
קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית
למה פסיכומטרי?

הבחינה הפסיכומטרית נערכת ע“י המרכז הארצי לבחינות והערכה. מוסד 
זה הוקם ע“י ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל במטרה ליצור כלים למיון 
מועמדים להשכלה גבוהה. הבחינה הפסיכומטרית אינה כלי מיון מושלם, 
אליה  להתכונן  ולכן חשוב  העיקרי,  המיון  כלי  עדיין  היא  זאת,  עם  יחד  אך 

ברצינות ובהשקעה רבה ככל האפשר.

מה בודקת הבחינה הפסיכומטרית?
הבחינה מודדת כשרים בשלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית 
ואנגלית. בשלושת התחומים נבדקים כישורים הדרושים להצלחה אקדמית. 
ציון הבחינה באנגלית מהווה גם מדד למספר הקורסים והרמה בה תוכלו 

להשתלב בקורסי האנגלית האקדמיים עד לרמת הפטור.

מהו מבנה הבחינה?
אינו  הפרקים  סדר  תחום(.  בכל  שלושה  עד  )שניים  פרקים   8 בבחינה 
- שניים מכל  יכול להשתנות מבחינה לבחינה. שישה פרקים  והוא  קבוע 
להבטיח  מיועדים  נוספים  ושניים  ציון הבחינה  לקביעת  תחום- משמשים 
את איכות הבחינה, הגינותה ותוקף הציונים שבה. כל השאלות הן “שאלות 
ברירה“. לכל שאלה כמה אפשרויות תשובה ומתוכן יש לבחור את התשובה 
המתאימה ביותר. הציון בבחינה נע בין 200 ל-800 והוא תקף ל-7 שנים 
לפחות. ציון חדש בבחינה יכול לשפר בלבד, היות שהציון הנחשב הוא הציון 

הגבוה מכלל הציונים שהשגתם.

מהם מועדי הבחינה הפסיכומטרית?
חמישה מועדי בחינה בשנה:
פברואר - עברית בלבד 	l

אפריל - עברית/אנגלית/ערבית/רוסית  l
יולי - כנ“ל בתוספת ספרדית וצרפתית  l

ספטמבר - עברית/ערבית  l
דצמבר - עברית/ערבית  l
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מהו קורס הכנה לפסיכומטרי?
בקורס הכנה לפסיכומטרי תקבלו את כל הכלים הנדרשים להצלחה בבחינה. הדגש 
העיקרי הוא להביא אתכם להיכרות מירבית עם הבחינה הפסיכומטרית, סוגי השאלות 
המופיעות בה, דרכי הפתרון והטקטיקות הייחודיות להתמודדות עם השאלות השונות.

במהלך הקורס תרכשו כלים להתמודדות עם הבחינה, תקבלו דוגמאות והסברים וכן  - 
מספר רב של תרגילים ובחינות להתנסות עצמית. 

בחלק הראשון של הקורס נקיים מספר שיעורים ל“הסרת החלודה“ ונרענן עקרונות 
בסיסיים באלגברה וגיאומטריה, הנדרשים לפתרון שאלות בחלק הכמותי. השתתפות 
החרדה  ולהקטנת  הנדרש  החומר  עם  להכרות  מביאים  במהלכו  ותרגול  בקורס 

מהבחינה.

מה מיוחד בקורס שלנו?
שעות לימוד ותרגול רבות - 300 שעות לפחות. 	l

חומר הלימוד וספרי התרגול עדכניים ביותר. 	l
מדריכים מנוסים ומקצועיים )לכל קבוצה מדריך ומתרגל(. 	l

מבחני סימולציה רבים, המדמים את הבחינות. 	l
מבחני התקדמות במהלך הקורס. 	l

מפגשי תגבור, סיוע אישי ומרתונים. 	l
מחיר מיוחד. 	l

מהם מועדי הקורס והיקיפו?
הקורס בהיקף של 300 שעות אקדמיות. מתקיים בד“כ ב-3 מפגשים שבועיים בני 5 

שעורים כל אחד. בד“כ נפתחים ב-HIT מכון טכנולוגי חולון שני מחזורים בשנה:
במהלך ינואר לבחינה המתקיימת באפריל.  l

במהלך יולי לקראת הבחינה המתקיימת בספטמבר/אוקטובר.  l
פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.

מה מחיר הקורס?
מחיר הקורס 4000 ש“ח.

הנחות מיוחדות לנרשמים ללימודים ב-HIT, לחיילים משוחררים )עד שנה מהשחרור( 
ולתלמידי המכינה הקדם - אקדמית.

מספר המקומות מוגבל. המקדים להירשם מבטיח את מקומו!


