
חשוב לדעת:
1. הכי קצר, הכי משתלם - תשעה חודשי מכינה הם הדרך הטובה והקצרה ביותר להתקבל לאוניברסיטה 

העברית: מסיימים עם תעודת מכינה, המחליפה את תעודת הבגרות, וציון פסיכומטרי משופר

2. מסלול קבלה ייחודי לבוגרי המכינה לאוניברסיטה העברית - תעודת המכינה מגדילה את סיכויי 
הקבלה, כיוון שהיא מאפשרת קבלה עם פסיכומטרי נמוך יותר

3. רוצים אתכם איתנו - האוניברסיטה העברית שומרת מקומות לסטודנטים הלומדים במכינה

4. מלגות שכר לימוד ומלגות קיום - יכולים לקבל סטודנטים שנמצאים זכאים לכך

5. סטודנטים מהיום הראשון - תלמידי המכינה הם סטודנטים באוניברסיטה לכל דבר ועניין

6. התאמה אישית - לנו יש את מבחר המקצועות ומגוון רמות הלימוד הגדול בארץ. יועצת אישית תתאים 
לך מביניהם, מסלול אישי לפי היכולת והשאיפות

7. אנגלית - במהלך המכינה ניתן להתקדם בשתי רמות אנגלית, ואף להגיע לפטור מלימודי אנגלית 
באוניברסיטה

8. צוות הוראה מקצועי ומנוסה - יוביל אתכם באופן ממוקד אל היעד שלכם

9. מעונות - למועמדים הנרשמים ומתקבלים בזמן, מובטחים מגורים במעונות הסטודנטים

10. הפיקדון הצבאי - ניתן להשתמש בפיקדון לתשלום שכר הלימוד במכינה

11. בוגרי המכינה שלנו - הגיעו לתארים מתקדמים ולהישגים מרשימים בתחומי הרפואה, הנדסה, 
מדעי הטבע, החקלאות, החברה והרוח

12. לא רק בעברית - ציון המכינה שלנו מוכר גם באוניברסיטאות ומוסדות לימוד רבים אחרים.

המכינה האוניברסיטאית

המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל
JOSEPH SALTIEL UNIVERSITY PREPARATORY CENTER

مركز التحضري الجامعي على أسم يوسف شئلت�ئيل

מסלולי הלימודים לשנת תשפ"א (2020-2021)           
מסלול מדעי הטבע והחיים:

תנאי הקבלה: פסיכומטרי 500, כמותי 95, אנגלית 70, מילולי 75
תוכנית הלימודים:

1. כתיבה אקדמית
2. אנגלית

3. מתמטיקה (4/5 יח"ל)
4. קורס בחירה מדעי: ביולוגיה / כימיה / פיסיקה / מדעי המחשב 

מסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 620, כמותי 110, 

אנגלית 120, מילולי 115
תוכנית הלימודים: בדומה למסלול מדעי הטבע והחיים 

בתוספת מקצוע משני: פיסיקה או כימיה

מסלול מדעים מדויקים והנדסה:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 500, כמותי 115, אנגלית 70, מילולי 75

תוכנית הלימודים:
1. כתיבה אקדמית

2. אנגלית
3. מתמטיקה (5 יח"ל)

4. פיסיקה (5 יח"ל)

מסלול מדעי הרוח והחברה:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 420, כמותי 70, אנגלית 

70, מילולי 75
תוכנית הלימודים:

1. כתיבה אקדמית
2. אנגלית

3. מתמטיקה (3/4 יח"ל)
4. קורס בחירה: חשיבה היסטורית ופרקים 
בתרבות המערב / כלכלה, סטטיסטיקה 

ושיטות מחקר / גאוגרפיה פיזית ועירונית
5.  כתיבת עבודת חקר

מסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 600, כמותי 70, אנגלית 

120, מילולי 115
תוכנית הלימודים:

בדומה למסלול מדעי הרוח והחברה בתוספת 
מקצועות משניים: משפטים ופסיכולוגיה

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. הנוסח המעודכן ביותר יופיע 

באתר המכינה.

