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 יח"ל בקבלה למוסדות אקדמיים לשנה"ל תשע"ה 5בגרות בפיזיקה יתרונות לימודי 

יח"ל.  5תנאי הקבלה הנדרשים במוסדות הלימוד האקדמיים במרבית המסלולים בהם נדרשת בגרות בפיזיקה ברמת   את מציג זה מסמך

 . המסמך סוקר את האוניברסיטאות המוכרות וכן את המכללות בהן קיימים מסלולי לימוד בתחומי המדע והטכנולוגיה לרמת תואר ראשון

 

 אוניברסיטת תל אביב  

אם נבחנת ה, נדרשים לציין ת הלימוד הרצויהמגמכבר בשלב הראשוני עוד לפני ציון רישום לאוניברסיטה, טפסי הב

 .יחידות 5ומתמטיקה ברמת בבגרות בפיזיקה 

 

 http://go.tau.ac.il/calcקישור לאתר    

 תנאי "מקצוע ריאלי נוסף"  :הנדסה

 תעודת בגרות במתכונת יחידות הלימוד:עבור בעלי 

 :מקצוע ריאלי נוסף אחד לפחות מהמקצועות הבאים 

 או: לפחות; 08יח"ל בציון  5לפחות או בהיקף של  08יח"ל בציון  4בהיקף של  מקצוע טכנולוגי פיזיקה, כימיה או .1
 לפחות 08יח"ל בציון  5ביולוגיה בהיקף של  .2
 5לקבלה למגמה להנדסת תעשיה וניהול )בלבד( ניתן לעמוד בתנאי זה גם עם מקצוע "ניהול הייצור" / "ניהול תעשייתי" בהיקף  .3

 לפחות. 08יח"ל בציון  5לפחות, בתנאי שהציון במתמטיקה הוא בהיקף  08יח"ל בציון 

 חסרי פיזיקה
  

 .המתקבלים לפקולטה להנדסה חייבים בידע קודם בפיזיקהכל 

של מועמדים  קבלתם לפחות. 08"חסר פיזיקה" מוגדר כל מועמד שלא נבחן בבחינת בגרות בפיזיקה ברמה של חמש יחידות בציון  -כ 
 תנאי, כמפורט להלן:-"חסרי פיזיקה" תהיה על

 שמל ואלקטרוניקה, הנדסת חשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב, התכנית עבור מועמדים "חסרי פיזיקה", שיתקבלו למגמות: הנדסת ח
המשולבת בהנדסת חשמל אלקטרוניקה ופיזיקה, ולתכנית המשולבת במדע והנדסה של חומרים וכימיה, התנאי הוא עמידה בבחינות 

 לפחות, עד תחילת שנת הלימודים. 08הסיווג בפיזיקה )הנערכות על ידי הפקולטה(, בציון 
 עמדים "חסרי פיזיקה", שיתקבלו למגמות: הנדסה מכנית, הנדסת תעשייה וניהול או הנדסה ביו רפואית, התנאי הוא עמידה עבור מו

לפחות, עד סוף סמסטר א'. מועמדים אלה לא יוכלו להשתלב בלימודי  08ידי הפקולטה(, בציון -בבחינות הסיווג בפיזיקה )הנערכות על
 נאי.הפיזיקה בפקולטה עד אשר יעמדו בת

  פעמים בשבוע, ובסופו  3שבועות,  6למועמדים "חסרי פיזיקה" מציעה הפקולטה להנדסה קורס הכנה בפיזיקה בקיץ. הקורס נמשך
 מתקיימת בחינת הסיווג )ניתן להירשם לבחינת הסיווג גם מבלי להירשם לקורס(. פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים של 

. 

http://go.tau.ac.il/calc
http://go.tau.ac.il/b.a/engineering/admissions/technology
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http://go.tau.ac.il/b.a_engineering_conditions 

  

 ידע בכימיה, מתמטיקה ופיזיקה 

 

המועמדים חייבים להיות בעלי ידע מוקדם בכימיה, מתמטיקה ופיזיקה עד תחילת שנת הלימודים: בכימיה או בכימיה 

