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 בתשפ"הליכי הקבלה לתואר ראשון לשנה"ל 
 

 .1.5.21 –ויסתיים ב  17.1.2021 –ב  נפתח בפ"לשנה"ל תשללימודי התואר הראשון הרישום 
 וביה"ס לאדריכלות(.קיים הרשמה במתכונת הרשמה מאוחרת )למעט לביה"ס לרפואה לאחר מועד זה תת

 
 תכנית לימודים.לכל שנקבעו אפיקי הקבלה  לבכאתר הרישום מעודכן 

 
 הקבלה לאוניברסיטה מבוססת על ציון התאמה. לרוב, 

קבלה ללא פסיכומטרי, קבלה ע"ס השכלה  : אפיקי קבלה נוספים כגון מרבית יחידות הלימוד קבעועם זאת, יחד 
ק מעבר , אפים מקווניםבלה ע"ס לימוד בקורסי, קבלה ע"ס ממוצע בגרות מותאם, קחלקית או מלאה אקדמית
 וכדומה.מהאו"פ 

 
ון מיוחד )צד שמאל של טבלת הקבלה במספר יחידות לימוד מפורסמים גם אפשרויות קבלה חלופיות בדי

 .שבאתר(
 

 :החלטות ועדת קבלה מרכזית
 :18.11.20מיום 

 
 שינוי שיטת האופטימיזציה של חישוב ממוצע ציוני הבגרות

 חישוב ממוצע ציוני הבגרות החל מהרישוםהוחלט לאשר את שינוי שיטת האופטימיזציה של 
 :לשנה"ל תשפ"ב כדלקמן

 ,המקצועות המשותפים לכל המגזרים שיוגדרו כמקצועות חובה הם: מתמטיקה, אנגלית, אזרחות
 ,היסטוריה, הבעה עברית/ערבית. מקצועות אלה לא יישמטו בחישוב הממוצע למטרת אופטימיזציה

 .מוצע הבגרותואילו שאר המקצועות יושמטו מחישוב מ
 

 אפיק קבלה על סמך הציון המיטבי שהתקבל בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית
 הוחלט לאשר קבלה על סמך הציון הכמותי המיטבי של הבחינה הפסיכומטרית ללא התחשבות בציון

 .הכללי של הבחינה, באפיקי הקבלה הרלוונטיים
 

 אפשרויות רישום נוספות במהלך עונת הרישום
 כי אפשרות הרישום בסבב ב' תארך חודש ימים מרגע ההודעה עליה ועד לסגירת הרישום. כל הוחלט

 .יחידה תקבע את הכללים שלה בנושא
 

  עדכון הרף המרבי לממוצע ציוני הבגרות
 :27.12.20החלטת ועדת קבלה מרכזית מיום 

, כדי להתאימו  -117ל  115 –מ עודכן של ציוני הבגרות )ממוצע הגלם אחרי בונוסים(   (Capping רף ההגבלה
 .שיטת האופטימיזציה של חישוב ממוצע ציוני הבגרות לשינוי

. 
 :לוחות זמנים להמצאת מסמכים

 ועדות הקבלה החוגיות פרסמו לוח זמנים להמצאת מסמכים רלוונטים לקבלה כגון:

להיבחנות/השגת רמת הידע  , להיבחנות בבחינה הפסיכומטרית , מועד האחרון להשלמת/שיפור ציוני בגרות

, להמצאת גיליון ציוני השכלה אקדמית חלקית, להמצאת זכאות לתואר ראשון קודם, הנדרש בשפה האנגלית 

 .להמצאת ציוני מכינה קדם אקדמית

 
הליך הקבלה ברובו אוטומטי.  מועמדים בעלי נתונים מלאים, העומדים בדרישות הקבלה  שהוגדרו  –החלטות קבלה 

 הקבלה,  מתקבלים מיידית. ע"י ועדות

 

עפ"י לוחות הזמנים המפורסמים לעיל. הנחת העבודה היא שכל מועמד מבוצעות דחיות מועמדים  –החלטות דחיה 
  ולכן יישאר חסר החלטה עד קבלת מלוא נתוניו.שנקבע רשאי לשפר את נתוניו עד ללו"ז 



 

 דחיות בגין אי תשלום מקדמת שכ"ל. – 80החל מחודש מאי מופעל מנגנון דחיות  – 80דחיות 

 לפני הפעלת הדחיה אנו מיידעים את המועמדים על כוונה זו על מנת לאפשר להם לשלם את המקדמה.

 לרוב דחיות אלה הפיכות ומאפשרות החזרת הקבלה על בסיס מקום פנוי.

 

 דחיות בגין אי עמידה בתנאים אוניברסיטאיים וחוגיים:

ודים מופעלות דחיות בגין אי עמידה בתנאים אוניברסיטאיים )רמות אנגלית ועברית( שבועיים לפני תחילת הלימכ
 ותנאים חוגיים שונים. 

