מועדפת לתואר
על מנת להשלים לימודים לתואר ראשון ( ,)B.A.על התלמיד לצבור  120נקודות זכות במהלך הלימודים,
למעט החוג לסיעוד בו על התלמיד לצבור  160נקודות זכות ובחוגים אחרים בהם מפורט אחרת .צבירה זו
ניתן לבצע בשתי דרכים :א .לימודים בשתי תכניות לימודים דו-חוגיות בהיקף של  60נקודות זכות כל אחת.
ב .לימודים בתוכנית לימודים חד-חוגית בהיקף של עד  120נקודות זכות ,למעט החוג לסיעוד.
לפיכך ,בעת ההרשמה ,יש לבחור בחוג אחד המציע תכנית חד-חוגית או בשני חוגים המציעים כל אחד תכנית
דו-חוגית.
כל מועמד רשאי לציין ארבע עדיפויות ,כשבכל עדיפות עליו לציין רק חוג אחד .בין אם הוא דו-חוגי או חד-
חוגי( .אין לכתוב בזוגות באותה העדיפות).
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הערה:
פתיחת תכניות לימודים מיוחדות מותנית במספר הנרשמים.
להלן דוגמא של רישום עדיפויות בבחירת חוגים ומגמות:
דוגמא:
שם החוג

מסלול

שנה אקדמית

עדיפות ראשונה

פסיכולוגיה-דו-חוגי

1

עדיפות שנייה

חינוך  -דו-חוגי

1

עדיפות שלישית

תקשורת-חד חוגי

1

עדיפות רביעית

כלכלה וניהול-
חד-חוגי

1

שינוי עדיפות
מועמד חדש רשאי לבקש שינוי בסדר העדיפויות עד למועד קבלת מכתב המאשר את מצב קבלתו .הבקשה
לשינוי עדיפות תועבר בכתב בלבד למדור הרשמה וקבלת סטודנטים.
בקשת שינוי עדיפות שתעשה לאחר הנפקת הודעת קבלה למכללה כרוכה בתשלום דמי טיפול בסך  200ש"ח.
הבקשה תופנה למדור הרשמה וקבלת סטודנטים בכתב בלבד .התשובה תועבר למועמד בכתב בלבד על ידי
מדור הרשמה וקבלת סטודנטים ,לאחר בדיקת נתוני הקבלה לחוג המבוקש.
לקות למידה/מגבלה
במקרים של לקות למידה/מגבלה יש להציג אבחון/אישור רפואי עדכני וחתום על ידי גורם מוסמך ומאושר
על ידי המכללה .את המסמכים יש להגיש במשרד דיקן הסטודנטים עם הקבלה ללימודים ולא יאוחר
משבועיים מיום תחילת שנת הלימודים .מסמכים שהוגשו למדור הרשמה או למכינות לא יעברו אוטומטית
למשרד דיקן הסטודנטים ויש להעבירם אישית  .סטודנטים הזקוקים להנגשות בלימודים ובבחינות מוזמנים
לפנות במייל .moranb@yvc.ac.il

תעודות ומסמכים הדרושים להרשמה
כל תעודה או אישור המוגשים למכללה האקדמית יישאו חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק את האישור.
אישור או מסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד .צילום קביל הוא צילום המסמכים המקוריים המאושר על
ידי המוסד או על ידי משרד החינוך והתרבות בחותמת "זהה למקור" וחתימה .ניתן לאשר צילומי מסמכים
גם במדור הרשמה וקבלת סטודנטים כנגד הצגת המקור בשעות הקבלה .אין לשלוח מסמכים בפקס.

-6-

המסמכים הדרושים
 .1מועמדים לתואר ראשון פטורים מלשלוח גיליונות ציוני בגרות באם סיימו את לימודיהם
לאחר שנת  . 1994יחד עם זאת ,מועמדים שגיליונותיהם לא יתקבלו ישירות ממשרד החינוך ישלחו
צילום קביל של תעודת הבגרות או תעודת סיום מכינה קדם-אקדמית.
מועמד שלמד את לימודיו התיכוניים בחו"ל ימציא אישור מתורגם של ציוניו.
המכללה האקדמית רשאית לבקש אישור נוטריוני לכל מסמך מתורגם.
 .2ציון הבחינה הפסיכומטרית מועבר אל מוסדנו ישירות מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה .על
המועמד לציין בטופס ההרשמה לבחינה כי ברצונו להעביר את הציון למכללה האקדמית עמק
יזרעאל .מועמד שלא עשה כן ,עליו לפנות למרכז הארצי ולבקש העברה ישירה של הציון דרך אתר
המרכז הארצי בלבד.
כתובת האתר. www.nite.org.il :לא יתקבלו ציונים על גבי ספחים שקיבל המועמד מהמרכז
הארצי .מועמד אשר עדיין לא נבחן בבחינה הפסיכומטרית ,יציין זאת על גבי טופס ההרשמה ויפרט
מהו התאריך בו הוא עומד להבחן.
המועד האחרון בו ניתן לגשת לבחינה הפסיכומטרית  , 1.7.2021כא' בתמוז תשפ"א.
עבור החוג לסיעוד המועד האחרון בו ניתן לגשת לבחינה הפסיכומטרית
הוא  ,24-25.3.21י"א -י"ב בניסן תשפ"א.
 .3צילום תעודת הזהות.
עולים חדשים אשר טרם קיבלו תעודת זהות ,יצרפו צילום של תעודת עולה.
 .4תמונת דרכון (פספורט) עדכנית .ניתן להעלות תמונה גם דרך תחנת המידע לנרשם באתר המכללה.
 .5מסמכים נוספים על פי הנדרש.
מועמדים לשנה מתקדמת העוברים ממוסד אקדמי מוכר אחר
מועמד שלמד במוסד אקדמי מוכר אחר ,המבקש להתקבל ללימודי תואר ראשון לשנת לימודים מתקדמת,
ימציא את האישורים הבאים:
 .1זכאות לתעודת בגרות מהארץ או מחו"ל (העונה על דרישות המכללה האקדמית) או תעודה שוות ערך.
 .2אישור ציונים מקורי מן המוסד בו למד ,כולל אישור על ציונים בשפה אנגלית.
 .3סילבוסים המפרטים את תכני הקורסים שנלמדו.
 .4ציון הבחינה הפסיכומטרית (התקפה במקרה זה ממועד יולי  2009ואילך) שיועבר אל מוסדנו ישירות
מהמרכז הארצי לבחינות והערכה.
 .5לימודי אנגלית  -מועמד לשנה ב' חייב להציג סיווג ברמת "מתקדמים" לפחות .מועמד לשנה ג' חייב להציג
פטור מלימודי השפה האנגלית.
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הכרה בלימודים קודמים אקדמיים
מועמד רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסים על בסיס קורס שקול (בהיקף ,בתכנים ובדרישות) שלמד
כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר במוסד אקדמי מוכר אחר בארץ או בחו"ל.
ההכרה תחול על קורסים אקדמיים עד שמונה שנים לאחר שנלמדו ,לרבות הכרה בחלק מלימודים שבוצעו
במסגרת התואר הראשון ,שנלמד והושלם במוסד אקדמי מוכר .בוגר תואר ראשון המבקש ללמוד בתכנית
דו חוגית ,יוכל ללמוד בחוג שלאחר תואר בתכנית דו חוגית אחת בלבד ולקבל הכרה של עד  25%מתוכנית
הלימודים (עד  15נקודות זכות) .התעודה שיקבל בסיום התואר הינה תעודה ב"חוג שלאחר תואר".
על המועמד להציג גיליון ציונים רשמי ומקורי מטעם המוסד בו למד ,הכולל :פירוט הקורסים ,מספר נקודות
הזכות ,היקף שעות ,ציון סופי ופירוט התוכן (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת ההכרה .ההכרה
תינתן אך ורק על קורסים שהציון בהם הוא "עובר" לפחות כפי הנהוג במכללה האקדמית עמק יזרעאל.
בהיעדר כל האישורים המתאימים הבקשה לא תטופל.
מתן הכרה בלימודים קודמים אקדמיים בקורס השקול לקורס שניתן במכללה ,יעניק פטור בהתאם להיקף
נקודות זכות של הקורס ,כפי שנלמד בתוכנית הלימודים ,שבמסגרתה ניתנת הכרה זו במכללה.
מתן הכרה בלימודים קודמים אקדמיים על חשבון קורסי בחירה ,יעניק פטור בהתאם להיקף נקודות זכות
של הקורס שנלמד במוסד האקדמי האחר.
הכרה בלימודים קודמים נתונה בידי מוסדות החוג שבמסגרתו מוצעת תכנית הלימודים הרלוונטית .הטיפול
בבקשה להכרה בלימודים קודמים ייעשה לפני ההרשמה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה ראשונה .בכל
מקרה ,לא ניתן לקבל הכרה בלימודים קודמים לקורסים המקבילים לקורסים הנלמדים על-ידי הסטודנט
במהלך סמסטר א'.
על מנת לקבל תואר של המכללה האקדמית עמק יזרעאל על התלמיד ללמוד במכללה בהיקף של  40נקודות
זכות לפחות .ציוני מוסדות אחרים ,ששימשו בסיס למתן פטור ,לא ישוקללו בציוני הגמר לתואר.

הכרה בלימודים קודמים לא אקדמיים
בכפוף להחלטות המועצה להשכלה גבוהה ניתן להכיר בלימודים לא אקדמיים עד היקף מרבי של  30נקודות
זכות בלבד ,בהתאם לכללי ההכרה בלימודים קודמים כפי שנהוגים במכללה.

