
 חתשע" טבלת ערוצי קבלה לכל החוגים
22-08-2017 

 ערוצי הקבלה לפי התחומים

 באתר ש יםהחוג קלאי, חינוכי( מפורטים בדפיסיפי קבלה חדשים לראויים לקידום ולבעלי רקע )ח

מיוחד בערוץ קבלה מיוחד של קבלה ישירה למועמדים מצטיינים בעלי נתוני קבלה גבוהים  -קבלת זהב
 /או בבחינה הפסיכומטרית.בתעודת הבגרות ו

 הקבלה חלה על כל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים, צמרת, אמירים מדעי הרוח, אמירים מדעי הטבע.
קבלת זהב אינה מבטלת דרישות קבלה נוספות כגון מבחן כניסה, רמת אנגלית ורמת עברית נדרשות וכן 

 ראיונות.
 11.80סיפים : ממוצע בגרות 

 לבעלי זכאות לבגרות 765פסיכומטרי ציון             

  ראו פירוט בטבלה -תחומי אלא אם צוין אחרת-רבפסיכומטרי בהתחשבות 

 סמל
 החוג

מעל  קבלה ישירה / מצטיינים תחום הלימודים
 30גיל 

 **תנאי קבלה נוספים לחוג  ציון משוקלל

תואר 
 בוגר

בגרות /  פסיכומטרי בגרות
 פסיכומטרי

  70%/  30% 600    650        10.00    + ובריאות הצמחלוגיה ואגרואק 715
 

50%  /50% 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3בעלי ל

 במכינה
לבעלי רקע חקלאי תינתן הקלה מסוימת 

 בתנאי הקבלה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח  792
 והתמחות בביוטכנולוגיה

*   10.50        700 650 30%  /70%  
 

50%  /50% 

 מסלולי טבע והנדסה-המכינ
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

  70%/  30% לא קיים לא קיים * אינטרנט וחברה 525
 

50%  /50% 

  כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

 טבע והנדסהמסלולי -מכינה 50%/  50% לא קיים לא קיים * אינטרנט וחברה )למדעי הטבע( 524
 יכמות פסיכומטרי בדגש

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% לא קיים לא קיים  * אמירים כלל אוניברסיטאי 255
 ראיון

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% לא קיים לא קיים  * אמירים מדעי הטבע 555
 יכמות פסיכומטרי בדגש

 םיכל המסלולים רלוונטי-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + אנגלית 176
  לפחות בפסיכומטרי באנגלית 134ציון 

 120קבלה על תנאי לבעלי ציון באנגלית בין 
               . 133-ל

 יםיכל המסלולים רלוונט-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + אסלאם ומזרח תיכון 122

 כל המסלולים רלוונטיים-נהמכי 50%/  50% 550 600 9.75 + ומזרח קדום ארכאולוגיה 150
 

ביוכימיה והתמחות  793
 בביוטכנולוגיה

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 725 11.00 *
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה

  70%/  30% 650 725 10.75 + ביוכימיה ומדעי המזון 722
 

50%  /50% 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה
השתתפות  יח"ל במתמטיקה חובת 3לבעלי 

 במכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 700 10.50 + ביולוגיה )מדעי החיים( 570
 פסיכומטרי בדגש כמותי

 םיכל המסלולים רלוונטי-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + בלשנות 181
 לפחות בפסיכומטרי באנגלית 120ציון 

  70%/  30% 600 650 10.00 + אוגרפיהג 802
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + היסטוריה 151

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + היסטוריה של עם ישראל 105
 ומעלה במבחן יע"ל 135ציון 

 
 



סמל 
 החוג

מעל גיל  קבלה ישירה / מצטיינים תחום הלימודים
30 

 תנאי קבלה נוספים לחוג ** ציון משוקלל

מל ומחשבים עם הנדסת חש 586
 התמחות בהנדסת מחשבים

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 740 11.25 *
 פסיכומטרי בדגש כמותי

 

הנדסת חשמל ומחשבים עם  587
התמחות באופטואלקטרוניקה 

 רואלקטרוניקהומיק

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 740 11.25 *
 פסיכומטרי בדגש כמותי

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה  50%/  50% 600 650 10.00 + חינוך 200
לבעלי רקע חינוכי תינתן הקלה מסוימת 

