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 מסלול לימודים ארבע שנתי לבוגרי תואר ראשון

 רישום וקבלה נהלי 

 15/02/2023ד לתאריך ע  ניתן להירשם באמצעות האינטרנט הנחיות לנרשמים:◄

  

    :מסמכים שיש להמציא 

 : בעת הרישום המקוון לטופס ההרשמה  הנדרשים את המסמכיםיצרפו  הנרשמים 

 . צילום תעודת זהות  . א

 . אישור זכאות לתואר הראשון   ראשון ימציאו   בעלי תואר  - לתואראישור זכאות   ב.      

              לימודים הכולל את כל ודו"חלפחות(   80אישור על ציון הגמר לתואר )  -גיליון ציונים רשמי. ג      

    הקורסים והציונים של התואר הראשון.          

 כך בזמן ההרשמה. לימודים נוספים יש לצרף אישור על   אם יש          

 שנים .  7-צריכים לצרף עולים חדשים שנמצאים בארץ פחות מ  -. תעודת עולהד      

 נהלי הרשמה: 

  ימודיםל דו"ח ימציא  ,הראשון  הינה שנת לימודיו האחרונה לתואר גפ" מי ששנה"ל תש  .א.

שמה, ובהמשך  לפחות( בקורסים שנלמדו עד למועד ההר  80ואישור על ממוצע ציונים מצטבר )של  

 .  14.9.2023עד ליום  וכן אישור על הזכאות לתואר ףלימודים נוס  דו"חימציא 

.  2023עד מועד יולי  "פטור" באנגלית להגיע לרמתבבחינת אמי"ר רשאים חייבים ההמועמדים  . ב

בעלי תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג  בארץ או בעלי תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר  

צריכים להמציא אישור על פטור   אינםהמצוי בארץ דוברת אנגלית ששפת ההוראה בו אנגלית,   בחו"ל 

 הוא ירשם להם אוטומטית. 

טופס הצהרת  מועמדים שיעברו לשלב ב' של המיונים ישלח אליהם במייל קישור לחתימה על    .ג

ביכולתם  ע שיפגחשש מעלה על מצב בריאותי ש   שיצהירו מועמדים   וטופס הצהרה אישית. בריאות 
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 לנוהב  , יבדקוקדמיים או שמצבם הבריאותי עלול לסכן את עצמם או אחרים לעמוד בחובותיהם הא 

   .לרפואה בפקולטה ותלמידים מועמדים של בריאותם מצב לבדיקת

, ימציא אישור  מועמד שפטור משירות בצה"ל ו/או שוחרר מצה"ל לפני תום המועד הרשמי  ד. 

פטור/שחרור. בנוסף יש לציין זאת בטופס הרישום. אם הפטור הוא מסיבה  רוט של הסיבה לי הכולל פ

 . הצהרת בריאות   טופסגם ב   עיה הרפואיתרפואית מתבקש המועמד להתייחס לב

 . , פטור מהמצאת אישור)כולל הכרה דתית(  חוק מי שאינו חייב גיוס על פי

כנית מפורטים בטבלה  המועדים המחייבים להמצאת כל המסמכים ולביצוע המטלות לת

 המפורסם בטבלה מחייב ואין אפשרות לחריגה מלוח הזמנים.    .שבהמשך

 

  מועמדים שיתקבלו לתוכנית ידרשו להציגמסמך סרוק נחשב להעתק לא מאושר.   –לתשומת לבך 

 . מסמכי מקור  

 

 

https://biu365-my.sharepoint.com/personal/nishris_biu_ac_il/Documents/Med%20Candidates/נוהל%20לבדיקת%20מצב%20בריאותם%20של%20מועמדים%20לרפואה.pdf
https://biu365-my.sharepoint.com/personal/nishris_biu_ac_il/Documents/Med%20Candidates/נוהל%20לבדיקת%20מצב%20בריאותם%20של%20מועמדים%20לרפואה.pdf
http://www.tau.ac.il/admissions/documents/hebrew/2010/forms/forms14a.pdf
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 הליך המיון והקבלה 

    הליך המיון והקבלה מורכב משני שלבים:

  חשיבה אנליטיתלמבחן   לרישום לאוניברסיטה, בנוסף  מבחן הידעל םרשהי נדרשים ל  המועמדים

  הנקראמבחן הבוחן מצבים . מועמדים שיעברו לשלב הבא של המיונים יוזמנו ל המועמדים יזומנו 

בנוסף, יוזמנו לראיונות אישיים שיתקיימו בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי   .י ביוגרפ -שאלון אישי 

 י לבחינות והערכה. ן של"ו של המרכז הארצויידרשו למלא את שאלו בצפת 

 תיאור המבחנים 

 בשלב א' של המיונים: 

מבחן הבוחן את מרכיבי הידע העיקריים שנרכשו במהלך התואר הראשון ומהווים   -מבחן ידע 

לרישום לתכנית לרפואה לבעלי תואר ראשון; ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה   דרישות קדם

 טיקה. כולל גנ  תמולקולארי 

מבחן שנועד לבדוק חשיבה אנליטית, ניתוח נתונים ומידע ויכולת הסקת   -אנליטית מבחן חשיבה 

 . טת בר אילן אוניברסי ו   , באוניברסיטת אריאלהבחינה תתקיים באוניברסיטת תל אביב   מסקנות.

