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 2023ינואר 
 

 בחינת פטור בסוציולוגיה
 לימודי משפחהבעבור מועמדים לתכנית התואר השני 

 
בה הודעה, שלח לך תוך חמישה ימים י, תהלימודים בתואר שני בהמשך להודעת הקבלה לתכנית

 נט".-למערכת ה"מידעוסיסמא תקבל שם משתמש 
 להיבחן. בה יך להירשם ולשלם עבור בחינת הפטור שנדרשתבמערכת זו על

 נט מתבצעת בניתוב הבא:-מידעהכניסה למערכת 
הרשמה לבחינות   כניסה מערכת המידע נט  נט-מידע  סטודנטים  אתר המכללה

 רישום לבחינת פטור.  מיוחדות
  .לחץ כאן קישור ל

 .)יש להזין את שם המשתמש והסיסמא שנשלחו אלייך במייל נפרד(
 helpdesk@mta.ac.il :למחשוב במיייחידת הלבמידה ולא קיבלת קישור אנא פנה 

 
 הבחינות מבניהם יש לבחור את תאריך הבחינה הרצוי לך:להלן תאריכי 

 
 שעה יום תאריך

 16:00 שלישי 02.05.2023

 16:00 רביעי 02.08.2023

 16:00 רביעי 06.09.2023
 

 לפחות. 60 –ציון עובר בבחינה  לתבקתנאי למעבר הבחינה הינו 
 במידה ולא עברת את הבחינה, עליך להיכנס שוב לקישור ולהירשם לבחינה נוספת.    

 ניתן להירשם עד לחמישה ימים לפני מועד הבחינה.
 ₪. 105התשלום עבור היבחנות בכל מועד בחינה הוא 

      
עד    ולהודיע על כך MYMTAט לנלפתוח פניה במידע סטודנט שלא יגיע לבחינה מתבקש 

לחמישה ימים לפני מועד הבחינה ולציין את המועד האחר בו הוא מעוניין להיבחן, התשלום 
 יועבר למועד החדש בו יבחר הסטודנט להיבחן. 

=< להקיש שם  כאןנט, לקישור לחץ -למידע סלהיכנ פתיחת פנייה מתבצעת באופן הבא:
<< לבחור פניה חדשה  MYMTA -משתמש וסיסמא =< לאחר הכניסה למערכת יש להיכנס ל 

לאחר בחירת הנושא, יש לכתוב  =< לבחור את נושא הפניה מתוך הרשימה שמופיעה לכם =<
ניתן לצרף  על כפתור "בצע" המופיע בתחתית. את המלל הרצוי ולשלוח את הפניה ע"י לחיצה

נוספים.  במקרה הצורך ניתן לצרף קבצים ," כפתור "בחר קובץ"י לחיצה על קובץ לפניה ע
יישלח אליכם שובר לתשלום עבור הקורס. את התשלום  לאחר פתיחת הפניה וסיום הטיפול

 יש לבצע בבנק הדואר.

( לא יינתן החזר גבמידה והסטודנט לא מעונין להיבחן במועד חליפי בשנת לימודים זו )תשפ"
 יה ניתן להעביר את התשלום לשנה הבאה. כספי ולא יה

 ביום הבחינה. יש להצטייד בתעודה מזהה
 יודגש כי ההכנה לבחינה הינה באחריות המועמד בלבד והאקדמית אינה מקיימת קורס הכנה

 .לבחינה
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 בברכה,
 נור חאג 

 אחראית מכינות
 טרום אקדמיים ולימודים

https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
mailto:helpdesk@mta.ac.il
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
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 בחינת פטור:
 מבוא לסוציולוגיה

 
 :נושאי הלימוד לבחינה

 
 
 
 
 
 
 
 

 יסודות הסוציולוגיה Iחלק 

 הפרספקטיבה הסוציולוגית 

 המחקר הסוציולוגי 
 

 יסודות החברה IIחלק 

 תרבות, חברה, חיברות 

 אינטראקציה חברתית בחיי היום-
 יום

 קבוצות וארגונים 

 סטייה 
 

 

 שוויון חברתי-אי IIIחלק 

 ריבוד חברתי 

 גזע ואתניות  

 מין וג'נדר 
 

 מוסדות חברתיים IVחלק 

 פוליטיקה וממשל 

 חינוך 
 

 
 

 
 

 א באתר המכללה בחיפוש המילה 'פטור' בשורת החיפוש.וצלמבחינות לדוגמה ניתן 
 

 .כאן. כל המידע אודות בחינת הפטור ניתן למצוא
 
 
 
 

 בהצלחה!

 מבוא לסוציולוגיה:
 מתוך הספר "סוציולוגיה" של 

 האוניברסיטה הפתוחה
 מחבר: ג'ון ג'. משוניס

 מהדורה שישית

https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/management_and_economy/Pages/Godxq.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/management_and_economy/Pages/Godxq.aspx