ומה אם אין לי בגרות? 
תוכנית קדם המכינה - קיימת בדיוק בשבילך! 

התוכנית מיועדת למועמדים ללא תעודת בגרות כלל, או עם פחות מ- 7 יח"ל במקצועות שלמים 
(מעל 7 יח"ל ניתן להתקבל ישירות למכינה). ניתן להתקבל לתוכנית גם ללא ציון פסיכומטרי. 

מועמדים לקדם-מכינה חייבים בפגישת ייעוץ.
התוכנית אורכת כ- 3 חודשים, הכוללים הכנה אקדמית להשתלבות באחד ממסלולי המכינה. ניתן 
להתקבל גם ללא ציון פסיכומטרי ולגשת למבחן במהלך קדם-המכינה (ניתן ללמוד עצמאית או ע"י 

קורס בתשלום נוסף המותנה במספר משתתפים מינימאלי). 
מעבר למכינה מותנה בממוצע 70 ובציון 60 בכל אחד מהקורסים בתוכנית קדם-המכינה ובציון 

הפסיכומטרי.

 4,60014.6.2020-17.9.20

בואו נחשוב על זה יחד
פגישת הייעוץ ניתנת חינם, ומסייעת לך לבחור במסלול המתאים. יחד נקבל את ההחלטה הטובה 
והמתאימה ביותר עבורך! ניתן להגיע לפגישת ייעוץ ללא צורך בתיאום מראש, החל מחודש מרץ 
בימים שני ורביעי בין השעות 09:00-14:00 (בניין 67 ע"ש בובר רוסו, קמפוס הר הצופים, ירושלים). 

שינויים יעודכנו באתר המכינה.
פרטי הקשר:

 yonap@savion.huji.ac.il  02-5882441 - יונה פאוקר
sharonlib@savion.huji.ac.il  02-5882449 - שרון אבני ליברטי

ללמוד 
באוניברסיטה העברית? 

גם אתם יכולים!

המכינה האוניברסיטאית מאפשרת למועמדים בעלי תעודת בגרות (אפילו חלקית) 
וציון פסיכומטרי, שאינם מספיקים כדי להתקבל לחוגים המבוקשים, ללמוד במכינה 

ולשפר את סיכוייהם להתקבל לאוניברסיטה העברית.

גם אם אין פסיכומטרי ותעודת בגרות כלל, ניתן ללמוד בקיץ תוכנית קדם-מכינה, 
ולהמשיך באחד ממסלולי המכינה מיד באותה שנה.

80% מבוגרי המכינה שנרשמו לאוניברסיטה העברית - אכן התקבלו!

שנה"ל תשפ"א תיפתח ב- 18.10.2020 ועלותה כ- 14,000  
מלגות לחיילים משוחררים, בוגרי שירות לאומי

 ובעלי צורך כלכלי יינתנו בהתאם לכללים 

חשוב לדעת:
הכי קצר, הכי משתלם - תשעה חודשי מכינה הם הדרך הטובה והקצרה ביותר להתקבל לאוניברסיטה   .1

העברית: מסיימים עם תעודת מכינה, המחליפה את תעודת הבגרות, וציון פסיכומטרי משופר

סיכויי  את  מגדילה  המכינה  תעודת   - העברית  לאוניברסיטה  המכינה  לבוגרי  ייחודי  קבלה  מסלול   .2
הקבלה, כיוון שהיא מאפשרת קבלה עם פסיכומטרי נמוך יותר

רוצים אתכם איתנו - האוניברסיטה העברית שומרת מקומות לסטודנטים הלומדים במכינה  .3

מלגות שכר לימוד ומלגות קיום - יכולים לקבל סטודנטים שנמצאים זכאים לכך  .4

סטודנטים מהיום הראשון - תלמידי המכינה הם סטודנטים באוניברסיטה לכל דבר ועניין  .5

התאמה אישית - לנו יש את מבחר המקצועות ומגוון רמות הלימוד הגדול בארץ. יועצת אישית תתאים   .6
לך מביניהם, מסלול אישי לפי היכולת והשאיפות

