
                                

  כאחד.דף המידע מנוסח בלשון זכר ומופנה לנשים וגברים הערה: 

 לפני יום הראיון

  .שעות לפני מועד הראיון 48ש"ח. יש לשלם את האגרה דרך הקישור המופיע במייל עד  350עלות המיון היא תשלום. 

 ללא תשלום האגרה בזמן לא תוכל להשתתף במיון.

על השכלתך ועל עיסוקים  נועד לעזור לנו להכיר אותך ואת עולמך האישי. השאלון כולל שאלותהרקע שאלון  רקע.שאלון 

 מתקופת בית הספר התיכון ועד היום. משמעותיים בחייך 

 .לתשומת ליבך, את השאלון יש למלא לפני ההגעה ליום הראיון

 

 

 דרכי הגעה

, צפת. )בוייז "הפקולטה 8הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר אילן ממוקמת ברחוב הנרייטה סאלד 

 לרפואה אוניברסיטת בר אילן הנרייטה סאלד צפת"(

יש להגיע לתחנה המרכזית בצפת. ישנם קווי אוטובוס רבים המגיעים ישירות לצפת. אפשרות נוספת  תחבורה ציבורית.

וקמת במרחק היא לנסוע ברכבת לתחנת כרמיאל ומשם להמשיך באחד מקווי האוטובוס המגיעים לצפת. הפקולטה ממ

דקות הליכה מהתחנה המרכזית בצפת. כמו כן, יש מספר קווי אוטובוס עירוניים העוברים דרך התחנה המרכזית  10

 ועוצרים בקרבת הפקולטה.

החניה ברחובות הסמוכים לפקולטה היא בתשלום )סימון כחול לבן(. ישנם שני חניונים בקרבת הפקולטה ללא  רכב פרטי.

 רפת בהמשך מפת חנייה באזור הפקולטה.תשלום. לנוחותך, מצו

 

                                       

 

   
 

 
 
 
 

 יום המיון

יום המיון מתקיים בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של 

 אילן. -אוניברסיטת בר

 המיון יכלול ראיונות אישיים ושאלונים.  

תידרש הליך צפוי לקחת מספר שעות ומהגעתך לפקולטה, הת

 להמתנה בין התחנות השונות. 

 שאלות ובירורים בנושא יום הראיון:ל

 med.sec@biu.ac.il מייל: 

  072-2644-946טלפון:  

 הצלחה במיונים ךסגל הפקולטה לרפואה מאחל ל

 

 הקישור לשאלון הרקע, נמצא במייל שקיבלת

mailto:med.sec@biu.ac.il


 

 

 

 ציוד
מומלץ להצטייד באוכל ושתיה. באזור ההמתנה תהיה שתייה חמה וכיבוד קל. הקפיטריה תהיה פתוחה  מזון ושתייה.

 לרשותכם. 

 .תעודת זהות/ רשיון נהיגה/ דרכון תעודת מזהה.

 יש להגיע לראיון עם מחשב נייד אישי. מחשב נייד אישי.

 

 

 

 

 

 

 

 יום הראיון

 יש להקפיד על הגעה בזמן שנקבע על מנת שלא לגרום לעיכובים. המיון כולל שאלונים בכתב וראיונות אישיים. 

 :הצהרות 

 בריאות  .1

להקליט, לפרסם או לדון תנה בחתימה על התחייבות לא לצלם, הראיונות הינם אישיים וסודיים. המיון מו סודיות .2

 בתוכן הראיונות והמבחנים. 

. הצהרה שלא למדת בעבר רפואה או רפואת שיניים במוסד אחר, ולימודיך הופסקו הפסקת לימודי רפואה קודמים .3

 מסיבות משמעתיות. 

