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בהצלחה,

נוית	אוקרייניץ	

 מנהלת	המכינה	הקדם	אקדמית
אוניברסיטת	אריאל	בשומרון

   מועמדים וסטודנטים יקרים,
המכינה	הקדם	אקדמית	באוניברסיטת	אריאל	בשומרון	מברכת	אותך	על	בחירתך	במכינה	שלנו.

למכינה	באוניברסיטת	אריאל	מוניטין	ידוע	בהכנת	מועמדים	לתואר	ראשון	במסלולים	השונים.	

הלימודים	תורמים	לשילוב	במוסד	האקדמי	ומכינים	אליו	בצורה	הטובה	ביותר	תוך	דגש	על	מקצועיות	וליווי	צמוד.

צוות	יועצות	המכינה	מקצועי	ומיומן.		היועצות	מלוות	סטודנטים	במהלך	המכינה	ותומכות	בהם	באופן	אישי	לאורך	כל	המכינה,	ניתן	לפנות	ליועצות	
במכינה	בכל	שאלה	ובעיה.

כמו	כן,	צוות	מרצי	המכינה	מיומן	ומקצועי	ופתוח	לכל	שאלה	שלכם	במהלך	המכינה.

אני	מאמינה	שהמכינה	הינה	הזדמנות	מדהימה	לכל	סטודנט	ומהווה	קרש	קפיצה	במוכנות	לעולם	האקדמי	,	אני	מאמינה	בכל	אחד	מכם.
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 מידע חשוב - רישום וקבלה למכינה
‹ מומלץ להירשם לכל מכינה באמצעות האינטרנט. לרישום	אינטרנטי	יש	לבחור:	רישום	on-line <	רישום	למכינות	קדם	אקדמיות	והשלמה	<	סוג	המכינה	

למשלמים דרך האינטרנט  )יש	לבחור	במסלול	עם	מלגות	רק	למעוניינים	בכך	ולעומדים	בתנאי	הזכאות	למלגה,	המופיעים	בדף	המקדים	לרישום	האינטרנטי(.	
המקדמה מופחתת.

גובה	שכר	הלימוד,	אפשרויות	תשלום,	ביטול	הרשמה	או	הפסקת	לימודים	בהתאם	לנהלי	תשלום	שכר-לימוד.

‹ לצורך הרשמה למכינה, חובה לצרף את המסמכים הבאים:
‹ טופס	רישום	חתום	ומלא	על	כל	פרטיו							‹ הפנייה	למכינה	מהמחלקה	אליה	נרשמת				‹ שובר	תשלום	משולם								‹ צילום	תעודת	זהות										

‹ צילום	תעודת	בגרות								‹	צילום	ציון	פסיכומטרי	ומימד	)במידה	ויש(								‹ תעודת	שחרור

‹ במידה	והנך	לקוי	למידה,	ניתן	לראות	פרטים	נוספים	בעמוד	7.
‹ הלימודים	בהתאם	ללוח	זמני	המכינה	וללו"ז	האקדמי	המפורסם	באתר.

‹ לאחר	הרישום	למכינה	תקבל	דואר	אלקטרוני	עם	פרטי	הרישום	וקוד	אישי	למידע	האישי.	
במידה	ולא	קיבלת	קוד	אישי	ניתן	לפנות	לטלפון	03.9066204	)הקש	6	לקבלת	קוד	סודי	לטלפון	הנייד(.

‹ שים	לב	-	תאריך	התחלת	המכינה	מציין	את	השבוע	בו	מתחילים	הלימודים,	עליך	לשים	לב	במערכת	השעות	לימים	בהם	אתה	לומד.
‹ אנו	מזמינים	אותך	לכנס	פתיחת	המכינה.	בכנס	הפתיחה	מועבר	מידע	חיוני	על	תהליך	הלימודים.

‹ פתיחת	הקורס	מותנית	במספר	משתתפים	מינימאלי.	
‹ מערכת	השעות לא	כוללת	תרגולים	ותגבורים.	נא	הערכותך	בהתאם.	