לפחות,  68ובציון עובר של  "לחי 5  , ובפיזיקה ברמה של"לחי 5במתמטיקה ברמה של   ,"לחי 3טכנולוגית ברמה של 

 :באחת מהאפשרויות הבאות

 בחינות בגרות ישראליות 
  במכינה קדם אקדמית מוכרתבחינות 
 בחינות בקורסים אוניברסיטאיים ברמות מקבילות לנ"ל 
 בחינות סיום של קורסי קיץ אוניברסיטאיים ברמות מקבילות לנ"ל 

  medicine/admissions#admissions/?tab=1&_suid=139037452987605547528690567325-http://go.tau.ac.il/b.a_doctor  

  

http://go.tau.ac.il/b.a_engineering_conditions
http://go.tau.ac.il/b.a_engineering_conditions
http://go.tau.ac.il/b.a_doctor-medicine/admissions#admissions/?tab=1&_suid=139037452987605547528690567325


3 

 

 בונוס בציון התאמה על חמש יחידות בבגרות בפיזיקה ובמתמטיקה :מדעים מדויקים

נקודות לציון ההתאמה, כפי  18בבונוס: תוספת של יחידות בכל מקצוע יזכו  5בפיזיקה ובמתמטיקה בהיקף של   מועמדים שנבחנו

 קישור לאתר: )תצלום מצורף( ", לצד ציון ההתאמה הרגיל.התאמה מדוייקיםשמחושב בציון "

sciences/admissions-http://go.tau.ac.il/exact 

 :פיזיקה-במסלול המשולב מתמטיקה

 

  יחידות לימוד. 5לפחות בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של  08לפחות ובנוסף ציון  608* של ציון התאמה. 1

 .180א הו שממוצע הבגרות המותאם. אחד התנאים הבאים, ללא צורך בבחינה פסיכומטרית, ובלבד 2

  יחידות לימוד בכל אחד ממקצועות אלה. 5לפחות בבחינות הבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף של  08ציון של 
  אביב -ייעודית באוניברסיטת תל  -במכינה המרוכזת במתמטיקה ובפיזיקה  08ציון של. 

  

 בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקהתואר כפול 

 

 הקבלה מותנית בציון ההתאמה ובמספר המקומות בתכנית. ראו את חתכי הקבלה העדכניים.

 

 חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב-תכנית לימודים דו

 

מדעי המחשב. ראו על המועמד לעמוד בתנאי הרישום והקבלה הכלליים של בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה וגם באלה של בית הספר ל

 את חתכי הקבלה העדכניים .

 

 חוגית בפיזיקה ובכימיה-תכנית לימודים דו

 

 לפחות. 658. ציון התאמה* של 1

 . אחד התנאים הבאים, ללא צורך בבחינה פסיכומטרית:2

  במתמטיקה ובפיזיקה  08ציון של 
 .628-מותי של בחינה זו, כאשר ציון ההתאמה גבוה מומעלה בחלק הכ 135ומעלה בבחינה הפסיכומטרית וציון של  028. ציון של 3

  

", בו מועמדים בעלי בגרות במתמטיקה מדויקיםציון ההתאמה לצורך קבלה לביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה הוא ציון "התאמה מדעים 

מועמדות לפקולטה למדעים נקודות לציון ההתאמה לצורך  18יחידות לימוד בכל מקצוע מקבלים תוספת של  5ובפיזיקה ברמה של 

  מדויקים ולפקולטה להנדסה.

 

 

 

 

 

 

https://rishum-cms.tau.ac.il/calc
http://go.tau.ac.il/calc
http://go.tau.ac.il/calc
http://www1.tau.ac.il/mechina/
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 אוניברסיטת בן גוריון
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 הנדסה
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 http://in.bgu.ac.il/welcome/Documents/Rishum/yedion%20BGU.pdfקישור לידיעון המלא למועמדים לשנה"ל תשע"ה 

 

 

http://in.bgu.ac.il/welcome/Documents/Rishum/yedion%20BGU.pdf
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מדעי החיים ומדעי הטבע: 

) 

teva.aspx-http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/chances 

 

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/chances-teva.aspx
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 הטכניון