המועד האחרון להמצאת אישורים הנוגעים לקבלה לשנת הלימודים תשפ"ב:
החוג לעבודה סוציאלית -עד יום ד' .30.6.2021
החוג לסיעוד  -עד יום ב' .31.5.2021
שאר החוגים -עד יום ג' .31.8.2021
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הודעות למועמדים
"הודעה על אישור פרטי נרשם"  -מועמד אשר הגיש את טופס ההרשמה כנדרש ,יקבל מכתב המאשר את
הרשמתו הכולל:
א .פרטיו האישיים של המועמד.
ב .פרוט החוגים על פי סדר העדיפויות אליהם נרשם המועמד.
ג .ממוצע ציוני תעודת הבגרות או המכינה ,כפי שחושב במדור הרשמה וקבלת סטודנטים.
ד .ציון הבחינה הפסיכומטרית ,כפי שדווח מהמרכז הארצי לבחינות והערכה.
ד .צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל) כפי שחושב במדור הרשמה וקבלת סטודנטים.
ה .ציונים נוספים כפי שהציג המועמד בהרשמתו או שנתקבלו על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
ו .פירוט המסמכים החסרים שעל המועמד להציג לצורך דיון במועמדותו (אם קיימים).
כמו כן ,מועמד שנרשם יוכל לצפות בכל שלב נתון במצב הרשמתו בתחנת המידע לנרשם באתר המכללה.
מועמד שלא הציג מסמכים רלוונטיים
מועמד שלא הציג מסמך/ים רלוונטי/ם ,יקבל "הודעה לנרשם" המאשרת את קבלת טופס ההרשמה .על מנת
שנוכל לדון בבקשת המועמד להתקבל ללימודים בשנה"ל תשפ"א ,על המועמד להציג את המסמכים שיצוינו
בהודעה שיקבל עד התאריך הנקוב במכתב).
מועמד שלא יגיש את כל המסמכים החסרים עד לתאריך הנקוב ,בקשתו להתקבל לשנת הלימודים הנוכחית
תידחה.
"הודעת מצב קבלה"
למועמד אשר הציג את כל מסמכיו ,תישלח החלטה בדבר קבלתו או אי קבלתו לחוגים בהם ביקש ללמוד.
אם התקבל המועמד לחוג המבוקש בעדיפות ראשונה  -ייפסק הדיון בחוגים שרשם בעדיפות נמוכה יותר.
להודעת הקבלה מצורף שובר תשלום ראשון על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב .את השובר
ניתן לשלם גם דרך תחנת המידע לנרשם .את השובר יש לשלם עד התאריך הנקוב בו ,ולא מקומך עלול
להימסר למועמד אחר .אם חלה טעות כלשהי בהודעות-המועמד מתבקש לדווח על כך למדור הרשמה וקבלת
סטודנטים ,שיפעל לתיקון הטעות ועדכון הפרטים.
לתשומת לבכם!
הודעות על החלטת קבלה או דחייה יינתנו אך ורק בכתב ,על ידי המדור להרשמה ולקבלת סטודנטים בלבד.
החלטה על קבלה כוחה יפה רק לשנת הלימודים ו/או הסמסטר הרשומים בה .אם לא יתחיל המועמד
בלימודיו בשנה ו/או בסמסטר הרשומים בהחלטה ויבקש ללמוד בעתיד יהא עליו להירשם ולעמוד מחדש
בדרישות הקבלה למכללה האקדמית כפי שיהיו באותה העת .המכללה אינה מתחייבת לקבל מועמד על סמך
נתונים שהציג בשנה ו/או בסמסטר הקודמים .ניתן יהיה לדון מחדש בבקשה שנדחתה רק אם ימציא המועמד
תוצאות משופרות של נתוני הקבלה.
תנאי קבלה כלליים לתואר בוגר ()B.A.
 .1תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך או תעודה שוות ערך (מכינה קדם אקדמית ,תעודת בגרות מחו"ל
וכיו"ב).
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 .2עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת על ידי החוג המבוקש.
 .3ציון נדרש בשפה האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ו/או בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית).
 .4ציון נדרש בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית ו/או בבית
הספר התיכון בו למד שפת ההוראה אינה עברית ,ו/או למי שפטור מן הבחינה הפסיכומטרית.
החלטת הקבלה נקבעת על פי רמת ההישגים באחת משלוש האפשרויות:
אפשרות א' :
ציון נדרש בבחינה הפסיכומטרית (בכפוף לזכאות לתעודת בגרות).
אפשרות ב' :
ציון בבחינה הפסיכומטרית וציון צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבחינה הפסיכומטרית וממוצע הבגרות).
אפשרות ג':
ציון ממוצע גולמי (ללא שקלול בונוסים) בבחינות הבגרות של משרד החינוך (ללא הצגת ציון בבחינה
הפסיכומטרית).

הערות:
לצורך מועמדות למכללה האקדמית תיחשב האפשרות האופטימאלית.
בקבלת הסטודנטים יישמר שוויון הזדמנויות מלא ,ולא תהיה כל אפליה בין מועמדים בשל גזעם ,מינם ,דתם
ולאומם.
וועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמד לראיון אישי.
נוסף על תנאי הקבלה הכלליים קיימים תנאי קבלה ייחודיים לחלק מהחוגים ,המתייחסים לחשיבה
מתמטית של המועמד .תנאים אלה מפורטים בתוכניות החוגים בהמשך.
תנאי הקבלה במתכונת לימודים דו-חוגית יקבעו על פי תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים.
כל אפשרויות הקבלה מותנות בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.
למכללה האקדמית שמורה הזכות לשנות את תנאי הקבלה לחוגים.
הקבלה על סמך אפשרות ג' תתאפשר למועמד אשר לו זכאות לתעודת בגרות המוכרת על ידי משרד החינוך
ו/או תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל או מכינה זהה לה .הקבלה על
סמך אפשרות ג' לא תתאפשר למועמד שיציג תעודת בגרות מחו"ל ו/או תעודת גמר מכינת עולים.
מועמד אשר יתקבל על סמך אפשרות ג' חייב בבחינת אמי"ר (מיון באנגלית) .המועד האחרון בו ניתן לגשת
לבחינת אמי"ר  , 1.7.2021כא' בתמוז תשפ"א .כמו כן ,יתקיימו מועדים נוספים של בחינת אמיר"ם במהלך
תקופת ההרשמה .לפרטים ניתן לפנות למדור הרשמה וקבלת סטודנטים( .בחינת אמיר"ם מיועדת אך ורק
לנרשמים ללימודים אקדמיים שאין ברשותם סווג באנגלית).
מועמד שלמד בבית ספר תיכון אשר שפת ההוראה בו אינה עברית ויתקבל על סמך אפשרות ג' או מצרף חייב
בהצגת בחינת יע"ל (ידע בעברית) בציון  120לפחות .כמו כן ,יתקיימו מועדים נוספים של יעלנ"ט במהלך
תקופת ההרשמה .לפרטים ניתן לפנות למדור הרשמה וקבלת סטודנטים.
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תעודת בגרות או תעודה שוות ערך
על פי החלטות המועצה להשכלה גבוהה ,תנאי כללי לקבלה ללימודים במכללה האקדמית הוא הצגת תעודת
בגרות מלאה ממשרד החינוך או אישור ציונים עליו מצוין "זכאי לתעודת בגרות" .מועמד שאין בידו תעודת
בגרות מלאה בעת ההרשמה ,או שהוא מתכוון לתקן ציונים ,רשאי למלא ולשלוח טפסי הרשמה כנדרש
ולהמציא את התעודה עד המועד האחרון להמצאת אישורים.

סוגי התעודות המוכרות לצורך קבלה
א .תעודת בגרות.
ב .תעודת סיום של מכינה קדם-אקדמית במכללה האקדמית עמק יזרעאל או תעודת סיום של מכינה קדם
אקדמית מאוניברסיטאות או מכללות מוכרות אחרות בארץ.
ג .תעודת בגרות מחו"ל (מאושרת על ידי משרד החינוך והתרבות או מתורגמת ומאושרת על ידי נוטריון).
מועמד מעל גיל  30שאין ברשותו אחת התעודות המוכרות לצורך קבלה ,חייב להשתתף ולסיים בהצלחה
תכנית הכנה ללימודים אקדמיים  ,+30פרטים ניתן לקבל במרכז ללימודים קדם אקדמיים.
תעודת בגרות
תעודת בגרות ישראלית על פי מתכונת הלימודים החדשה ("רפורמה") בהיקף של  20יחידות לימוד לפחות,
הכוללות את מקצועות החובה:
סה"כ 6 :יח"ל ומעלה
א .תנ"ך ,הבעה עברית או עברית לערבים ,ספרות
סה"כ 2 :יח"ל ומעלה
ב .ידע העם והמדינה
(או לחילופין אזרחות  1יח"ל ותולדות עם ישראל)
ג .מתמטיקה
ד .אנגלית
ה .מקצוע בהיקף מוגבר*
ו .מקצוע כללי (בחירה או עבודה)

סה"כ:
סה"כ:
סה"כ:
סה"כ:

 3יח"ל ומעלה
 3יח"ל ומעלה
 4יח"ל ומעלה
 2יח"ל ומעלה

* אחד ממקצועות החובה או הבחירה בנוסף על עברית ואנגלית .צירוף מקצועות לא יחשב כמקצוע מוגבר.
רשימת המקצועות הכלליים
מקצוע כללי  -ציון אחד לפחות בהיקף של  2יח"ל או יותר הנכלל ברשימה שלהלן:
אדריכלות/שרטוט אדריכלי ,אמנות/תולדות האמנות ,אופטיקה יישומית ,אלקטרוניקה /אלקטרוניקה
כללית ותקשורת ,אלקטרוניקה ומחשבים ,ביולוגיה/ביולוגיה חקלאית/מיקרוביולוגיה/ביולוגיה ויחידת
העישון ( 3יח"ל לפחות) ,בקרת תהליכים/בקרת מכונות ,גיאוגרפיה/גיאולוגיה ,היסטוריה*/היסטוריה
וצירוף ,חוזק חומרים ,חוק ומשפט ( 5יח"ל לפחות) ,חישוב סטטי וקונסטרוקציה ,חקלאות/מדעי החיים
והחקלאות ,חשבונאות ,חשמל/מערכות חשמל/תורת החשמל/מערכות אלקטרוניות ,יסודות תורת
המחשב/מדעי המחשב ,כימיה/כימיה טכנולוגית ,כלכלה/כלכלה ומנהל ,לימודי ארץ ישראל*** ,לימודי
הסביבה ,מקצוע מדעי ,מדעי החברה ,מדע המדינה ,מוסיקה ,מחול/אמנות מחול ,מחשוב ובקרה,
מטאורולוגיה ,מטוס ומערכותיו/מסוק ומערכותיו ,מיכון חקלאי/מכונות חקלאיות וטרקטורים ,מכשור
ובקרה ,מכאניקה/מכאניקה הנדסית ,מכשירים ופיקוד ,מערכות אלקטרו אופטיות ,מערכות בקרה
ממוחשבות ,מערכות בזק/מערכות תקשורת ומיתוג ,מערכות חומרה ותוכנה ,מערכות תעופה ומנועים,
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ניהול/שיווק וקידום מכירות ,סוציולוגיה ,ספרות** ,עיבוד נתונים אוטומטי/ניתוח מערכות וארגון קבצים,
עיצוב ,פילוסופיה ,פיסיקה ,פסיכולוגיה ,פרקי מכונות וחוזק חומרים ,קולנוע/תולדות הקולנוע ,קירור ומיזוג
אוויר ,רעיון מדיני ,שפה זרה נוספת ( 4יח"ל לפחות) ,תולדות המזה"ת/תולדות האסלאם ,תורת הניווט הימי,
תורת הסיעוד ,תיאטרון/תולדות או ספרות התיאטרון ,תיירות ,תכנון הנדסי של מבנים ,תכנון פרקי מכונות,
תכנון ותכנות מערכות ,תקשורת המונים ,תרמודינאמיקה.
* בהיקף של  4יח"ל או יותר ,אשר  2מהן ,לפחות ,בהיסטוריה כללית.
** בהיקף של  4יח"ל לפחות ,אשר  2מהן ,לפחות ,בספרות כללית.
*** בהיקף של  5יח"ל לפחות.
חישוב ציוני הבגרות
ממוצע ציוני הבגרות וציון תקן הבגרות הקובעים לצורך הרשמה וקבלה ללימודים הם אלה שיחושבו על ידי
המכללה .ממוצעים אלה יכולים להיות שונים במקצת מן הממוצעים שיחשב המועמד.
תעודת בגרות לפי המתכונת החדשה (עם יחידות לימוד)  -ממוצע הבגרות של מועמד שנבחן לפי המתכונת
החדשה יחושב כממוצע משוקלל של ציוני תעודת הבגרות לפי יחידות הלימוד.
א .תוספת בונוסים
תלמיד אשר נבחן (או הגיש עבודת גמר) במקצועות ברמה של  4יח"ל ויותר יקבל תוספת לציון בתנאים
הבאים:
 .1הציון בבחינה או בעבודה חייב להיות  60לפחות.
 .2המקצוע אינו מורכב מצירוף מקצועות.
 .3במקצוע המתמטיקה התוספת עבור בחינה או עבודת גמר בהיקף  4יח"ל לימוד היא של  12.5נקודות
בסולם של  100לציון (לדוגמא :ציון  80יהפוך ל  ;)92.5 -עבור  5יחידות ומעלה  35נקודות לציון
בסולם .100
 .4במקצוע האנגלית התוספת עבור בחינה או עבודת גמר בהיקף  4יח"ל היא של  12.5נקודות בסולם של 100
לציון (לדוגמא :ציון  80יהפוך ל  ;)92.5 -עבור  5יח"ל ומעלה  25נקודות לציון בסולם ( 100לדוגמא :ציון 90
יהפוך ל  .)115 -במקצועות אחרים המזכים בבונוס התוספת היא של  10נקודות לציון עבור  4יח"ל (לדוגמא:
ציון  70יהפוך ל  )80 -ושל  20נקודות עבור  5יחידות ויותר (לדוגמא :ציון  90יהפוך ל .)110 -
 .4תוספת בונוס ל  7 -יח"ל ומעלה תינתן למקצוע טכנולוגי ראשי בלבד .מקצוע טכנולוגי בהיקף של  4ייח"ל
ומעלה שלא פורט ברשימת המקצועות המזכים בבונוס ,יזוכה בבונוס רק בצירוף אישור משרד החינוך על
בחינה עיונית במקצוע זה ברמה של  4יח"ל לפחות .חובת ההוכחה חלה על המועמד.
רשימת המקצועות המזכים בתוספת (בונוס) לציונים
אופטיקה יישומית /אלקטרו אופטיקה/מערכות אלקטרו אופטיקה ,אזרחות ,אלקטרוניקה/אלקטרוניקה
כללית ותקשורת ,אלקטרוניקה ומחשבים ,אמנות/תולדות האמנות/אמנות שימושית ,אנגלית*,
ביולוגיה/ביולוגיה  -חקלאית/מיקרוביולוגיה/מערכות ביו טכנולוגיות ,בקרת תהליכים/בקרת מכונות/בקרה
ומחשב ,גיאוגרפיה/גיאולוגיה הבעה עברית ,היסטוריה** /ידע העם והמדינה(לא כולל אזרחות)/תולדות
הערבים והאסלאם ,חקלאות/מדעי החיים והחקלאות ,חשמל/מערכות חשמל/תורת החשמל ,חישוב סטטי
וקונסטרוקציות ,כימיה/כימיה טכנולוגית/תעשייה כימית ,כלכלה ,לימודי ארץ ישראל ,מקצוע מדעי ,מדעי
החברה/מדעי החברה -חוק ומשפט ,מוסיקה ,מדעי הסביבה ,מדעי המחשב/יסודות תורת המחשב/בינה
מלאכותית ומערכות מומחה/מחשבים ומערכות/גרפיקה ממוחשבת ,מחול/אומנות המחול ,מחשבת ישראל,
מחשוב ובקרה ,מטאורולוגיה ,מטוס ומערכותיו/מסוק ומערכותיו/מערכות תעופה ,מיכון חקלאי/מכונות
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חקלאיות וטרקטורים/מכונות כוח ותרמודינאמיקה/מכונות חום ותרמודינאמיקה ,מכאניקה/מכאניקה
הנדסית ,מכשור ובקרה ,מינהל וכלכלה (מ 5יח"ל ומעלה) ,מכשירים ופיקוד ,מערכות בקרה ממוחשבות,
מערכות בזק ,מערכות חומרה ותוכנה/מערכות תכנון וייצור/מערכות סיב"מ/מערכות תיב"מ ,מערכות
תקשורת ומיתוג ,מתמטיקה ,ניהול ,ספרות ,עברית (לבעלי תעודת בגרות ששפת ההוראה  -ערבית) ,עיבוד
נתונים אוטומטי/ניתוח מערכות וארגון קבצים ,עם ועולם ,ערבית(שפה זרה)/ערבית לערבים (מ 5יח"ל
ומעלה) ,פילוסופיה ,פיסיקה ,פרקי מכונות וחוזק חומרים ,צרפתית* ,קולנוע/אמנות הקולנוע ,קירור ומיזוג
אויר ,שפה זרה נוספת ( 4יח"ל לפחות  -לא שפת ההוראה) ,תושב"ע ,תיאטרון/תולדות התיאטרון/ספרות
התיאטרון ,תיירות ,תכנון הנדסי של מבנים ,תכנון ותכנות מערכות ,תכנון פרקי מכונות/תכנון יישומים
מנהליים ,תלמוד ,תנ"ך ,תקשורת המונים ,תקשורת וחברה ,תרמודינאמיקה/מנועי מטוסים
ותרמודינאמיקה.
* התוספת לא תינתן אם זו היא שפת ההוראה הראשית בביה"ס.
** במקרים בהם אין בחינת בגרות באזרחות יפוצל המקצוע כך שיחידת לימוד אחת תוקצה לאזרחות
והיחידות הנותרות להיסטוריה .במקרה זה יינתן בונוס רק אם יוותרו בהיסטוריה  4יח"ל לפחות.
ב .חישוב ממוצע בגרות גולמי
 .1הציון בכל מקצוע (ללא חישוב בונוסים) מוכפל במספר יח"ל של אותו מקצוע.
 .2מסכמים את כל המכפלות.
 .3מחלקים את סך המכפלות בסך יחידות הלימוד.
ג .חישוב ממוצע משוקלל
לאחר הוספת הבונוסים האפשריים לציוני בחינות ועבודות ב 4 -יח"ל לפחות ,מחושב הממוצע המשוקלל
באופן הבא:
 .1הציון בכל מקצוע (כולל תוספת הבונוס ,אם יש) מוכפל במספר יחידות הלימוד של אותו מקצוע.
 .2מסכמים את כל המכפלות.
 .3מחלקים את סך המכפלות בסך יחידות הלימוד.
ד .חישוב ממוצע משוקלל אופטימאלי
למועמד שנבחן בתעודת הבגרות ביותר מ 20-יח"ל ,יכלול הממוצע המשוקלל רק את הציונים הגבוהים ביותר
מתוך המקצועות שאינם מקצועות החובה ,כפי שנקבעו על ידי משרד החינוך והתרבות ,ובתנאי שסך יחידות
הלימוד של הציונים המשוקללים יהיה  20לפחות .לצורך מועמדות למכללה האקדמית יילקח בחשבון רק
הממוצע הגבוה ביותר מבין הממוצעים האפשריים המקיימים את התנאים הבאים:
 .1בחישוב יכללו מקצועות החובה כפי שנקבעו על ידי משרד החינוך והתרבות.
 .2מבין שאר המקצועות יכללו בחישוב הממוצע רק המקצועות שהכנסתם לחישוב תביא לממוצע הגבוה
ביותר ,ובתנאי שסך כל יחידות הלימוד הוא  20לפחות והרכב התעודה עומד בדרישות שפורטו בסעיף ( 1סוגי
התעודות המוכרות לצורך קבלה).

