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פרטים ליצירת קשר:
מרכז ייעוץ ורישום

עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
טלפון: 02-6588087 | כתובת: ת.ד 3566, רמת בית הכרם, ירושלים 59103.

קורסי הכנה לשנת הלימודים תשע"ו

סטודנט/ית יקר/ה, 
אנו מברכים אותך על בחירתך ללמוד בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, מהמוסדות המובילים 
בארץ ללימודי תואר בהנדסה המכשירה מהנדסים ברמה אקדמית מהגבוהות בישראל ועד כה הכשירה 
למעלה מ-1,500 מהנדסים. בכדי להגשים את החזון המאתגר, שמה המכללה דגש על מצוינות אקדמית 
מובילים  מרצים  גבוהה,  לימודים  רמת  ועדכניות,  מתקדמות  לימוד  תכניות  באמצעות  המושגת  ומדעית 
בתחומם ותשתיות לימוד ומעבדות מחקר מתקדמות, כל אלה עומדים לרשות הסטודנטים בדרך לתואר 

ראשון בהנדסה.

)בהתאם  וכימיה  תכנות  פיזיקה,  מתמטיקה,  במקצועות-  הכנה  קורסי  הקיץ  בחודשי  מקיימת  המכללה 
גבוהה.  אקדמית  ברמה  טכנולוגיים  ללימודים  הכרחי  בסיס  מהווים  אלה  מקצועות  השונות(,  למחלקות 
מטרת הקורסים ללמד, לרענן ולהרחיב את הבסיס הנדרש ללימודי הנדסה. כמו כן , אנו מציעים קורס הכנה 

באנגלית לטובת מועמדים שנדרשים לכך. 
בחוברת המידע המפורטת להלן מצוי המידע המקיף אודות קורסי ההכנה והמבחנים המתקיימים בחודשי הקיץ. 

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה, ונשמח לסייע.

בהצלחה,
צוות מרכז ייעוץ ורישום,

עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
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מתכונת קורס ההכנה במתמטיקה-
הלימודים יחלו ביום א'  05/07/2015 ויימשכו עד ליום ב' 24/08/2015. 

בתאריך 26/07 - תשעה באב, לא יתקיימו לימודים.
הקורס יתקיים בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות 09:00-13:15, קבוצה נוספת תלמד בין השעות 

 .16:15-20:30
סה"כ 140 שעות אקדמיות.

סטודנטים שלא יוכלו להשתתף בקורס ההכנה מסיבות חשובות )מילואים, מחלה ומקרים מיוחדים( יפנו למרכז 
ייעוץ ורישום בצירוף אישורים מתאימים לשם טיפול פרטני.

עלות הקורס: 950 ₪.

מועדי הבחינה במתמטיקה בתום הקורס יייערכו בתאריכים הבאים-
מועד א' - יום א' 30/08/2015 בין השעות 09:00-12:00.
מועד ב' - יום ה' 10/09/2015 בין השעות 09:00-12:00

מועד פרסום ציונים - מועד א' 06/09/2015, מועד ב' 20/09/2015.
מועד ערעורים - מועד א' 07/09/2015, מועד ב' 21/09/2015.

למועמדים המעוניינים ייערך מבחן פטור טרם פתיחת קורס ההכנה-
מועד א' - 08/06/2015 בין השעות 09:00-12:00.
מועד ב' - 25/06/2015 בין השעות 09:00-12:00.

ניתן לגשת למועד בחינה אחד בלבד מבין השניים.
המעוניינים לגשת לבחינת הפטור ייצרו קשר עם מרכז ייעוץ ורישום על מנת להירשם לבחינה.

תינתן אפשרות בחינה רק למועמדים שנרשמו מראש.

קריטריונים לקבלת פטור ממעבר בחינת סיום קורס ההכנה במתמטיקה-
)מותנה בהצגת אישורים מתאימים(

השנתיים  במהלך  ומעלה   70 בציון  יח"ל   5 של  בהיקף  במתמטיקה  הבגרות  בחינת  את  עבר  המועמד   •
האחרונות.

המועמד עבר את בחינת הסיום במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 70 במסגרת מכינה קדם אקדמית   •
במגמת מדעי הטבע, במהלך השנתיים האחרונות.

השנים   5 במהלך  ומעלה   80 בציון  יח"ל   5 של  בהיקף  במתמטיקה  הבגרות  בחינות  את  עבר  המועמד   •
האחרונות.

המועמד יעבור בהצלחה את בחינת הפטור מקורסי ההכנה.  •

הערה לבעלי הפטור ממעבר בחינת סיום קורס ההכנה במתמטיקה-
נציין כי הדגשים בקורס ההכנה במתמטיקה הינם שונים מההדגשים במבחני הבגרות. בקורס מלמדים בצורה 
ממוקדת את החומר החיוני ללימודי המתמטיקה הנדרשים במוסדנו. בנוסף, נציין כי בשנים מסוימות מחליטים 
להוריד חלק מהנושאי תכנית ה- 5 יח"ל מבחינות הבגרות )למשל, הנושא של אינדוקציה מתמטית(, אך נושאים 
אלו נשארים בתכנית של קורס ההכנה במתמטיקה ונדרשים להבנת החומר של הקורסים המתמטיים אשר 
נלמדים במכללה. לכן לעתים לתלמידים אשר למדו בקורס ההכנה יש מוכנות גבוהה יותר להתחלת לימודי 

מתמטיקה במכללה, מאשר לאלו אשר קבלו פטור ולא למדו בקורס ההכנה.

)תמורת תשלום סמלי(. תלמידים אלו לא  ברצוננו להזמין את בעלי הפטור להשתתף בקורס כקורס רשות 
יידרשו לגשת למבחן. מטרת קורס ההכנה לבעלי הפטור הינה ההכנה המיטבית ללימודים במכללה, אנחנו 

ממליצים בחום לבעלי הפטור לנצל הזדמנות זו ולעבור את קורס ההכנה במתמטיקה. 
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 נק' II - 54חלק 

 השאלות הראשונות תיבדקנה 3רק  נק'. 14לות הבאות. משקל כל שאלה השא 5מתוך  3ענו על 
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ע"י שימו בסעיף א' וללא שימוש  

 במחשבון.

𝑓𝑓:ℝהפונקציה .16 → ℝ   3מוגדרת ע"י 3( ) sin cos sin cosf x x x x x    . 

מתקיים  xכך שלכל   b -ו  Aא.  מצאו את     ( ) sinf x A bx . 

זוגית -זוגית, אי f. האם f. מצאו את המחזור הבסיסי של  fב. שרטטו את הגרף של
 או כללית?