אנגלית  מלימודי  לפטור  להגיע  ואף  אנגלית,  רמות  בשתי  להתקדם  ניתן  המכינה  במהלך   - אנגלית   .7
באוניברסיטה

צוות הוראה מקצועי ומנוסה - יוביל אתכם באופן ממוקד אל היעד שלכם  .8

מעונות - למועמדים הנרשמים ומתקבלים בזמן, מובטחים מגורים במעונות הסטודנטים  .9

הפיקדון הצבאי - ניתן להשתמש בפיקדון לתשלום שכר הלימוד במכינה  .10

בוגרי המכינה שלנו - הגיעו לתארים מתקדמים ולהישגים מרשימים בתחומי הרפואה, הנדסה,   .11
מדעי הטבע, החקלאות, החברה והרוח

לא רק בעברית - ציון המכינה שלנו מוכר גם באוניברסיטאות ומוסדות לימוד רבים אחרים.  .12

אופק לרפואה
אופק לרוקחות

אופק למשפטים
אופק לפסיכולוגיה

אופק למדעי המחשב
אופק לכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/פכ"ם

אופק למכינה: קדם-מכינה לבעלי תעודת בגרות חלקית

אופקים לתואר ראשון

                                  או כל חלום אחר שיש לך!

מסלולי הלימודים לשנת תשפ"א (2020-2021)           
מסלול מדעי הטבע והחיים:

תנאי הקבלה: פסיכומטרי 500, כמותי 95, אנגלית 70, מילולי 75
תוכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית  .1
אנגלית  .2

מתמטיקה (4/5 יח"ל)  .3
קורס בחירה מדעי: ביולוגיה / כימיה / פיסיקה / מדעי המחשב   .4

מסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 620, כמותי 110, 

אנגלית 120, מילולי 115
תוכנית הלימודים: בדומה למסלול מדעי הטבע והחיים 

בתוספת מקצוע משני: פיסיקה או כימיה

מסלול מדעים מדויקים והנדסה:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 500, כמותי 115, אנגלית 70, מילולי 75

תוכנית הלימודים:
כתיבה אקדמית  .1

אנגלית  .2
מתמטיקה (5 יח"ל)  .3

פיסיקה (5 יח"ל)  .4

מסלול מדעי הרוח והחברה:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 420, כמותי 70, אנגלית 

70, מילולי 75
תוכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית  .1
אנגלית  .2

מתמטיקה (3/4 יח"ל)  .3
ופרקים  היסטורית  חשיבה  בחירה:  קורס   .4
סטטיסטיקה  כלכלה,   / המערב  בתרבות 

ושיטות מחקר / גאוגרפיה פיזית ועירונית
כתיבת עבודת חקר   .5

מסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 600, כמותי 70, אנגלית 

120, מילולי 115
תוכנית הלימודים:

בתוספת  והחברה  הרוח  מדעי  למסלול  בדומה 
מקצועות משניים: משפטים ופסיכולוגיה

יופיע  ביותר  המעודכן  הנוסח  הלימודים.  בתוכנית  שינויים  ייתכנו   *

באתר המכינה.

ומה אם אין לי בגרות? 
תוכנית קדם המכינה - קיימת בדיוק בשבילך! 

יח"ל במקצועות שלמים   7 מ-  או עם פחות  כלל,  בגרות  ללא תעודת  מיועדת למועמדים  התוכנית 
פסיכומטרי.  ציון  ללא  גם  לתוכנית  להתקבל  ניתן  למכינה).  ישירות  להתקבל  ניתן  יח"ל   7 (מעל 

מועמדים לקדם-מכינה חייבים בפגישת ייעוץ.
התוכנית אורכת כ- 3 חודשים, הכוללים הכנה אקדמית להשתלבות באחד ממסלולי המכינה. ניתן 
להתקבל גם ללא ציון פסיכומטרי ולגשת למבחן במהלך קדם-המכינה (ניתן ללמוד עצמאית או ע"י 

קורס בתשלום נוסף המותנה במספר משתתפים מינימאלי). 
ובציון  קדם-המכינה  בתוכנית  מהקורסים  אחד  בכל   60 ובציון   70 בממוצע  מותנה  למכינה  מעבר 

הפסיכומטרי.