- 13 -

דוגמא
א
מקצוע

ב
יחידות
לימוד

ו*
ה
ד
ג
ציון ציון כולל מכפלת עמודה ממוצע
אפשרי 1
ב' בעמודה ד'
תוספת

ז*
ממוצע
אפשרי 2

ח*
ממוצע
אפשרי
3

ט*
ממוצע
אפשרי 4

מקצועות
חובה
הבעה
עברית

2

80

80

)2X80(=160

+

+

+

+

ספרות

4

70

80
()70+10

)4X80(= 320

+

+

+

+

אנגלית

4

80

92.5
()80+12.5

)4X92.5(= 370

+

+

+

+

תנ"ך

2

70

70

)2X70( = 140

+

+

+

+

תע"י
ואזרחות

3

80

80

)3X80( = 240

+

+

+

+

מתמטיקה 3

90

90

)3X90( = 270

+

+

+

+

מקצועות
בחירה
ביולוגיה

2

60

60

)2X60( = 120

+

-

+

-

מזכירות

4

90

90

)4X90( = 360

+

+

+

+

צרפתית

4

60

70

)4X70( = 280

-

+

+

-

סה"כ

28

()60+10
2260

82.5

82.3

80.7

84.5

לצורך מועמדות למכללה האקדמית יילקח הממוצע הגבוה ביותר ,דהיינו ממוצע אפשרי .84.5 - 4
(*)  +מקצוע הנכלל בחישוב הממוצע
 מקצוע שאינו נכלל בחישוב הממוצע.העברת ממוצע הבגרות לציון התקן
לאחר שחושב ממוצע הבגרות המתאים (לפי הסעיפים הקודמים) הוא מועבר לסולם ציונים המקביל לסולם
הציונים בבחינה הפסיכומטרית  .להלן נוסחת המעבר:
ממוצע בגרות =  ,Bבגרות תקן =BT
BT=BX10.0-300
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חישוב ממוצע ציוני תעודת מכינה
 .1מכינת בגרות :חישוב הממוצע לתלמידי מכינות הבגרות זהה לחישוב הממוצע לבגרות על פי המתכונת
החדשה.
 .2מכינה כללית (שאינה מכינת בגרות) :חישוב הממוצע לתלמידי המכינה שאיננה מכינת בגרות ,יתבצע כך:
ממוצע מכינה לפי יחידות לימוד ,יחושב כממוצע משוקלל של  18יח"ל לפחות לאחר מתן בונוסים על
מקצועות שנלמדו
ברמה של  4או  5יח"ל מכינה .לא יינתן בונוס למקצועות "עברית" ו"מדעי הרוח" .גובה הבונוסים זהה
למפורט בפרק "תעודת בגרות לפי מתכונת חדשה".

בחינה פסיכומטרית
מומלץ לכל המועמדים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית במועדים הראשונים של השנה.
עמידה בבחינה הפסיכומטרית פירושה השגת ציון פסיכומטרי הנדרש על ידי החוג המבוקש.
קיימת אפשרות להתקבל למכללה לכל החוגים על סמך נתוני השכלה אחרים מלבד פסיכומטרי.
תנאי הקבלה מופיעים בפרק החוגים בהמשך.
תהליך הקבלה לחוגים השונים
אם נתוני המועמד אינם עומדים בחתך הקבלה האוטומטית (אפשרות א') ,תבחן המכללה את קבלתו על סמך
אפשרות ב'  -שקלול של פסיכומטרי וצמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הפסיכומטרי לבגרות) או על סמך
אפשרות ג'  -ממוצע בגרות/מכינה גולמי כפי שנקבע על ידי החוגים .בחלק מהחוגים קיימת אפשרות קבלה
נוספת .פרטים בפרק החוגים בהמשך.
תהליך השקלול לפי אפשרות ב'
באפשרות קבלה זו ללימודי תואר ראשון בחוגים השונים נערך שקלול של שני מרכיבים :ממוצע הבגרות
המחושב והציון הפסיכומטרי .המרכיב הפסיכומטרי הנלקח בחשבון לצורך חישוב זה הוא הציון
הפסיכומטרי הכללי אותו מקבל המועמד לביתו מן המרכז הארצי לבחינות ולהערכה .ציון הקבלה של כל
מועמד מחושב אם כן ,באופן הבא:
 .1חישוב ציון אופטימאלי של הבגרות והעברתו לציון תקן.
 .2שקלול מרכיב הבגרות עם המרכיב הפסיכומטרי ביחס של 1:1
הסברים לחישוב ציון סופי:
ציון בגרות תקן = BT
ציון פסיכומטרי משוקלל = P
החישוב הוא = BT +P :ציון סופי
2
דוגמה :מועמד מעוניין לבדוק את סיכויי הקבלה שלו לחוג לתקשורת.
הציון הפסיכומטרי שקיבל מהמרכז הארצי לבחינות והערכה הוא לצורך הדוגמא .530 ,ממוצע הבגרות
המשוקלל שלו הוא  .84העברת ממוצע הבגרות לציון בגרות תקן84 X 10 - 300 = 540 :
540 + 530 = 535
2
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הציון הממוצע המשוקלל (צמ"מ) שלו ,אם כן ,יהיה  ,535וסף הקבלה שנקבע לחוג הוא  . 510מכאן ניתן
להסיק שיש למועמד סיכוי טוב להתקבל לחוג לתקשורת.
עמידה בדרישות הקבלה באנגלית
רמת הסטודנט בידיעת השפה האנגלית נקבעת על פי הציון שקיבל בחלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית
או בבחינת אמי"ר/אמיר"ם.
סטודנט אשר לא הגיע לרמת "פטור" באנגלית בבחינה הפסיכומטרית חייב ללמוד קורסים באנגלית בהתאם
לרמה שיסווג אליה ולהגיע לרמת פטור עד תום השנה השנייה ללימודיו .הציון הנדרש לקבלה למכללה
האקדמית הוא  85לפחות בחלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית .מועמד שלא הציג ציון זה חייב בציון
 85לפחות בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית).
הציון בחלק האנגלי בבחינה הפסיכומטרית מסווג את המועמד לרמת לימודים באנגלית .הודעה על הסיווג
לרמת הלימודים באנגלית נשלחת למועמד בהודעת הקבלה.
מועמדים אשר אינם עומדים בתנאים אלה בעת קבלתם למכללה יוכלו להתקבל ללימודים ולהשלים את
לימודי האנגלית עד לרמת "בסיסי" עד תום שנת הלימודים הראשונה שלהם ,למעט החוגים סיעוד ומנהל
מערכות בריאות לאחיות ,ותוכניות דו שנתיות על פני  6סמסטרים בחוג למדע המדינה ובחוג לכלכלה וניהול
לאנשי צבא -בהם נדרשת רמת "בסיסי " כתנאי כניסה ללימודים ולתוכניות מיוחדות דו שנתיות בהם נדרשת
רמת "טרום בסיסי ב' " לפחות.
על הסטודנטים להגיע לרמת בסיסי עד סוף שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב'.

שיפור הסיווג באנגלית
מועמד או סטודנט המעוניין לשפר את סיווגו באנגלית ,ייבחן בבחינת אמ"יר .במקרה זה הציון הקובע הוא
הגבוה מבין הציונים שהושגו במסגרת זו .פרסום מועדי בחינת אמי"ר וסדרי הרשמה מתקיים דרך המרכז
הארצי לבחינות והערכה טלפון. 02-6759555 :
פטור מלימודי אנגלית
א .מועמד או סטודנט אשר השיג ציון  134ומעלה בחלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת
אמי"ר או אומיר"ם.
ג .מועמד או סטודנט המוכיח כי סיים בהצלחה (בציון  60לפחות) קורס המעניק "פטור" מאנגלית
מאוניברסיטה או במוסד להשכלה גבוהה בארץ ,בשמונה השנים האחרונות .סטודנט זה חייב להמציא אישור
מטעם היחידה לאנגלית מהמוסד בו למד ,ובו יפורטו רמת הקורס ,מועד הקורס ,היקף שעות הלימוד וציון
סופי.
ד .בעל תעודת סיום בית ספר על-יסודי או מוסד אקדמי ששפת ההוראה בו אנגלית (חובת ההוכחה חלה על
המועמד או הסטודנט).
בחינת מיון באנגלית  -אמי"ר
מועמד הפטור מהבחינה הפסיכומטרית ,מועמד אשר לא השיג את הציון הנדרש באנגלית בבחינה
הפסיכומטרית או מועמד אשר ברצונו לשפר את סיווגו באנגלית לרמה גבוהה יותר ,יכול לגשת לבחינת מיון
נפרדת באנגלית .בחינה זו נערכת מספר פעמים בשנה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה .ציון בבחינת
אמי"ר תקף למשך שמונה שנים ,היינו שנת הבחינה ועוד שבע שנים עוקבות.
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בחינת ידע בעברית  -יע"ל
מועמד החייב בבחינת יע"ל הוא:
א .מועמד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית .
ב .מועמד הפטור מן הבחינה הפסיכומטרית והוא בוגר בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית.
תנאי הקבלה במבחן יע"ל הוא :ציון  100לפחות בחלק הכללי של הבחינה (למעט מועמד שיתקבל על סמך
בגרות בלבד) .ציון הנע בין  100-109יחייב עמידה בקורס עברית במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו
שיהווה תנאי מעבר לשנה ב' .ציון  110לפחות בבחינה יעניק פטור מקורס בעברית .מבחן הידע בעברית צמוד
לבחינות הפסיכומטריות שאינן בעברית ואין צורך בהרשמה מיוחדת אליו .קיים גם מועד מיוחד המיועד
למועמדים החייבים בבחינת ידע בעברית בלבד (ולא בבחינה כולה) למועד זה מתקיימת הרשמה נפרדת.
המבחן וההרשמה באחריות המרכז הארצי לבחינות והערכה.
מועמד אשר למד  5קורסים אקדמיים לפחות ,במוסד מוכר בארץ ,כתלמיד מן המניין והשיג ממוצע  70לפחות
בחמשת הקורסים ,ובלבד שהשיג ציון עובר בכל קורס (להוציא שומעים חופשיים ולימודי חוץ) ,רשאי לבקש
פטור מבחינת ידע בעברית ,בכפוף לאישור ועדת הקבלה החוגית.