‹ עליך	להתעדכן	בשינויים	במערכת	המידע	האישית.
‹ תשלום	עבור	שמירה	ונלוות	בהתאם	לתעריפי	האוניברסיטה.

אוניברסיטת אריאל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בנתונים השונים המופיעים בחוברת זו. 

הנתונים הקובעים הם אלה המופיעים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.
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     מידע חשוב - בחינות וסיום המכינה

‹ נתוני הקבלה למחלקות האקדמיות הם ע”פ המוגדר במדור רישום וקבלה בלבד.

‹ המבחנים יתקיימו לאחר סיום כל מכינה ועד שבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים האקדמית ובהתאם ללוח הבחינות שיפורסם באתר האוניברסיטה, במידע האישי.

‹ לבחינה	יש	להגיע	עם	תעודת	זהות.

‹ בחינת אמי"ר/אמיר"ם – מבחן סיווג רמה באנגלית המהווה תנאי קבלה ללימודים אקדמאיים ומיועד למי שאין סיווג רמה באנגלית קודם או המעוניין לשפר סיווג 
רמה קיים. יש להירשם לבחינה במהלך הלימודים במכינה באתר האוניברסיטה במידע האישי  ‹ אפשרויות נוספות  ‹ רישום לבחינות כניסה  ‹ בחינת אמיר"ם.

שים לב! לא ניתן להתקבל ללימודים אקדמיים ללא סיווג רמה באנגלית.

אוניברסיטת אריאל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בנתונים השונים המופיעים בחוברת זו. 

הנתונים הקובעים הם אלה המופיעים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.
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 ועדת התאמות לבחינות המכינה 
אם	אובחנת	כלקוי	למידה,	אם	הינך	סובל	ממחלה	כרונית/נכות,	או	אם	הנך	עולה	חדש	)עד	10	שנים	בארץ(	אנא	פנה	אל	מדור	תמיכה	במרכז	שירות	

לסטודנט	בהקדם	האפשרי	טרם	תחילת	לימודיך	על	מנת	לבדוק	זכאותך	להתאמות	בבחינות.
מרכז	שירות	לסטודנט,	מדור	תמיכה,	ממוקמים	בקמפוס	עליון,	בניין	7,	קומה	3,	דלת	מס'	13	)מול	המעלית(.	

קבלת	קהל	בימים	א-ד'	בין	השעות	8:00-13:00	ובין	השעות	14:30-16:00,	יום	ה'	בין	השעות	8:00-13:00	ובין	השעות	14:30-15:00.

את המסמכים יש להגיש באמצעות המידע האישי‹אפשרויות נוספות‹בקשות וערעורים‹הגשת בקשה חדשה‹הגשת בקשות להתאמות בבחינות 
לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז

לבדיקת	זכאות	על	רקע	רפואי	-	יש	להגיש	מסמכים	עדכניים	מרופא	מומחה.  ›

לבדיקת	זכאות	לעולים	חדשים	-	יש	להגיש	צילום	תעודת	עולה.  ›

לבדיקת	זכאות	לבני	המגזר	-	יש	לפנות	לרכז	מגזר	במרכז	שירות	לסטודנט	לצורך	בדיקת	זכאות	להתאמות	לימודיות.	ניתן	לפנות	ב-	03.9755844,	  ›
.meladb@ariel.ac.il

מסמכים אשר יוגשו לאחר התאריכים הנקובים יידונו בוועדת התאמות של הסמסטר העוקב.

מועד	להגשת	האבחונים	מופיע	תחת	כל	מכינה	בנפרד.
באחריותך	להתעדכן	אודות	תאריכי	הגשת	המסמכים	לוועדת	ההתאמות	באתר	האוניברסיטה	ובמרכז	שירות	לסטודנט.
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 מלגות
המכינה	הקדם	אקדמית	מקדישה	מאמצים	רבים	לגיוס	מלגות	עבור	הסטודנטים	הלומדים	בה.	כ-	70%	מהסטודנטים	במכינה	זכאים	מידי	שנה	למלגות	

של	האגף	והקרן	לחיילים	משוחררים	וות"ת.