 )ניתן להיעזר בסעיפים הקודמים(. fג. מצאו את התמונה של

ד.  מצאו את כל הפתרונות של המשוואה  
1( )
4

f x   .ותנו הדגמה גראפית לפתרון 

,𝑓𝑓נתונות הפונקציות  .11 𝑔𝑔:ℝ → ℝ:( ) 2 2xf x     ,2( ) 2 2xg x    . 

ומצאו את נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים. נמקו את  fא. שרטטו את גרף הפונקציה

 (.    f)ניתן להסתמך על הגרף של  fכל השלבים בבניית הגרף. מצאו את התמונה של 
 
. מצאו את התמונה gב. בהסתמך על הגרף אשר מצאתם בסעיף א', שרטטו את הגרף של  

 זוגית או כללית?-זוגית, אי g. האם gשל 

)ג. פתרו בדרך אלגברית את המשוואה  ) 2g x  גראפית לפתרון. ותנו הדגמה 

 !בהצלחה 
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 דפי נוסחאות
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1משוואת ישר העובר דרך הנקודה  גיאומטריה אנליטית 1( , )x y  ושיפועו הואm :

1 1( )y y m x x   

1תנאי  לניצבות הישרים: 2 1 1 1 1( ) ; ( )y y m x x y y m x x      :1 2 1m m   

משוואת מעגל שמרכזו בנקודה  ,a bורדיוסוR  :2 2 2( ) ( )x a y b R    

2וסים:משפט הסינ טריגונומטריה
sin

a R

        :משפט הקוסינוסים

2 2 2 2 cosc a b ab   
 

21שטח גזרה: 
2

r                             אורך קשת של :רדיאניםr 

דפי נוסחאות
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קורס הכנה בפיסיקה

מיועד לסטודנטים במחלקות- הנדסת חומרים מתקדמים, הנדסת מכונות, הנדסה פרמצבטית, הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה והנדסת טכנולוגיות סביבתיות. 

אחד מתחומי הלימוד החשובים העומדים בבסיס מרבית לימודי ההנדסה הוא תחום הפיסיקה. קורס ההכנה 
בפיסיקה מיועד לסטודנטים אשר מגיעים ללא ידע מספק קודם בתחום זה, וגם עבור מועמדים שלמדו פיסיקה 
אך מעוניינים לרענן את ידיעותיהם כהכנה ללימודים אקדמיים במכללה. בין הנושאים שילמדו בקורס: יחידות 

פיסיקליות, קינטיקה בממד אחד, כוחות ודינאמיקה, תנועה מעגלית, תנע קווי ועבודה ואנרגיה.

דרישות אקדמיות -
  תרגילים: במהלך הקורס יינתנו באתר הקורס תרגילים כעבודת בית , הסטודנטים יידרשו לפתור תרגילים אלו    
   במועדים שייקבעו  ע"י המרצה. פתרונות התרגילים יוכנסו במועד מאוחר יותר לאתר הקורס וישמשו כהכנה 

   טובה למבחן הסיום.
  מבחן סיום: בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב. 

  ציון עובר בבחינה הינו 60, למעט סטודנטים אשר התקבלו על תנאי ציון מעבר גבוה יותר, על סמך החלטת 
   ועדת קבלה וכפי שמופיע להם במכתב הקבלה.

  המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע.

תכנית הלימודים:
1. מבוא: יחידות פיסיקליות. שיטת היחידות הבינלאומית. מעברי יחידות. גדלים סקלריים וגדלים וקטוריים.   

    הפרדת וקטורים לרכיבים. חיבור וחיסור וקטורים וכפל וקטור בסקלר. )4 שעות(
2. מבוא מתמטי: נגזרות. )4 שעות(

3. קינמטיקה: מהירות ממוצעת ומהירות רגעית. תאוצה ממוצעת ותאוצה רגעית. תנועה שוות תאוצה בקו ישר.   
    משוואות הקינמטיקה. נפילה חופשית. זריקה אנכית כלפי מעלה וכלפי מטה. תנועה בליסטית. )8 שעות(

4. דינאמיקה: שלושת חוקי התנועה של ניוטון, חוק המשיכה העולמית של ניוטון. מסה ומשקל. חיכוך ותנועה     
    של גופים. )10 שעות(

5. תנועה מעגלית: רדיאנים. מהירות זוויתית. תדירות וזמן מחזור. תאוצה צנטריפטלית וכוח צנטריפטלי. )6 שעות(
6. תנע קווי. )4 שעות(

7. עבודה ואנרגיה: עבודה. אנרגיה קינטית. אנרגיה פוטנציאלית כובדית. חוק שימור האנרגיה. )9 שעות(

)סה"כ 45 שעות(
ספרות מומלצת:

מכניקה-
  מבחנים בפיסיקה של מכינת הטכניון בעריכת שרון שפירא, "מכניקה", 2007.

  י. אשל, "מכניקה לתיכון ולאוניברסיטה" הוצאת אשל, 1999.
  ע. רוזן, ז. קרקובר, "מכניקה ניוטונית" כרכים א' ו-ב', הוצאת מכון ויצמן, 2001  פ.ו. סירס, מ.ו. זימנסקי, ה.ד. יאנג, 

"פיסיקה תיכונית – מכניקה", יהושוע אורנשטיין - הוצאת ספרים יבנה בע"מ, 1997.
  ד. זינגר, "מכניקה", כרכים א' ו-ב', דוד רכגולד ושות' חברה בע"מ, 1997.

מתכונת הקורס בפיסיקה:
הלימודים יחלו ביום א' 05/07/2015 ויימשכו עד ליום ד' 26/08/2015. 

בתאריך 26/07/2015 - תשעה באב, לא יתקיימו לימודים. 
הלימודים בקורס יתקיימו בימים ראשון ורביעי בין השעות 13:30-16:00.

סה"כ 45 שעות אקדמיות.
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סטודנטים שלא יוכלו להשתתף בקורס ההכנה מסיבות חשובות )מילואים, מחלה ומקרים מיוחדים( יפנו למרכז 
ייעוץ ורישום בצירוף אישורים מתאימים לשם טיפול פרטני.