 בתנאי הקבלה 

  70%/  30% 650 675 11.00 * חשבונאות 325
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 תחומי או כמותי פסיכומטרי בדגש רב

  70%/  30% 650 650 10.25 + יחסים בין לאומיים 312
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 675 10.50 + כימיה 560
 תיפסיכומטרי בדגש כמו

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 700 10.75 + ביולוגיההכימיה ומדעי ה 566
 פסיכומטרי בדגש כמותי

  70%/  30% 650 675 11.00 * כלכלה 321
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

  70%/  30% 600 650 10.00 + כלכלת סביבה וניהול 717
 

50%  /50% 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

כלכלת סביבה וניהול והתמחות  795
 בביוטכנולוגיה 

* 10.50 700 650 30%  /70%  
 

50%  /50% 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

 כל המסלולים רלוונטיים-נהמכי 50%/  50% 550 600 9.75 + לימודי אסיה 124

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + תאטרוןלימודי ה 198

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה  50%/  50% 550 600 9.75 + יהדות לימודי  115
 ומעלה במבחן יע"ל 135ציון 

-לימודים רומאניים ולטינו 179
 אמריקניים

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50% / 50% 550 600 9.75 +

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + לימודים קלאסיים 172

גרמניים ומזרח  לימודים רוסיים, 160
 אירופיים

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 +

  כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50% / 50% 550 600 9.75 + לשון עברית ולשונות היהודים 109
 ומעלה במבחן יע"ל 145ציון 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + מדע הדתות 141

  70%/  30% 600 650 10.00 + מדע המדינה 325
50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

  70%/  30% 650 700 10.25 + חייםה בעלימדעי  718
 

50%  /50% 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה
לבעלי רקע חקלאי תינתן הקלה מסוימת 

 בתנאי הקבלה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

חיים והתמחות הבעלי מדעי  794
 בביוטכנולוגיה

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 700 10.50 *
יקה חובת השתתפות יח"ל במתמט 3לבעלי 

 במכינה

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 740 11.25 * מדעי המחשב 521
 פסיכומטרי בדגש כמותי

מדעי המחשב וביולוגיה  532
 ביואינפורמטיקה -חישובית

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 740 11.25 *
 פסיכומטרי בדגש כמותי

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 600 650 10.00 + מדעי הסביבה 591
 פסיכומטרי בדגש כמותי

  70%/  30% 600 650 10.00 + מדעי הצמח בחקלאות 710
 

50%  /50% 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה
לבעלי רקע חקלאי תינתן הקלה מסוימת 

 בתנאי הקבלה
 ב תחומי או כמותיפסיכומטרי בדגש ר



סמל 
 החוג

מעל גיל  קבלה ישירה / מצטיינים תחום הלימודים
30 

 תנאי קבלה נוספים לחוג ** ציון משוקלל

מדעי הצמח והתמחות  791
 לוגיהבביוטכנו

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 700 10.50 *
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 70%/  30% לא קיים 700 11.50 * רפואיים-מדעים ביו 602
 רמת אנגלית מתקדמים ב' לפחות

הקלה בתנאי הקבלה לבעלי מקצועות 
 מדעיים בתעודת הבגרות

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 725 10.75 * תזונהמדעי ה 712
יח"ל במתמטיקה, חובת  3לבעלי 

 השתתפות במכינה

 

תכנית  –מדעי התרופה  624
 למצטיינים

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה  70%/  30% םלא קיי לא קיים *
 רמת אנגלית מתקדמים ב' לפחות 

 פסיכומטרי בדגש כמותי
הקלה בתנאי הקבלה לבעלי מקצועות 

 מדעיים בתעודת הבגרות
 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 600 650 10.00 + מדעי כדור הארץ 595
 פסיכומטרי בדגש כמותי

 550 600 9.75 + מוסיקולוגיה 199

 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50%
 מבחן כניסה חוגי

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + מחשבת ישראל 113
 ומעלה במבחן יע"ל 145ציון 

  70%/  30% 650 675 11.00 * מנהל עסקים 322
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 ות במתמטיקהיח' בבגר 4לפחות 

