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תנאי ההרשמה ללימודים לתואר ראשון 
לקראת שנת הלימודים תשע"ט*

תנאי ההרשמה למסלולים הטכנולוגים:
זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל   	■

ציון 70 ומעלה בבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, או ציון 80 ומעלה ברמה   ■

של 4 יח"ל         
או בחינת פטור במתמטיקה  ריענון  לעבור מכינת  יחויב  זה,  עומד בתנאי  מי שאינו 

בציון 80 ויותר )למעט מועמדי הפקולטה לטכנולוגיות למידה( 

פרטים מלאים בנושא המכינות בעמ' 16  

ציון פסיכומטרי - 550 ויותר  	■

חסרי ציון פסיכומטרי - יבחנו בבחינה פסיכוטכנית )פירוט ראה עמ' 13( 

פטורים מהצגת ציון פסיכומטרי/פסיכוטכני:
הנדסאי עם ממוצע "חיצוני" ופרויקט גמר - 80 ויותר  

בעל ממוצע תעודת בגרות משוקלל - 102 ומעלה  
מי שנולד לפני חודש אוקטובר 1988  

תנאים נוספים: 
בפיזיקה  בבגרות  ומעלה   70 ציון  נדרש  ואלקטרוניקה,  חשמל  להנדסת  לפקולטה  	■

ברמה של 5 יח"ל  מי שאינו עומד בתנאי זה, יחויב לעבור מכינה בפיזיקה בציון 70 
ומעלה  

בפיזיקה  בבגרות  ומעלה   70 לציון  נדרשים  טכנולוגיה  לניהול  לפקולטה  מועמדים  	■

ביסודות הפיזיקה  לעבור מכינה  יחויב  זה  עומד בתנאי  יח"ל מי שאינו   3 ברמה של 

בציון 70 ומעלה 

לימודים לתואר ראשון במכון מתקיימים במסלולים: 
|  עיצוב |  ניהול טכנולוגיה   |  מתמטיקה שימושית**   |  מדעי המחשב   |  טכנולוגיות למידה   הנדסת חשמל ואלקטרוניקה  

■	  למועמדים לפקולטה לטכנולוגיות למידה יתקיים ריאיון אישי    

ריענון  במכינת  יחויבו  הקבלה,  בדרישות  עומדים  שאינם  ומעלה,   30 בני  מועמדים  	■

והשלמה במתמטיקה, פיזיקה ויסודות המחשב בהתאם לפקולטה/למחלקה בה הם 

מעוניינים ללמוד ובהתאם להחלטת ועדת הקבלה 

מועמדים בני 30 ומעלה, לפקולטה לטכנולוגיות למידה יבחנו בבחינת מיון והתאמה 

פנימית, כתנאי קבלה 

■	 בכל מקרה, מומלץ להשתתף במכינות השונות לצורך ריענון, השלמה והכנה 

לקראת הלימודים האקדמיים 

מועמד,  ללימודים  לקבל  שיקוליה,  פי  על  רשאית,  המוסדית  הקבלה  ועדת  הבהרה: 
שנתוניו חורגים מן הכתוב לעיל 

תנאי ההרשמה לפקולטה לעיצוב: 
זכאות לתעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות מחו"ל   	■

עמידה בבחינת כניסה - ריאיון אישי בפני ועדת קבלה מחלקתית, תרגילים והצגת   ■

תיק עבודות )פירוט ראה עמ' 85(  

ומנוהלי  במכון,  ראשון  לתואר  ללימודים  בתקנון  הרלוונטיים  הסעיפים  מן  תמצית  מהווה  זה  מסמך   *

הלימודים לתואר ראשון של הפקולטות  בכל מקרה של אי התאמה, יש לפעול על פי הכתוב בתקנון 

ובנהלים 

פתיחת התוכנית מותנית במספר המתקבלים    **
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חישוב הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות:
ממוצע זה מתקבל לאחר השמטת הציונים במקצועות בחירה, הגורמים להורדת ממוצע 