עלות הקורס: 400 ₪

מועדי הבחינה בפיסיקה בתום הקורס יייערכו בתאריכים הבאים:

מועד א'-  יום א' 06/09/2015 בין השעות 09:00-11:30
מועד ב'-  יום א' 20/09/2015 בין השעות 09:00-11:30 

מועד פרסום ציונים- מועד א' 10/09/2015, מועד ב' 24/09/2015
מועד ערעורים- מועד א' 16/09/2015, מועד ב' 07/10/2015

קריטריונים לקבלת פטור מקורס ההכנה בפיזיקה:
1.  המועמד עבר את בחינת הבגרות בפיסיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 60 ומעלה/ בגרות בהיקף של 3 יח"ל 
במסגרת  אלו  בגרויות  שעבר  למועמד  גם  יינתן  )פטור  האחרונות  השנים  חמש  במהלך  ומעלה   70 בציון 

מכינה(- לתלמידי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה פטור יינתן רק לבעלי 5 יח"ל.
2.  המועמד למד במהלך חמש השנים האחרונות  קורס אקדמי בנושא "מכניקה" וקורס אקדמי בנושא "חשמל 

ומגנטיות" במוסד  אקדמי אחר )כולל האוניברסיטה הפתוחה( וקיבל ציון 60 ומעלה.
3.  המועמד למד במהלך חמש השנים האחרונות 5 יחידות פיסיקה או 3 יחידות פיסיקה במכינת המכללה )או 

במכינה אקדמית אחרת( ועבר בהצלחה את המבחן.
ועבר  המכללה,  במכינת  בסיסית"  "פיסיקה  הקורס  את  האחרונות   השנים  חמש  במהלך  למד  4.  המועמד 

בהצלחה את המבחן.
דיפלומת  בעל  שהוא  פרמצבטית,  להנדסה  או  מתקדמים  חומרים  להנדסת  מועמדות  מגיש  אשר  5.  מועמד 
הנדסאי בתחומים מכונות, אלקטרוניקה, חומרים או כימיה - בתנאי שמתוך עיון בגיליון הציונים שלו מתברר 

שהוא עבר בהצלחה )בציון 60 ומעלה( את הבחינות הנוגעות לתחומי הפיסיקה.
6.  מועמד אשר מגיש מועמדות להנדסת מכונות, שהוא בעל דיפלומת הנדסאי בתחומים מכונות, אלקטרוניקה, 
חומרים או כימיה - בתנאי שמתוך עיון בגיליון הציונים שלו מתברר שהוא עבר בהצלחה )בציון 70 ומעלה( את 

הבחינות הנוגעות לתחומי הפיסיקה
בתחומים  הנדסאי  דיפלומת  בעל  שהוא  ואלקטרוניקה  חשמל  להנדסת  מועמדות  מגיש  אשר  7.  מועמד 
בגיליון  עיון  שמתוך  בתנאי  לפיסיקה"-  ההכנה  מ"קורס  פטור  יהיה  בקרה  ומכשור  חשמל,  אלקטרוניקה, 

הציונים שלו מתברר שהוא עבר בהצלחה ) בציון 70 ומעלה( את הבחינות הנוגעות לתחומי הפיסיקה.
8.  בהתייחס לסעיפים 6,7 ממועד קבלת הציון המזכה בפטור לפיסיקה לא יעברו יותר מ-7 שנים.

מועמד אשר ברשותו קורס פיסיקה אחר מאלו שתוארו לעיל, יכול להגיש למרכז ייעוץ ורישום בקשה 
למתן פטור אשר תיבחן באופן פרטני



12

15 
 

  בפיסיקה בקורס ההכנהלבחינה   הדוגמ

 

 שעתיים. –משך הבחינה 

 יש לענות על כל השאלות.

16במהירות  מעלה כלפי אנכי בכיוון נזרק 8kg שמסתו גוף .1 mv
s

 כעבור כמה זמן יחזור .

 הגוף אל ידיו של הזורק?

a. 2.8s 

b. 3.2s 

c. 4.0s 

d. 4.3s 

e.  תשובה מהנ"ל.אף 

 

 התייחסו לגרף הבא וסמנו את כל הטענות האמתיות:  .2

 
  * המכונית נעה בשלוש השניות הראשונות במהירות קבועה.

  המכונית משנה את כיוון נסיעתה. t=3sec** ברגע 

  המכונית משנה את כיוון נסיעתה. t=6sec*** ברגע 

 

 חסרת חיכוך.שתי המסות שבאיור מחוברות בחוט העובר סביב גלגלת  .6

 מטר לשנייה כך  1המסות נעזבות ממצב התחלתי תנועה במהירות של 

 עולה. מה יהיה העתק המסה הגדולה  C –יורדת ו  A –ש 

 שניות מרגע שהחלה התנועה? הניחו כי החוט מספיק ארוך. 4כעבור 

 

דוגמה לבחינה בקורס הכנה בפיסיקה
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a. m2.3כלפי מעלה 

b. m20 כלפי מעלה 

c. m17 כלפי מטה 

d. m22.6 כלפי מטה 

e. אף אחת מן התשובות הנ"ל 

 

0t. בזמן 200mהוא  B-ל Aהמרחק בין  .4  יוצאת מכונית מ-A  לכיווןB  במהירות קבועה

1שגודלה  4 mv
s

באותו רגע יוצא אופנוע מ .-B ל-A  2במהירות התחלתית שגודלה 2 mv
s

 ,

בתאוצה קבועה שגודלה 
2

1 ma
s

 6. מהו המרחק בין כלי הרכב בזמןt s? 

a. 112m 

b. 137m 

c. 146m 

d. 196m 

e. אף אחת מהתשובות הנ"ל 

 

על מישור חסר חיכוך, ומעניק לה תאוצה  Mדוחף מסה בגודל  Fכוח בגודל  .5
2

12 ma
s

 איזו .

 ?M4תאוצה יעניק אותו כוח למסה של 

a. 
2

1 m
s

 

b. 
2

3 m
s

 

c. 
2

48 m
s

 

d. 
2

100 m
s

 

e. .אף אחת מהתשובות הנ"ל 
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1המצוירת  במערכת כי נתון .7 3 , 2 2m kg m kg   1ומקדם החיכוך הקינטי ביןm  למישור הוא

0.1k  1. הניחו חוטים וגלגלות אידיאליים. מה תהיה תאוצתm? 

a. 
2

1.42 m
s

 

b. 
2

0.71 m
s

 

c. 
2

2.82 m
s

 

d. 
2

3 m
s

 

e. .אף אחת מהתשובות הנ"ל 

 

רוחב  הנגדית. בגדה ממולו בדיוק הנמצא אמו לבית להגיע כדי בסירתו נהר לחצות צריך דייג .6

10ומהירות הסירה היא  200mהנהר הוא  m
s

2. מהירות הזרימה בנהר היא  m
s

חרטום  

 רחק מבית אמו יעגון הדייג?הסירה פונה כל הזמן לכיוון הגדה הנגדית. באיזה מ

a. 0m 

b. 10m 

c. 20m 

d. 40m 

e. .אף אחת מהתשובות הנ"ל אינה נכונה 

 

 בקו אופקי מטרים 8 של במרחק ונמצא מענף התלוי קוף על הרדמה חץ לירות מבקש צייד .5

 ושומט הקוף נבהל , החץ את הצייד שיורה ברגע מטרים מעל הקרקע.  10 של ובגובה לחץ,

מהי המהירות המינימאלית שתבטיח פגיעה  .אופקית נורה שהחץ בהנחה .בענף אחיזתו את

 ?בקוף לפני הגעתו לקרקע

a. 3.27-כ m
s

 

b. 4.00-כ m
s

 

c. 4.55-כ m
s

 

d. 5.66-כ m
s

 

e. .אף תשובה מהנ"ל 

1m 

2m 
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לבורג נטול  סנטימטר 30 של באורך חוט ומחובר באמצעות וחלק אופקי שולחן על מונח גוף .0

ת. שניו 2 שלם ב סיבוב משלים כי הגוף נתון .גרם 250 היא הגוף מסת חיכוך במרכז השולחן.