 4,600 14.6.2020-17.9.20

בואו נחשוב על זה יחד
פגישת הייעוץ ניתנת חינם, ומסייעת לך לבחור במסלול המתאים. יחד נקבל את ההחלטה הטובה 
ייעוץ ללא צורך בתיאום מראש, החל מחודש מרץ  ניתן להגיע לפגישת  והמתאימה ביותר עבורך! 
בימים שני ורביעי בין השעות 09:00-14:00 (בניין 67 ע"ש בובר רוסו, קמפוס הר הצופים, ירושלים). 

שינויים יעודכנו באתר המכינה.
פרטי הקשר:

 yonap@savion.huji.ac.il  02-5882441 - יונה פאוקר
sharonlib@savion.huji.ac.il  02-5882449 - שרון אבני ליברטי

ללמוד 
באוניברסיטה העברית? 

גם אתם יכולים!

המכינה האוניברסיטאית מאפשרת למועמדים בעלי תעודת בגרות (אפילו חלקית) 
וציון פסיכומטרי, שאינם מספיקים כדי להתקבל לחוגים המבוקשים, ללמוד במכינה 

ולשפר את סיכוייהם להתקבל לאוניברסיטה העברית.

גם אם אין פסיכומטרי ותעודת בגרות כלל, ניתן ללמוד בקיץ תוכנית קדם-מכינה, 
ולהמשיך באחד ממסלולי המכינה מיד באותה שנה.

80% מבוגרי המכינה שנרשמו לאוניברסיטה העברית - אכן התקבלו!

https://mechina.huji.ac.il

https://mechina.huji.ac.il



חשוב לדעת:
הכי קצר, הכי משתלם - תשעה חודשי מכינה הם הדרך הטובה והקצרה ביותר להתקבל לאוניברסיטה   .1

העברית: מסיימים עם תעודת מכינה, המחליפה את תעודת הבגרות, וציון פסיכומטרי משופר

סיכויי  את  מגדילה  המכינה  תעודת   - העברית  לאוניברסיטה  המכינה  לבוגרי  ייחודי  קבלה  מסלול   .2
הקבלה, כיוון שהיא מאפשרת קבלה עם פסיכומטרי נמוך יותר

רוצים אתכם איתנו - האוניברסיטה העברית שומרת מקומות לסטודנטים הלומדים במכינה  .3

מלגות שכר לימוד ומלגות קיום - יכולים לקבל סטודנטים שנמצאים זכאים לכך  .4

סטודנטים מהיום הראשון - תלמידי המכינה הם סטודנטים באוניברסיטה לכל דבר ועניין  .5

התאמה אישית - לנו יש את מבחר המקצועות ומגוון רמות הלימוד הגדול בארץ. יועצת אישית תתאים   .6
לך מביניהם, מסלול אישי לפי היכולת והשאיפות

אנגלית  מלימודי  לפטור  להגיע  ואף  אנגלית,  רמות  בשתי  להתקדם  ניתן  המכינה  במהלך   - אנגלית   .7
באוניברסיטה

צוות הוראה מקצועי ומנוסה - יוביל אתכם באופן ממוקד אל היעד שלכם  .8

מעונות - למועמדים הנרשמים ומתקבלים בזמן, מובטחים מגורים במעונות הסטודנטים  .9

הפיקדון הצבאי - ניתן להשתמש בפיקדון לתשלום שכר הלימוד במכינה  .10

בוגרי המכינה שלנו - הגיעו לתארים מתקדמים ולהישגים מרשימים בתחומי הרפואה, הנדסה,   .11
מדעי הטבע, החקלאות, החברה והרוח

לא רק בעברית - ציון המכינה שלנו מוכר גם באוניברסיטאות ומוסדות לימוד רבים אחרים.  .12

המכינה האוניברסיטאית

המכינה האוניברסיטאית ע"ש יוסף שאלתיאל
JOSEPH SALTIEL UNIVERSITY PREPARATORY CENTER