 מסלול קבלה רגיל  –מסלולי קבלה  2בטכניון קיימים החל משנה"ל תשע"ה 

 )למי שאינם עומדים בדרישות הסכם( הנדסת חשמל  ומסלול קבלה חדש

 מסלול קבלה רגיל

מקצועות בגרות רבים מקבלים מקדם הטבה )"בונוס"( לציון. הבונוס בטכניון ניתן באחוזים, כך שככל שהציון גבוה יותר, 

 נדרש ציון מינימלי לאבמקצועות המקבלים בונוס  .גדול יותר, התוספת לציון גדולה יותר יחידות הלימודאו מספר 

 /http://ug3.technion.ac.il/admissions  )תצלום מצורף( קישור באתר:  .כל ציון מקבל בונוסלקבלת הבונוס. 

  טבלת מקדמי ההטבה

 המקצוע מקדם ההטבה

 יח"ל 5מתמטיקה ופיסיקה ברמה של  03.1

 יח"ל 5כימיה וביולוגיה ברמה של  1.25

 )אלקטרוניקה, ביוטכנולוגיה, מדעי המחשב ועוד( מקצוע טכנולוגי מיוחד 1.25

 יח"ל  5שאר המקצועות ברמה של  1.28

 בחינת הסיווג בפיסיקה 

 בחינת הסיווג בפיסיקה מסווגת את המתקבלים לפי רמת ידיעותיהם. 

 חשמל3 -מכניקה וחלק ב-הבחינה מורכבת משני חלקים: חלק א

 פטור מבחינת הסיווג בפיסיקה או הצלחה בבחינת הסיווג בפיסיקה הם תנאי קדם ללימוד רוב מקצועות הפיסיקה בטכניון3 

 מי פטור מהבחינה 

המתקבלים לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף, לרפואה ולהוראת הטכנולוגיה והמדעים )במסלולים להוראת  -פטורים מהבחינה 
 הוראת מדעי המחשב ולהוראת מדעי הסביבה( ולמדעי המעבדה הרפואית3 ביולוגיה, להוראת מתמטיקה, ל

 מי חייב בבחינה 

 רוב המתקבלים לטכניון חייבים בבחינה, פרט למתקבלים למסלולים הנ"ל3 

פיסיקה, לתואר -פיסיקה, למתמטיקה-פיסיקה, להנדסת חומרים-רפואית-מתקבלים למסלולים לפיסיקה, לתואר כפול: הנדסה ביו
פיסיקה, חייבים לקבל פטור מסיווג פיסיקה או להצליח בבחינת הסיווג -מדעי המחשב ולתואר כפול: הנדסת חשמל-פיסיקה כפול:

 בפיסיקה לפני תחילת הלימודים3 

מומלץ לקבל פטור מפיסיקה לפני תחילת הלימודים. כדי להבטיח השלמת רפואית -למתקבלים למסלול להנדסת חשמל ולהנדסה ביו
 ם עפ"י התוכנית המומלצת. זמן הלימודי

מומלץ ביותר לעבור את בחינת הסיווג בפיסיקה חלק א )מכניקה(, לפני תחילת הלימודים, מאחר וזהו תנאי למתקבלים להנדסה אזרחית 
 ללימוד מקצוע היסוד "מבוא למכניקה הנדסית". 

http://ug3.technion.ac.il/admissions/
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לא להתכונן לבחינת הסיווג בפיסיקה לפני כימיה מומלץ -למתקבלים למסלולים הבאים: כימיה, ביוכימיה מולקולרית וחומרים
 הלימודים אלא ללמוד בקורסים בפקולטה לכימיה בזמן הלימודים המקנים פטור מהבחינה3 

  



14 

 

 מי זכאי לפטור מהבחינה 

 פטורים מבחינת הסיווג בפיסיקה או מחלקה הם: 

 פטורים משני חלקי הבחינה.  -יח"ל או יותר  4לפחות ברמה של  08בעלי תעודת בגרות ישראלית שציוניהם בפיסיקה 

ניתן להתקבל ללא ציון פסיכומטרי בתנאי שתהיו בעלי תעודת בגרות  לפיסיקה רק למסלול מדעי החיים ומדעי הטבע: 

 .יח"ל 5ומעלה במתמטיקה ובפיסיקה ברמה של  08עם ציון מלאה 
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 מסלול קבלה חדש להנדסת חשמל