0tבזמן  כמקביל לחוט זו בשאלה יבחר X -ה  ציר   .ומרכז המעגל הוא ראשית הצירים

 הזוויתית והמהירות הסיבוב המחזור, תדירות זמן )בהינתן שהגוף מבצע תנועה מעגלית(. מה

 ?הגוף של

a. 12 ; ;
2

radT s f Hz
s

   . 

b. 2 ; 2 ; radT s f Hz
s

    

c. 12 ; ; 2
2

radT s f Hz
s

    

d. 2 ; 2 ; 2 radT s f Hz
s

    

e. אף תשובה מהנ"ל 

 

ק"ג. העגלה  2ק"ג, ומחזיק באבן שמסתה  61ק"ג עומד על עגלה שמסתה  41ילד שמסתו  .11

מטרים לשנייה, בכיוון  6נחה על משטח חסר חיכוך. הילד זורק את האבן במהירות של 

 . מהי מהירות הילד והעגלה לאחר הזריקה?x-השלילי של ציר ה

a. 12 m
s

 

b. 12 m
s

 

c. 211
3

m
s

 

d. 211
3

m
s

 

e. אף אחת מהתשובות הנ"ל 

 ,לבכם לתשומת

 נוסף וכחומר הסופית הבחינה של האפשריות הגרסאות כאחת לדוגמא הבחינה את לראות יש

 במועדים יופיעו וכן המועדים באחד יופיעו לא שאלות של מסוימים שסוגים יתכן. ההבנה לבדיקת

 .הקורס במהלך שחולק הנוסף העזר וחומר הבית תרגילי כל על לחזור יש. אחרים

 על ללמוד אלא זו בחינה דוגמת על רק להסתמך אין – הקורס מעבר ללא לבחינה לגשת למעוניינים

 .תכנית הקורס פי

 

 

לתשומת לבכם,
יש לראות את הבחינה לדוגמא כאחת הגרסאות האפשריות של הבחינה הסופית וכחומר נוסף לבדיקת 

ההבנה. יתכן שסוגים מסוימים של שאלות לא יופיעו באחד המועדים וכן יופיעו במועדים אחרים. יש לחזור 
על כל תרגילי הבית וחומר העזר הנוסף שחולק במהלך הקורס.

למעוניינים לגשת לבחינה ללא מעבר הקורס – אין להסתמך רק על דוגמת בחינה זו אלא ללמוד על פי 
תכנית הקורס.

.
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קורס הכנה בתכנות

הקורס מקנה לסטודנט ידע ראשוני בתכנות. במסגרת הקורס יילמדו נושאים בסיסיים כגון מבנה המחשב, 
סוגי זיכרונות, סוגי תוכנות, קלט ופלט, ואיך הוא עובד. נלמד איך פותרים בעיות בעזרת תכנות בשפה עילית 
)JAVA( ונכתוב תכניות בסביבת העבודה המתאימה )כרגע BlueJ(. נלמד על תהליך ההידור )קומפילציה(, 
מבנה של תכנית, בלוקים, קינון, דבגר, מה הם משתנים, קבועים, פקודות לוגיות, משפטי תנאי, ולתלמידי 

הנדסת תוכנה יילמדו גם הנושאים לולאות שיטות ומערכים.

הואיל ותכנות הינו תחום שסטודנטים רבים מתקשים בו בתחילת הלימודים, הקורס מומלץ מאוד 
לסטודנטים אשר לא למדו מעולם תכנות וכן לסטודנטים אשר מעוניינים לרענן את חומר הלימוד בתכנות 

כהכנה ללימודים האקדמיים במכללה. 
במחלקה להנדסת תוכנה קורס זה הינו חובה ומהווה דרישת קדם לרישום לקורסים בתחום התכנות.

קורס הכנה בתכנות לתלמידי הנדסת תוכנה-

למועמדים המעוניינים ייערך מבחן פטור טרם פתיחת קורס ההכנה-
מועד א'- יום ב' 01/06/2015 בין השעות 09:00-11:00.  •
מועד ב'-  יום ג' 18/06/2015 בין השעות 09:00-11:00.  •

ניתן לגשת למועד בחינה אחד בלבד מבין השניים.
המעוניינים לגשת לבחינת הפטור ייצרו קשר עם מרכז ייעוץ ורישום על מנת להירשם לבחינה.

תינתן אפשרות בחינה רק למועמדים שנרשמו מראש.

דרישות הקורס-
המבחן הינו חובה לתלמידי הנדסת תוכנה.

מבחן סיום: בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב, ציון עובר בבחינה הינו 70, למעט סטודנטים אשר התקבלו   •
על תנאי ציון מעבר גבוה יותר, על סמך החלטת ועדת קבלה וכפי שמופיע להם במכתב הקבלה.

המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע.  •
במהלך הקורס יינתנו שלושה תרגילי בית. הסטודנט חייב להכין את תרגילי הבית ולהגישם במועד הנקבע,   •

ציון התרגילים יהווה 30% מציון הקורס.

ספרות מומלצת-
Lewis J. Loftus W, Java Software Solutions, 6th edition, Addison Wesley, 2006.

Sierra K, Bates B., Head First Java, 2nd edition, O'Reilly, 2009.
http://java.sun.com/docs/books/tutorial

http://vlib.eitan.ac.il/java1/index.htm

מתכונת קורס ההכנה בתכנות לתלמידי הנדסת תוכנה-
הלימודים יחלו ביום א' 12/07/2015 ויימשכו עד ליום ד' 19/08/2015.   •

       בתאריך 26/07/2015 - תשעה באב, לא יתקיימו לימודים. 
הלימודים בקורס יתקיימו בימים א', ד' בין השעות 13:30-16:00.  •

סה"כ 33 שעות אקדמיות.   •



17

קורס הכנה בתכנות לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול- 

דרישות הקורס-
מבחן סיום: בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב, ציון עובר בבחינה הינו 70, למעט סטודנטים אשר התקבלו   •

על תנאי ציון מעבר גבוה יותר, על סמך החלטת ועדת קבלה וכפי שמופיע להם במכתב הקבלה.
המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע.  •

במהלך הקורס יינתנו תרגילי בית. הסטודנט חייב להכין את תרגילי הבית ולהגישם במועד הנקבע.  •

ספרות מומלצת-
Lewis J. Loftus W, Java Software Solutions, 6th edition, Addison Wesley, 2006.

