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 ז' באדר תשע"חבס"ד, 
 2018 בפברואר 22 

 14876קד"א 
 
 

 לכבוד
 

 פאול )משה( ללוש-פרופ' ז'ון
 ראש המחלקה לכימיה

 
 שלום וברכה,

 
 הנדון: מכינה ייעודית למדעי החיים

 
החל משנה"ל תשע"ו, אוניברסיטת בר אילן מקיימת בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב, מכינות ייעודיות 

 במסגרת המכינה הקדם אקדמית של האוניברסיטה. 
מטרת המכינות הללו להוות חלופה לתעודת בגרות בקבלה לאקדמיה בשלושה מוסדות: אוניברסיטת בר אילן, 

 העברית. אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטה 
 
כניות הלימודים במכינות הללו מאושרות על ידי המל"ג וכוללות מקצועות לימוד ברמה אקדמית גבוהה ת

, המעשירות את הלומד ומעניקות לו כלים ומיומנויות אקדמיות ש"ש לאורך שנה אקדמית 32-38בהיקף של 
ומדעים מדויקים, מדעי הטבע לקראת כניסתו לאקדמיה. מסלולי הלימוד מתמקדים בשלושה תחומים: הנדסה 

כניות הלימודים(. הקבלה למחלקות הפקולטה למדעי החיים מתאפשרת )מצ"ב פירוט ת ומדעי החברה והרוח
 הן ממסלול מדעי החיים והן ממסלול מדעים מדויקים.

 
 73תלמידים, מתוכם  349תשע"ז היו מוצלחות מאוד, ומספר הבוגרים שסיימו אותן עומד על -שנה"ל תשע"ו ו

 אילן.-תלמידים החלו לימודיהם באוניברסיטת בר
 

 אביב ולאוניברסיטה העברית. -נכון להיום, תעודת המכינה הייעודית מוכרת בקבלה לאוניברסיטת תל
תעודת המכינה הייעודית תהיה מוכרת מתקיים בימים אלה תהליך של הכרה הדדית, שבסופו מל"ג, ת הבהנחיי

, אוניברסיטה העבריתהטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, יברסיטאות: האונאקדמיה בכלל הדדית בקבלה ל
 ואריאל. חיפה אוניברסיטת

 
 :בתום מסלול לימודי המכינה הייעודית לאקדמיהקבלה 

 הקבלה ללימודי התואר הינה על סמך ממוצע תעודת המכינה ולא תעודת הבגרות. .1

מאחר ושנת הלימודים במכינה הייעודית הינה אינטנסיבית וברמה אקדמית גבוהה,  –פסיכומטרי  .2
)מדיניות מתן בונוס  לבוגרי המכינה הייעודית בציון הפסיכומטריבונוס  מחלקות רבות מעניקות

 בפסיכומטרי נהוגה גם במוסדות אקדמיים אחרים(.

 קה ו/או פיזיקה.להציב רף מינימלי בציוני המכינה במתמטי חלק מהמחלקות בחרו .3
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ובבדיקה של כימיה, מחלקה לבנושא תנאי הקבלה ל 19.2.18בתאריך  בפגישה שהתקיימה עם ד"ר רחל פרסקי

 עלתה ההצעה שלהלן:הערכת סיכויי הקבלה, 
 

 .525מינימום פסיכומטרי  .1

 נקודות בציון הפסיכומטרי. 50מתן בונוס של  .2

 יח"ל. 4ומעלה במתמטיקה  80ציון  .3
 
 

 .על תנאי הקבלה המפורטים לעיל נודה לאישורך
 

 בתודה על שיתוף הפעולה.
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                              

                                                                            
 גיל אפשטייןפרופ'                                                                  

 ראש המערך לתכניות ייעודיות                                           
 
 
 
 
 

 העתק: 
 פרופ' מרים פאוסט, רקטור האוניברסיטה.

 מנון אלבק, סגן הרקטורפרופ' א
 ם מדויקים.דיקן הפקולטה למדעי ריצ'ארד ברקוביץ,פרופ' 

 מינהל המערך לתכניות ייעודיות, ראש גב' שרית בן משה
 גב' קציעה לוי, רמ"ד קבלת תלמידים

 , מנהלת המכינות הקדם אקדמיותתהילה מימוןגב' 
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