לימודי עברית
מועמד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או בביה"ס התיכון בו למד שפת ההוראה אינה
עברית ,והפטור מהבחינה הפסיכומטרית ,נדרש להציג ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל).
ציון הקבלה למכללה הנו  100לפחות.
סטודנט שהתקבל למכללה וציונו בעברית נע בין  100-109יחויב ללמוד ולעבור בהצלחה קורס עברית
בסמסטר הראשון ללימודיו .הקורס נלמד בהיקף של  4שעות שבועיות ולמשך סמסטר אחד .ציון המעבר
בקורס הנו  65לפחות .סטודנט שלא יעבור קורס זה יופסקו לימודיו במכללה .הקורס יינתן במסגרת המרכז
ללימודים קדם אקדמיים.
סטודנט שהתקבל למכללה וציונו בעברית הינו  110ומעלה ,פטור מלימודי עברית במהלך לימודי התואר.
הקורס אינו נושא נקודות זכות ומחויב בתשלום נוסף.

סוגי מעמד של סטודנט
מעמדו של סטודנט המתקבל למכללה ייקבע בהתאם לסיווג כדלהלן:
א" .מן המניין"
מעמד הניתן לסטודנט חדש אשר עמד בכל תנאי הקבלה או סטודנט הממשיך לימודיו ועומד בכל דרישות
המכללה ,החוג ו/או המסלול.
ב" .על תנאי"
 .1מעמד הניתן לסטודנט שאינו עומד באחת מדרישות הקבלה של המכללה ושהתקבל בקבלה חריגה ,בתנאי
שישלים את הדרישה החסרה ו/או דרישה שוות ערך .הקבלה במעמד זה באישור ועדת הקבלה החוגית.
 .2המעמד ניתן לסטודנט לסמסטר אחד או לשנת לימודים אחת בלבד .בתום התקופה שנקבעה ייבדק האם
עמד הסטודנט בתנאי שהוצב לו ויוחלט האם לאשר את המשך לימודיו כסטודנט מן המניין.
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 .3מועמד במעמד "על תנאי" חייב בכל הדרישות האקדמיות של המכללה ,וזו רשאית להוסיף לדרישות אלו
לימודים המיועדים להשלים את השכלתו הכללית.

ג" .שומע חופשי"
סטודנט שלא מן המניין הלומד שלא לשם קבלת תואר בקורסים הפתוחים לשומעים חופשיים מתוך תכניות
הלימודים האקדמיות המוצעות במכללה.
במעמד של "שומע חופשי" ניתן לצבור  12נקודות זכות בשנה והיקף כולל של  40נקודות זכות בלבד .לפירוט
נוסף ראה פרק על מסלול "שומעים חופשיים" המתפרסם בשנתון לסטודנט .סטודנט שהיה בעבר תלמיד
במכללה והופסקו לימודיו מסיבה כל שהיא ,אינו יכול לשוב למכללה במעמד "שומע חופשי" ,אלא במקרים
חריגים בלבד ובאישור הגורמים הרלוונטיים.
קבלת סטודנט במעמד "שומע חופשי" אינה מהווה התחייבות כלשהי מצד המכללה לקבלת הסטודנט
ללימודי המשך בכל מעמד אחר במכללה .שינוי המעמד מחייב עמידה בתנאי הקבלה הכלליים והחוגיים
ובסדרי הרשמה בהתאם .למידע ניתן לפנות לרכזת שומעים חופשיים -גב' ענת וייס טלפון. 04-6423464 :
תוכנית לימודים במתכונת "חוג לאחר תואר"
בוגר תואר ראשון רשאי ללמוד תוכנית לימודים הנלמדת במתכונת דו חוגית אחת ,בהיקף של  60נ"ז ולקבל
תעודה של "חוג לאחר תואר".
קבלה חריגה
ועדת הקבלה החוגית תשקול ותחליט על קבלה/דחייה של מועמדים חריגים (שאינם עומדים בתנאי הקבלה
הרגילים) במקרים הבאים:
•

במקרה שקיים פער בין ציון הפסיכומטרי של המועמד לבין ציון הפסיכומטרי הנדרש על ידי החוג.

•

במקרה שקיים פער בין ציון הממוצע המשוקלל של המועמד לבין ציון הממוצע המשוקלל (צמ"מ)
הנדרש על ידי החוג.

•

במקרה של מועמדים המבקשים פטור מהבחינה הפסיכומטרית על סמך לפחות חמישה קורסים
אקדמיים עם זיקה לתוכנית הלימודים בחוג המבוקש (בחוג לכלכלה וניהול נדרשים לפחות שלושה
קורסים אקדמיים עם זיקה) ובממוצע הנדרש על ידי החוג.

•

במקרה שקיים פער בין נתונים אחרים של המועמד ובין תנאי קבלה אחרים כפי שנקבע על ידי ראש
החוג.

•

במקרים שקיימים נתוני מנהיגות :רשאים להגיש מועמדות אלה אשר משרתים בתפקידי קצונה
בכוחות הבטחון או מועמדים אשר תרמו לחיי הקהילה ,עסקו בפעילויות חברתיות -התנדבותיות
במשך שנתיים לפחות לאחר סיום ביה"ס התיכון ומגלים יכולת מנהיגות מובהקת.

•

הפער המקסימאלי המאפשר החלטות בוועדת הקבלה החוגיות נקבע על ידי רשויות המכללה ובכפוף
להנחיות מל"ג.

•

קיימת מכסה לקבלה חריגה בכל חוג הנקבעת על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) ,בשיעור
מקסימלי של  10%מן המתקבלים לחוג.
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אפיק קבלה  -ראויים לקידום
המכללה האקדמית עמק יזרעאל שמה דגש על הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה .כחלק ממדיניות זו,
ובמטרה לתת הזדמנות למועמדים שציוניהם נמוכים מסף הקבלה הנדרש לרכוש השכלה גבוהה ,פועל
במכללה האקדמית עמק יזרעאל ,אפיק קבלה מיוחד למועמדים "ראויים לקידום".

באפיק זה יתקבלו מועמדים שהוגדרו כ"ראויים לקידום" על-פי אמות המידה המתבססות על כללי
"האגודה לקידום החינוך" .אמות מידה אלה כוללות  :אזור המגורים ,בית הספר התיכון בו למד המועמד,
רקע משפחתי לרבות השכלת הורים ,מספר הנפשות במשפחה ועוד .
נתונים אלה מתייחסים לתקופה בה למד המועמד בתיכון בלבד (עד גיל .)18

איך נרשמים לאפיק?
מועמד הרואה עצמו מתאים להתקבל במסגרת ראויים לקידום ,ימלא טופס לבדיקת התאמה של האגודה
לקידום החינוך .את הטופס ניתן למצוא באתר האגודה לקידום החינוך בכתובת.www.kidum-edu.org.il :
את הטופס יש לשלוח לכתובת האגודה לקידום החינוך :רח' תורה ועבודה  ,1בית וגן ,ירושלים  91162ת.ד.
 .16252יש לציין על המעטפה "העדפה מתקנת".
יש להגיש את הבקשה לאגודה לקידום החינוך בצירוף כל המסמכים הנדרשים במהלך תקופת הרישום ולא
יאוחר מ .31.5.2021-תוצאת הבדיקה תישלח על ידי האגודה למועמד.
לאחר שהמועמד קיבל לרשותו את ניקוד האגודה לקידום החינוך ,עליו להירשם למכללה האקדמית עמק
יזרעאל בערוצים המקובלים :בהרשמה מקוונת באתר המכללה בכתובת  .WWW.YVC.AC.ILאו
בהרשמה באמצעות טופס הרשמה אותו ניתן לקבל במדור הרשמה וקבלת תלמידים .על המועמד להגיש את
כל המסמכים הרלוונטיים להרשמה כפי שמצוין במדריך לנרשם באתר המכללה ,.לרבות המסמך המפרט
את הניקוד שקיבל מהאגודה לקידום החינוך.
ההרשמה לראויים לקידום תחל מתאריך ה 1.1.2021 -ותסתיים בתאריך ה.30.7.2021 -
מועמד שלא יציג את כל המסמכים הדרושים עד תאריך  ,30.7.2021לרבות ניקוד מהאגודה לקידום החינוך,
בקשתו לדיון לקבלה באפיק "ראויים לקידום" ,תידחה.
על המועמדים שימצאו "ראויים לקידום" לעמוד בדרישות הסף הבאות:
 .1להירשם לסמסטר א' -שנה א' לתואר ראשון.
 .2קיבלו לפחות  30נקודות באגודה לקידום החינוך.
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תהליך המיון והקבלה
•

מבין אלה שירשמו באפיק זה ,יתקבלו ללימודים המועמדים שימצאו ראויים לקידום
על-פי אמות המידה שהוגדרו ,נתוני הקבלה של המועמד (פסיכומטרי ,צמ"מ ,ציוני בגרות ,רמה
באנגלית) ,ועדות קבלה ,ראיונות ודרישות נוספות בהתאם לחוג המבוקש.

•

במקרים חריגים בהם מועמדים לא יוכלו להציג ניקוד מהאגודה לקידום החינוך ,מפאת גילם ,אולם
עומדים באמות המידה המתבססות על כללי האגודה לקידום החינוך ,יועבר המקרה לוועדת הקבלה
הכלל מכללתית שתידון בכל מקרה לגופו.

•

המכללה האקדמית עמק יזרעאל אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים שימצאו ראויים לקידום בעלי
הנתונים המפורטים לעיל .יתקבלו המועמדים בעלי הנתונים הטובים ביותר במסגרת "ראויים
לקידום".

•

מספר המתקבלים באפיק זה מוגבל ולא יעלה על  5%ממספר המתקבלים לחוג .החריגה כלולה במכסת
החריגים המותרת בכל חוג.

•

הלב:

החלטות

בנוגע

לקבלה

או

דחייה

יישלחו

בסוף

חודש

אוגוסט.

