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  2019אפריל 

 
 תשפ"א –תנאי קבלה מכינות 

 
 

  
 שם המכינה 

 
 תנאי קבלה    
 

 
 מכינת יום 

 
 : אפשרות א'

 יח"ל בציון  7מעל  -תעודת בגרות חלקית
 עובר או זכאות לבגרות.

  לפחות או מבחן  450מבחן מימ"ד בציון
 לפחות. 420פסיכומטרי בציון 

  לפחות בחלק האנגלית  70אנגלית :ציון
 סיכומטרי או במבחן אמי"ר/םשל הפ

 :מועמדים שלמדו בבית ספר בו   עברית
 111ציון  ,שפת ההוראה לא הייתה עברית

לפחות   96ט או ציון "לפחות ביע"ל/יעלנ
  .במבחן סיווג של המכינה

ומעלה במבחן סיווג עברית  60מציון 
קבלה על תנאי , חובת לימוד עברית 

 שעתיים שבועיות וקבלת ציון) אקדמית 
 ( 70עובר 

 : אפשרות ב'
 יח"ל בציון  7מעל  -תעודת בגרות חלקית

 עובר או זכאות לבגרות.
  מעבר בחינת מיון של המכינה

 האוניברסיטאית.
 

 : אפשרות א'  )בתוך מכינת יום(כיתת מדעים 
 יח"ל בציון  7מעל  -תעודת בגרות חלקית

 עובר או זכאות לבגרות.
  לפחות או מבחן 550מבחן מימד בציון 

 .לפחות 500פסיכומטרי בציון 
  לפחות בחלק האנגלית  70אנגלית :ציון

 של הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר/ם

 :מועמדים שלמדו בבית ספר בו   עברית
 111ציון  ,שפת ההוראה לא הייתה עברית

לפחות   96ט או ציון "לפחות ביע"ל/יעלנ
  .במבחן סיווג של המכינה

ומעלה במבחן סיווג עברית  60מציון 
קבלה על תנאי , חובת לימוד עברית 

וקבלת ציון   שעתיים שבועיות)אקדמית
 ) 70עובר 

 :אפשרות ב'
 יח"ל בציון  7מעל  -תעודת בגרות חלקית

 עובר או זכאות לבגרות.

  מעבר בחינת מיון של המכינה
 האוניברסיטאית.

 
 שוות הודתעודת בגרות מחו"ל או תע  מכינת עולים

 ערך
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  לפחות בחלק האנגלית  70אנגלית :ציון
 של הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר/ם

 סיום אולפן א' לפחות 
  במבחן סיווג  50עברית: קבלת ציון

  .עברית במכינה
  מותנה  ,קבלה על תנאי 50מתחת לציון

 באישור רכזת אקדמית
 ומעלה 30גיל               + 30מכינת 

 
 