Sierra K, Bates B., Head First Java, 2nd edition, O'Reilly, 2009.
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

http://vlib.eitan.ac.il/Java1/index.htm 

מתכונת קורס ההכנה בתכנות לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול-
הלימודים יחלו ביום ד' 08/07/2015 ויימשכו עד ליום ד' 19/08/2015 .  •

קורס ההכנה יתקיים בימי רביעי בין השעות 13:30-16:00 .   •
סה"כ 21 שעות אקדמיות.  •

עלות קורס ההכנה בתכנות - 400 ₪. 

מועדי הבחינה בתכנות בתום הקורס יייערכו בתאריכים הבאים )לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול והנדסת תוכנה(-
מועד א'- יום א' 06/09/2015 בין השעות 09:00-11:00    •
מועד ב'- יום א' 20/09/2015 בין השעות 09:00-11:00   •

מועד פרסום ציונים- מועד א' 10/09/2015, מועד ב' 24/09/2015.  •
מועד קיום ערעורים- מועד א' 16/09/2015, מועד ב' 07/10/2015.  •

ניתן לגשת למועד בחינה אחד בלבד מבין השניים.
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דוגמה לבחינה בקורס ההכנה בתכנות לתלמידי הנדסת תוכנה-

הנחיות והערות כלליות:
המבחן רשום בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.  .1

משך המבחן: שעתיים  .2
3.  המבחן מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון יש 3 שאלות הדורשות כתיבת תוכניות, עליכם לבחור 2 מתוך 
שלושת השאלות הללו. בחלק השני יש שתי שאלות כאשר לכל שאלה יש מספר סעיפים. שימו לב בכל 

שאלה על כמה סעיפים עליכם לענות.
חומר עזר: כל חומר עזר אסור בשימוש  .4

ציון 70 ומעלה - עובר.  .5
יש לענות על כל השאלות בגוף הבחינה!  .6

חלק א – כתיבת תוכניות:

)20 נקודות( השלמת קטעים חסרים:  .1
 .)2 למספר  שווה  או  גדול  להיות  המספר  )על  חיובי  ערך  מהמשתמש  הקוראת  תוכנית  לכתוב  עליכם   
התוכנית תבדוק האם המספר הוא ראשוני ותוציא הודעה בהתאם )על התוכנית להדפיס הודעה גם אם 

המספר ראשוני וגם אם לא(.

להזכירכם: מספר ראשוני הוא מספר שלא מתחלק על ידי אף מספר שקטן ממנו )חוץ מ-1 כמובן, שכן אז כל 
המספרים היו ראשוניים...(

)20 נקודות(  .2

)20 נקודות(  .3

25 
 

 

 

 

} 
} 
 

  נקודות( 26) .2
 

 

  נקודות( 26) .3
 
 

 הבנת קוד: –חלק ב 

  

 נקודות( 26) .1
 הסעיפים הבאים. 4מתוך  6עליכם לענות על 

 בכל שאלה עליכם לכתוב מה יודפס על המסך כאשר מריצים את קטע הקוד:

1. 

int i=0; 

while(i<10) 

 i++; 

System.out.println(i); 

 פלט התוכנית:

 

 

 

 

 

2. 

int number = 0; 

for(int i=0; i<5; i++) 

24 
 

)לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול  מועדי הבחינה בתכנות בתום הקורס יערכו בתאריכים הבאים
 -והנדסת תוכנה( 

   10:11-11:11בין השעות  17/10/2115 א' יום  -מועד א'

   10:11-11:11בין השעות  21/10/2115 'איום   -מועד ב'

 24/10/2115מועד ב'  ,11/10/2115מועד א'  -מועד פרסום ציונים

 16/11/2115, מועד ב' 17/10/2115מועד א'  -מועד קיום ערעורים

 

  -תוכנהדוגמה לבחינה בקורס ההכנה בתכנות לתלמידי הנדסת 

 

 הנחיות והערות כלליות:

 המבחן רשום בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. .1
 : שעתייםהמבחןמשך  .2
שאלות הדורשות כתיבת תוכניות,  6המבחן מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון יש  .6

מתוך שלושת השאלות הללו. בחלק השני יש שתי שאלות כאשר  2עליכם לבחור 
 לכל שאלה יש מספר סעיפים. שימו לב בכל שאלה על כמה סעיפים עליכם לענות.

 : כל חומר עזר אסור בשימושחומר עזר .4
 עובר. -ומעלה  61ן ציו .5
 יש לענות על כל השאלות בגוף הבחינה! .7

 

 כתיבת תוכניות: –חלק א 

 

  נקודות( 26) .1
עליכם לכתוב תוכנית הקוראת מהמשתמש ערך חיובי )על המספר להיות גדול או 

(. התוכנית תבדוק האם המספר הוא ראשוני ותוציא הודעה בהתאם 2שווה למספר 
 אם המספר ראשוני וגם אם לא(. )על התוכנית להדפיס הודעה גם

להזכירם: מספר ראשוני הוא מספר שלא מתחלק על ידי אף מספר שקטן ממני )חוץ 
 כמובן, שכן אז כל המספרים היו ראשוניים...( 1-מ

 
import java.util.Scanner; 
public class Main 
{ 
    public static void main() 
    { 
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חלק ב – הבנת קוד:

1. )20 נקודות( עליכם לענות על 3 מתוך 4 הסעיפים הבאים.
בכל שאלה עליכם לכתוב מה יודפס על המסך כאשר מריצים את קטע הקוד:

1.
int i=0;
while(i<10)
 i++;
System.out.println(i);

פלט התוכנית:

2.
int number = 0;
for(int i=0; i<5; i++)
 number+=i;
System.out.println(number);

פלט התוכנית:
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3.
int i;
For(i=0; i<5; i++)
 If(i%2 == 0)
System.out.print(i + " ");
System.out.println(i);

פלט התוכנית:

4.
int i, j;
for( int i=0, j=5; i<5; i++, j--)
 If(i+j == 5)
  System.out.print("*");
System.out.println(j);

פלט התוכנית:

2. )20 נקודות( 

 בהצלחה!!
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דוגמה לבחינה בקורס ההכנה בתכנות לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול-

הנחיות והערות כלליות:
המבחן רשום בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.  .1

משך המבחן: שעתיים  .2
חומר עזר: כל חומר עזר אסור בשימוש  .3

ציון 70 ומעלה - עובר.  .4
יש לענות על כל השאלות בגוף הבחינה.  .5

בהצלחה!!