مركز التحضري الجامعي على أسم يوسف شئلت�ئيل

מסלולי הלימודים לשנת תשפ"א (2020-2021)           
מסלול מדעי הטבע והחיים:

תנאי הקבלה: פסיכומטרי 500, כמותי 95, אנגלית 70, מילולי 75
תוכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית  .1
אנגלית  .2

מתמטיקה (4/5 יח"ל)  .3
קורס בחירה מדעי: ביולוגיה / כימיה / פיסיקה / מדעי המחשב   .4

מסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 620, כמותי 110, 

אנגלית 120, מילולי 115
תוכנית הלימודים: בדומה למסלול מדעי הטבע והחיים 

בתוספת מקצוע משני: פיסיקה או כימיה

מסלול מדעים מדויקים והנדסה:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 500, כמותי 115, אנגלית 70, מילולי 75

תוכנית הלימודים:
כתיבה אקדמית  .1

אנגלית  .2
מתמטיקה (5 יח"ל)  .3

פיסיקה (5 יח"ל)  .4

מסלול מדעי הרוח והחברה:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 420, כמותי 70, אנגלית 

70, מילולי 75
תוכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית  .1
אנגלית  .2

מתמטיקה (3/4 יח"ל)  .3
ופרקים  היסטורית  חשיבה  בחירה:  קורס   .4
סטטיסטיקה  כלכלה,   / המערב  בתרבות 

ושיטות מחקר / גאוגרפיה פיזית ועירונית
כתיבת עבודת חקר   .5

מסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 600, כמותי 70, אנגלית 

120, מילולי 115
תוכנית הלימודים:

בתוספת  והחברה  הרוח  מדעי  למסלול  בדומה 
מקצועות משניים: משפטים ופסיכולוגיה

יופיע  ביותר  המעודכן  הנוסח  הלימודים.  בתוכנית  שינויים  ייתכנו   *

באתר המכינה.

ומה אם אין לי בגרות? 
תוכנית קדם המכינה - קיימת בדיוק בשבילך! 

יח"ל במקצועות שלמים   7 מ-  או עם פחות  כלל,  בגרות  ללא תעודת  מיועדת למועמדים  התוכנית 
פסיכומטרי.  ציון  ללא  גם  לתוכנית  להתקבל  ניתן  למכינה).  ישירות  להתקבל  ניתן  יח"ל   7 (מעל 

מועמדים לקדם-מכינה חייבים בפגישת ייעוץ.
התוכנית אורכת כ- 3 חודשים, הכוללים הכנה אקדמית להשתלבות באחד ממסלולי המכינה. ניתן 
להתקבל גם ללא ציון פסיכומטרי ולגשת למבחן במהלך קדם-המכינה (ניתן ללמוד עצמאית או ע"י 

קורס בתשלום נוסף המותנה במספר משתתפים מינימאלי). 
ובציון  קדם-המכינה  בתוכנית  מהקורסים  אחד  בכל   60 ובציון   70 בממוצע  מותנה  למכינה  מעבר 

הפסיכומטרי.

 4,600 14.6.2020-17.9.20

בואו נחשוב על זה יחד
פגישת הייעוץ ניתנת חינם, ומסייעת לך לבחור במסלול המתאים. יחד נקבל את ההחלטה הטובה 
ייעוץ ללא צורך בתיאום מראש, החל מחודש מרץ  ניתן להגיע לפגישת  והמתאימה ביותר עבורך! 
בימים שני ורביעי בין השעות 09:00-14:00 (בניין 67 ע"ש בובר רוסו, קמפוס הר הצופים, ירושלים). 

שינויים יעודכנו באתר המכינה.
פרטי הקשר:

 yonap@savion.huji.ac.il  02-5882441 - יונה פאוקר
sharonlib@savion.huji.ac.il  02-5882449 - שרון אבני ליברטי

ללמוד 
באוניברסיטה העברית? 

גם אתם יכולים!