 יח"ל 3קבלה על תנאי לבעלי 
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

  70%/  30% 650 675 11.00 * מנהל עסקים ולימודי אסיה 386
 

50%  /50% 

 יםכל המסלולים רלוונטי-מכינה
 יח' בבגרות במתמטיקה 4לפחות 

 יח"ל 3קבלה על תנאי לבעלי 
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

  70%/  30% 650 675 11.00 * מנהל עסקים ומוסיקולוגיה 347
 

50%  /50% 

 ייםכל המסלולים רלוונט-מכינה
 יח' בבגרות במתמטיקה 4לפחות 

 יח"ל 3קבלה על תנאי לבעלי 
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

  70%/  30% 650 675 11.00 * מנהל עסקים ותולדות האמנות 331
 

50%  /50% 

 יםהמסלולים רלוונטי כל-מכינה
 יח' בבגרות במתמטיקה 4לפחות 

 יח"ל 3קבלה על תנאי לבעלי 
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

  70%/  30% 650 675 11.00 * מנהל עסקים ותיאטרון 352
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 יח' בבגרות במתמטיקה 4לפחות 

 יח"ל 3תנאי לבעלי קבלה על 
 ומטרי בדגש רב תחומי או כמותיפסיכ

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + מקרא 101
 ומעלה במבחן יע"ל 145ציון 

  70%/  30% לא קיים   725          לא קיים  * משפטים 401
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 ומעלה במבחן יע"ל 110ציון 

 ב תחומי או כמותיפסיכומטרי בדגש ר

  70%/  30% לא קיים 725          לא קיים * תכנית משולבת –משפטים  402
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 ומעלה במבחן יע"ל 110ציון 

 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

משפטים משותפת עם  425
 חשבונאות

 ולים רלוונטייםכל המסל-מכינה 70%/  30% לא קיים יםלא קי *
 ומעלה במבחן יע"ל 110ציון 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 675 10.25 + מתמטיקה 530
 פסיכומטרי בדגש כמותי

 , משאבי מזוןניהול מלונאות 729
 ותיירות

+ 10.00 650 600 30%  /70%  
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה
 ב תחומי או כמותיפסיכומטרי בדגש ר

  70%/  30% 600 650 10.00 + יולוגיה ואנתרופולוגיהסוצ 301
 

50%  /50%   

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

  70%/  30% 600 650 10.00 + סטטיסטיקה 320
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי
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 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה  70%/  30% 550 לא קיים + פאאסף הרו –סיעוד  608
  ' לפחותארמת אנגלית מתקדמים 

 99-ל 85קבלה על תנאי לבעלי ציון באנגלית בין 
קבלה על תנאי בכפוף להמצאת המסמכים 

     הנדרשים ואישורם ע"י ביה"ס

 רלוונטייםכל המסלולים -מכינה 70%/  30% 550 לא קיים + ירושלים –סיעוד  606
  ' לפחותארמת אנגלית מתקדמים 

    99-ל 85קבלה על תנאי לבעלי ציון באנגלית בין 
קבלה על תנאי בכפוף להמצאת המסמכים 

 הנדרשים ואישורם ע"י ביה"ס

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 70%/  30% 550 לא קיים + ןקפל –סיעוד  610
  ' לפחותארמת אנגלית מתקדמים 

-ל 85קבלה על תנאי לבעלי ציון באנגלית בין 
99 

קבלה על תנאי בכפוף להמצאת המסמכים 
 הנדרשים ואישורם ע"י ביה"ס

 רלוונטיים כל המסלולים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + ספרות כללית והשוואתית 180
 ומעלה במבחן יע"ל 120ציון 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + ספרות עברית 108
 ומעלה במבחן יע"ל 145ציון 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 70%/  30% 650 לא קיים * עבודה סוציאלית 431
 ומטה 1998לידי י

ת קבלה ישירה לבוגרי האוניברסיטה העברי
 ומעלה 85בממוצע 

לבעלי רקע מקצועי תינתן הקלה מסוימת 
          בתנאי הקבלה

עבודה סוציאלית ומדעי  430
החברה/רוח/מנהל 

 עסקים/משפטים

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 70%/  30% 650 לא קיים *
 ומטה 1998ילידי 

 

 לוונטייםכל המסלולים ר-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + פילוסופיה 140