וסמסטר א תשע"ה. המסלול נועד לאפשר קבלה  לסמסטר ב תשע"ד –ניסיוני  –הפקולטה להנדסת חשמל מכריזה על מסלול קבלה חדש 
  .בחינות כניסה של מועמדים שלא עומדים בסכם הקבוע, על בסיס

  .בטכניון הכרחי להצלחה בלימודיםשליטה טובה במתמטיקה ופיסיקה הינה תנאי 
 ןיינתלגשת לבחינות כניסה בטכניון. לציון בבחינות אלו  לפחות, שלא עומדים בסף הקבלה להנדסת חשמל, יוכלו 05מועמדים עם סכם של 

 ד(.ודים )אך לא יהיו הקריטריון היחיללימ משקל רב בעת הדיון לקבלה
  .יח"ל בגרות 5 הבחינות יהיו במתמטיקה ובפיסיקה ברמה של

 .הטכניון ובאתר רישום וקבלה החומר לבחינות ודוגמאות נמצאים באתר המכינה הקדם אקדמית של
  .18:88פיסיקה, בשעה  13.2.2814 -במתמטיקה וב 0.2.2814-הבחינות למועמדים לסמסטר ב יתקיימו ב

  :מתבקשים להירשם באתר המכינה הקדם אקדמית תלמידים המעוניינים במסלול זה
  | לחץ כאן |

הרישום על  יוזמנו התלמידים שעברו את המבחנים בהצלחה להירשם למסלול הנדסת חשמל בטכניון. בעת לאחר קבלת הציונים
  :לנושאים הבאים מילים ובו התייחסות 1,888התלמידים יהיה להגיש קורות חיים וחיבור קצר עד 

 ?ברצונך ללמוד הנדסת חשמל בטכניוןמדוע  .1
 ?האם רכשת ידע בנושא זה ?האם יש נושא מסוים המושך אותך? מדוע

 ?האם יש לך עניין במדעים? האם רכשת ידע בנושא
 ?התיכון למדת או חקרת נושא כלשהו )לאו דווקא קשור להנדסת חשמל או למדעים( מעבר ללימודי האם

 תחביבים, ובפרט .2
 יהחוגי מדע וטכנולוג

 ספורט
 לקהילה פעילות חברתית ותרומה

 פרויקטים מיוחדים, תחרויות והישגים מיוחדים .3

 נושאים למבחן במתמטיקה

 בעיות מילוליות שונות .1
 )ולוגריתמיים רציונאליים, מעריכיים-שוויונות אלגבריים )כולל אי -משוואות ואי .2
 מספרים מרוכבים .3
 גיאומטריה של המישור .4
 )שוויונות-ואיטריגונומטריה ) משוואות  .5
 גיאומטריה אנליטית .6
 )חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי )כולל חקירת פונקציות .0

שאלות 5המבחן מורכב משני חלקים. כל חלק מכיל  :  

  .משך המבחן שעתיים וחצי .1-4 חלק א'. נושאים

. משך המבחן שעתיים וחצי5-0חלק ב'. נושאים  . 

 נושאים למבחן בפיזיקה

 מכניקה .1
 אלקטרומגנטיות .2

 .מהתיכון כל הספרים הרלבנטיים :ספרי לימוד

 

 

http://mechina.technion.ac.il/
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 )תשע"ד( אוניברסיטת בר אילן

 .ברישום לאוניברסיטה, לפני בחירת מגמה, נדרשים לציין אם נבחנת בבגרות בפיזיקה חמש יחידות

 קישור לאתר:  https://dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_chances.jsp)תצלום מצורף(  

יחידות  5ברמה של עובר בפיזיקה בחישוב ממוצע הבגרויות, לציון במקצוע שנלמד ברמה מוגברת יינתן בונוס. לציון 

 לום מצורף(. קישור באתר: )תצ11יהפוך להיות ציון  0ציון  לדוגמא:יתווספו שני ציונים. 

http://www1.biu.ac.il/File/events/bookmark.pdf 

, בהיקף של חמש יחידות לימוד פיזיקהנתונים בנדרשת בגרות בפיזיקה ברמת חמש יחידות. מועמדים חסרי : הנדסה