לאילו מכינות ניתן להגיש מלגה?  ›
המכינות	אליהן	ניתן	לגשת	למלגות	מסומנות	בסימן	הבא:	 	

מי זכאי להגיש בקשה לוועדת מלגות?  ›

מועמד	ללימודים	בן	19-26	ו/או	חייל	משוחרר	על	פי	ההגדרה	של	האגף	והקרן	לחיילים	משוחררים	הלומד	תוכנית לימודים מלאה	במכינה	הקדם	 	
אקדמית	להנדסה,	למדעי	הטבע	למדעי	החברה	ולמכינה	האוניברסיטאית.	בנוסף,	על	כל מועמד	להנדסה	ומדעי	הטבע	ולמכינה	האוניברסיטאית,	

לעמוד	בבחינות	המימ"ד.

כיצד נקבעת הזכאות למלגה?  ›
המלגה	ניתנת	על	סמך	נתוני	הכנסות	ומצב	סוציו-אקונומי	של	המשפחה,	בהתאם	לשיקול	האגף	והקרן	לחיילים	משוחררים. 	

מה גובה המלגה שניתן לקבל?  ›

עד	100%	מלגת	שכר	לימוד	ובנוסף	מלגות	קיום	חודשיות	לחיילים	משוחררים	בלבד,	בהתאם	לזכאות	קבלת	המלגה	ועפ"י	החלטת	משרד	הביטחון/ות"ת.  
מלגות	אלו	אינן	על	חשבון	הפקדון	הצבאי. 	

נוכחות	חובה	בשיעורים	-	מינימום	80%	כל	חודש! 	

לא	על	חשבון
ה	עם	מלגות	

מכינ

באי	)לזכאים(
הפקדון	הצ



מכינה	ייעודית   
להנדסה	ולמדעי	הטבע 	

סמסטר	ב'

תש"ף

9
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 מכינה ייעודית להנדסה ולמדעי הטבע בשנת הלימודים תש"ף סמסטר ב'
המכינה	מיועדת	לנרשמים	למחלקות	הלימוד:	הנדסת	חשמל	ואלקטרוניקה,	הנדסת	תעשיה	וניהול,	הנדסת	מכונות	ומכטרוניקה,	הנדסה	אזרחית,	

הנדסת	כימיה,	מדעי	המחשב,	מתמטיקה,	פיסיקה,	מדעי	הכימיה,	ביולוגיה	מולקולרית.

תנאי קבלה למכינה:		זכאות	לבגרות,	הפנייה	ללימודים	במכינה,	מימד	/	פסיכומטרי	350	ומעלה.  ›

תאריכי בחינות מימד: 31.3.20,	8.3.20,	9.2.20	ייתכנו	שינויים	בתאריכים.  ›

ציון	סיום	המכינה	משמש	כציון	הקבלה	ללימודים	האקדמיים,	בכפוף	לתנאי	הקבלה,	ולרוב	פוטר	מהצורך	בהצגת	ציון	פסיכומטרי. 	›

בעת	מילוי	ערכת	הרישום	על	הסטודנט	לחתום	במקום	הרלוונטי	במידה	ומעוניין/לא	מעוניין	בהגשה	לוועדת	מלגות.	ניתן	לגשת	לוועדת	מלגות	  ›
לעומדים	בתנאים	המפורטים	בעמ‘	8,	במכינות	המסומנות	כך:	

ניתן	ללמוד	בכל	אחת	מהמכינות	הייעודיות	גם	קורסים	למכינת	השלמה. 	›

סטודנט	המיועד	למכינה	ייעודית	+30	להנדסה	ולמדעי	הטבע,	מחוייב,	בנוסף,	בקורס	משטר	מדינת	ישראל,	אוריינות	אקדמית	ואנגלית. 	›

המבחנים יתקיימו לאחר סיום כל מכינה, בהתאם ללוח הבחינות שיפורסם במידע האישי.

