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  2019 מרץ                

 הדרך אל התואר

 ת הלימוד: יכומטרי למעוניינים ללמוד בתוכניפס מחליפתמכינה 
 ההתנהגות וחברה פוליטיקהמדעי 

 
 מידע כללי

 יפו,-אביב-תל אקדמיתהתואר הראשון במדעי ההתנהגות בלתוכנית מיועדת למועמדים  מכינהה .1

 .יהוו תחליף לציון הפסיכומטרי שציוניהבעלי תעודת בגרות, 

נושאים בסיסיים : קורסים הבאיםב ללימודי התואר הראשון,יילמדו קורסי הכנה  מכינהבמסגרת ה .2

לפסיכולוגיה ומבוא  אקדמיים בטקסטים עיון, אנגלית ברמה אקדמית, במתמטיקה וסטטיסטיקה

 .המפורטיםועבודות מסכמות בקורסים מבחנים  יתקיימו בתום המכינה. א'

  בקמפוס  9:00בשעה  06.10.2019  'א ביוםבאנגלית יתקיים מבחן סיווג לקביעת הרמה  .3

האקדמית. מבחן זה מיועד למועמדים ללא רמת אנגלית שנקבעה ע"י פסיכומטרי / מבחן אמי"ר / 

אמיר"ם. סטודנטים שיסווגו לרמת "פטור" באנגלית ילמדו את הקורס אנגלית ברמת "מתקדמים 

 ב".

תהייה רשאית להפסיק בכל עת את ההרשמה אקדמית ולפיכך המוגבל  מכינההמקומות במספר  .4

 אליה.

 מלי של נרשמים. פתיחת המכינה מותנית במספר מיני .5

אינה אחראית  אקדמיתבלבד. ה  יפו-אביב-תקפה להגשת מועמדות לאקדמית תל מכינהה .6

 .זו במוסדות אחרים מכינהלקבלת מועמדים על בסיס 

 שנים בלבד. 5-להמכינה תקפה  .7

 ניתן ללמוד את המכינה פעם אחת בלבד ואין אפשרות להירשם אליה פעם נוספת. .8

 .הנרשמים מותנת במספרבחברה פוליטיקה  התוכניותפתיחת  *

 

 :למכינה תנאי קבלה

 .תעודת בגרות מחו"ל השקולה לתעודת בגרות ישראלית/זכאות לתעודת בגרות ישראלית .1

 לפחות. 85ממוצע בגרות של  .2

 יחידות לימוד לפחות. 4 בהיקף בבגרות באנגלית( 55ציון עובר ) .3

   .יחידות לימוד לפחות 3 ף בבגרות במתמטיקה בהיק (55עובר )ציון  .4

 בחינה הפסיכומטרית / מבחן מיון פנימי.הסיווג רמת אנגלית עפ"י בחינת אמי"ר / אמיר''ם /  .5

 

 : במדעי ההתנהגות תנאי קבלה לתוכניות הלימודים

הקורסים שנלמדו במסגרת בשקלול לפחות  83ציונים של  ממוצע -למועמדים למדעי ההתנהגות  .1

 לפחות( בכל אחד מהקורסים. 60ינה וציון עובר )המכ

לפחות בשקלול הקורסים שנלמדו במסגרת  80ממוצע ציונים של  - לחברה פוליטיקהלמועמדים  .2

 לפחות( בכל אחד מהקורסים. 60המכינה וציון עובר )

 :מועדי המכינה 

 03.11.2019-03.01.2020: המכינה תאריכי

 במהלך השבועיים הראשונים לאחר סיום המכינה.  יתקיימו הבחינות
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 :הלימוד ימי

מערכת שעות מפורטת תפורסם בהמשך. המכללה שומרת  ימים בשבוע. 4או  3ע"פ הלימודים יתקיימו 

 לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף את ימי הלימוד בהתאם לצורך. 

 יתבצע ע"י המכללה.  הרישום לקורסים

 

 :הקורסים במכינה

  שעות בשבוע 7      נושאים בסיסיים במתמטיקה

  שעות בשבוע 9        אנגלית ברמת בסיסי

 שעות בשבוע 6    מתקדמים ב'א'/אנגלית ברמת מתקדמים 

  שעות בשבוע 6                      **הלמיד כישורי

 בשבוע שעות 6              *א' לפסיכולוגיהמבוא 

 

 בסיום המכינה: מועדי הבחינות

 יפורסמו בהמשך.

 

 עלות המכינה:

 מוחזרים בשום מקרה.עבור ערכת הרישום( אינם ₪  80)כולל תשלום בסך ₪  495 –עלות דמי רישום  

 ₪. 5200 –עלות המכינה 

 

שריון מקום במכינה יובטח עקב הביקוש הגדול למכינה ומספר המקומות המוגבל,  :לתשומת לבך

 .תשלום מלא של שכ"ל בתאריך הנדרש )המועד הנקוב על השובר(רק לאחר 

 

 נוהל ביטול והפסקת לימודים:  

 ששולם עבור המכינה )מלבד דמי הרישום(.החזר מלא של שכ"ל  10.10.2019ביטול עד 

  20%תשלום של  -27.10.2019ועד  11.10.2019 -ביטול מ

  50%תשלום של  -07.11.2019ועד  28.10.2019 -ביטול מ

 תשלום מלא. -08.11.2019 -ביטול מ

 

  בגין אי השתתפות בשיעורים. שכ"ללא תתקבל כל פניה על החזר 

 דואר נהל סטודנטים בלמול הרשמה יש להעביר בכתב כל הודעה על הפסקת לימודים וביט

 meitalbl@mta.ac.ilאלקטרוני: 

 

 בבחינות התאמות והקלות

נהל מ דוחות אבחון עדכניים יש למסור למזכירות האקדמית.התאמות והקלות יינתנו בהתאם לנהלי 

 סטודנטים.

 

 נוכחות בשיעורים

תהייה רשאית להפסיק את  אקדמיתסטודנט שייעדר משיעורים, ה הנוכחות בשיעורים הינה חובה.

 לימודיו במכינה.

 ומעלה. 75שיקבלו במבחן ציון ללומדים מדעי ההתנהגות קורס זה יוכר בתוכנית הלימודים לתואר ראשון *
 .75כקורס כללי בציון סופי של  חברה פוליטיקה*קורס זה יוכר בתכנית הלימודים לתואר ראשון ללומדים 

 .80בציון סופי של  פוליטיקה-חברה**קורס זה יוכר בתכנית הלימודים לתואר ראשון ללומדים 