לקבלה ללימודים לבית הספר  . תנאי זה הינו הכרחי 08בפיזיקה אותו יש לעבור בציון מבחן  הבסיומויחויבו במכינה  

 קישור באתר: )תצלום מצורף(. להנדסה וללימוד כל הקורסים בפיזיקה.

http://engineering.biu.ac.il/he/node/325 

 פיזיקה בהיקף של חמש יחידות לימוד מקנה יתרון בקבלה למועמדות. קישור באתר:: בגרות באופטומטריה

http://optometrics.biu.ac.il/node/583 

  ר: , פיזיקה כללית א+ב. קישור באתתלמידים בעלי בגרות בפיזיקה יקבלו פטור משני קורסים ביוטכנולוגיה:

sciences.biu.ac.il/he/node/156-http://life 

תנאי קבלה למסלול זה מחייב בגרות בפיזיקה ברמת חמש יחידות. תלמיד חסר פיזיקה, חייב בקורס הכנה  ביופיזיקה:

    בקיץ. קישור באתר: 

sciences.biu.ac.il/he/node/651-http://life 

  

  

 

https://dory.os.biu.ac.il/EnrollmentChances/pages/input_chances.jsp
http://www1.biu.ac.il/File/events/bookmark.pdf
http://www1.biu.ac.il/File/events/bookmark.pdf
http://engineering.biu.ac.il/he/node/325
http://engineering.biu.ac.il/he/node/325
http://optometrics.biu.ac.il/node/583
http://optometrics.biu.ac.il/node/583
http://life-sciences.biu.ac.il/he/node/156
http://life-sciences.biu.ac.il/he/node/651
http://life-sciences.biu.ac.il/he/node/651
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 )תשע"ד( האוניברסיטה העברית  בירושלים

יחידות  5בחישוב ממוצע הבגרויות, לציון במקצוע שנלמד ברמה מוגברת יינתן בונוס. לציון עובר בפיזיקה ברמה של 

http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=408&in=394  : :יתווספו שני ציונים. קישור באתר 

מקצוע מדעי נוסף על מתמטיקה: מועמדים לפקולטה למדעי הטבע ומתמטיקה חייבים בחינת בגרות במקצוע מדעי בציון 

עובר. מועמדים שלא נבחנו במקצוע מדעי נוסף בבחינת הבגרות יוכלו להשלימו במסגרת קורס קיץ של המכינה הקדם 

 שור באתר:  אקדמית. נדרש לסיים את הקורס לפני תחילת שנת הלימודים. קי

http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=821 

נדרש מקצוע מדעי נוסף על  פסיכוביולוגיה, ביוטכנולוגיה ולימודי הסביבה, לקבלה להנדסת מחשבים, מדעי כדור הארץ, 

 מתמטיקה. קישור באתר:

http://info.huji.ac.il/upload/arutzaykabala(3).pdf 

 

http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=408&in=394
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=408&in=394
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=821
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=821
http://info.huji.ac.il/upload/arutzaykabala(3).pdf
http://info.huji.ac.il/upload/arutzaykabala(3).pdf
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 אוניברסיטת אריאל בשומרון

נדרשת  , תעשיה וניהול והנדת מכונותכימיה אזרחית, הנדסתחשמל ואלקטרוניקה,  -בכל מסלולי ההנדסה  הנדסה:

. חסרי פיזיקה נדרשים ללמוד במכינה קדם אקדמית בטרם יתחילו את 08בגרות בפיזיקה ברמת חמש יחידות בציון 

 לימודיהם. 

 .  לא בכל פקולטה מסומנת הפיזיקה ה‘למרות שזה תנאי קבלה ל תשע'  2812בצילומי המסך יש תאריכים של 
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. חסרי פיזיקה נדרשים ללמוד במכינה קדם אקדמית 05בפיזיקה ברמת חמש יחידות בציון נדרשת בגרות מדעי הטבע: 

 בטרם יתחילו את לימודיהם.