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 675 10.25 + פיסיקה 541
מקצוע מדעי נוסף על מתמטיקה  

 פסיכומטרי בדגש כמותי

פילוסופיה, כלכלה ומדע  –פכ"מ  326
 המדינה

  70%/  30% 650 לא קיים *
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 יפסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמות

  70%/  30% 650 740 11.25 * פסיכולוגיה 300
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 פסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמותי

פסיכוביולוגיה )פסיכולוגיה ומדעי  318
 החיים(

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 750 11.25 *
 פסיכומטרי בדגש כמותי

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 650 קיים לא * קוגניציהמדעי ה 143

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50 % 600 650 10.00 + קרימינולוגיה 411

  70%/  30% 600 650 10.00 + קרקע ומים 716
 

50%  /50% 

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה
סוימת לבעלי רקע חקלאי תינתן הקלה מ

 בתנאי הקבלה
 יפסיכומטרי בדגש רב תחומי או כמות

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 70%/  30% לא קיים לא קיים * רוקחות 621
קבלה על  רמת אנגלית מתקדמים ב' לפחות

 לבעלי רמת מתקדמים א'תנאי 
 פסיכומטרי בדגש כמותי

הקלה בתנאי הקבלה לבעלי מקצועות 
 מדעיים בתעודת הבגרות

מסלול ישיר  -רוקחות קלינית 626
 קטורלתואר דו

  מסלולי טבע והנדסה-מכינה 70%/  30% לא קיים לא קיים *
 רמת אנגלית מתקדמים ב' לפחות

 פסיכומטרי בדגש כמותי
בפסיכומטרי  700ציון  -תנאי סף מינימליים

 11וממוצע בגרות 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 70%/  30% לא קיים לא קיים * ריפוי בעיסוק 607
' לפחות         ארמת אנגלית מתקדמים 

 ראיון

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 70%/  30% לא קיים לא קיים           רפואה 601
מבחני , רמת אנגלית מתקדמים ב' לפחות

 כניסה לחוג
 



סמל 
 החוג

מעל גיל  קבלה ישירה / מצטיינים תחום הלימודים
30 

 תנאי קבלה נוספים לחוג ** ציון משוקלל

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 70%/  30% לא קיים לא קיים          רפואת שיניים 611
מבחני  רמת אנגלית מתקדמים ב' לפחות

 לחוגכניסה 

שמירת טבע ומינהל שטחים  726
 פתוחים

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 600 650 10.00 +
יח"ל במתמטיקה חובת השתתפות  3לבעלי 

 במכינה
לבעלי רקע חקלאי תינתן הקלה מסוימת 

 בתנאי הקבלה

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + שפה וספרות ערבית 123
 ן כניסה חוגימבח

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + תולדות האמנות 197

 טייםכל המסלולים רלוונ-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + תחומית-תכנית לימודים רב 222

 מסלולי טבע והנדסה-מכינה 50%/  50% 650 700 10.75 + כימיה-תכנית משולבת פיסיקה 569
   מקצוע מדעי נוסף על מתמטיקה,

 פסיכומטרי בדגש כמותי

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה  50%/  50% 650 650 10.00 + תכנית רביבים 202
' לפחות         ארמת אנגלית מתקדמים 

 ראיון 
לי רקע מקצועי תינתן הקלה מסוימת לבע

 בתנאי הקבלה

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה 50%/  50% 550 600 9.75 + תלמוד והלכה 102
 ומעלה במבחן יע"ל 145ציון 

  70%/  30% 650 650 10.25 + תקשורת ועיתונאות 323
 

50%  /50% 

 כל המסלולים רלוונטיים-מכינה
 מותיפסיכומטרי בדגש רב תחומי או כ

 
ישוקלל ממוצע  –( בלבד. בעלי תואר בוגר או בוגר + מוסמך .Ph.D* קבלה ישירה על סמך תואר דוקטור )

 הלימודים האקדמיים עם הבחינה הפסיכומטרית.
 

 לפחות 85בסיס ציון רמת  – רמת סף באנגלית** 
 לפחות.  105 –)ציון במבחן יע"ל(  רמת סף בעברית    

 /חברה: רוח מסלולי מכינה    
 מדעי הטבע/מדעי החיים/מדעים מדויקים והנדסה                              

 
 