4.    )20 נקודות( השלמת קטעים חסרים:
התכנית הבאה מדפיסה את 12 האברים הראשונים של סדרת פיבונאצ'י. סידרה זו היא סידרה בה האיבר   

הראשון והאיבר השני שווים ל-1, וכל שאר האיברים שווים לסכום שני האיברים הקודמים בסדרה.

לדוגמא:
A1 = 1
A2 =1

A3 = 1+1 = 2
A4 = 1+2 = 3

...
עליכם להשלים את השורות החסרות בתכנית על מנת שהיא תבצע את האמור לעיל.

import java.util.Scanner;
public class main
       {
       public static void main()
         {
   ______________________
        a1 = 1;
        a2 = 1;
        System.out.println(a1);
  _______________________

        for (int i = 0; i<10; i++)
        {
            a3 = a1+a2;
           __________________ ____
            a1 = a2;
           _________________________
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)20 נקודות( ציינו עבור כל אחת מהלולאות הבאות אם היא לולאה אינסופית.  .9
אם הלולאה סופית ציינו את מספר הפעמים שהיא תתבצע. )היעזרו במעקב אחרי המשתנים  

לביצוע החישובים הדרושים(.  

א. _______________  
int num = 5;
while ( num != 0 )
{
      System.out.println(num);
      num--;
}

ב. _______________   
int num = 11;
while ( num != 10 )
{
      System.out.println(num);
      num++;
}

ג. ________________  
int j=0;
while ( j<100)
     j = j - 10;

ד. ________________  
int k=0;
for ( int j=0; j<10 ; j++ )
      k += 11;

בהצלחה!!
לתשומת לבכם,

לבדיקת  נוסף  וכחומר  הסופית  הבחינה  של  האפשריות  הגרסאות  כאחת  לדוגמה  הבחינה  את  לראות  יש 
ההבנה. יתכן כי  סוגים מסוימים של שאלות לא יופיעו באחד המועדים וכן יופיעו במועדים אחרים. יש לחזור על 

כל תרגילי הבית וחומר העזר הנוסף שחולק במהלך הקורס.
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קורס הכנה בכימיה

תחום הכימיה נלמד בהרחבה במחלקות הנדסה פרמצבטית והנדסת חומרים מתקדמים, הקורס נועד להקנות 
לסטודנטים במחלקות אלו רקע ראשוני בכימיה ולסייע לסטודנטים להשתלב בהצלחה בלימודיהם. 

דרישות אקדמיות
  מבחן סיום: בסיום קורס ההכנה תתקיים בחינה בכתב. 

  ציון הקורס: ציון הקורס מחושב על פי המבחן הסופי בלבד.
  בתום הקורס ייערך מבחן - ציון עובר הינו 70, למעט סטודנטים אשר התקבלו על תנאי ציון מעבר גבוה יותר,     

   על סמך החלטת ועדת קבלה וכפי שמופיע להם במכתב הקבלה. 
  המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע.

תכנית לימודים
מושגי יסוד: יסודות, חומרים טהורים ותערובות; מולקולות; אניונים וקטיונים; הטבלה המחזורית והמשפחות 
ותכונות מחזוריות; חומרים מולקולריים,  ומתכות למחצה; הטבלה המחזורית  הכימיות; מתכות, אל מתכות 

מתכות וחומרים יוניים.
תגובות כימיות: מושג המול, מסה מולרית; חישובים סטויכיומטריים, שיווי משקל כימי, עקרון לה שטליה.

ספרות מומלצת
כל ספר בכימיה ילמד את הנושאים האלמנטאריים הללו בכימיה.

למשל: ספרים של עמנואל מנזורולה: יסודות הכימיה, כימיה לבית ספר תיכון, עקרונות הכימיה.

לינק לספרים: 
http://simania.co.il/authorDetails.php?itemId=105448

כמו כן ניתן להשתמש בספרים של האוניברסיטה הפתוחה.
Chemistry, S.A. Zumdahl and S.A. Zumdhal  6th edition, Houghton Mifflin Company , 2003

General Chemistry , Hill & Petrucci, 4th Ed., Pearson Prentice Hall, 2005

כל ספר בכימיה ילמד את הנושאים האלמנטריים הללו בכימיה.

מתכונת קורס ההכנה בכימיה
 הקורס יתקיים במתכונת של שבעה מפגשים בימי ב' בין השעות 13:30-16:00.

 הלימודים בקורס יחלו בתאריך 06/07/2015 ויימשכו עד לתאריך 17/08/2015.
 סה"כ 21 שעות אקדמיות.

 סטודנטים שלא יוכלו להשתתף בקורס הקיץ מסיבות חשובות )מילואים, מחלה ומקרים מיוחדים( יפנו 
למרכז ייעוץ ורישום בצירוף אישורים מתאימים לשם טיפול פרטני.
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מכינה במתמטיקה )רענון 10(

מכינת מתמטיקה
מכינה זו משמשת כמסלול קבלה נוסף לתלמידים שעומדים בכל תנאי הקבלה למכללה, למעט הדרישות 
במתמטיקה. מבחינה אקדמית, מטרת המסלול היא לרענן ולהרחיב את הבסיס המתמטי ההכרחי ללימודי 

ההנדסה.

דרישות אקדמיות:
תנאי הקבלה למכללה למסיימי המכינה:

בסיום המסלול המועמדים חייבים לעבור בהצלחה את שתי הבחינות הבאות:
מבחן סיום מכינה לפי תכנית לימודים ייעודית המקבילה לתכנית 4 יח"ל בציון 75. א( 

מעבר מבחן “קורס הכנה במתמטיקה" בציון 60. ב( 
המכללה מקיימת שני מועדי בחינה. הציון במועד האחרון אליו ניגש הסטודנט, הינו הקובע. ג( 

תכנית הלימודים-
תכנית הלימודים במסלול מתחלקת לשני חלקים בסיסים:

חלק Ⅰ. תכנית לימודים ייעודית המקבילה לתכנית 4 יח"ל מתמטיקה.
תכנית זו מכילה את הפרקים הבאים:

  אלגברה בסיסית ומונחי יסוד בגיאומטריה.
  גיאומטריה אנליטית ואלגברה וקטורית.

  טריגונומטריה.
  פונקציות וגרפים.

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ברמת פונקציות אלמנטריות.

חלק Ⅱ. תכנית הלימודים של “קורס הכנה במתמטיקה".

ספרות מומלצת-
ספרי בני גורן ל - 4 ו - 5 יחידות הלימוד )שאלונים 035003, 035004, וחלקית 035007(.