 

 יישלחו לחוגים דו"חות מועמדים חסרי החלטה ברוטינה שבועית. פברוארהחל מחודש   – דו"חות חסרי החלטה
 

 רפורמה בבחינות הפסיכומטריות
המרכז הארצי לבחינות והערכה קבע רפורמה שעיקרה ביטול מועד פברואר, ביטול הפז"מ בין המועדים  מתשע"ט

 וקיום הבחינה באותה מתכונת )בתנאים מותאמים ומרבית השפות(. 
 ..2021, דצמבר 2021, ספטמבר 2021, יולי ,21מרץ מועדי הפסיכומטרי: 

 

דש בחינות אמיר"ם ויעלנ"ט לחודש אוקטובר יתקיימו בכל חועד והחל מחודש מאי  – בחינות אמיר"ם/יעלנ"ט
 רמות אנגלית ועברית. בחינות אלו יתקיימו בנוסף לבחינות אמי"ר ויע"ל.לקביעת/שיפור 

 הרישום לבחינות אישי וממוכן ומיועד למועמדים פעילים בלבד.

קורונה, אושרה גם כבחינה בחינת מיון מקוונת באנגלית שאושרה בתשפ"א בשל מגפת ה –" בחינת "דולינגו
 .31.10.21ועד לתאריך  קבילה בתשפ"ב

בחוגים בהם דורשים ציון אנגלית )כגון רפואה,  ובחינה זו מסווגת רק רמות ולא ציונים היא לא תהיה קבילה מאחר 
 .מקצועות הבריאות, החוג לאנגלית(

 
 

 12.9.2017החלטת מל"ג מיום  –חריגה מתנאי הקבלה 
משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים שאינם עומדים בתנאי  10%המוסדות יהיו רשאים לאפשר קבלה של עד 

 .הקבלה של המוסד
)החלטה זו אינה עוסקת באפשרויות חריגה בקבלת סטודנטים מהמגזר החרדי, אוכלוסיות מוגדרות ותלמידי תיכון 

 מדים במוסדות להשכלה גבוהה(מצטיינים הלו
 

 :פירוט אוכלוסיית המועמדים שקבלתם מתבצעת בדיון מיוחדלהלן 
)יש לקחת בחשבון שהדיון באוכלוסיות אלו מתקיימות בחודשי הקיץ ויש לשריין עבורם מכסות קבלה. מכסת 

 ממכסת המתקבלים לשנה ראשונה( 5%הקבלה תהיה עד 
 
 

  – " )ראויים לקידום(העדפה מתקנתקבלה במסגרת "
ום החינוך" ושחתך דנקודות מטעם "האגודה לקי 30למועמדים המנוקדים בלפחות מיועד  סלול ההעדפה המתקנתמ

 הקבלה שלהם נמוך עד לסטיית תקן אחת. 
 הרישום במסגרת זו מתקיים רק לסמסטר א' , לשנה א' של כל שנת לימוד.

ולאחר קבלת ציוני ר קבלת הניקוד של מרבית הנרשמים בסוף חודש אוגוסט )לאח מתקייםהדיון במועמדים אלה 
  ת תקן בקפיצות של רבע/חצי ותקן שלםהכוללים את פרטי המועמדים ואת סולם סטיו( ע"ס דו"חות המכינות

 
 – מצטייני פריפריה

בחמשת התלמידים המצטיינים והם מדורגים  2014-2019בשנים התיכוניים בוגרים מצטיינים אשר סיימו לימודיהם 
 במחזור לימודים בבית הספר התיכון.  

, פרט לחוג לסיעוד וללא צורך לעמוד בבחינה זוהתכנית מאפשרת קבלה ללא התייחסות לציון הבחינה הפסיכומטרית 
 בבחינה הפסיכומטרית. .   500אשר שבו התנאי לקבלה על פי הוראות משרד הבריאות הוא ציון 



 הקבלה של "מצטייני פריפריה" באחריות המזכירות האקדמית ויו"ר ועדת קבלה מרכזית.הליך הרישום ו
  

מטרת התכנית לעודד השכלה גבוהה בקרב בני העדה האתיופית ובמסגרתה מתקבלים  –" סאפרוייקט "אדמ
לה . הליך הקבלה באחריות דקאנט הסטודנטים, המזכירות האקדמית ויו"ר ועדת קבהמועמדים בתנאים מקלים.

 מרכזית.
 

 מסלול קבלה נסיוני למועמדים עם אבחון על הרצף האוטיסטי:
בשנת תשע"ט הופעל לראשונה אפיק קבלה ניסיוני שמטרתו קבלת מועמדים עם אבחון על הרצף האוטיסטי. 