תעודת הבגרות של המועמד  זאת, בתנאי שסך כל יחידות הלימוד שבהן מחושב הממוצע, 

הוא 20 לפחות  הממוצע כולל בונוסים הניתנים לציונים בבחינות, ברמה של ארבע יחידות 

ויותר  המקצועות אנגלית ומתמטיקה מזכים את המועמד בבונוס מיוחד  לפיכך,  לימוד 

לציונים בבחינת בגרות )או בעבודת גמר(, באנגלית ובמתמטיקה יש להוסיף 5 12 לציון 

ברמה של ארבע יחידות לימוד; 25 לציון ברמה של חמש יחידות לימוד באנגלית ו- 35 

לציון ברמה של חמש יחידות במתמטיקה  לציונים בשאר המקצועות, יש להוסיף 10 לציון 

בבחינת הבגרות )או בעבודת גמר(, ברמה של ארבע יחידות לימוד; ו-20 לציון ברמה של 

חמש יחידות לימוד ויותר  דין עבודת גמר באנגלית או במתמטיקה, נוסף על בחינת בגרות 

באותו המקצוע, הוא כדין “שאר המקצועות“ 

מלגות מצוינות לבעלי נתוני קבלה גבוהים לתואר ראשון
שיעורי המילגה:

למועמדים המתקבלים ללימודים במסלולים הטכנולוגים:
 | | מדעי המחשב  | ניהול טכנולוגיה  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

מתמטיקה שימושית | טכנולוגיות למידה.
ציון פסיכומטרי 699-660: מילגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי   ■

ציון פסיכומטרי 700 ויותר: מילגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי   ■

ציון בתעודת הבגרות של ממוצע 105 ויותר: מילגה על סך שני שלישים משכר   ■
הלימוד השנתי 

ציון דיפלומת הנדסאי - ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 94-90: מלגה על   ■
סך של שליש משכר הלימוד השנתי 

ציון דיפלומת הנדסאי - ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 95 ויותר: מלגה   ■

על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי 

למועמדים המתקבלים ללימודי עיצוב
עיצוב  פנים,  עיצוב  תעשייתי,  )עיצוב  מחלקה  לכל  המתקבלים  הסטודנטים  חמשת 

מילגות  יקבלו  ביותר,  הגבוהים  הציונים  את  המיון  במבחני  שישיגו  חזותית(,  תקשורת 

בשיעורים הבאים:

מקומות 2-1: מילגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי   ■

מקומות 5-3: מילגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי   ■

הבהרות:
המילגה אינה כוללת את התשלומים הנלווים   ■

המילגה ניתנת לשנת הלימודים הראשונה   ■

< המילגה ניתנת רק לסטודנטים, שייגשו לבחינות סוף סמסטר א‘ בשנה הראשונה 

< סטודנטים מקבלי מלגות יחויבו בפעילות בקהילה, בהיקף של 25 שעות בשנה 

הוראות כלליות
יידרש  ללימודים,  הזכות  את  מימש  ולא  בעבר  במכון  ללימודים  שהתקבל  סטודנט,    1

לעבור תהליך הרשמה רגיל, כולל עמידה בתנאי ההרשמה 

סטודנט במכון ייחשב כמי שנשלח אליו מכתב קבלה, הסדיר את ענייני שכר הלימוד    2

)בהתאם לדרישות ולנהלים שנקבעו( וקיבל תוכנית לימודים, בהתאם לנדרש ובמועד 

שייקבע  

סטודנט, שהתקבל ללימודים במכון, מקבל עליו את כל ההוראות והכללים, המפורטים    3

בידיעון הלימודים הרלוונטי לשנת קבלתו למכון  

במבחן  להיבחן  חייב  פסיכומטרית,  בבחינה  נבחן  שלא  מועמד,  כל  אנגלית:  לימודי    4

המיון באנגלית )אמי“ר/אמיר"ם(  פרטים נוספים ראה להלן, בעמ‘ 15 

המכון מכיר בציון הבחינה באנגלית עד שבע שנות לימוד עוקבות ממועד הבחינה 

קבלתו של מועמד, שהצטרף למכינה הקדם-אקדמית, תישקל מחדש על פי ציוניו    5

בתום המכינה 

מועמד, שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את ענייני שכר הלימוד,
כמפורט בהודעת הקבלה, ייחשב כמי שוויתר על מקומו
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לימודים במסלול גמיש - שילוב לימודים ועבודה
המכון מציע מסלול לימודים גמיש, המאפשר שילוב לימודים ועבודה  הלימודים במסלול 

זה מתקיימים בכל הפקולטות, למעט בפקולטה לעיצוב, ומתפרסים בכל שנה אקדמית 

על שלושה סמסטרים: סמסטר א‘, סמסטר ב‘ וסמסטר קיץ 

במהלך הלימודים, הסטודנט רשאי להגיש לפקולטה, שבה הוא לומד, בקשה מנומקת 

את  רגיל(   למסלול  גמיש  )ממסלול  ולהיפך  הגמיש,  למסלול  הרגיל  המסלול  מן  לעבור 