דרישות הקבלה למחלקות השונות בסיום המכינה )בכפוף לדרישות הקבלה כפי שמופיעות במדור רישום וקבלה, נכון ל-1/2019(:

הנדסה אזרחית - ממוצע	90	)מינימום	85	בכל	מקצוע(  ›
‹  הנדסת כימיה –	ממוצע	80	)מינימום	70	בכל	מקצוע(

‹  מדעי המחשב ומתמטיקה - ממוצע	90	)ציון	90	בכל	מקצוע	-	אנגלית	ומתמטיקה(
‹  הנדסת תעשיה וניהול - ממוצע	84	)מינימום	80	בכל	מקצוע(																							‹  מדעי הכימיה - ממוצע	80	)מינימום	70	בכל	מקצוע(				

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה - ממוצע	82	)מינימום	77	בכל	מקצוע(																‹  ביולוגיה מולקולרית -	ממוצע	80	)מינימום	70	בכל	מקצוע(	  ›
הנדסת מכונות ומכטרוניקה -	ממוצע	84	)מינימום	80	בכל	מקצוע(														‹  פיסיקה -	ממוצע	80  ›

*במחלקות	ההנדסה	ציון	אנגלית	במכינה	-	מינימום	70	מבלי	להיחשב	בממוצע	הסופי.

שים לב! לא ניתן להתקבל ללימודים 
אקדמיים ללא סיווג רמה באנגלית.

אוניברסיטת אריאל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בנתונים השונים המופיעים בחוברת זו. 

הנתונים הקובעים הם אלה המופיעים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.

גות	לא	על	חשבון
מכינה	עם	מל

	הצבאי	)לזכאים(
הפקדון
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 מכינה ייעודית להנדסה ולמדעי הטבע - סמסטר ב' תש"ף
תשלום ראשון מיד עם ההרשמה

2,220	ש"ח	)מקדמת	לימוד	על	סך	1,297	ש"ח	+	873	ש"ח	נלוות,	דמי	רישום	50	ש"ח(  ›
לתשלום	ראשון	דרך	האינטרנט,	מקדמה	מופחתת	בסך	1,940	ש"ח. 	›

מועד	אחרון	לתשלום	יתרת	עלות	המכינה	ללא	קנסות,	תוך	שבועיים	מיום	פתיחת	המכינה.
*	מקדמת	שכר	לימוד	הינה	חלק	מסך	עלות	המכינה

מרץ סמסטריאלי 2020 - מכינה ייעודית להנדסה ולמדעי הטבע - סמסטר ב‘
לקראת לימודים לתואר ראשון בסמסטר א‘ תשפ"א )אוקטובר 2020(

תנאי קבלה: זכאות לבגרות, ציון מימד / פסיכומטרי 350 ומעלה.
															מועד	סיום	המכינה:	14.7.20 	 	 	 	 																		 	 	 מועד	פתיחת	המכינה:	3.3.20	

מקצועות הלימוד: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, מבוא למחשבים

כנס פתיחה - 1.3.20

4-5 ימי לימוד )ייתכן גם יום שישי(

מחיר מלא

שכר	לימוד	מתמטיקה,	פיזיקה	
ואנגלית	ללא	נלוות

₪	6,950

7,873 ₪שכר לימוד + נלוות + דמי רישום

*	שכר	לימוד	מתמטיקה,אנגלית,	
מבוא	למחשבים,	ללא	נלוות

₪	4,800

5,723 ₪שכר לימוד + נלוות + דמי רישום

תאריך	אחרון	להגשת	מסמכים	לוועדת	ההתאמות	-	עד	שבוע	מתחילת	המכינה.
*	מערכת	ללומדים	מדעי	המחשב	)מתמטיקה,	אנגלית	ומבוא	למחשבים(.

