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 2022 נובמבר              

 הדרך אל התואר

 : יםת הלימודיכומטרי למעוניינים ללמוד בתוכניפס מחליפתמכינה 
  פסיכולוגיהתואר ראשון ב

 
 

 מידע כללי

בעלי תעודת  יפו,-אביב-תל אקדמיתבפסיכולוגיה התואר הראשון בלתוכנית מיועדת למועמדים  מכינהה .1
 .יהוו תחליף לציון הפסיכומטרי שציוניהבגרות, 

נושאים בסיסיים : קורסים הבאיםב ללימודי התואר הראשון,יילמדו קורסי הכנה  מכינהבמסגרת ה .2
מבחנים  יתקיימו בתום המכינה. לפסיכולוגיהומבוא  כישורי למידה, אנגלית ברמה אקדמית, במתמטיקה

 המפורטים.ועבודות מסכמות בקורסים 
 עד חודש לפני תחילת המכינה. באנגלית נדרשים להיבחן בבחינת  אמי"ר או אמיר"םמועמדים ללא רמה  .3

 הבחינות יתקיימו במרכזי בחינות של מאל"ו )המרכז הארצי לבחינות ולהערכה(.
 .  לינק לרישום לבחינה להלן

 סטודנטים שיסווגו לרמת "פטור" באנגלית ילמדו במכינה את הקורס אנגלית ברמת "מתקדמים ב". 
שנבחנו בבחינת הבגרות בשפה השונה מעברית נדרשים להיבחן בבחינת יע"ל או יע"ל נט )בחינת ידע  מועמדים .4

 .95בעברית( עד חודש לפני תחילת המכינה ולהציג ציון של לפחות 
 במרכזי בחינות של מאל"ו )המרכז הארצי לבחינות ולהערכה(.הבחינות יתקיימו 

 .קישור לבחינהלינק להלן 
 תהייה רשאית להפסיק בכל עת את ההרשמה אליה.אקדמית ולפיכך המוגבל  מכינהמספר המקומות ב .5
 מלי של נרשמים. מותנית במספר מיניפתיחת המכינה  .6
 יפו  בלבד. האקדמית אינה אחראית לקבלת מועמדים -אביב-המכינה תקפה להגשת מועמדות לאקדמית תל .7

 .על בסיס מכינה זו במוסדות אחרים
 שנים בלבד. 5-המכינה תקפה ל .8
 ניתן ללמוד את המכינה פעם אחת בלבד ואין אפשרות להירשם אליה פעם נוספת. .9

הביקוש הגדול למכינה ומספר המקומות המוגבל, שריון מקום במכינה יובטח רק לאחר תשלום מלא של עקב  .10
 שכ"ל בתאריך הנדרש )המועד הנקוב על השובר(.

 
 :למכינה תנאי קבלה

 זכאות לתעודת בגרות ישראלית/תעודת בגרות מחו"ל השקולה לתעודת בגרות ישראלית. .1
 לפחות. 88ממוצע בגרות של  .2
 יחידות לימוד לפחות. 4( בבגרות באנגלית בהיקף 55) ציון עובר .3
 (. 55) יח"ל במתמטיקה בציון עובר 4/5או  יחידות לימוד לפחות 3 ףבבגרות במתמטיקה בהיק 70ציון  .4
 סיווג רמת אנגלית עפ"י בחינת אמי"ר/אמיר"ם/בחינה פסיכומטרית , נידרש להציג עד תחילת המכינה.  .5
לפחות בבחינת ידע בעברית )יע"ל(  95הבגרות בשפה השונה מעברית יידרשו להציג ציון מועמדים שנבחנו בבחינת  .6

 עד תחילת המכינה.
 

 : בפסיכולוגיהתנאי קבלה לתוכניות הלימודים 
לפחות בשקלול הקורסים שנלמדו במסגרת המכינה, לפי המשקלות הבאים: נושאים  83ממוצע ציונים של  .1

 .20%, כישורי למידה 20%, אנגלית )כל הרמות( 30%לפסיכולוגיה , מבוא 30%בסיסיים במתמטיקה 
 לפחות( בכל אחד מהקורסים. 60ציון עובר ) .2
 הממוצע המתקבל בסיום המכינה הוא ממוצע סופי ולא ניתן לערער עליו. .3
.משקלות הקורסים יכולים להשתנות לפי שיקול דעת המכללה 
 

 :מועדי המכינה 
 21.5.23-18.8.23תאריכי המכינה: 

 הבחינות יתקיימו במהלך השבועיים הראשונים לאחר סיום המכינה. 
 

