
האקדמי המינהל  
 
 

 מבחן אמיר"ם - הנחיות לנרשמים
 

 כחלק משיפור השירות לסטודנטים, אנו מקיימים במכללה את בחינות אמיר"ם באמצעות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. 

 דנטים ולמועמדים של המכללה בלבד.הבחינה מיועדת לסטו

ממוחשבת, דהיינו בחינת ידע באנגלית, הניתנת באמצעות מחשב ומשמשת בחינת אמיר"ם היא בחינת אמי"ר )בחינת מיון באנגלית( 
 כלי מיון במוסדות לימוד אקדמיים.

 

יום בין בחינה לבחינה. הציון הגבוה הוא הציון הקובע. 35ניתן לגשת למספר בחינות אמיר"ם, בלבד שיעברו        

 

לשינויים שיקבעו ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה(.)יתכנו שינויים בתעריף הבחינה בהתאם ₪  252עלות הבחינה היא   
 

 הנחיות לרישום לבחינה ולתשלום:

סטודנט או מועמד אשר מעוניין להירשם למבחן אמיר"ם, נדרש לשלם במדור שכ"ל את עלות הבחינה )באמצעות כרטיס אשראי/ 

                                 שובר שיונפק במדור שכ"ל לתשלום במזומן בבנק הדואר(.                                                                            

סטודנט או מועמד שישילם בכרטיס אשראי, תישלח לו בדוא"ל קבלה ממוחשבת על התשלום, לכתובת המייל שהוזנה לסטודנט או 

 למועמד בשלב הרישום.

או ליצור קשר טלפוני עם מזכירות  לאחר ביצוע התשלום, על הסטודנט/מועמד להגיע למזכירות המינהל האקדמי )בניין בית הדסה(

( להעברת צילום שובר התשלום למזכירות ולקביעת שעה לבחינה )משך הבחינה כשעה 04-6927704/6האקדמי )טלפון:  המינהל

 והבחינה מתבצעת מול מחשב(.

 

 סטודנט/מועמד שמבטל הרשמה לבחינה:

 לא מזכה מתשלום והחיוב על הבחינה יהיה מלא. –ימים לפני מועד הבחינה  7ביטול הרשמה לבחינה עד 

 הרשמה יחשב רק ע"י העברת דוא"ל/פקס למזכירות המינהל האקדמי(. )ביטול

 

 הגיע לבחינה עם תעודת זהות בתוקף.חובה ל
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 המינהל האקדמי
 
 
  

 

 בחינה ממוחשבת למיון לרמות באנגלית -נוהלי הרשמה לאמיר"ם –נספח א' 

 אמיר"ם" של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה-"בחינת אמי"ר ממוחשבת-לפני ההרשמה לבחינה, יש לקרוא את ההסברים ל

ex.php/he/tests/amiram.htmlhttps://www.nite.org.il/ind . 

 תשלום והרשמה לבחינה: .1

 ההרשמה לבחינה והתשלום, מתבצעים במוסד הלימודים בו מתבצעת הבחינה.
 

 ביום הבחינה: .2

 לא יוכל להיבחן. –הציגו תעודת זהות. נבחן שיבוא ללא תעודת זהות לפני כניסתכם לחדר הבחינה, 
 

 תוצאות הבחינה: .3

יישלחו אך ורק למוסד שבו נעשתה הבחינה. ברוב מוסדות הלימוד, בסיום הבחינה ניתנת לנבחן תעודת  תוצאות הבחינה

 ציון. מסירת ציונים למוסד נוסף, או קבלת עותק של תעודת ציון, כרוכות בדמי טיפול.

 .02-6759555לפרטים פנו למדור ציונים במרכז ארצי לבחינות ולהערכה, טל': 

 בסיום הבחינה אינו סופי ויערכו לגביו בדיקות נוספות.הציון שיימסר לכם 
 

 ביטול הרשמה לבחינה: .4

 אם ברצונכם לבטל את הרשמתכם לבחינה, יש לפנות למוסד הלימודים בו נערכה ההרשמה לבחינה.
 

 בדיקה חוזרת של הבחינה לבקשת הנבחן: .5

יוחזרו דמי הטיפול  עות בתוצאות הבחינה,הליך זה כרוך בתשלום, אולם אם בעקבות הבדיקה החוזרת יתברר שאכן יש ט

 במלואם. לפרטים יש לפנות למדור ציונים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 

 :הזמנה לבדיקה חוזרת .6

רכת הבחינות נעשות בדיקות שגרתיות, שמטרתן להבטיח כי הציונים שיחושבו לכל נבחן ישקפו נאמנה את יכולתו. בעת הע

לעיתים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה בשל ממצאים חריגים או בלתי עקיבים שנמצאו בה 

או בשל בעיות טכניות. בכל מקרה שמתעורר ספק הנוגע למהימנותה של בחינה כלשהי מסיבה כלשהי, לרבות הסיבות 

ארצי לבחינות ולהערכה בירושלים וציונו מוקפא עד להסרת המפורטות לעיל, הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז ה

הספק. רק לאחר הבחינה החוזרת המרכז מחליט על המשך הטיפול במקרה. בדרך כלל ההזמנה לבחינה נשלחת בכתב 

 לנבחנים הנוגעים בדבר, בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אך ייתכן שפנייה לכך תיעשה במועד מאוחר יותר.
 

 ות מותר לחזור ולהיבחן באמיר"ם: באיזו תכיפ .7

ימים,  35-נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ –יום בין בחינת אמיר"ם אחת לנוספת, בכל מקרה  35יש להמתין 

 .בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר

 02-6759555, טל' 9126001ירושלים,  – 26015לפרטים נוספים: מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, בחינת אמיר"ם, ת"ד 

www.nite.org.il 
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