המכינה האוניברסיטאית מאפשרת למועמדים בעלי תעודת בגרות (אפילו חלקית) 
וציון פסיכומטרי, שאינם מספיקים כדי להתקבל לחוגים המבוקשים, ללמוד במכינה 

ולשפר את סיכוייהם להתקבל לאוניברסיטה העברית.

גם אם אין פסיכומטרי ותעודת בגרות כלל, ניתן ללמוד בקיץ תוכנית קדם-מכינה, 
ולהמשיך באחד ממסלולי המכינה מיד באותה שנה.

80% מבוגרי המכינה שנרשמו לאוניברסיטה העברית - אכן התקבלו!

שנה"ל תשפ"א תיפתח ב- 18.10.2020 ועלותה כ- 14,000  
מלגות לחיילים משוחררים, בוגרי שירות לאומי

 ובעלי צורך כלכלי יינתנו בהתאם לכללים 

חשוב לדעת:
הכי קצר, הכי משתלם - תשעה חודשי מכינה הם הדרך הטובה והקצרה ביותר להתקבל לאוניברסיטה   .1

העברית: מסיימים עם תעודת מכינה, המחליפה את תעודת הבגרות, וציון פסיכומטרי משופר

סיכויי  את  מגדילה  המכינה  תעודת   - העברית  לאוניברסיטה  המכינה  לבוגרי  ייחודי  קבלה  מסלול   .2
הקבלה, כיוון שהיא מאפשרת קבלה עם פסיכומטרי נמוך יותר

רוצים אתכם איתנו - האוניברסיטה העברית שומרת מקומות לסטודנטים הלומדים במכינה  .3

מלגות שכר לימוד ומלגות קיום - יכולים לקבל סטודנטים שנמצאים זכאים לכך  .4

סטודנטים מהיום הראשון - תלמידי המכינה הם סטודנטים באוניברסיטה לכל דבר ועניין  .5

התאמה אישית - לנו יש את מבחר המקצועות ומגוון רמות הלימוד הגדול בארץ. יועצת אישית תתאים   .6
לך מביניהם, מסלול אישי לפי היכולת והשאיפות

אנגלית  מלימודי  לפטור  להגיע  ואף  אנגלית,  רמות  בשתי  להתקדם  ניתן  המכינה  במהלך   - אנגלית   .7
באוניברסיטה

צוות הוראה מקצועי ומנוסה - יוביל אתכם באופן ממוקד אל היעד שלכם  .8

מעונות - למועמדים הנרשמים ומתקבלים בזמן, מובטחים מגורים במעונות הסטודנטים  .9

הפיקדון הצבאי - ניתן להשתמש בפיקדון לתשלום שכר הלימוד במכינה  .10

בוגרי המכינה שלנו - הגיעו לתארים מתקדמים ולהישגים מרשימים בתחומי הרפואה, הנדסה,   .11
מדעי הטבע, החקלאות, החברה והרוח

לא רק בעברית - ציון המכינה שלנו מוכר גם באוניברסיטאות ומוסדות לימוד רבים אחרים.  .12

אופק לרפואה
אופק לרוקחות

אופק למשפטים
אופק לפסיכולוגיה

אופק למדעי המחשב
אופק לכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/פכ"ם

אופק למכינה: קדם-מכינה לבעלי תעודת בגרות חלקית

אופקים לתואר ראשון

                                  או כל חלום אחר שיש לך!

מסלולי הלימודים לשנת תשפ"א (2020-2021)           
מסלול מדעי הטבע והחיים:

תנאי הקבלה: פסיכומטרי 500, כמותי 95, אנגלית 70, מילולי 75
תוכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית  .1
אנגלית  .2

מתמטיקה (4/5 יח"ל)  .3
קורס בחירה מדעי: ביולוגיה / כימיה / פיסיקה / מדעי המחשב   .4

מסלול מדעי הטבע והחיים מוגבר:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 620, כמותי 110, 

אנגלית 120, מילולי 115
תוכנית הלימודים: בדומה למסלול מדעי הטבע והחיים 

בתוספת מקצוע משני: פיסיקה או כימיה

מסלול מדעים מדויקים והנדסה:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 500, כמותי 115, אנגלית 70, מילולי 75