לתשומת

נוהלי הרישום למכללה האקדמית ובכללם מועדי הרישום ,מועדי הבחינה הפסיכומטרית ,מועדי הצגת
המסמכים ,והשלמת כל הדרישות לצורך קבלה ,חלים גם על הפונים בבקשה להתקבל כ"ראויים
לקידום" .למחלקות מסוימות נדרשים נתוני סף נוספים כגון :ראיונות ,רמה מסוימת באנגלית וכו' .גם
הנרשמים באפיק זה חייבים לעמוד בהם .מועמד שלא יענה על דרישות הסף של החוג המבוקש יידחה
מידית ,גם אם ביקש דיון באפיק זה.
נוהל ערעור
מועמד אשר קיבל הודעת דחייה רשאי לערער על החלטת ועדת הקבלה בתנאי שימציא אישורים נוספים או
נימוקים חדשים שלא הועלו קודם לכן בפני הועדה.
על המועמד לשלוח מכתב עם הנימוקים והאישורים הרלוונטיים למדור הרשמה וקבלת סטודנטים עד חודש
מיום קבלת הדחייה.
החלטת ועדת הערעורים תישלח על ידי מדור הרשמה למועמד בכתב.
החלטת ועדת הערעורים הינה סופית.
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תנאי קבלה חוגיים

החוג לכלכלה וניהול

תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

עמידה בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של  4יח"ל בציון  70לפחות או ברמה של  5יח"ל בציון 60
לפחות.

•

מועמדים בני  30ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 5-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  600לפחות
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  520לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  540לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  82לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
אפשרות ד':
עמידה ב 5יח"ל מתמטיקה בציון  75לפחות או  4יח"ל בציון של  80לפחות ומקצוע מורחב ריאלי  5יח"ל
בציון  75לפחות .המקצוע הריאלי יכול להיות פיזיקה /כימיה /ביולוגיה /כלכלה/מנהל עסקים/
אלקטרוניקה /מחשבים וכד'.
*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.
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החוג למערכות מידע ניהוליות

תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

עמידה בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של  4יח"ל בציון  75לפחות או ברמה של  5יח"ל בציון 70
לפחות.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  90לפחות ,בכפוף לראיון של ועדת
הקבלה החוגית.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  580לפחות.
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  540לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  560לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  83לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
אפשרות ד':
עמידה ב 5יח"ל מתמטיקה בציון  75לפחות או  4יח"ל בציון של  80לפחות ומקצוע מורחב ריאלי 5
יח"ל בציון  75לפחות .המקצוע הריאלי יכול להיות פיזיקה /כימיה /ביולוגיה /כלכלה/מנהל עסקים/
אלקטרוניקה /מחשבים וכד'.
* במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.

החוג לתקשורת

תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.
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•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  80לפחות ,פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א' :עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  580לפחות
אפשרות ב' :עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  480לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין
הבגרות לפסיכומטרי) של  500לפחות.
אפשרות ג' :עמידה בממוצע גולמי של  73לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים מהנדרש.

החוג לשירותי אנוש
תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  80לפחות ,פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית.

•

בתוכנית "אופק ניהולי" נדרשים תנאים נוספים על תנאי הקבלה :שנת ותק אחת במקום העבודה ,וגיל
 25לפחות.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  580לפחות.
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  500לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  510לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  78לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.
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החוג למדעי ההתנהגות

תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  85לפחות ,פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 4-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  570לפחות.
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  480לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  500לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  77לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.

החוג לפסיכולוגיה
תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ובוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,פטורים מן הבחינה הפסיכומטרית
ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  95לפחות ,בכפוף לראיון והחלטת
ועדת הקבלה החוגית.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  630לפחות.
אפשרות ב':
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עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  600לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  600לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  84לפחות בתעודת הבגרות או המכינה .כמו כן ,עמידה בציון של  80לפחות ב4-
יח"ל  ,או  5יח"ל בכל ציון עובר במקצוע האנגלית בתעודת הבגרות/מכינה ,או ציון של  134לפחות בבחינת
אמי"ר/ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.

החוג לקרימינולוגיה
תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  84לפחות ,פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  550לפחות.
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  500לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  510לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  80לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.
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החוג לחינוך
תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  90לפחות ,פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  570לפחות.
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  520לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  530לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  82לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.

החוג למדע המדינה
תכנית לימודים דו חוגית
תנאי קבלה
• עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.
• הצגת זכאות לתעודת בגרות או תעודת גמר מכינה.
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החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תכנית לימודים דו חוגית

תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  80לפחות ,פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  550לפחות.
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  500לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  510לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  78לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.

החוג הרב תחומי במדעי החברה
תכנית חד חוגית ,תכנית דו חוגית

תנאי קבלה
• עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.
•הצגת זכאות לתעודת בגרות או תעודת גמר מכינה.
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החוג הרב תחומי במדעי החברה
לתלמידי בית ספר גורן לתקשורת חזותית

תנאי קבלה

שלב א':
• עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.
•הצגת זכאות לתעודת בגרות או תעודת גמר מכינה.
שלב ב'
יום מבחנים בבי"ס גורן ,במהלכם יקבלו המועמדים עבודה להצגה בשלב ג'.
שלב ג'
ריאיון קבלה בבי"ס גורן .בריאיון יתבקשו המועמדים להציג תיק עבודות.
תיק העבודות יכלול מבחר עבודות ממוינות בתחומים הרלוונטיים.

החוג למנהל מערכות בריאות

תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,והנדסאים פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית ויתקבלו בכפוף לתנאי הקבלה הכלליים.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  90לפחות ,פטורים מן הבחינה
הפסיכומטרית.

ניתן להתקבל לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  580לפחות.
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  500לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  520לפחות.
אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  82לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
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במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.
תנאי קבלה לבעלי הסמכה בסיעוד
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.
עמידה בבחינת אמי"ר /אמירם (בחינת מיון באנגלית) בציון  185לפחות או בחלק של האנגלית בבחינה
הפסיכומטרית בציון  85לפחות המסווג לרמת בסיסי.
הכשרה מקצועית של  3שנות לימוד לפחות – תעודת הסמכה של משרד הבריאות.
גיליונות ציונים של ביה"ס לסיעוד.
מועמדים בשנתם השלישית בביה"ס לסיעוד ,המתקבלים במעמד "על תנאי" חייבים לעמוד בציון
פסיכומטרי  450לפחות והצגת תעודת בגרות מלאה.

החוג לסיעוד

תהליך ההרשמה
על כל מועמד שנרשם לחתום על טופסי הצהרת בריאות לתלמידי החוג לסיעוד .הטפסים נמצאים באתר
המכללה תחת הרשמה מקוונת .יש למלא ,לחתום ולשלוח אותם למדור הרשמה לא יאוחר מיום סיום
ההרשמה .מועמד שלא יעשה כך ,בקשתו לא תועבר לוועדת הקבלה והיא תידחה.
מועמד שלמד לימודים קודמים בבית ספר לסיעוד או בחוג לסיעוד עליו לדווח על כך ולחתום על טופס ויתור
סודיות .מועמד שלמד בעבר בחוג/בית ספר לסיעוד ולא הצהיר על כך במעמד ההרשמה ,והדבר יתגלה
בתהליך המיון ,יופסק תהליך המיון ובקשתו להתקבל תידחה.
כמו כן במידה ויתברר לאחר הקבלה לחוג ובמהלך הלימודים כי הצהרתו הייתה כוזבת ,הוא יופנה לוועדת
המשמעת של המכללה.
עם ההרשמה ישלח לבית המועמד אישור על הרשמתו .מועמדים שלא יציגו את כל המסמכים הדרושים עד
התאריך האחרון להרשמה בקשתם לא תטופל.
במהלך חודש יוני יערך תהליך מיון למועמדים ,ובסיומו ישוקללו הנתונים ל"ציון מועמד" ויתקבלו
המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר.
ההודעה על קבלה או דחייה תישלח לבית המועמד בסוף חודש יולי .2021
האקדמית עמק יזרעאל שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההרשמה.
ציון מועמד מורכב מהקריטריונים הבאים:
עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.
ציון  85לפחות בחלק האנגלי בפסיכומטרי או ציון  185לפחות בבחינת אמי"ר.
- 29 -

תנאי קבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

מועמדים בני  35ומעלה ,בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ובני העדה האתיופית רשאים להגיש
מועמדות לוועדת הקבלה ללא ציון בבחינה הפסיכומטרית.

ניתן להגיש מועמדות לחוג באחת מ 3-האפשרויות הבאות:
אפשרות א':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  600לפחות.
אפשרות ב':
עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  540לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  560לפחות.

אפשרות ג':
עמידה בממוצע גולמי של  90לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.
*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.
תנאי קבלה להסבת אקדמאים:
רשאים להגיש בקשה להתקבל בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע של  77לפחות .הקבלה מותנית במעבר תהליכי
מיון .על כל מועמד שנרשם למלא טופס (נמצא באתר המכללה) אימות המוסד האקדמי לזכאות לתואר .יש
לפעול להעברת האישור של המוסד האקדמי לזכאות לתואר ראשון באמצעות הטופס.

המחלקה לעבודה סוציאלית
מספר המתקבלים למחלקה מוגבל ולכן יתקבלו ללימודים המועמדים בעלי הנתונים המתאימים והטובים
ביותר מבין הנרשמים .ההרשמה תסתיים ב ( .31.5.2021למכללה שמורה הזכות להאריך את תקופת
ההרשמה).
תנאי קבלה
תנאים לקבלה אוטומטית
מועמדים שיעמדו באחד מן התנאים יוכלו להתקבל למחלקה ללא תהליך מיון.
• עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.
• עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  600לפחות ,בכפוף לזכאות לתעודת בגרות/מכינה.
- 30 -

•

עמידה בבחינה הפסיכומטרית בציון  560לפחות בשילוב של צמ"מ (ציון ממוצע משוקלל בין הבגרות
לפסיכומטרי)  580לפחות.