 בשלב ב' של המיונים: 

המבחן  המועמדים בעבר. בוחן על מצבים שונים איתם התמודדו מבחן ש   - ביוגרפי –שאלון אישי 

 . אוניברסיטת בר אילן , אוניברסיטת אריאל ואביב-יתקיים באוניברסיטת תל

לרפואה ע"ש  לראיונות אישיים שיתקיימו בפקולטה יוזמנו המועמדים המתאימים   - אישיים ראיונות

ים  לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיים, שאינם נמדד מטרת הראיונות הינה. עזריאלי בצפת 

 באמצעות מבחנים קוגניטיביים.  

 

שאלון אישיות המעריך מאפייני אישיות והתנהגות. המועמדים יענו על שאלון זה ביום   – שאלון של"ו

 ל השאלון, על כל מועמד להצטייד במחשב נייד אישי. שבו יגיעו לראיונות האישיים. לצורך מענה ע

 

 הערות:  

גובה התשלום יפורסם    כרוכים בתשלום.פי  וגרבי   –האנליטית והשאלון האישימבחן החשיבה  •

 .      הארצי לבחינות והערכה המרכזבהמשך באתר 

 יפורסם בהמשך. בפקולטה ו  עלות הראיונות ושאלון של"             

   חינה.למבחנים אלה. ניתן להיבחן פעם אחת בשנה בכל ב  מועדים נוספים   לא יתקיימו

http://www.nite.org.il/
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 -מבחן חשיבה אנליטית •

מועמדים עולים חדשים שנמצאים בארץ עד שבע שנים, יקבלו תוספת זמן במבחן חשיבה   -

 אנליטית. 

 . זה בלבד מועמדים דוברי ערבית יכולים להבחן בשפה הערבית, במועד -

   

 מותאמים בחלק הראשון של מבחני מר"ב:  בתנאים יבחנותה

 הסבור ,השאלונים במילוי בתפקודו לפגוע העלולה לקות או וחריגה חמורה יתפיז מגבלה שלו מועמד

 ליחידה בבקשה יפנה ,מותאמים בתנאים (השאלונים מילוימר"ב )  בבחינת להיבחן זכאי הוא כי

 את לבדוק מנת על ,אישורים בצירוף ,ולהערכה לבחינות הארצי המרכז של מותאמות לבחינות

 הסף בציון עומד אינו שעדיין ,ל"כנ למועמד גם  תייחסמ לעיל האמור .מותאמים לתנאים זכאותו

 המרכז באתר בעניין נוספים רטיםפ .נדחה טרם אךואה, לרפ  הספר לבתי הקבלה לבחינות לזימון

 .ולהערכה לבחינות הארצי

 

 .התפקוד את מאוד המשבשת לקות  שלהם לנבחנים ניתנים מותאמים הבחינ תנאי

 .הנבחנים כל כלפי הוגנות לע שמירה מתוך ניתנים מותאמים תנאים

  ת.בחינו חרדת גוןית כרגש שמקורה מגבלה בשל מותאמים תנאים ניתנים לא

 כישוריםב  ,במטרותיהן הפסיכומטרית מהבחינה שונות ם"רקומ ,ר"מומר"ב,  שמערכות לזכור יש

 בבחינה לו שניתנו התנאים למועמד יינתנו בהכרח לא ולכן ,שלהן ובמבנה מודדות שהן

 .טריתהפסיכומ 

 

למבדק נוסף, ובמקרים    ועדת הקבלה או תת ועדה מטעמה, רשאית לזמן מועמדים מתאימים

  מסוימים אף לראיון נוסף, בתהליך הקבלה. מבדק/ראיון נוסף זה ישמש כחלק משיקולי הקבלה.

 . פרטים מדויקים ומחייבים נוספים יפורסמו במועד ההרשמה ו/או בהמשך

 ן/מבדק נוסף )במידת הצורך( תתפרש כוויתור על המועמדות לתכנית. אי הופעה למבחנים ו/או לראיו 

באיזה אופן יובאו בחשבון הנתונים, כולם או חלקם,    ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע

 בשיקולי הקבלה. 