**	ייתכנו	ימי	לימוד	נוספים	לתגבורים	ולתרגולים.

ט.ל.ח

מכינה עם מלגות לא על חשבון

 )לזכאים(
הפקדון הצבאי

מהרו להירשם

שינויים במועדי המכינה
יתכנו 
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מאי 2020 - מכינה ייעודית להנדסה ולמדעי הטבע - סמסטר ב‘
לקראת לימודים לתואר ראשון בסמסטר א‘ תשפ"א )אוקטובר 2020(

תנאי קבלה: זכאות לבגרות, ציון מימד / פסיכומטרי 350 ומעלה.
															מועד	סיום	המכינה:	9.9.20 	 	 	 	 																		 	 	 מועד	פתיחת	המכינה:	3.5.20	

מקצועות הלימוד: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, כימיה, מבוא למחשבים

כנס פתיחה - 30.4.20

5 עד 6 ימי לימוד

מחיר מלא

6,950	₪שכר	לימוד	מתמטיקה	+	פיזיקה	ללא	נלוות

7,873 ₪מתמטיקה ופיזיקה שכר לימוד + נלוות + דמי רישום

 6,950	₪שכר	לימוד	מתמטיקה	+	פיזיקה	+	אנגלית	ללא	נלוות

 7,873 ₪מתמטיקה פיזיקה ואנגלית שכר לימוד + נלוות + דמי רישום

6,400	₪שכר	לימוד	מתמטיקה	+	כימיה	ללא	נלוות

7,323	₪מתמטיקה	וכימיה	שכר	לימוד	+	נלוות	+	דמי	רישום

	תאריך	אחרון	להגשת	מסמכים	לוועדת	ההתאמות	-	עד	שבוע	מתחילת	המכינה.
*	ייתכנו	ימי	לימוד	נוספים	לתגבורים	ולתרגולים.

**	ללומדים	מתמטיקה	וכימיה	לא	ניתן	לבקש	מלגה.

ט.ל.ח

מהרו להירשם

שינויים במועדי המכינה
יתכנו 

מכינה	ייעודית    
למדעי	החברה

סמסטר	ב'

			תש"ף 	

גות	לא	על	חשבון
מכינה	עם	מל

	הצבאי	)לזכאים(
הפקדון



מכינה	ייעודית    
למדעי	החברה

סמסטר	ב'

			תש"ף 	

13
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 מכינה ייעודית למדעי החברה בשנת הלימודים תש"ף סמסטר ב'
המכינה	מיועדת	לנרשמים	למחלקות	הלימוד:	כלכלה	ומנהל	עסקים,	מדעי	ההתנהגות,	ביה”ס	לתקשורת,	רב	תחומי	במדעי	החברה	והרוח,	ישראל	

במזרח	התיכון,	ניהול	מערכות	בריאות,	המסלול	הדו-חוגי.

תנאי קבלה למכינה:	זכאות	לבגרות,	הפנייה	ללימודים	במכינה.  ›

ציון	סיום	המכינה	משמש	כציון	הקבלה	ללימודים	האקדמיים,	בכפוף	לתנאי	הקבלה,	ופוטר	מהצורך	בהצגת	ציון	פסיכומטרי.  ›

ניתן	לגשת	לוועדת	מלגות	 בעת	מילוי	ערכת	הרישום	על	הסטודנט	לחתום	במקום	הרלוונטי	במידה	ומעוניין/לא	מעוניין	בהגשה	לוועדת	מלגות.	  ›
לעומדים	בתנאים	המפורטים	בעמ‘	8,	במכינות	המסומנות	כך:	

בוגרי	מכינת	מדעי	החברה,	בעלי	ציון	80	ומעלה	בקורס	משטר	מדינת	ישראל	הנלמד	במסגרת	המכינה,	זכאים	לפטור	מקורס	מורשת ישראל 4 נ"ז    ›
בלימודים	האקדמיים.

בוגרי	מכינת	מדעי	החברה,	בעלי	ציון	80	ומעלה	בקורס	אוריינות	אקדמית	הנלמד	במסגרת	המכינה	רשאים	להגיש	בקשה	לבדיקת	אפשרות	לפטור	  ›
מקורס	כתיבה	מדעית	בפקולטה	למדעי	החברה	בצירוף	סיליבוס	הקורס.

המבחנים יתקיימו לאחר סיום כל מכינה, בהתאם ללוח הבחינות שיפורסם במידע האישי.  ›

לא	על	חשבון
ה	עם	מלגות	

מכינ

באי	)לזכאים(
הפקדון	הצ

אוניברסיטת אריאל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בנתונים השונים המופיעים בחוברת זו. 