הערה: כל הספרות הנדרשת במהלך הקורס תסופק על ידי ספריית המכללה.

מתכונת המכינה
הלימודים במכינה יחלו ביום א' 31/05/2015, ויימשכו עד ליום ה' 27/08/2015 בהתאם לחלוקה הבאה:       •

בין התאריכים 31/05/2015-12/07/2015 ימים א'-ה' בין השעות 08:00-14:45    
  ובין התאריכים 12/07/2015-27/08/2015, ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 08:00-13:00, 

ובימי ג' בין השעות 08:00-14:45.
סה"כ 385 שעות אקדמיות.  •

עלות המכינה: 3,690 ₪
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מועדי הבחינות-
 מבחן סיום מכינה לפי התכנית לימודים ייעודית המקבילה לתכנית 4 יח"ל:

 מועד א' - 24/08/2015 בין השעות 09:00-12:00.

מועד ב' - 17/09/2015 בין השעות 09:00-12:00.
מועד פרסום ציונים - מועד א' - 31/08/2015, מועד ב' - 21/09/2015.   

מועד ערעורים - מועד א' - 01/09/2015, מועד ב' - 24/09/2015. 
 מבחן קורס הכנה במתמטיקה:

מועד א' -  יום א' 30/08/2015 בין השעות 09:00-12:00
מועד ב' - יום ה' 10/09/2015 בין השעות 09:00-12:00   

 מועד פרסום ציונים - מועד א' - 06/09/2015, מועד ב' - 20/09/2015.
מועד ערעורים - מועד א' - 07/09/2015, מועד ב' - 21/09/2015.

לתשומת לבכם, תכנית זו פועלת בשיתוף עם משרד הביטחון ומשרד החינוך המעניקים סיוע כלכלי על 
בסיס מצב סוציו אקונומי. מועמדים המעוניינים להגיש בקשה למלגה נדרשים למלא את 2 טפסי הבקשה 

המצורפים לחוברת זו והעברת המסמכים הנדרשים.
לפרטים נוספים על הגשת המלגה ניתן לפנות למרכז ייעוץ ורישום בטלפון 02-6588087.

השתתפות בקורסי ההכנה שלא במסגרת המכינה
במקביל ללימודים במסגרת המכינה, תלמידי המסלול יחויבו להשתתף בקורסי ההכנה במקצועות שונים 

בהתאם לדרישות המחלקה. 
)קורסי ההכנה מסוג זה מתקיימים מחוץ למסגרת המכינה(.

קורס הכנה באנגלית )טרום בסיסי(

דרישות קדם הקורס- פסיכומטרי/ אמי"ר בין 170-184 / אמיר"ם בין 70-84.
דרישות הקורס-

1. נוכחות של לפחות % 80, סטודנט הנעדר ליותר מ – 8 שיעורים )16 שעות( לא יוכל לקבל ציון סופי בקורס. 
2.  על הסטודנט להביא מילון וספר לימוד לכל שיעור )המרצה יספק חוברת עם טקסטים וחומר עזר שנערכו 

ע"י המחלקה ללימודים אקדמיים באנגלית(. 
3. השתתפות מלאה והגשת כל המטלות.

4. שלושה בחנים.
5. מעבר בחינת הסיום בציון 55 לפחות וציון כולל בקורס של 70 לפחות. 

מבנה הציון הסופי-
בוחן אמצע )הגבוה ביניהם(         25%
בוחן אמצע נוסף                           20%
ציון מרצה                                       15%
מבחן סופי                                      40%

על מנת לעבור את הקורס על הסטודנט להשיג ציון של לפחות 55% במבחן הסופי וציון כולל של 70%. 
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מתכונת הקורס-
הלימודים יחלו ביום א' 05/07/2015 ויימשכו עד ליום ה' 20/08/2015. 

הקורס יתקיים בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 16:15-19:30
סה"כ 84 שעות אקדמיות.

עלות הקורס- 950 ₪.

מועדי הבחינה באנגלית בתום הקורס יייערכו בתאריכים הבאים:
מועד א'-  יום ג' 25/08/2015 בין השעות 09:00-12:00.
מועד ב'- יום ב' 21/09/2015 בין השעות 09:00-12:00.

מועד פרסום ציונים- מועד א' 06/09/2015, מועד ב' 07/10/2015.

סילבוס מפורט יינתן בתחילת הקורס. 

מבחן לקביעת רמת אנגלית – מבחן אמיר"ם

כל הסטודנטים ללימודים במכללה מחויבים להציג לפני פתיחת שנה"ל  ציון של 85 לפחות בפרק האנגלית 
דרכים:  מספר  באמצעות  המבוקשת  לרמה  להגיע  ניתן  אמי"ר.  במבחן   185 ציון  או  הפסיכומטרית  בבחינה 

תוצאת פסיכומטרי, מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם שמקיימת המכללה.
אמיר"ם הוא מבחן אמי"ר )אנגלית - מיון לרמות( ממוחשב, דהיינו מבחן ידע באנגלית המועבר באמצעות מחשב 

והמשמש כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.
המבחן מיועד עבור סטודנטים שאין ברשותם רמת אנגלית כלל או שרמתם באנגלית אינה מספקת וכן עבור 

סטודנטים שמעוניינים לנסות ולשפר את רמתם הקיימת.
במבחן עצמו שלושה סוגים של שאלות: השלמת משפטים, הבנת הנקרא וניסוח מחדש. כל השאלות במבחן 

הן שאלות "רבות-בֵררה" שבהן על הנבחן לבחור באפשרות הנכונה ביותר מתוך ארבע אפשרויות.
בפרק  אלא  אחדים  שבועות  בתוך  נרכשת  אינה  ושפה  ומאחר  בשפה,  שליטה  בעיקר  אמיר"ם בודק  מבחן 
זמן ארוך יותר, אין תועלת רבה בהתכוננות קצרת-טווח. עם זאת, אם לא הזדמן לך לקרוא טקסטים באנגלית 
בשנים האחרונות, מומלץ שתרענן את הידע שלך באמצעות קריאה בפרק הזמן הסמוך לבחינה. מומלץ גם 

לתרגל שאלות הדומות לשאלות שבמבחן.
.www.nite.org.il :שאלות כאלה אפשר למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה

ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם יותר מפעם אחת, אך צריך להיות הפרש של חודש לפחות בין היבחנות במועד 
אחד למשנהו.

מועדי המבחן:
1.יום רביעי – 29/04/2015 בין השעות 9:30 עד 16:30 )כולל(.
2.יום שלישי– 16/06/2015 בין השעות 9:30 עד 16:30 )כולל(.
3.יום  חמישי– 16/07/2015 בין השעות 9:30 עד 16:30 )כולל(.