 21http://www.ariel.ac.il/applicants/registration/ba/13     קישור לאתר: )תצלום מצורף( 

  

 

 

http://www.ariel.ac.il/applicants/registration/ba/1321
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 ןהמכון הטכנולוגי בחולו

. חסרי פיזיקה נדרשים ללמוד במכינה קדם אקדמית 08דרשת בגרות בפיזיקה ברמת חמש יחידות בציון נ הנדסה:

  http://www.hit.ac.il/admission/undergraduate/prerequisites. קישור באתר: בטרם יתחילו את לימודיהם

 

בגרות בפיזיקה ברמת חמש יחידות. חסרי פיזיקה נדרשים ללמוד במכינה קדם אקדמית נדרשת  מתמטיקה שימושית:

 בטרם יתחילו את לימודיהם. קישור באתר:

-8c99-4e59-53f0-http://www.1click.co.il/default.asp?catId={7e6f0112

5bd9833d8193}-8643-43ab-5acd-fa3881b64fde}&details_type=1&itemid={a3b111a1 

 נדרשת בגרות שבה תחומי המדעים בהיקף מוגבר   :שבמדעי המח

-8c99-4e59-53f0-http://www.1click.co.il/?catId={7e6f0112

258c2977d9ae}-bd55-4c77-98fe-fa3881b64fde}&details_type=1&itemid={5ad9b659 

 

 

http://www.hit.ac.il/admission/undergraduate/prerequisites
http://www.1click.co.il/default.asp?catId=%7b7e6f0112-53f0-4e59-8c99-fa3881b64fde%7d&details_type=1&itemid=%7ba3b111a1-5acd-43ab-8643-5bd9833d8193%7d
http://www.1click.co.il/default.asp?catId=%7b7e6f0112-53f0-4e59-8c99-fa3881b64fde%7d&details_type=1&itemid=%7ba3b111a1-5acd-43ab-8643-5bd9833d8193%7d
http://www.1click.co.il/?catId=%7b7e6f0112-53f0-4e59-8c99-fa3881b64fde%7d&details_type=1&itemid=%7b5ad9b659-98fe-4c77-bd55-258c2977d9ae%7d
http://www.1click.co.il/?catId=%7b7e6f0112-53f0-4e59-8c99-fa3881b64fde%7d&details_type=1&itemid=%7b5ad9b659-98fe-4c77-bd55-258c2977d9ae%7d
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 ן, עמק חפררכז האקדמי רופיהמ

הבגרות מועמדים שלא למדו פיזיקה במסגרת לימודי . 08נדרשת בגרות בפיזיקה ברמת חמש יחידות בציון  הנדסה:

ישתתפו במסלול לימודי יסוד בפיזיקה המתקיים במהלך שנה א'. מסלול זה מחייב גם לימודים בסמסטר קיץ בסוף 

תנאי זה הינו למועמדים להנדסת  השנה. המשך הלימודים הסדירים מותנה בעמידה בדרישות לימודי היסוד בפיזיקה.

 : )תצלום מצורף(קישור באתרוהנדסת מחשבים.  חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסה רפואית

 

http://go.ruppin.ac.il/BA/ElectricalEngineering/Pages/Admission.aspx 

http://go.ruppin.ac.il/BA/IndustrialEngineeringManagement/Pages/Admission.aspx 

ssion.aspxhttp://go.ruppin.ac.il/BA/ComputerEngineering/Pages/Admi 

http://go.ruppin.ac.il/BA/MedicalEngineering/Pages/Admission.aspx 

 

http://go.ruppin.ac.il/BA/ElectricalEngineering/Pages/Admission.aspx
http://go.ruppin.ac.il/BA/ElectricalEngineering/Pages/Admission.aspx
http://go.ruppin.ac.il/BA/IndustrialEngineeringManagement/Pages/Admission.aspx
http://go.ruppin.ac.il/BA/IndustrialEngineeringManagement/Pages/Admission.aspx
http://go.ruppin.ac.il/BA/ComputerEngineering/Pages/Admission.aspx
http://go.ruppin.ac.il/BA/ComputerEngineering/Pages/Admission.aspx
http://go.ruppin.ac.il/BA/MedicalEngineering/Pages/Admission.aspx
http://go.ruppin.ac.il/BA/MedicalEngineering/Pages/Admission.aspx


27 

 

 

 , כרמיאלהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מועמדים שלא למדו פיזיקה במסגרת לימודי הבגרות . 08נדרשת בגרות בפיזיקה ברמת חמש יחידות בציון  הנדסה:

 05ילמדו קורס הכנה בפיזיקה ברמה דומה לרמת בגרות חמש יחידות ונדרשים לעבור את הבחינה המסכמת בציון 

 (: )תצלום מצורףקישור באתר. מדים להנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסה אופטיתתנאי זה הינו למועומעלה. 