הנתונים הקובעים הם אלה המופיעים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.
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דרישות הקבלה למחלקות השונות בסיום המכינה )בכפוף לדרישות הקבלה כפי שמופיעות במדור רישום וקבלה, נכון ל-1/2019(:

לרב תחומי:  ›
ממוצע:	75-80:	קבלה	ישירה. 	

ממוצע:	70-74.9:	קבלה	על	תנאי. 	

‹ למחלקות המסלול הדו - חוגי:
בהתאם	לממוצע	הגבוה	מבין	שתי	מחלקות	הלימוד. 	

‹ לבית הספר לתקשורת:
ממוצע	88	ומעלה:	קבלה	ישירה.  

ממוצע	85-87.9:	החלטת	וועדת	קבלה	לאחר	ריאיון	+	מכתב  
לוועדת	הקבלה 	

‹ ללימודי המזרח התיכון:
ממוצע:	75-80:	קבלה	ישירה.  

ממוצע:	70-74.9:	זימון	לראיון	אישי. 	

שים לב! לא ניתן להתקבל ללימודים אקדמיים ללא סיווג רמה באנגלית.

‹ למדעי ההתנהגות: 
ממוצע	85	ומעלה:	קבלה	ישירה. 	

ממוצע	80-84.9:	על	תנאי.	סיום	שנה	א'	בממוצע	75. 	

‹ לכלכלה ומנהל עסקים:
ממוצע	86	ומעלה:	קבלה	ישירה	)במתמטיקה	לכלכלנים	ציון	מינימום	75(.  

ממוצע	80-85.9:	קבלה	לסמסטר. 	

‹ לניהול מערכות בריאות:
ממוצע	85	ומעלה:	קבלה	ישירה. 	
ממוצע	80-84.9:	קבלה	על	תנאי. 	

סיום	שנת	הלימודים	)בשני	סמסטרים	רצופים(	בממוצע	80	לפחות. 	

‹ חשבונאות וכלכלה:
ממוצע	86	ומעלה:	קבלה	ישירה	)במתמטיקה	לכלכלנים	ציון	מינימום	80(. 	
ממוצע	80-85.9:	קבלה	לאחר	ריאיון	אישי	)במתמטיקה	לכלכלנים	ציון	 	

מינימום	75(.

אוניברסיטת אריאל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בנתונים השונים המופיעים בחוברת זו. 

הנתונים הקובעים הם אלה המופיעים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.



16

   מכינה ייעודית למדעי החברה - סמסטר ב' תש"ף

תשלום ראשון מיד עם ההרשמה:

‹ 2,220	₪	)מקדמת	שכר	לימוד	על	סך	1,297	₪	+	873	₪	נלוות	+	דמי	רישום	50	₪(.					‹ למשלמים	דרך	האינטרנט,	מקדמה	מופחתת	בסך	1,940	₪.	
מועד	אחרון	לתשלום	יתרת	עלות	המכינה	ללא	קנסות:	תוך	שבועיים	מיום	פתיחת	המכינה.

הערה:	מקדמת	שכר	לימוד	הינה	חלק	מסך	עלות	שכר	לימוד	במכינה

לא	על	חשבון
ה	עם	מלגות	

מכינ

באי	)לזכאים(
הפקדון	הצ

מאי 2020 - מכינה ייעודית למדעי החברה - סמסטר ב‘
לקראת לימודים לתואר ראשון בסמסטר א‘ תשפ"א )אוקטובר 2020(

תנאי קבלה: זכאות לבגרות / בני +30 ללא זכאות לבגרות.
															מועד	סיום	המכינה:	21.8.20 	 	 	 	 	 	 	 	 מועד	פתיחת	המכינה:	17.5.20	

מקצועות הלימוד: מתמטיקה, אנגלית, משטר מדינת ישראל, אוריינות אקדמית

כנס פתיחה - 17.5.20

*ימי הלימוד - 3 ימי לימוד מלאים

מחיר מלא

3,710	₪שכר	לימוד

4,633 ₪שכר לימוד + נלוות + דמי רישום

תאריך	אחרון	להגשת	מסמכים	לוועדת	ההתאמות	-	עד	שבוע	מתחילת	המכינה.
*ייתכנו	ימי	לימוד	נוספים	לתגבורים	ולתרגולים.