עלות הבחינה: 260 ₪ 

משך המבחן הינו כשעה אחת.

המעוניינים לגשת למבחן מחויבים להירשם אליו באמצעות מרכז ייעוץ ורישום ולשלם עד שבועיים לפני 
מועד הבחינה.  

על מנת להירשם למבחן יש ליצור קשר עם מרכז ייעוץ ורישום 02-6588087.
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עלות קורסי ההכנה:

עלותשם הקורס

950 ₪קורס הכנה במתמטיקה

3,690 ₪ קורס הכנה) מכינה מתמטיקה מסלול 10(

400 ₪ קורס הכנה בפיסיקה

350 ₪ קורס הכנה בכימיה 

400 ₪ קורס הכנה בתכנות

950 ₪קורס הכנה באנגלית

נוהל ביטול  - קורסי קיץ
1. סטודנט המבטל הרשמה לקורס עד שבועיים לפני פתיחתו, זכאי להחזר מלא של התשלום.

להחזר  זכאי  פתיחתו,  מועד  לאחר  שבוע  ועד  הקורס  פתיחת  לפני  שבועיים  בין  הרשמה  המבטל  2.  סטודנט 
מחצית התשלום.

3. סטודנט המבטל הרשמה שבוע לאחר מועד פתיחת הקורס ואילך אינו זכאי להחזר.
הודעה על ביטול הרשמה יש למסור בכתב, בדואר רשום, במסירה אישית, או באמצעות נציג המצויד בייפויי כוח 

מתאים. מסירת הודעה שלא באופן האמור לעיל לא תחשב כמתן הודעה לעניין המועדים הנקובים בסעיף זה.

מועדי בחינות

מועד בחינת הפטור במתמטיקה )לבעלי בגרות ברמת 4 / 5 יח"ל(:
מבחני הפטור מקורס ההכנה במתמטיקה יתקיימו לפני פתיחת הקורס:

מועד א' – יום ב' 08/06/2015 בין השעות 09:00-12:00.
מועד ב' – יום ה'  26/06/2015 בין השעות 09:00-12:00.

ניתן לגשת למועד בחינה אחד בלבד מבין השניים.
המעוניינים לגשת לבחינת הפטור ייצרו קשר עם מרכז ייעוץ ורישום על מנת להירשם לבחינה.

מועדי הבחינה במתמטיקה בתום הקורס יייערכו בתאריכים הבאים: )קורס הכנה במתמטיקה לבעלי בגרות 
ברמת 4 / 5 יח"ל ולמועמדים בעלי 3 יח"ל- מכינת מתמטיקה- רענון 10(:

מועד א' – יום א' 30/08/2015 בין השעות 09:00-12:00.
מועד פרסום ציונים: יום א' 06/09/2015.

מועד ערעורים: יום ב' 07/09/2015.
מועד ב' – יום ה' 10/09/2015 בין השעות 09:00-12:00.

מועד פרסום ציונים: יום א' 20/09/2015.
מועד ערעורים: יום ב' 21/09/2015.

מועדי הבחינה בפיזיקה בתום הקורס יייערכו בתאריכים הבאים: 
מועד א' – יום א' 06/09/2015 בין השעות 09:00-11:30. 

מועד פרסום ציונים: יום ה' 10/09/2015.
מועד ערעורים: יום ד' 16/09/2015.

מועד ב' - יום א' 20/09/2015 בין השעות 09:00-11:30.
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מועד פרסום ציונים: יום ה' 24/09/2015.
מועד ערעורים: יום ד' 07/10/2015. 

מועדי הבחינה בכימיה בתום הקורס יייערכו בתאריכים הבאים:
מועד א' – יום ג' 08/09/2015 בין השעות 08:30-10:30

מועד פרסום ציונים: יום א' 20/09/2015
מועד ערעורים: יום ב' 21/09/2015 

מועד ב' – יום ד' 07/10/2015 בין השעות 08:30-10:30
מועד פרסום ציונים: יום ב' 12/10/2015

מועד ערעורים: יום ג' 13/10/2015

מועד בחינת הפטור בתכנות:
מבחני הפטור מקורס ההכנה בתכנות יתקיימו לפני פתיחת הקורס:

מועד א' – יום ב' 01/06/2015 בין השעות 09:00-11:00. 
מועד ב' – יום ה' 18/06/2015 בין השעות 09:00-11:00. 

ניתן לגשת למועד בחינה אחד בלבד מבין השניים.
המעוניינים לגשת לבחינת הפטור ייצרו קשר עם מרכז ייעוץ ורישום על מנת להירשם לבחינה.

מועדי הבחינה בתכנות בתום הקורס ייערכו בתאריכים הבאים: 
מועד א' – יום א' 06/09/2015 בין השעות 09:00-11:00.  

מועד פרסום ציונים: יום ה' 10/09/2015.
מועד ערעורים: יום ד' 16/09/2015.

מועד ב' - יום א' 20/09/2015 בין השעות 09:00-11:00.
מועד פרסום ציונים: יום ה' 24/09/2015.

מועד ערעורים: יום ד' 07/10/2015. 

מועדי הבחינה באנגלית  בתום הקורס ייערכו בתאריכים הבאים:
מועד א' – יום ג' 25/08/2015 בין השעות 09:00-12:00. 

מועד פרסום ציונים: יום א' 06/09/2015.
מועד ב' - יום ב' 21/09/2015 בין השעות 09:00-12:00.

מועד פרסום ציונים: יום ד' 07/10/2015.

נוהל קבלת אישור לתוספת זמן בבחינות קורסי ההכנה:
מועדי הבחינות על מנת לקבל  טרם  ורישום  ייעוץ  סטודנטים אשר בידם אבחון מחויבים להציגו למרכז   .1
אישור לתוספת זמן של 15 דק' לכל שעת בחינה. אישור זה יהיה תקף אך ורק לבחינות קורסי ההכנה. 
המכללה, ליועצת  שנה"ל  בתחילת  יפנו  האקדמית  הלימודים  שנת  עבור  בהתאמות   המעוניינים 

גב' סוזנה וולף.
זכאים לקבל  יהיו  וכן סטודנטים שהשפה העברית אינה שפת אימם  5 שנים בארץ(  )עד  עולים חדשים   .2
תוספת זמן של 15 דק' לכל שעת בחינה. לקבלת אישור זה יש לפנות למרכז ייעוץ ורישום טרם מועדי 
הבחינות. כאמור, אישור זה יהיה תקף אך ורק לבחינות קורסי ההכנה. המעוניינים בהתאמות עבור שנת 

הלימודים האקדמית יפנו בתחילת שנה"ל למנהלת מדור בחינות וציונים, גב' רונית שושני.

בהצלחה ושנת לימודים פורייה!
מרכז ייעוץ ורישום




