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 מטרות ומבנה הלימודים

 
 במכון מקיימת קורסים סמסטריאליים בכל רמות האנגלית.  היחידה ללימודי אנגלית א.

ושיפור  ,הקורסים מיועדים להקנות לסטודנטים יכולת קריאת ספרות מקצועית, הצגתּה בעל פה 
 כישורי כתיבה בשפה האנגלית. הקורסים נערכים במקביל ללוח הזמנים של שנת הלימודים במכון.
בנוסף לקורסי אנגלית במסגרת סמסטריאלית רגילה, ניתנים בסמסטר קיץ מספר קורסים מרוכזים 

 ים פעמיים בשבוע. קיימשבועות, המת  10עד  7מות, בני הר בכל
הקורסים ביחידה מוגדרים כשיעור ותרגיל, ולכן הנוכחות בהם היא חובה   השתתפות בקורסים: ב.

או מילואים יש להמציא אישורים  שפוזי נוכחות מינימום(. על היעדרות מוצדקת מחמת א 80%)
 מתאימים. 

תלמיד שנה א' לתואר ראשון החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה,   סיום הלימודים וקבלת פטור: ג.
נדרש לסיים את לימודיו בקורסי אנגלית ולהגיע לציון "פטור" תוך שנתיים ממועד תחילת לימודיו 

לו לפני סיום חובותיו באנגלית, יוכל להשלים  במכון. סטודנט לא יוכל להתחיל את פרויקט הגמר ש
פי השנה  -את לימודיו במחלקות האקדמיות רק לאחר קבלת הפטור באנגלית )פרק זמן זה יחושב על

 הקלנדרית(. 
פי -סטודנט אינו רשאי לדלג על רמה, ועליו ללמוד אך ורק ברמה שנקבעה לו על דילוג על רמות: ד.

קודמים. מי שידלג על רמה יחויב לחזור וללמוד ברמה שעליה דילג, הישגיו בלימודים או מבחני המיון 
 וכן יחויב בתשלום מלא עבור הלימודים ברמה זו. לא ניתן ללמוד שתי רמות לימודים במקביל. 

תלמיד שעבר למכון ממוסד אחר להשכלה גבוהה והתקבל לשנה  תלמידים שהתקבלו לשנה ב': ה.
ני תחילת לימודיו במכון, ולרמת "פטור" בתום השנה ב', חייב להגיע לרמה מתקדמים א' לפ

תקבל לשנה ג' חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית לפני  כנ"ל שההראשונה ללימודיו במכון. תלמיד 
 תחילת לימודיו במכון. 

ההוראה של המכון רשאית לאשר  הקלות לעולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית: ועדת ו.
 רמת "פטור", על בסיס אישי ולגופו של עניין.  לתלמידים דחייה בהשגת 

לפתיחת קורס דרוש מספר משתתפים מינימלי.   מספר מינימלי של סטודנטים לפתיחת קורס:  ז.
אם לא נרשמו מספיק סטודנטים לקורס מסוים, היחידה לאנגלית רשאית לבטל אותו במשך 

 השבועיים הראשונים של הסמסטר.
 

 תיאור הקורסים
 

 כל הקורסים הם סמסטריאליים.  
 

 שעות, פעמיים בשבוע.  4שעות,  112 :(Eרמה "טרום בסיסית" א' )רמה 
 שעות, פעמיים בשבוע.  3שעות,  78(: Dרמה "טרום בסיסית" ב' )רמה 

 שעות, פעמיים בשבוע.  3שעות,  78 :(Cרמה "בסיסית" )רמה 
פעמיים בשבוע, בוקר    –שבועיות. בסמסטר קיץ  שעות    4,  שעות   52:  (Bרמה "מתקדמים" א' )רמה  

 או ערב.
פעמיים בשבוע, בוקר   –שעות שבועיות. בסמסטר קיץ    4שעות,    52  :(Aרמה "מתקדמים" ב' )רמה  

 או ערב.
 
ציון הקורס ברמת    במסגרת הלימודים לתואר.  אינם מקנים נקודות זכותלימודי אנגלית בכל הרמות  *  

 ליון הציונים. י( נכלל בגAרמה מתקדמים ב' )
 

 סמסטר ב', תשפ"א –שעות הערכת ליחצו כאן למ
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 פטור מלימודי אנגלית 
 

 יחידה לאנגלית.   HIT-לסטודנטים במסמך זה מסכם את הנוהל לגבי פטור וקביעת רמת אנגלית 
 

חייבים להשלים את לימודי   הסטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה כל עפ"י הנחיות המל"ג 
 האנגלית ולהגיע לרמת פטור בתוך שנתיים מתחילת לימודיהם לתואר.