ט.ל.ח

שינויים במועדי המכינה
מכינה		אוניברסיטאית יתכנו    

להנדסה	ולמדעי	הטבע
סמסטר	ב'

			תש"ף 	



מכינה		אוניברסיטאית    
להנדסה	ולמדעי	הטבע

סמסטר	ב'

			תש"ף 	
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מכינה אוניברסיטאית להנדסה ולמדעי הטבע בשנת הלימודים תש"ף סמסטר ב'
מכינה	אוניברסיטאית	מהווה	חלופה	לתעודת	בגרות	)שוות	ערך	בגרות(	באוניברסיטת	אריאל,	וזאת	מבלי	להיבחן	בבחינות	הבגרות	של	משרד	החינוך.	

המכינה	מהווה	מסלול	ישיר	לאקדמי	והקבלה	ללימודים	מותנית	בקבלת	הציונים	הנדרשים	ע"י	המחלקה.

תנאי קבלה למכינה:	אוניברסיטאית	להנדסה	ולמדעי	הטבע:	מימד	ציון	300	ומעלה.  ›

תאריכי בחינות מימד: 31.3.20,	8.3.20,	9.2.20	ייתכנו	שינויים	בתאריכים.  ›

ציון	סיום	המכינה	משמש	כציון	הקבלה	ללימודים	האקדמיים,	בכפוף	לתנאי	הקבלה	בכל	מחלקה.  ›

מבחנים יתקיימו לאחר סיום המכינה בהתאם ללוח הבחינות שיפורסם במידע האישי.  ›

שים לב! לא	ניתן	להתקבל	ללימודים	אקדמיים	ללא	סיווג	רמה	באנגלית.  ›

אוניברסיטת אריאל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בנתונים השונים המופיעים בחוברת זו. 

הנתונים הקובעים הם אלה המופיעים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.
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   מכינה אוניברסיטאית להנדסה ולמדעי הטבע - סמסטר ב' תש"ף

תשלום ראשון מיד עם ההרשמה:

‹ 2,220	₪	)מקדמת	שכר	לימוד	על	סך	1,297	₪	+	873	₪	נלוות	+	דמי	רישום	50	₪(.					‹ למשלמים	דרך	האינטרנט,	מקדמה	מופחתת	בסך	1,940	₪.	
מועד	אחרון	לתשלום	יתרת	עלות	המכינה	ללא	קנסות:	תוך	שבועיים	מיום	פתיחת	המכינה.

לא	על	חשבון
ה	עם	מלגות	

מכינ

באי	)לזכאים(
הפקדון	הצ

אפריל 2020 - מכינה אוניברסיטאית להנדסה ולמדעי הטבע - שנתית
לקראת לימודים לתואר ראשון בסמסטר ב' תשפ"א )מרץ 2021(

תנאי קבלה: מימד, 12 שנות לימוד.
															מועד	סיום	המכינה:	14.1.21 	 	 	 	 	 	 	 	 מועד	פתיחת	המכינה:	19.4.20	

מקצועות הלימוד להנדסה: מתמטיקה, פיסיקה, אנגלית, כתיבה מדעית

כנס פתיחה - 19.4.20

עד 5 ימי לימוד

מחיר מלא

13,863	₪שכר	לימוד

14,786 ₪שכר לימוד + נלוות + דמי רישום

תאריך	אחרון	להגשת	מסמכים	לוועדת	ההתאמות	-	עד	שבוע	מתחילת	המכינה.
*ייתכנו	ימי	לימוד	נוספים	לתגבורים	ולתרגולים.