הבקשה יש להגיש עד תחילת שנת הלימודים 

פתיחת מסלול לימודים גמיש מותנת במספר הנרשמים למסלול

לימודים במסלול אביב - מסלול מואץ להצלחה
המכון מציע מסלול לימודים אשר נפתח בסמסטר אביב )סמסטר ב'( של שנת הלימודים  

במחלקה  ואלקטרוניקה,  חשמל  להנדסת  בפקולטה  מתקיימים  זה  במסלול  הלימודים 

ערב,  במסלול  מתקיימים  הלימודים  שימושית   למתמטיקה  ובמחלקה  המחשב  למדעי 

ב'  )סמסטר  מואצים  סמסטרים  שני  פני  על  ללימודים  הראשונה  בשנה  ומתפרסים 

וסמסטר קיץ( 

החל מהשנה השנייה ואילך, הסטודנט רשאי להגיש לפקולטה, שבה הוא לומד, בקשה 

לעבור למסלול הרגיל או למסלול הגמיש  את הבקשה יש להגיש מבעוד מועד ועד תחילת 

שנת הלימודים 

פתיחת מסלול לימודים אביב מותנת במספר הנרשמים למסלול

לימודים במעמד שומע חופשי
בסיס  על   - לתואר  שלא  אקדמיים  בקורסים  ללמוד  מתאימים  למועמדים  מציע  המכון 

מקום פנוי  נקודות הזכות של קורסים אלה יובאו בחשבון, אם וכאשר הלומד יהיה סטודנט 

מידע  לקבל  הלימודים  אפשר  וזאת במגבלות ההתיישנות, כמפורט בתקנון  מן המניין, 

נוסף במרכז לייעוץ ולהרשמה 

בקשה לשינוי תוכניות לימוד לתואר הראשון לאחר ההרשמה
בקשה לשינוי תוכניות הלימוד, שבחר הנרשם, אפשר להגיש באמצעות פנייה בכתב, תוך 

כדי תקופת ההרשמה  את הפנייה הכתובה יש להגיש למרכז לייעוץ ולהרשמה לאישורה 

של ועדת הקבלה 

בחינת  מועד  עד  להגיש  אפשר  לעיצוב,  בפקולטה  למחלקה  העברה ממחלקה  בקשת 

המיון של השלב הראשון בלבד, כמפורט בפרק הסוקר את הפקולטה לעיצוב 

בקשת פטורים
ראשון  לתואר  אקדמיים  לימודים  שלמדו  סטודנטים,   - לפטורים  בקשות  להגיש  זכאים 

ובאוניברסיטאות, שבהן מכירים המועצה להשכלה גבוהה, או משרד החינוך   במכללות 

מתן הפטורים הוא אישי לכל מועמד ומבוסס על סילבוס גיליון ציונים 

הנלמדים  הקורסים  מן  בחלק  להכיר  אפשר  גבוהה,  להשכלה  המועצה  הנחיות  פי  על 

ובציון  בבתי-הספר להנדסאים, המוכרים, כפטורים מקורסים הנלמדים במכון, חופפים 

פנימי 80 ומעלה 

ושל  מה“ט  של  )דיפלומה(  פורמלית  גמר  תעודת  הצגת  הוא  הפטורים  למתן  התנאי 

מתן  המבוקש   הלימודים  בתחום  הציונים  גיליון  עם  ההנדסאי,  למד  שבו  המוסד, 

הפטורים מותנה בציון ממוצע של 80 ויותר, בבחינות החיצוניות ובפרויקט הגמר  

נקודות   30 יותר מאשר  ולא  יהיה עד  סך הפטורים בתכניות הלימודים הארבע שנתיות 

זכות הנדרשות לתואר,  סך הפטורים בתכניות הלימודים התלת שנתיות יהיה עד לא יהיה 

יותר מאשר 21 נקודות זכות, מסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר 

מתן הפטורים מותנה בכך, שהזכאות לדיפלומה התקבלה לאחר חודש ספטמבר 2012, 

או למי שסיים את לימודיו לתואר הנדסאי לא לפני שנת תשע"ג 

למכון  הקבלה  הודעת  לאחר  תשע“ח  קיץ  במהלך  להגיש  אפשר  לפטורים  בקשות 

באמצעות פנייה למזכירות אקדמית 
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בחינה פסיכוטכנית:
הבחינה הפסיכוטכנית מיועדת למועמדים אשר לא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית או   ■