•

עמידה בממוצע גולמי של  90לפחות בתעודת הבגרות או המכינה.

תנאי קבלה לוועדת קבלה
מועמדים שיעמדו באחד מן התנאים הנ"ל יוכלו להגיש מועמדותם להתקבל למחלקה וידונו בוועדת הקבלה
•

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של המכללה האקדמית.

•

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר .

•

מועמדים שסיימו שנת לימודים אחת או שתיים במוסד אקדמי מוכר בתחומים שונים המצוינים בקבלה
האוטומטית בממוצע של  85לפחות.

•

מועמדים מעל גיל  , 35רשאים להגיש מועמדות ללא עמידה בבחינה הפסיכומטרית ובכפוף לזכאות
לתעודת בגרות.

•

בוגרי מכינת  +30של המכללה האקדמית עמק יזרעאל בממוצע של  90לפחות ,רשאים להגיש מועמדות
ללא עמידה בבחינה הפסיכומטרית.

*במקרים חריגים בכפוף להחלטת רשויות המכללה ,תידון קבלתם של מועמדים בעלי ציונים נמוכים
מהנדרש.
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נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשפ"ב הבחינה הפסיכומטרית
הבחינה הפסיכומטרית שהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) עורך היא בחינה אחידה ,והיא
משמשת מוסדות וחוגים רבים כתנאי לקבלה ללימודים .על פי נוהלי מוסדות הלימוד ,ציוני הבחינה
הפסיכומטרית תקפים לצורך קבלה ללימודים במשך שבע( )7שנים לפחות .לכן אין צורך לדחות את
הבחינה דווקא למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למוסד הלימודים.
הרשמה לבחינה
אדם רשאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שירצה ,ובכלל זה במועדים רצופים.
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית של מאל"ו היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד .הרשמה
למוסד לימודים איננה הרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ,והרשמה לבחינה איננה הרשמה
למוסד לימודים.
מועמד שנרשם ליותר ממוסד לימודים אחד ייבחן פעם אחת בלבד ,וציוניו יועברו למוסדות הלימוד
לפי בקשתו.
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית יכולה להיעשות באתר האינטרנט של מאל"ו ,www.nite.org.il ,או
באמצעות טופס הרשמה מודפס .לקבלת טופס הרשמה מודפס פנו בטלפון למחלקת ההפצה במרכז
הארצי לבחינות ולהערכה ( ,02-6759555שלוחה .)5
הנרשמים לבחינה חייבים בדמי בחינה ששיעורם עשוי להשתנות במרוצת השנה .שיעור התשלום ואופן
התשלום (וכן אופן משלוח הטופס למאל"ו בהרשמה באמצעות טופס מודפס) מפורטים בטופס
ההרשמה לבחינה .לפני מילוי טופס ההרשמה לבחינה יש לקרוא את נוהלי ההרשמה המופיעים באתר.
הכנה לבחינה
ממצאי סקרים עדכניים הראו כי את התועלת הרבה ביותר מהכנה לבחינה אפשר להפיק מעבודה
עצמית :עיון בחומר ההדרכה ,בחומרי תרגול והכנה ובבחינות בתנאי אמת ,והתנסות בהם .אתר
מאל"ו כולל את כל המידע הדרוש על הבחינה ,והוא מציג מבחר של שאלות לדוגמה בלוויית פתרונות
והסברים .כמו כן האתר כולל בחינות להתנסות ונספח המאפשר לנבחן לחשב אומדן של ציוניו בבחינה
ובכל אחד מהתחומים המרכיבים אותה .
חשוב לקרוא את חומרי ההכנה בעיון ולתרגלם כדי להכיר את הבחינה ולהתכונן אליה.
קורסים מקצועיים במתמטיקה ובאנגלית עשויים לתרום למי שחסר לו ידע בתחומים אלו.
החל מינואר  2019קיים קורס ההכנה מקוון לבחינה הפסיכומטרית במסגרת מיזם ישראל דיגיטלית
של המשרד לשוויון חברתי .הקורס פותח בליווי ובתמיכה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והוא
מוצע בחינם לכל דורש .ראו פרטים נוספים על הקורס המקוון.
מועדי הבחינה
הבחינות נערכות בארבעה מועדים בשנה )חורף ,אביב ,קיץ וסתיו( .כל נבחן יכול להיבחן פעם אחת
בלבד בכל מועד .להלן מועדיהן הקרובים של הבחינות:
מועד הבחינה
אביב 24-25.3.21
י"א-י"ב בניסן תשפ"א
קיץ  1.7.21כ"א בתמוז
תשפ"א
סתיו  1-2.9.21כ"ד-כ"ה
באלול תשפ"א
חורף  3,5.12.21כ"ט בכסלו ,א'
בטבת תשפ"ב

סיום ההרשמה
2.2.21
11.5.21

שפות הבחינה
עברית ,ערבית ,משולב/אנגלית ,רוסית,
צרפתית
עברית ,ערבית ,משולב/אנגלית ,רוסית,
צרפתית

6.7.21

עברית ,ערבית

11.10.21

עברית ,ערבית

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים )במו"ת( במועד הבחינה הרגילה או במהלך שלושת
השבועות שלאחריו.
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שימו לב :טופס ההרשמה צריך להתקבל במאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה למועד הבחינה שנרשמתם
אליו.

בטרם תבחרו את מועד הבחינה ,עליכם לברר אם מועד זה מתאים לדרישת מוסד הלימודים שאתם
מעוניינים להתקבל אליו .אנו ממליצים להיבחן במועד מוקדם ככל האפשר ולא לדחות את הבחינה עד
למועד האחרון לפני סגירת ההרשמה למוסדות הלימוד.
כדאי לוודא שמועד הבחינה הנבחר אינו מתנגש באירועים אחרים שאתם עתידים להשתתף בהם ,כגון
בחינות בגרות ,נסיעה לחו"ל ושירות מילואים.
לידיעתכם :הציון בבחינה אינו מושפע מנוסח הבחינה ,משפת הבחינה ,ממועד הבחינה או מקבוצת
הנבחנים שנבחנה באותו מועד .הציון בבחינה הוא בר-השוואה לציונים בכל המועדים ,השפות
והנוסחים.
מקום הבחינה
הבחינה הפסיכומטרית נערכת בכמה אזורים בארץ .במהלך ההרשמה תוכלו לבחור באיזה אזור תרצו
להיבחן ,וזאת בלי קשר למקום מוסד הלימודים שאליו אתם מעוניינים להתקבל.
שפות הבחינה
אפשר להיבחן באחת מחמש השפות האלה :עברית ,ערבית ,רוסית ,צרפתית ונוסח משולב/אנגלית.
כדאי להיבחן בשפה שהשליטה בה היא הטובה ביותר .נוסח משולב/אנגלית מיועד לנבחנים ששפת
אימם אנגלית ,וכן למי ששפת אימם אינה עברית ,אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר
משליטתם בשפות הבחינה האחרות .בנוסח זה הבחינה מוגשת באנגלית ובעברית ,ומילים נבחרות
מתורגמות לשפות האלה:
רוסית ,גרמנית ,איטלקית ,הונגרית ,אמהרית ,פורטוגלית ,הולנדית וספרדית.
בחינת ידע בעברית )יע"ל)
בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו הנבחנים בשפה שאינה עברית )ובכלל זה הנבחנים בנוסח
משולב/אנגלית( להיבחן גם בבחינת יע"ל המודדת את רמת ידיעותיהם בעברית .הציון בבחינת יע"ל
אינו נכלל בציון הבחינה הפסיכומטרית ,והוא מועבר למוסדות הלימוד בנפרד ממנו.
למיטב ידיעת מאל"ו ,לא כל המוסדות משתמשים בציון זה באותו האופן .במוסדות לימוד אחדים
הציון משמש לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ התלמידים בקורסי הכנה בעברית על פי רמתם,
ובאחרים הוא משמש גם כתנאי קבלה .יש מוסדות לימוד המחייבים את המועמדים בבחינה נוספת
בעברית .בדקו אם מוסדות הלימוד שנרשמתם אליהם דורשים מכם להיבחן בבחינת יע"ל .ציוני יע"ל
יועברו רק למוסדות המשתמשים בהם.
יש להמתין  35יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינת מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל ,בין
שתי היבחנויות ביעלנט ,או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט ,או להיפך).
אפשר להיבחן בבחינת יע"ל גם בלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית .מידע נוסף על בחינת יע"ל
מופיע באתר מאל"ו.
הנבחנים בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית לא יוכלו להבחן בבחינת יע"ל באותו מועד שבו הם
נבחנים בבחינה הפסיכומטרית .כל בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים בשפה שאינה עברית
מעניקה לנבחן את הזכות להיבחן בבחינת יע"ל אחת בתנאים מותאמים ללא תשלום ,וזאת החל
מהמועד העוקב .לאחר הבחינה הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב
המסביר כיצד להירשם לבחינת יע"ל בתנאים מותאמים««.
בחינות בחו"ל
הבחינה הפסיכומטרית נערכת גם במדינות אחדות בחו"ל ,וזאת בכפוף למספר הנרשמים באותן
מדינות .המעוניינים להיבחן בחו"ל יכולים לפנות ליחידה לבחינות חו"ל במאל"ו .בחו"ל לא נערכות
בחינות בתנאים מותאמים.

נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשפ"ב בחינת אנגלית –
מיון לרמות (אמי"ר)
מטרת הבחינה
המועמדים ללימודים גבוהים נדרשים להיבחן בבחינת אנגלית כדי לאפשר למוסדות שנרשמו אליהם
לעמוד על רמת ידיעותיהם בשפה האנגלית וכדי שיהיה אפשר לשבצם בקורסי חובה באנגלית או לפטור
אותם מהם.
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תוכן ומבנה הבחינה
הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית המתבטאת בקריאת קטעי טקסט
ובהבנתם .הבחינה מורכבת משלושה פרקים ,ובהם מופיעים סוגי השאלות האלה :השלמת משפטים,
ניסוח מחדש ,והבנת הנקרא.
הרשמה לבחינה
ההרשמה לבחינת המיון באנגלית היא הליך נפרד מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן
ההרשמה למוסדות הלימוד .ההרשמה יכולה להיעשות באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות
ולהערכה )מאל"ו( ,www.nite.org.il ,או באמצעות טופס הרשמה מודפס .לקבלת טופס הרשמה
מודפס פנו בטלפון למחלקת ההפצה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה ( ,02-6759555שלוחה .)5
הכנה לבחינה
כיוון שידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך יותר ,והבחינה בודקת בעיקר
שליטה בשפה ,אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח לקראתה .עם זאת ,למי שלא קרא חומרי קריאה
באנגלית כמה שנים כדאי לרענן את ידיעותיו באמצעות קריאת טקסטים בתקופה הסמוכה לבחינה.
כמו כן מומלץ להכיר היטב את המשימה העומדת לפניכם.
מועדי הבחינה

מועד הבחינה

סיום ההרשמה

אביב  24-25.3.21י"א-
י"ב בניסן תשפ"א

2.2.21

קיץ  1.7.21כ"א בתמוז
תשפ"א

11.5.21

סתיו  -21.9.21כ"ד-כ"ה
באלול תשפ"א
חורף  3,5.12.21כ"ט בכסלו ,א'
בטבת תשפ"ב

6.7.21

11.10.21

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים )במו"ת ( במועד הבחינה הרגילה או כבמהלך שלושת השבועות
שלאחריו.

שימו לב :טופס ההרשמה צריך להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד תאריך סיום ההרשמה.
אדם רשאי להיבחן בבחינת אמי"ר כמה פעמים שירצה ,ובכלל זה במועדים רצופים .עם זאת ,יש
להמתין  35יום לפחות בין היבחנות באמיר"ם להיבחנות באמי"ר )או להיפך(.
עם זאת יש לבדוק במוסד הלימוד אילו מועדי בחינה תקפים לשנת הלימודים הרצויה.

נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשפ"ב בחינת
ידע בעברית )יע"ל)

מטרת הבחינה
בחינת יע"ל היא בחינת ידע בעברית המיועדת לנבחנים ששפת אימם אינה עברית.
תוכן ומבנה הבחינה
הבחינה מורכבת משלושה פרקים ,ובהם מופיעים כל סוגי השאלות האלה :השלמת משפטים ,ניסוח
מחדש והבנת הנקרא ,ופרק נוסף ובו נדרש הנבחן לכתוב חיבור.
הרשמה לבחינה
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בבחינת יע"ל אפשר להיבחן בשתי דרכים:
 .1בהמשך לבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום)
כל אדם שנרשם לבחינה הפסיכומטרית בשפות שאינן עברית רשום אוטומטית לבחינת יע"ל
שתיערך מייד לאחר הבחינה הפסיכומטרית .במקרה זה אין צורך בתשלום נוסף עבור בחינת יע"ל .
 .2בנפרד מהבחינה הפסיכומטרית (בתשלום)
ההרשמה יכולה להיעשות באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו)
 ,www.nite.org.il,או באמצעות טופס הרשמה מודפס .לקבלת טופס הרשמה מודפס פנו בטלפון
למחלקת ההפצה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה ( ,02-6759555שלוחה .)5
מועדי הבחינה

מועד הבחינה
אביב  24-25.3.21י"א-
י"ב בניסן תשפ"א
קיץ  1.7.21כ"א בתמוז
תשפ"א
סתיו  1-2.9.21כ"ד-כ"ה
באלול תשפ"א
חורף  3,5.12.21כ"ט בכסלו ,א'
בטבת תשפ"ב

סיום ההרשמה

2.2.21

11.5.21

6.7.21

11.10.21

לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים )במו"ת( במועד הבחינה הרגילה או כבמהלך שלושת השבועות
שלאחריו.

שימו לב :טופס ההרשמה צריך להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עד תאריך סיום ההרשמה.
אדם רשאי להיבחן בבחינת יע"ל כמה פעמים שירצה ,ובכלל זה במועדים רצופים .עם זאת ,יש להמתין
 35יום לפחות בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט (או להיפך).עם זאת יש לבדוק במוסד הלימוד
אילו מועדי בחינה תקפים לשנת הלימודים הרצויה.

נספח למדריך לנרשם לשנה"ל תשפ"ב
מידע נוסף

מקום הבחינות
בחינות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה נערכות בכמה אזורים בארץ .במהלך ההרשמה תוכלו לבחור
באיזה אזור תרצו להיבחן ,וזאת בלי קשר למקום מוסד הלימודים שאליו אתם מעוניינים להתקבל.
רמייה בבחינה
כל מעשה המשבש את הוגנות ציוני הבחינה כגון העתקה בבחינה או התחזות ,הוא מעשה רמייה.
רמייה עשויה לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים,
המתאימים יותר להתקבל .למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ,ושמורה לו הזכות למנוע מאדם
להיבחן או לפסול את בחינתו אם ביצע מעשה הפוגע לפי שיקול דעת מאל"ו בסודיות הבחינה או
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בשימוש בתוצאותיה ,או אם יש חשד כי ציוניו בבחינה אינם משקפים נאמנה את יכולתו .לתשומת
ליבכם :התחזות )כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו( היא עבירה פלילית .חשד לעבירה
כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.
בחינה בתנאים מותאמים
מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה הנערכת בתנאים מותאמים .בחינה זו נערכת
רק בארץ.
בחינה בתנאים מותאמים נערכת לצד כל מועד בחינה רגילה או בתוך שלושה שבועות מכל מועד כזה.
הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים שאושרה להם בחינה בתנאים מותאמים.
מועמדים עם מגבלה המצריכה לדעתם בחינה בתנאים מותאמים (מגבלה רפואית ,פיזית או
פסיכיאטרית ,וכן לקות למידה או קשב) יכולים לקבל הסבר על תהליך ההרשמה ומסמכים נדרשים
באתר מאל"ו .www.nite.org.il,
מועמדים שמגבלה גופנית (כגון היריון מתקדם ,משקל עודף רב ,שימוש בכיסא גלגלים וכדומה) מונעת
מהם להיכנס לכיתה רגילה ולשבת בה ,או לשבת בכיסא בעל מסעד לכתיבה ,רשאים להגיש בקשה
לתנאים מותאמים.
מוסדות הלימוד שיקבלו את ציוני הנבחנים שנרשמו אליהם יהיו רשאים לקבל גם מידע על התנאים
שבהם נערכה הבחינה.
העברת הציונים
בתוך  45יום ממועד הבחינה ,סמוך למועד העברת הציונים למוסדות הלימוד ,יוכלו הנבחנים לברר את
ציוניהם באזור האישי באתר מאל"ו באינטרנט  ,www.nite.org.il,לפי פרטים אישיים מזהים :מספר
תעודת זהות או דרכון זר (שבאמצעותו נרשמו לבחינה) וסיסמתם האישית .כמו כן יישלחו ציונים
לכתובת הדואר האלקטרוני שלהם .אם התנגדו לכך ,יישלחו הציונים לביתם בדואר ישראל.
כמו כן יועברו הציונים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,לאוניברסיטת בר-אילן ,לאוניברסיטת חיפה,
לאוניברסיטה העברית בירושלים ,לאוניברסיטת תל-אביב ולטכניון ,וכן למוסדות אחרים שסימן
המועמד כשנרשם לבחינה.
הזמנה לבחינה חוזרת
בעת חישוב הציונים מאל"ו עורך בדיקות שגרתיות שמטרתן להבטיח כי ציוני כל נבחן משקפים את
יכולתו נאמנה .בין השאר מבצע מאל"ו בדיקה סטטיסטית של הדמיון בין דפי התשובות של נבחנים.
לעיתים בדיקות אלו מעלות ממצאים חריגים ,הנובעים למשל מחוסר עקביות או מבעיות טכניות
ומעוררים קושי בהערכת הציון.
בכל מקרה שמתעורר קושי בהערכת הציון או עולה ספק בנוגע לתוצאות הבחינה ,הנבחן מוזמן לבחינה
חוזרת במשרדי מאל"ו בירושלים ,וציונו מוקפא עד לקבלת החלטה בעניין .רק לאחר הבחינה החוזרת
ובהתאם לממצאים יחליט מאל"ו על אופן המשך הטיפול במקרה.
בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת לנבחנים הנוגעים בדבר בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה ,אך
היא עשויה להישלח אליהם גם במועד מאוחר יותר.
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הוראות המכללה האקדמית
הוראות המכללה האקדמית עמק יזרעאל ותקנותיה נתונות לשינויים בידי הגופים המוסמכים .כל שינוי
שייעשה במרוצת השנה יחול על כל התלמידים או על חלקם ,הכל על פי העניין ,מבלי שתוטל אחריות או
חבות כלשהי על המכללה בקשר לכך.
מוסדות המכללה האקדמית יהיו רשאים ,לפני תחילת שנת הלימודים או במשך שנת הלימודים ,לקבל
החלטה להפעלה חלקית של המכללה האקדמית או לסגירתה לחלוטין ,לביטול שירות ,חוג ,מגמה ,מסלול,
חטיבה כלשהם ,לתקופה כלשהי ,מחמת נסיבות בלתי צפויות ו/או אילוצים ענייניים ו/או תנאים מיוחדים
שאינם תלויים במכללה האקדמית ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלשהי של המכללה
האקדמית כלפי תלמידיה.
הנהלת המכללה האקדמית שומרת לעצמה זכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים וברשימת השיעורים,
וכן להודיע על ביטול קורסים ,בהם יהיה מספר קטן של נרשמים.
נתקבלה החלטה כאמור ,תודיע על כך המכללה האקדמית לתלמידיה הנוגעים בדבר ,בציון התוצאות
הנובעות מן ההחלטה.
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