שינויים במועדי המכינה
יתכנו 
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 עלויות לקורסים בודדים סמסטר ב' תש"ף

מחיר מלא עלות קורס

₪	4,000 מתמטיקה		

₪ 4,923 מתמטיקה + נלוות + דמי רישום  

₪	4,000 פיסיקה

₪ 4,923 פיסיקה + נלוות + דמי רישום

₪	1,200 אנגלית	להנדסה

₪ 2,123 אנגלית להנדסה + נלוות + דמי רישום

₪	1,800 מתמטיקה	למדעי	החברה	/	כלכלנים

₪ 2,723 מתמטיקה למדעי החברה / כלכלנים + נלוות + דמי רישום

₪	640 מבוא	למחשבים

₪ 1,563 מבוא למחשבים + נלוות + דמי רישום

₪	1,400 אנגלית	למדעי	החברה	

₪ 2,323 אנגלית למדעי החברה  + נלוות + דמי רישום

₪	950 משטר	מדינת	ישראל

₪ 1,873 משטר מדינת ישראל  + נלוות + דמי רישום

₪	950 אוריינות	אקדמית

₪ 1,873 אוריינות אקדמית  + נלוות + דמי רישום

סטודנט הלומד מספר קורסים משלם נלוות פעם אחת בלבד.
ט.ל.ח
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		 	 מכינות	ייעודיות,	   
אוניברסטאיות	והשלמות 	

סמסטר	א'

תשפ"א
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אוניברסיטת אריאל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בנתונים השונים המופיעים בחוברת זו. 
הנתונים הקובעים הם אלה המופיעים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה בפועל.

מכינות סמסטר א', תשפ"א
שכר לימוד מלאימי לימודתאריך סיוםתאריך פתיחהתנאי קבלהסוג המכינה

)לא כולל נלוות(
שכר לימוד )כולל 
נלוות( + דמי רישום

הנדסה	ומדעי	הטבע	
סמסטריאלי	ספטמבר

1.	נדחי	הפקולטה	להנדסה	ולמדעי	הטבע
2.	בעלי	זכאות	לתעודת	בגרות

3.	מימ"ד/	פסיכומטרי	350	ומעלה
13.9.2024.1.21

עד	5
ימי	לימוד

7,904	ש"ח6,970	ש"ח

מדעי	המחשב	סמסטריאלי	
ספטמבר

1.	נדחי	הפקולטה	למדעי	הטבע
2.	בעלי	זכאות	לתעודת	בגרות

3.	מימ"ד/	פסיכומטרי	350	ומעלה
5,734	ש"ח4,800	ש"ח4	ימים13.9.2024.1.21

הנדסה	ומדעי	הטבע	
אוקטובר

1.	נדחי	הפקולטה	להנדסה	ולמדעי	הטבע
2.	בעלי	זכאות	לתעודת	בגרות

3.	מימ"ד/	פסיכומטרי	350	ומעלה
7,904	ש"ח6,970	ש"ח5	עד	6	ימים25.10.2024.1.21

הנדסה	ומדעי	הטבע	נובמבר	
שנתית

1.	נדחי	הפקולטה	למדעי	הטבע
2.	בעלי	זכאות	לתעודת	בגרות

3.	מימ"ד/	פסיכומטרי	350	ומעלה
5,734	ש"ח4,800	ש"ח4	ימים15.11.2030.7.21

מדעי	החברה
אוקטובר

1.	נדחי	הפקולטה	למדעי	החברה
2.	בעלי	זכאות	לתעודת	בגרות

4,644	ש"ח3,710	ש"ח3	ימים18.10.2022.1.21

מכינה	אוניברסיטאית
שנתית	נובמבר

1.	בעלי	12	שנות	לימוד
2.	מימ"ד	/	פסיכומטרי:

הנדסה	ומדעי	הטבע	-	350	ומעלה
מדעי	החברה	-	300	ומעלה.

14,866	ש"ח13,932	ש"ח4	עד	5	ימים5.11.2030.7.21

*המחירים	כפופים	להחלטות	ות"ת,	המחיר	הסופי	יקבע	לקראת	סוף	חודש	ספטמבר	2020.

ט.ל.ח

יתכנו שינויים במועדי המכינה
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אוניברסיטת אריאל בשומרון. רוח חדשה באקדמיה
1.800.660.660

 דרכי התקשרות 
למכינה הקדם אקדמאית:

03.9066100  
 03.9364896   

mechina@ariel.ac.il  