997405E8AC09%7D-A187-4924-619B-http://www.braude.ac.il/?catid=%7BCF8711CD 

  

997405E8AC09%7D-A187-4924-619B-http://www.braude.ac.il/?catid=%7BCF8711CD  

 

 

 הנדסה, אמנות ועיצוב -שנקר

יחידות  5,  4בור לימודים ברמה של ע תןניפקולטה להנדסה, ילצורך קבלה להבונוס לחישוב ממוצע הבגרות : הנדסה

. הנרשמים למחלקות: הנדסת פלסטיקה, הנדסה כימית, הנדסת אלקטרוניקה, הנדסת תוכנה והנדסת תעשייה בפיזיקה

שבועות. המכינות בתשלום ואינן כלולות בשכר הלימוד השנתי. כל  0וניהול נדרשים לעבור מכינה בפיזיקה במשך 

בבגרות בפיזיקה בהיקף של  05במכינות קיץ, למעט: בעלי ציון של לטה להנדסה חייבים הסטודנטים שהתקבלו לפקו

  : )תצלום מצורף(קישור באתרחמש יחידות. אלו, פטורים ממכינת קיץ בפיזיקה. 

kar.ac.il/template/default.aspx?PageId=164&catId=16&maincat=7http://www.shen 

http://www.shenkar.ac.il/template/default.aspx?maincat=7 

http://www.braude.ac.il/?catid=%7BCF8711CD-619B-4924-A187-997405E8AC09%7D
http://www.braude.ac.il/?catid=%7BCF8711CD-619B-4924-A187-997405E8AC09%7D
http://www.braude.ac.il/?catid=%7BCF8711CD-619B-4924-A187-997405E8AC09%7D
http://www.braude.ac.il/?catid=%7BCF8711CD-619B-4924-A187-997405E8AC09%7D
http://www.shenkar.ac.il/template/default.aspx?PageId=164&catId=16&maincat=7
http://www.shenkar.ac.il/template/default.aspx?PageId=164&catId=16&maincat=7
http://www.shenkar.ac.il/template/default.aspx?maincat=7
http://www.shenkar.ac.il/template/default.aspx?maincat=7
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 )תשע"ד( המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

תנאי הקבלה לפקולטה הם בהתאם לציון הסכם הנדרש  סביבתית של הטכניון.ו אזרחית ראשון בהנדסה תואר: הנדסה

 על בגרות בפיזיקה חמש יחידות בציון עובר.  38%. נדרשת בגרות בפיזיקה חמש יחידות. יינתן בונוס של בטכניון

 : )תצלום מצורף(קישור באתר

engineering.php-http://www.psychometry.co.il/jce/civil 

http://www.psychometry.co.il/jce/civil-engineering.php
http://www.psychometry.co.il/jce/civil-engineering.php
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 אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב

 הנדסה רפואיתוהנדסה מכנית  ,הנדסת תעשייה וניהול  ,הנדסת תוכנה  ,הנדסת חשמלהנרשמים למחלקות:  הנדסה:

לפחות. המכינות בתשלום  08בציון  לעבור את הבחינה המסכמתבפיזיקה במשך שני סמסטרים ונדרשים לעבור מכינה 

ואינן כלולות בשכר הלימוד השנתי. כל הסטודנטים שהתקבלו לפקולטה להנדסה חייבים במכינות קיץ, למעט: בעלי ציון 

  : )תצלום מצורף(קישור באתר. בבגרות בפיזיקה בהיקף של חמש יחידות. אלו, פטורים ממכינת קיץ בפיזיקה 68של 

http://www.psychometry.co.il/afeka/home.php 

  

 

 

 

 

 

http://www.psychometry.co.il/afeka/home.php
http://www.psychometry.co.il/afeka/home.php

