
 

 

 

 

 היחידה ללימודי אנגלית - נוהל פטורים
 

 
להשלים את לימודי האנגלית ולהגיע לרמת פטור  חייבכל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה בארץ 

 ו.בתוך שנתיים מתחילת לימודי
 אנגלית. ללימודי יחידה ה , HIT-מסמך זה מסכם את הנוהל לגבי פטור וקביעת רמת אנגלית לסטודנטים ב

 

 .מכוןב את חובותיו באנגלית ביחידה ללימודי אנגלית ישליםחולון,  HITבמכון הטכנולוגי  סטודנט •

 .Zoomאו  באופן מקווןאו נבחנו לא יוכרו קורסים אשר התקיימו  1/1/2022החל מה  •
 

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

 (, בעת הרישום ללימודים במכוןומעלה 134) אמיר/ אמי"רם /ציון פטור בבחינה הפסיכומטרית הארצית
 .או במהלך הלימודים

 מיום קבלת הציון ועד לתחילת הלימודים במכון. שבע שניםתוקף הציונים לעיל לקבלת הפטור הוא 
 

 סמך לימודים אקדמיים קודמים: -. על2
 ממוסד להשכלה אקדמיאר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, או בעלי תו אקדמיא. בעלי תואר 

 )אינו תלוי זמן/תוקף(.  גבוהה מוכר בחו"ל, ששפת ההוראה בו אנגלית
 
 ציון שהתקבל בקורס אנגלית שנלקח במוסד אקדמי, במהלך לימודים אקדמיים קודמים:על סמך . 3
אך סיימו בהצלחה את לימודי  תואר אקדמי,טודנטים שלמדו במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ולא קיבלו ס

 יש להגיש בקשה לקבלת פטור, אשר תיבדק באופן פרטני במחלקה לאנגלית. -האנגלית
 מתום לימודי הקורס ועד לתחילת הלימודים במכון.  שבע שניםתוקף ציון הקורס שנלקח הוא 

 ראשם שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ סטודנטי .א

 , יהיו זכאים לפטור.ועברו את הקורס המעניק "פטור" באנגלית אוניברסיטאותמוגדרים 

שאינם סטודנטים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ  .ב

 לפחות, יוכלו לקבל פטור.  75המעניק "פטור" באנגלית בציון ועברו את הקורס  אוניברסיטאות

רמות טרום  B,C,D,E,)רמותסטודנטים שלמדו באחד מקורסי האנגלית הניתנים לפני רמת "פטור"  .ג

שאינם במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ  (בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי, מתקדמים א'

 יוכלו להירשם לרמת האנגלית הבאה שלהם. לפחות  75ועברו את הקורס בציון  אוניברסיטאות

, יוכל לחזור ולעשות מבחן אמיר"ם לקבלת רמה או לחלופין, לחזור 75-סטודנט שקיבל ציון הנמוך מ .ד

 ברמה הנדרשת. על הקורס

 
 

ת היחידה ללימודי אנגלית לעיל חייבים להמציא למזכירוד' -3ג' -3ב' -3 א-3סטודנטים המוזכרים בסעיפים 
רמת הקורס, מועד הקורס והציון הסופי, בצירוף סילבוס שם/במכון אישור מהמוסד שבו הם למדו בו יצוינו 

לאחר הגשת מסמכים אלה בדוא"ל לרכזת יחידת האנגלית, הבקשה תידון ותשובה . הקורס וגיליון הציונים
 ימי עבודה.  14תוחזר לסטודנט תוך 

 לימודי הקורסמתום  שנים שבעד' לעיל הוא -שנלקח במוסד אקדמי אחר על סמך סעיפים א' תוקף ציון קורס
 ועד לתחילת הלימודים במכון.

 



 

 עד להשגת רמת פטור.  HITהטכנולוגי חולון על סמך לימודים במסגרת היחידה לאנגלית במכון . 4
פי הציון שקיבל במבחני -שתיקבע על לעיל ילמד ברמה המתאימה לו, 1-3סטודנט שלא השיג פטור לפי הסעיפים 

 .)המיון )פסיכומטרי, אמי"ר או אמיר"ם
 כדלקמן: סיווג לרמת אנגלית במהלך התואר הראשון מתבצע בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה 

 
 :חלוקה לרמות על פי ציון הבחינה

הציון בבחינה  ציון אמי"ר  
 / הפסיכומטרית 

 /ם"רמבחן אמי
 אמיר

 

 והקורסהרמה   שם
מס' שעות 

 לימוד

 ש"ס E* 6רמה  –טרום בסיסי א'  50-69 150-169 

 ש"ס D 6רמה  –טרום בסיסי ב'  70-84 170-184

 ש"ס C  6רמה  –בסיסי  85-99 185-199

 ש"ס B  4רמה  -מתקדמים א'  100-119 200-219

 ש"ס A  4רמה  –מתקדמים ב'  120-133 220-233

   טורפ ומעלה 134  ומעלה  234

ולעדכן את המרצה כי הסטודנט עומד על רמה זו והיא  Dהינה רמה שאין לה קורס מיועד. לפיכך יש להירשם לרמה  Eרמה *

 תבצע התאמות מסוג תגבורים עבורו לקורס. 

 

 

 