בדומה לאפיק הקבלה עבור ראויים לקידום, פקולטות יוכלו לקבל מועמד עם ציון התאמה נמוך בלא יותר מסטיית 
 תקן אחת מסף הקבלה במסלול אליו הם מבקשים להתקבל.

 הליך מיון המועמדים באחריות דקאנט הסטודנטים והוא זה יעביר המלצה לועדות הקבלה החוגיות/פקולטטיות.
 
 

עפ"י תנאי קבלה ייחודיים.  "פיילוט לקבלת חרדיםבמספר פקולטות מתקיים אפיק קבלה המוגדר " – פיילוט חרדים
מתלמידי שנה א' בפקולטה למשפטים וליתר הפקולטות  5%ים במסגרת אפיק זה לא יעלה על שיעור המתקבל

 תלמידים שיתקבלו מעבר למכסה הנקבעת בפקולטה 5המצויינות לעיל, שיעור הקבלה יהיה עד 
 
 

בחודשים ספטמבר/אוקטובר מתנהל הליך הקבלה של העתודאים וזאת לאחר  –מועמדים לעתודה האקדמית 
 י הבגרות ממשרד החינוך והחלטות העתודה הצבאית.קבלת ציונ

 החוגים הרלוונטים מתאמים מכסות קבלה לעתודאים בשיתוף עם הצבא.
 
 

  –מכינה 

כולים אקדמיות אוניברסיטאיות לישראלים המוכרות ע"י משרד החינוך, מהמוסדות הבאים, י-בוגרי מכינות קדם
 :"על בסיס "ציון ההתאמה לממיר מכינהלהתקבל על בסיס "ציון ההתאמה הרגיל" שלהם או 

 להלן רשימת המכינות המוכרות:
 המכינה הייעודית המשותפת של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן. 

 )המכינה של אוניברסיטת תל אביב )שפעלה עד שנת הלימודים תשע"ה. 

 המכינה האוניברסיטאית של האוניברסיטה העברית. 

  הטכניוןהמכינה הקדם אקדמית של. 

 

 
 

 רישום תלמידי י"ב
שמאפשרות השלמת הבגרות במועד   י"ב, רשאים להירשם לתכניות לימודכיתות   תלמידיהחל מעונת הרישום תש"פ, 

  .הקיץ 
 לא תתאפשר הרשמה לתכניות הלימוד כגון רפואה, רפואת שיניים, אדריכלות ומקצועות הבריאות )למעט סיעוד(.

 
 

השקילות לבגרות מהארץ, מתקבלים ונדחים אוטומטית על פי ציון "התאמה לממיר חו"ל",  בעלי תעודות מחו"ל
במקום ציון ההתאמה הרגיל בחתך זהה. אופן הקבלה לבעלי תעודות מחו"ל שהם בעלי השכלה נוספת )חלקית או 

 מלאה( נתון להחלטת ועדות הקבלה היחידתיות.
 

 מועמדים הנבחנים בפסיכומטרי לא בשפת אם
 האם נחשבת שפת ההוראה בביה"ס התיכון בו למדו המועמדים. שפת

הבחינה הפסיכומטרית אינה מתקיימת בכל השפות, ולכן מועמדים הנבחנים לא בשפת האם שלהם, לא יידחו עקב 
כל  –ציון נמוך מהנדרש. ועדות הקבלה היחידתיות רשאיות לקבל מועמדים אלה על פי שיקולי קבלה שונים מהרגיל 

 ופו.מקרה לג



 
 

 מסלול למידה בהתאמה אישית למצטיינים
שעות  16-20 –סטודנטים מצטיינים יוכלו לשלב בתכנית הלימודים שלהם קורסים לפי בחירה אישית בהיקף של כ 

 סמסטריאליות )עפ"י החלטת הפקולטה( ע"ח קורסים מתכנית הלימודים. 
בעלי הישגים הגבוהים ביותר מקרב הסטודנטים מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים במתכונת חד חוגית, שהם 

 והמתקבלים. 
 תנאי הקבלה: 

 מתקבלים לשנה א' עפ"י חתכי הקבלה המפורסמים באתר.-
 תלמידי שנה ב' עפ"י הישגיהם בלימודים. -
 
 

 קבלה ע"ס קורסים מקוונים )מוקי"ם(

 שני אפיקי קבלה באמצעות קורסים מקוונים:

 . בונוס לציון ההתאמה:1

 .נקודות בונוס לציון ההתאמה באמצעות הקורסים המקוונים 10ההתאמה נמוך מהציון הנדרש, ניתן לקבל עד ציון 

 

 . קבלה ללא פסיכומטרי:2

 .הציון הנדרש בהתאם לתנאי הפקולטה, ועמידה בדרישות נוספותוקורסים מקוונים מספר באמצעות בגרות ו
 

 

 

 
 
 
 