תוכנית הלימודים:
כתיבה אקדמית  .1

אנגלית  .2
מתמטיקה (5 יח"ל)  .3

פיסיקה (5 יח"ל)  .4

מסלול מדעי הרוח והחברה:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 420, כמותי 70, אנגלית 

70, מילולי 75
תוכנית הלימודים:

כתיבה אקדמית  .1
אנגלית  .2

מתמטיקה (3/4 יח"ל)  .3
ופרקים  היסטורית  חשיבה  בחירה:  קורס   .4
סטטיסטיקה  כלכלה,   / המערב  בתרבות 

ושיטות מחקר / גאוגרפיה פיזית ועירונית
כתיבת עבודת חקר   .5

מסלול מדעי הרוח והחברה מוגבר:
תנאי הקבלה: פסיכומטרי 600, כמותי 70, אנגלית 

120, מילולי 115
תוכנית הלימודים:

בתוספת  והחברה  הרוח  מדעי  למסלול  בדומה 
מקצועות משניים: משפטים ופסיכולוגיה

יופיע  ביותר  המעודכן  הנוסח  הלימודים.  בתוכנית  שינויים  ייתכנו   *

באתר המכינה.

ומה אם אין לי בגרות? 
תוכנית קדם המכינה - קיימת בדיוק בשבילך! 

יח"ל במקצועות שלמים   7 מ-  או עם פחות  כלל,  בגרות  ללא תעודת  מיועדת למועמדים  התוכנית 
פסיכומטרי.  ציון  ללא  גם  לתוכנית  להתקבל  ניתן  למכינה).  ישירות  להתקבל  ניתן  יח"ל   7 (מעל 

מועמדים לקדם-מכינה חייבים בפגישת ייעוץ.
התוכנית אורכת כ- 3 חודשים, הכוללים הכנה אקדמית להשתלבות באחד ממסלולי המכינה. ניתן 
להתקבל גם ללא ציון פסיכומטרי ולגשת למבחן במהלך קדם-המכינה (ניתן ללמוד עצמאית או ע"י 

קורס בתשלום נוסף המותנה במספר משתתפים מינימאלי). 
ובציון  קדם-המכינה  בתוכנית  מהקורסים  אחד  בכל   60 ובציון   70 בממוצע  מותנה  למכינה  מעבר 

הפסיכומטרי.

 4,600 14.6.2020-17.9.20

בואו נחשוב על זה יחד
פגישת הייעוץ ניתנת חינם, ומסייעת לך לבחור במסלול המתאים. יחד נקבל את ההחלטה הטובה 
ייעוץ ללא צורך בתיאום מראש, החל מחודש מרץ  ניתן להגיע לפגישת  והמתאימה ביותר עבורך! 
בימים שני ורביעי בין השעות 09:00-14:00 (בניין 67 ע"ש בובר רוסו, קמפוס הר הצופים, ירושלים). 

שינויים יעודכנו באתר המכינה.
פרטי הקשר:

 yonap@savion.huji.ac.il  02-5882441 - יונה פאוקר
sharonlib@savion.huji.ac.il  02-5882449 - שרון אבני ליברטי

ללמוד 
באוניברסיטה העברית? 

גם אתם יכולים!

המכינה האוניברסיטאית מאפשרת למועמדים בעלי תעודת בגרות (אפילו חלקית) 
וציון פסיכומטרי, שאינם מספיקים כדי להתקבל לחוגים המבוקשים, ללמוד במכינה 

ולשפר את סיכוייהם להתקבל לאוניברסיטה העברית.

גם אם אין פסיכומטרי ותעודת בגרות כלל, ניתן ללמוד בקיץ תוכנית קדם-מכינה, 
ולהמשיך באחד ממסלולי המכינה מיד באותה שנה.

80% מבוגרי המכינה שנרשמו לאוניברסיטה העברית - אכן התקבלו!

https://mechina.huji.ac.il

https://mechina.huji.ac.il


