בס"ד

דף מידע על המכינה לעולים ולתיירים
באוניברסיטת בר אילן
"המכינה לעולים" כשמה כן היא ,תכנית הכנה לעולים חדשים ולתיירים
המתכוונים ללמוד לימודים אקדמאים בישראל.
המכינה מציעה לסטודנטים תכנית שנתית ,שמטרתה להכיר את שיטות הלימוד
האוניברסיטאיות והכנה ללימודי המשך במוסדות השונים בארץ .תכנית הלימודים
היא רחבה ומשלבת גם לימודי יהדות .מסגרת הלימודים באווירה חמה
ובהתחשבות מרבית בצרכיו של העולה החדש או התייר שהגיע זה עתה לארץ.
 :המכינה מתנהלת בשני מחזורים ,האחד ,מתחיל באוגוסט ומסתיים בסוף
חודש יוני .והשני ,מתחיל בינואר ומסתיים בסוף אוגוסט.
בתכנית המכינה ,קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומים שונים ומגוונים.
הלימודים מתקיימים בימי א' עד ה' .סה"כ בין  30ל 40 -שעות שבועיות.
במסגרת המכינה ניתן להשתתף גם בקורס הכנה למבחן פסיכומטרי.
)בתוספת תשלום(.
 :בכל מחזור תוכנית האולפן :לימודי עברית מרמות ב' עד ו' ,נמשכים כ6 -
שבועות ולאחר חופשה קצרה מתחילה תכנית המכינה .תכניות המכינה
כוללות את הקורסים הבאים:
קורסי חובה :עברית ,אנגלית ,מתמטיקה ,ממשל ו 3-2 -קורסים ביהדות.
קורסי בחירה :סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,כלכלה ,לימודי ארץ ישראל ,כימיה,
ביולוגיה ,פיזיקה.
 :בוגרי המכינה מקבלים תעודת סיום שבה מפורטים מסלולי הלימודים,
הקורסים וציוניהם וממוצע כללי .הקורסים בעברית ואנגלית מוכרים לצורך
המשך לימודים בכל מוסד אקדמי בארץ.

שכר לימוד:
 סטודנט עולה זכאי למימון מלא של שכר הלימוד לפי קריטריון של מנהל
הסטודנטים.
 סטודנט עולה ששירת בצה"ל זכאי למימון לפי הקריטריונים של משרד הביטחון
)לא מהפיקדון הצבאי(.
 שכר לימוד של מכינת אוגוסט לסטודנט תייר -$ 5500 :מחזור קיץ.
שכר לימוד במכינת ינואר לסטודנט תייר-$ 5000 :מחזור חורף.
 שכר לימוד של מכינת אוגוסט לסטודנט שאינו זכאי למימון.₪ 17,820 :
שכר לימוד במכינת ינואר לסטודנט שאינו זכאי למימון.₪ 12,960 :
תנאי קבלה למכינה ותהליך ההרשמה:
כדי להירשם למכינה יש להציג במשרדי המכינה את המסמכים הבאים )מקור
והעתק(:
.1

תעודת בגרות  +דף ציונים.

.2

 2תמונות.

.3

 300ש"ח דמי הרשמה.

.4

תעודת סיום אולפן.

.5

תעודת זהות.

.6

תעודת עולה.
מועמד הפונה למכינה ולא נמצא בארץ חייב לשלוח עם פנייתו צילום של תעודת
הבגרות ו $60-דמי פנייה ,את שאר המסמכים יביא לאחר הגעתו לארץ.
מבחני מיון למכינה :עברית ,מתמטיקה ואנגלית.
לוח זמנים:

מחזור ב':

מחזור א':
אולפן קיץ07.09.07 - 29.07.07 :
משך הלימודים 14.10.07 :ועד 30.06.08

משך הלימודים 01.01.08 :ועד 31.08.08

למידע נוסף אפשר ליצור קשר בטלפון03 – 5318653 :
או בפקס03 – 7384015 :
כתובת אלקטרוני.Haya.Nadivi@mail.biu.ac.il :