 
 

 פטור מלימודי אנגלית באופנים הבאים:אפשר לקבל 
 
 . על סמך מבחני מיון: 1

או  (, בעת הרישום ללימודים במכון134) ם ר אמי"  / אמיר  / ציון פטור בבחינה הפסיכומטרית הארצית 
 . במהלך הלימודים 

 
 .במכון ועד לתחילת הלימודים  ומיום קבלת  שבע שניםהוא פטור  שם ללעיל  ןתוקף הציו* 

 
 סמך לימודים אקדמיים קודמים:   . על 2

א. בעלי תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעלי תואר "בוגר" ממוסד 
 )אינו תלוי זמן/תוקף(.  להשכלה גבוהה מוכר בחו"ל ששפת ההוראה בו אנגלית 

 ספר תיכוניים מוכרים בארצות דוברות אנגלית. -בעלי תעודה השווה לתעודת בגרות מטעם בתי ב. 
סטודנטים שלמדו שנתיים אקדמיות מלאות לפחות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארצות   ג.

 דוברות אנגלית. 
תיכונית בארץ -י"ב( או ברמה על-ים שלמדו שנתיים לפחות ברמה תיכונית )כיתות י"אסטודנט ד. 

 . דוברת אנגלית, ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד ששפת ההוראה בו היא אנגלית 
 
מתום הלימודים  שנים שבע' לעיל הוא ד -תוקף הזכאות לפטור מלימודי אנגלית על סמך סעיפים ב'* 

 לעיל ועד לתחילת הלימודים במכון. 
 
 : ציון שהתקבל בקורס אנגלית שנלקח במוסד אקדמי אחרעל סמך  .3

 סטודנטים שלמדו במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא קיבלו תעודת "בוגר", אך סיימו
להגיש בקשה לקבלת  יכולים לקבל פטור בהתאם לתנאים הבאים. יש  בהצלחה את לימודי האנגלית

 פטור, אשר תיבדק באופן פרטני במחלקה לאנגלית. 
אשר  סטודנטים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ א. 

 ור.ועברו את הקורס המעניק "פטור" באנגלית, יהיו זכאים לפט מוגדרים אוניברסיטאות
סטודנטים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ  ב. 

יהיו לפחות,  75ועברו את הקורס המעניק "פטור" באנגלית בציון  שאינם אוניברסיטאות
 פטור.זכאים ל

 (A,B,C,D)רמות סטודנטים שלמדו באחד מקורסי האנגלית הניתנים לפני רמת "פטור" ג. 
  75ועברו את הקורס בציון   שאינם אוניברסיטאותלהשכלה גבוהה בארץ מוכרים במוסדות 

 יוכלו להירשם לרמת האנגלית הבאה שלהם. לפחות 
)אנו נדאג  לקבלת רמהיוכל לחזור ולעשות מבחן אמיר"ם  75-ציון הנמוך מסטודנט שקיבל . ד 

 על הקורס ברמה הנדרשת. ר לחזו או לחלופין, ,ם הקרוב ביותר("לשיבוצו במועד מבחן אמיר
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 : לפטור נוהל הגשת בקשה 
 
חייבים להמציא למזכירות היחידה ללימודי לעיל ד' -3ג' -3ב' -3  'א-3המוזכרים בסעיפים סטודנטים  .1

רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי,  שם/מהמוסד שבו הם למדו בו יצוינו אנגלית במכון אישור 
 . בצירוף סילבוס הקורס וגיליון הציונים 

בה תוחזר לסטודנט  שודון ותילאחר הגשת מסמכים אלה בדוא"ל לרכזת יחידת האנגלית, הבקשה ת  .2
 ימי עבודה.  14תוך 

מתום   שבע שניםד' לעיל הוא -א' 3קורס שנלקח במוסד אקדמי אחר על סמך סעיפים ציון תוקף  .3
 לימודי הקורס ועד לתחילת הלימודים במכון. 

 
 : עד להשגת רמת פטור HITהטכנולוגי חולון . על סמך לימודים במסגרת היחידה לאנגלית במכון 4
 

פי הציון -לעיל ילמד ברמה המתאימה לו, שתיקבע על 1-3סטודנט שלא השיג פטור לפי הסעיפים 
 .)פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם ) שקיבל במבחני המיון

 
 לרמת אנגלית בתואר הראשון מתבצע בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה כדלקמן: מיון

 
 

 :חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה 
 

 שם הרמה והקורס  מס' שעות לימוד

 

  / הציון בבחינה הפסיכומטרית 

 אמיר  / מבחן אמיר"ם 

 

 E 50-69רמה   –טרום בסיסי א'  ש"ס 6

 D 70-84רמה   –טרום בסיסי ב'  ש"ס 6

 C 85-99רמה  –בסיסי  ש"ס   6

 B 100-119רמה  -מתקדמים א'  ש"ס   4

 A 120-133רמה  –מתקדמים ב'  ש"ס   4

 ומעלה 134 פטור 

 
 
 

 ליחצו כאן לעמוד 'שאלות ותשובות' 
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