 :ימי הלימוד

https://www.nite.org.il/other-tests/amiram/registration-for-the-test/
https://www.nite.org.il/other-tests/amiram/registration-for-the-test/
https://www.nite.org.il/other-tests/hebrew-proficiency-tests/
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 מערכת שעות מפורטת תפורסם בהמשך. . ימים בשבוע 5או  4 הלימודים יתקיימו ע"פ
 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף את ימי הלימוד בהתאם לצורך. 

 הרישום לקורסים יתבצע ע"י המכללה. 
 
 
 
 
 :הקורסים במכינה  

 שעות בשבוע 7      נושאים בסיסיים במתמטיקה
 בסיסי טרום אנגלית ברמת

        ברמת בסיסיאנגלית 
 שעות בשבוע 8
 עשעות בשבו 8

 שעות בשבוע 5    אנגלית ברמת מתקדמים א'/מתקדמים ב'
 שעות בשבוע 6                       למידה  כישורי

 שעות בשבוע 6      מבוא לפסיכולוגיה  
 

 מועדי הבחינות בסיום המכינה:
 בלבד בכל קורס. מועד בחינה אחדיתקיים 

 .9:00בשעה  20.8.2023בחינה באנגלית )בהתאם לרמה שנלמדה( תתקיים ביום ד' 
 .9:00בשעה  25.8.2023בחינה בנושאים בסיסיים במתמטיקה תתקיים ביום ג'  

 .9:00בשעה  30.8.2023לפסיכולוגיה  תתקיים ביום ג' בחינה במבוא 
 בקורס כישורי למידה תהיה עבודה מסכמת.

 
 

 עלות המכינה:
 עבור ערכת הרישום( אינם מוחזרים בשום מקרה.₪  80)כולל תשלום בסך ₪  500 -עלות דמי רישום 

 ₪. 6,500 –עלות המכינה 
 

את הזכות לבטל, ללא הודעה מוקדמת, את קבלתו של מי יפו שומרת לעצמה -אביב-האקדמית תלבך: ילתשומת ל
 .שלא שילם את התשלום אודות המכינה במועד הנקוב על גבי השובר

 נוהל ביטול והפסקת לימודים:  
 החזר מלא של שכ"ל ששולם עבור המכינה )מלבד דמי הרישום(. 28.4.23ביטול עד 

  20%תשלום של  30.4.23-14.5.23-ביטול מ
  50%תשלום של  15.5.23-24.5.23 -ביטול מ
 תשלום מלא. - 25.5.23 -ביטול מ

 

  החזר שכ"ל בגין אי השתתפות בשיעורים. יינתןלא 

  דואר אלקטרוני:בת המכינה נהללמכל הודעה על הפסקת לימודים וביטול הרשמה יש להעביר בכתב 
 trom@mta.ac.il. 

 
  :בבחינות לסטודנטים עם לקויות למידה / מוגבלויות תפקודיותהתאמות 

 . להלן מידע מפורט באתר המכללה –התאמות בבחינות יינתנו בהתאם לנהלי האקדמית 
תלמידי המכינה רשאים להעביר אבחונים מתקופת התיכון לצורך קבלת התאמות "זמניות" לתקופת המכינה בלבד. 

אחראית נגישות בכתובת דוא"ל:  -גלעד -)סרוק( ללילך קלי PDFיש לצרף ולשלוח את האבחון כקובץ 
dean@mta.ac.il  202320.7.לא יאוחר מתאריך. 

 
:נוכחות בשיעורים  

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

 בכל נושא, תמיד נשמח לעזור. 9802700-03או בטלפון  trom@mta.ac.ilניתן לפנות למייל 

mailto:trom@mta.ac.il
https://applicants.mta.ac.il/tests/
https://applicants.mta.ac.il/tests/
mailto:dean@mta.ac.il
mailto:trom@mta.ac.il
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 בהצלחה! 
 מכינת אחראית

 ולימודים טרום אקדמיים

 


