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היחידה לאנגלית כשפה זרה, מקיימת קורסי חובה ללימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים 
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 מיון לקורסים:
ים לקורסים באנגלית לפי תוצאות המבחן נממוי מכללה האקדמית צפתכל הסטודנטים המתקבלים ל

פעמים בשנה. ניתן להשיג מידע על  מס'ינות והערכה, בחינה זו ניתנת באנגלית של המרכז הארצי לבח
 4האקדמי במכללה או ישירות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה )רח' הרב אשי  מנהלהבחינה במזכירות ה

 (.02-6759555ירושלים, טל' 
מנת שניתן על  אמיר"ם / ללא מבחן פסיכומטרי חייב להבחן במבחן אמי"ר מכללהסטודנט אשר התקבל ל
 יהיה להגדיר את רמתו.

 
החל משנה"ל תשע"ו עפ"י הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, משתנים החלוקה לרמות ונקודות חיתוך 

 הציונים של חלק מרמות האנגלית:
 

 על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית / אמי"ר / אמיר"ם מסווגים הסטודנטים כדלהלן:
 
 ש"ס( 8) טרום בסיסי א+ב   50-69. ציון 1
 ש"ס( 6) טרום בסיסי ב    70-84. ציון 2
 ש"ס( 8) בסיסי   85-99. ציון 3
 ש"ס( 4) אמתקדמים    100-119. ציון 4
 ש"ס( 4) במתקדמים    120-133. ציון 5
 פטור מלימודי אנגלית -ומעלה  134. ציון 6
 

 .ות החוג לסיום חובות האנגליתעפ"י דרישלימודי אנגלית הנה משנה א' ועד להשגת הפטור, רישום חובת 
 

 חובת לימודי אנגלית:
 

  נדרשים להגיע לרמת בסיסי באנגלית )סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי( עד כל הסטודנטים
סטודנט שלא יגיע לרמת בסיסי לא יוכל לעלות לשנת הלימודים העוקבת, ויוכל  .סוף שנה א'

 ללמוד רק אנגלית וקורסים בהם נכשל.
 

 לא יוכל  עפ"י תקנון החוג בו לומד הסטודנט או עד סוף שנה ב' לרמת פטור, לא יגיע סטודנט ש
 הסטודנט לעלות לשנת הלימודים העוקבת, ויוכל ללמוד רק אנגלית וקורסים בהם נכשל.

 
 
 

 פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון:
 פטורים מלימודי אנגלית לסטודנטים העונים על אחת מהדרישות הבאות:

 רו את המבחן באנגלית של הבחינות הפסיכומטריות הארציות בציון הנדרש.. עב1
 
באנגלית שפה זרה באחד מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בר אילן  ב. סיימו בהצלחה קורס מתקדמים 2

(, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון. קורס ב)מתקדמים 
יפו, -, המכללה האקדמית של ת"א Aיברסיטת חיפה, האוניברסיטה הפתוחה ברמת באונ במתקדמים 

ק ומכללת עמ המרכז הבינתחומי  ומכללת "אחוה" )רק המסלולים שבחסות אונ' בן גוריון(, מכללת תל חי
 יזרעאל .

 
 . בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית.3
 
חלה חובה על הסטודנטים לגשת למבחן מיון רמה  .יםאינם מוכר b.edלימודי אנגלית במסגרת לימודי  . 4

 באנגלית לשיעורי אנגלית במסגרת תואר ראשון רמתובאנגלית )אמיר"ם/אמי"ר( על מנת לקבוע את 
 ולהתחיל את לימודי האנגלית עפ"י הרמה שנקבעה בבחינת המיון.

 



מדור סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית במוסד להשכלה גבוהה, מתבקשים להמציא אישור על כך ל 
( בצירוף סילבוס של הקורס לפטור. תקפות הפטור תישקל בכל מזכירות החוגים)באמצעות  סטאטוס

 מקרה לגופו.
 
 

 הבעה עברית:
שלמד בבית ספר  של הסטודנטה ומטרתו לשפר את כושר ההבע סמיסטריאלי "הבעה עברית " הוא קורס 

  להשתתף בו בשנת לימודיהם הראשונה. ,. על הסטודנטים החייבים בקורסששפת ההוראה אינה עברית
 להגיע לרמת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א. הסטודנט על 

 
 הקורס הוא טרום אקדמי והזכאות לתואר מותנית בעמידה בדרישות הקורס או קבלת פטור ממנו.

 
 :הבעה עברית ם מן הקורספטורי
יחידות( של בתי הספר במגזר   5ומעלה בהבעה עברית בבחינת בגרות ) 90סטודנטים בעלי ציון  .1

 הערבי.
 

ישראלית בהיקף של שעתיים  סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית באוניברסיטה  .2
 ומעלה.  60שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 

 
בתכניות עצמאיות של המכללה האקדמית  קדם אקדמית הייעודית, סטודנטים שלמדו במכינה ה .3

 וסיימו לימודיהם בהצלחה צפת, 
 76אקדמיות באוניברסיטאות אחרות והשיגו ציון -סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם .4

 ומעלה.
 

בעלי תעודת בגרות של בתי ספר ששפת ההוראה אינה עברית וניגשו למבחן יע"ל, זכאים לפטור  .5
 ומעלה במבחן היע"ל.   132מהקורס  על סמך ציון 

 
סטודנטים שניגשו למבחן הפטור מקורס  -סטודנטים שעברו את מבחן הפטור בהבעה עברית .6

הלימודים הראשונה )לאחר הסדרת ההרשמה  הבעה  אשר מיועד לתלמידים העומדים לפני שנת
רטים על מועדי הבחינה ועברו בהצלחה את המבחן. פ ,למבחן במדור בחינות ומדור שכ"ל(

 המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו במדור בחינות בתאריכים  במזכירות החוגים/מדור בחינות.
 .60 –שיפורסמו ויקבלו שוברי תשלום ודפי  הדרכה לבחינה.  ציון עובר במבחן הפטור 

 לא ניתן להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.
 

ראש החוג לחייב סטודנט בלימודי הבעה עברית, גם ברית, רשאי לאחר ראיון הקבלה/מבחן הקבלה בע***
 .אם ציוני הבגרות /מבחן יע"ל מאפשרים קבלת פטור

 
 

 הערות:
 למיד הודעת פטור בשל טעות מנהליתתקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לת .1
          
 ר". כל מסמך המובא לצורך קבלת פטור, צריך להיות עם חותמת "העתק זהה למקו .2

 
על התלמיד  חובה לשבץ לימודי הבעה עברית כבר בסמס' א' של שנה"ל הראשונה.על כל סטודנט  .3

 . 'להגיע לרמת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א
סטודנט שלא יגיע לרמת פטור  בהבעה עברית עד סוף שנה א' לא יוכל לעלות לשנת הלימודים 

 ברית וקורסים בהם נכשל.רק הבעה ע בשנה"ל העוקבת העוקבת, ויוכל ללמוד
 
 

 
 

עד ₪  55ההרשמה דרך מדור בחינות במכללה. תשלום עבור הבחינה  –בחינת פטור בהבעה עברית 
ימים לפני הבחינה, בשובר של המכללה. המבחנים יפורסמו ע"י מדור בחינות בסמוך לפתיחת  10

 השנה ולפתיחת סמסטר ב'. סטודנט יוכל לגשת פעם אחת בלבד למבחן פטור