לולה לפסול קבלה לשנת הלימודים אי חתימה על ההצהרות, אי דיוק בפרטים או הפרה של אחת מהתחייבות ע

 .םהנוכחית או לצמיתות בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי ולנקיטת אמצעים משפטיי

 .בעמדת הרישום תקבל קישור לשאלון אישי. זהו שאלון קצר ותשובותיך לשאלות יעזרו לנו להתוודע לדרך  שאלון אישי

הזמן הנדרש למענה . דקות 45להתכונן אליו. למילוי השאלון יוקצבו חשיבתך ותפיסותיך. זהו אינו שאלון ידע ואין צורך 

 שהוקצב למענה עליו. המרביעל השאלון הוא אישי ויכול להיות קצר משמעותית מהזמן 

 לצורך מילוי השאלון הנך מתבקש להגיע עם מחשב נייד אישי.  

 .ך ועל המניעים שלך ללמוד רפואה. הראיון שני מראיינים ישאלו אותך על ארועים משמעותיים בחיי  ראיון ביוגרפי

  חשוב להדגיש שאורך הראיון בפועל אינו מעיד בשום אופן על סיכויי הקבלה ללימודים בפקולטה. דקות. 30-45ימשך 

 נהלים מיוחדים להתנהלות בתקופת מגפת הקורונה

 יש להגיע עם מסכה 

 למלא שאלון בריאות בקישור ולהציגו לשומר בכניסה.לפני הכניסה לפקולטה יש 

https://forms.gle/VQQ4JVCrufJeQUzA7  

 .יש להקפיד על כללי הריחוק והנחיות משרד הבריאות אשר תהיינה תקפות באותה העת

 

 תתאפשר כניסה לשטח הפקולטה ללא מסכה ומילוי הצהרת בריאותלא 

 

https://forms.gle/VQQ4JVCrufJeQUzA7


 

 

 

 

 .כיצד היית  ותסביראת הנושא  תנתחבראיון זה מראיין יציג לך נושא או אירוע מורכב. במהלך הראיון  ראיון מצב

חשוב להדגיש שאורך הראיון בפועל אינו מעיד בשום אופן על סיכויי  דקות. 20-25איתו. הראיון ימשך  מתמודד

  הקבלה ללימודים בפקולטה.

 

 tests/shalev/-https://www.nite.org.il/otherמבחן אישיות ממוחשב. פרטים על מבחן של"ו: בחן של"ו. מ

יעשו את המבחן  אשהיה סיבמכל שלא זומנו למס"ר השנה אילן, או שכאלה -מועמדים שנרשמו לאוניברסיטת בר רק

 בפקולטה. מועמדים שנרשמו גם לאוניברסיטאות ת"א ואריאל והוזמנו למס"ר השנה יבצעו את המבחן שם.  

-היא של המועמד. אם לא הודעת לנו קודם לכן, וברצונך להבחן בפקולטה לרפואה של ברשל"ו האחריות להבחן במבחן 

אילן במהלך יום הראיון, הודע לנו על כך מיידית עם קבלת הזימון. למקום ביצוע המבחן אין השפעה על סיכויי הקבלה 

 ללימודים בפקולטה.  

 

 

 

 המשך תהליך המיון

 מועמדים שזומנו למבחני מס"ר יעברו את המבחן במהלך יום זה. פרטים על המבחן ניתן למצוא בקישור:מבחן של"ו. 

tests/shalev/-https://www.nite.org.il/other 

 . למבחן זה תקבל זימון בנפרד.24.7.2020המבחן הביוגרפי יערך בתאריך מבחן ביוגרפי. 

 הודעות קבלה ראשונות צפויות להשלח בסוף חודש אוגוסט. הודעות קבלה ללימודים.

 

 

 

 

  

 ת בכל התחנות ושנתוניך נקלטו במערכת. לפני עזיבת הפקולטה יש לעבור בעמדת הרישום ולוודא שעבר

 

 

https://www.nite.org.il/other-tests/shalev/
https://www.nite.org.il/other-tests/shalev/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