שהציון שהשיגו בבחינה הפסיכומטרית אינו עומד בתנאי הסף לקבלה 

הבחינה הינה בחינת התאמה ללימודים ב-HIT מכון טכנולוגי חולון, ונבנתה במיוחד   ■

לקבל מבחנים ממוסדות  ניתן  לא  )לכן,   HIT-ב הנלמדים  השונים  עבור המסלולים 

אחרים( 

הבחינה ממוחשבת, מתמשכת כ-3 שעות, נערכת על ידי מכון "תיל אינטרנשיונל",   ■

מתקיימת ב-HIT באופן תדיר לאורך כל השנה, לפי מועדים שיפורסמו לנרשמים 

מועמדים עם לקויות למידה מוכרות המעוניינים להיבחן בתנאים מותאמים יפנו ל:  ■

til.office@tilint.com כדי להסדיר זאת מבעוד מועד 

המינימלי  והציון  ל-800   200 בין  ונעים  הפסיכומטרי  לציוני  מקבילים  הבחינה  ציוני   ■

הנדרש לקבלה ל-HIT  עומד על 550 

עלות הבחינה - 185 ש"ח   ■

ניתן לחזור ולהיבחן כל 5 חודשים   ■

מועמד הנדרש לבחינה פסיכוטכנית יוזמן אליה על ידי מרכז לייעוץ ולהרשמה   ■

וספרדית   צרפתית  ערבית,  רוסית,  אנגלית,  זרה:  בשפה  להיבחן  אפשרות  קיימת   ■

למעוניינים בכך, יש לעדכן את המכון בעת ההרשמה למבחן 

 www.tilint.co.il :בשאלות לדוגמה ניתן לצפות באתר מכון תי"ל  ■

הבהרות:
רמתך באנגלית תקבע ע"י מבחן אמי"ר/אמי"רם באופן נפרד )ניתן להיבחן ב-HIT לאחר קבלתך ללימודים(

נוהלי ההרשמה לבחינה פסיכומטרית
כללי

הבחינה הפסיכומטרית למוסדות להשכלה גבוהה נערכת מטעם המרכז הארצי לבחינות 

ולהערכה והיא אחידה לכל המוסדות והחוגים הדורשים בחינה זו כתנאי רישום ללימודים 
בבחינה רשאי להיבחן כל מי שבידיו תעודת זהות ישראלית או דרכון בר-תוקף 

ההרשמה לבחינה
הלימוד   למוסדות  ההרשמה  מן  בנפרד  מתבצעת  הפסיכומטרית  לבחינה  ההרשמה 

לכל המוסדות  יועברו  וציוניו  ייבחן פעם אחת  לכמה מוסדות במקביל,  מועמד, שנרשם 

בהתאם לבקשתו 

מועמדים עם לקות למידה מוכחת המעוניינים להיבחן בתנאים מותאמים, יפנו למרכז הארצי 

כדי להסדיר זאת בהקדם האפשרי  

לבחינות  הארצי  המרכז  של  האינטרנט  באתר  נעשית  הפסיכומטרית  לבחינה  ההרשמה 

ולהערכה, www.nite.org.il, או באמצעות ערכת הרשמה שאפשר לקנות בחנויות הספרים 

האוניברסיטאיות )פרט לאוניברסיטת תל-אביב(, בחלק מחנויות "צומת ספרים" ו"סטימצקי" 

ובאתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

העברת תוצאות הבחינה
אלקטרוני  בדואר  לנבחן  ולהערכה  לבחינות  הארצי  המרכז  ידי  על  ידווחו  הבחינה  ציוני 

)דוא"ל( או יישלחו אליו בדואר ישראל בתוך 45 יום מיום הבחינה, לפי הכתובת הרשומה 

בטופס ההרשמה  אם לא התנגד הנבחן לקבלת הדיווח בדוא"ל, ישלחו הציונים רק בדרך 

ישראל   בדואר  רק  הציונים לביתו  יישלחו  בדוא"ל,  הדיווח  לקבלת  הנבחן  זו  אם התנגד 

כן,  יועברו הציונים לכל מוסדות הלימוד שציין המועמד בטופס ההרשמה  כמו  במקביל 

יוכל כל נבחן לצפות בציוניו, על סמך פרטים אישיים מזהים, באזור האישי באתר המרכז, 

סמוך ליום העברתם למוסדות הלימוד 

לפרטים נוספים, אפשר לפנות אל:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת“ד 26015, ירושלים 9126001,

www.nite.org.il   ,02-6759543 ,6759555 :‘טל