   היא שנת לימודיה האחרונה לתואר.   גפ"תש למעט האוכלוסייה ששנת קבלה על תנאיאין  

עד שימציאו אישור על    אוכלוסיה זו, אם יתקבלו, קבלתם תהיה "על תנאי"מועמדים הנמנים על  

, שהוא המועד האחרון להמצאת הזכאות  14.9.2023לפחות, לא יאוחר מיום  80זכאות לתואר בציון 

 הקבלה תתבצע על פי הרשום בלבד וללא חריגה.    עיל ולא, תבוטל קבלתם.לתואר כמוסבר ל

 

,  ד פ"תשבעבר ומבקשים להגיש את מועמדותם לשנה"ל   בחנועמדים שנ מו:  בחינות כניסה חוזרות• 
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 יוכלו שלא לגשת שוב למבחני הקבלה. במידה ובוחרים להבחן שוב אזי: 

 ישוקלל הציון הגבוה ;   -יוגרפי ב  –שאלון אישי ,  אנליטית מבחן ידע, מבחן חשיבה

  י שנבחן בהלמ תקפה   תוצאת בחינת דפ" ברישום לתש -מו"ר / מרק"מ /מר"ב מבחן  

אם המועמד נבחן יותר מפעם אחת, הציון שיחשב לו   )השנה הנוכחית(.  2023-או ב  2022 -, ב2021-ב 

 להיבחן רק בחלק ממרכיבי הבחינה(  יהיה הגבוה מביניהם )לא ניתן יהיה

רק אחרי הגעת תוצאות   נים משוקללמועבר לסולם של ציומו"ר/מרק"מ /ב" ציון מר

חתך   לא ניתן לחשב מראש או להעריך מה יהיה. לאור זאת הנוכחית  מהשנה מו"ר/מרק"מ/ב"מר

 משנים קודמות.  םגם לנבחני הקבלה

 

 . הציון שיחשב יהיה הגבוה מבניהם תוקף מבחן הידע שנתיים,

את מרכז ההערכה יחליף ראיון אישי בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי   בשפ" החל מהרישום לשנה"ל ת

-של"ו. על כל מועמד שמעוניין שמועמדותו לאוניברסיטת בר ל שאלוןיענה עבצפת ובנוסף כל מועמד 

 . יתקבל מבחן מס"ר משנים קודמות לא אילן תבחן לעמוד במבחנים הנ"ל.  

בלבד וכוחן יפה רק   מדור קבלת תלמידיםצעות  באמ   מיילהודעות קבלה/דחיה נשלחות למועמדים ב

לא יממש את לימודיו בשנה בה  מועמד שלאותה שנת לימודים אליה ביקש המועמד להתקבל. 

כל הודעה אחרת בענייני     התקבל, יהיה עליו לעמוד בתנאי הקבלה החדשים בשנה בה ירשם.

 .  מהמדור לקבלת תלמידיםקבלה/דחיה תקפה רק אם נתקבלה 

 

ועד שבועיים   2023 במהלך חודש אוגוסט המדור לקבלת תלמידיםקבלה תשלחנה על ידי  הודעות 

 ימודים. הלשנת  אחרי תחילת  
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 יכוז המועדים האחרונים להגשת מסמכים/ביצוע מטלות ר

ים שיגיעו נ על המועמדים לוודא, שכל המסמכים הנדרשים יימצאו בתיקיהם לפי הפרוט בטבלה. לא יובאו לדיון ציו

א תשלחנה  לאחר המועדים הנ"ל, מכל סיבה שהיא, וזאת גם אם טרם התקבל ציון על מבחן או עבודה שנעשו במועד. ל

 התראות או תזכורות.

 

 מועד הגשה/ ביצוע אחרון  המסמך / המטלה  המועמד 

 מסמכים המפורטים בסעיפים   

 ד'-א

ש לצרף מיידית לחומר ההרשמה כמפורט  י

 בסעיפים אלה.

 28.4.23בחינה אחרונה אפשרית:  ן ידע מבחציוני 

 רשמההידועים בעת ההרשמה יצורפו לחומר הה ציוני מקצועות הליבה 

 15.08.2023 -האחרים עד

הזכאים בעת הרשמה לתואר,  

 כמוסבר לעיל 

אישור על זכאות לתואר ועל 

  80הממוצע לתואר )בציון 

לימודים   דו"חלפחות( , בצירוף 

 וציונים מלא.

 דית לחומר ההרשמה  י יש לצרף מי

היא שנת   גפ"מי ששנה"ל תש

  לימודיו האחרונה

 כמוסבר לעיל.  ר,תואל

ים מלא נכון ליום  לימוד דו"ח 

ההרשמה, כולל ציונים וממוצע 

 מצטבר 

 יש לצרף מיידית לחומר ההרשמה 

אישור על הזכאות לתואר, כולל  

 80הממוצע הסופי לתואר )בציון 

ם  לימודים וציוני  דו"ח לפחות( ו

 מלא.

 14.9.2023עד יום 

רשאים , החייבים בבחינת "אמיר"המועמדים   פטור מאגלית 

   2023 יולי להיבחן בה עד

 

 

 

https://go.tau.ac.il/b.a_admissions/english#בחינת אמי"ר

