
ידיעון למועמד

המכינות הקדם-אקדמיות 
השלמה, שיפור בגרויות ומכינות ייעודיות

ידיעון למועמד

צעד חכם. עתיד מבטיח!
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דבר פתיחה,

הריני שמחה להזמינך להצטרף למכינה להשלמה 
ושיפור בגרויות ולמכינות הייעודיות במכללה האקדמית 
אשקלון, בית חם שילווה, יתמוך ויוביל אותך להצלחה!

אנו מציעים לך את המסלול הקצר והיעיל ביותר להגשמת 
שאיפותיך בתחום הלימודים האקדמיים והעל-תיכוניים, 
בקמפוס חדש ומרהיב המאפשר לימודים בתנאים נוחים 
ביותר, מעונות סטודנטים, ספרייה עשירה, חדר כושר 

ופעילות חברתית ענפה. 

זו הפעם הראשונה שעליך לבחור את המקום הטוב ביותר 
שיבטיח את קידומך ולנו המענה, צוות מורים מקצועיים 
ומנוסים שילכו עמך יד ביד ובעזרתם תוכל להשלים 

ולשפר את הישגיך בתעודת הבגרות.

למכינה מגוון אפשרויות להתאים לך אישית את המסלול 
שיענה לצרכיך, שאיפותיך וכישוריך הייחודיים, זאת 
בעזרת צוות מנהלי קשוב, סובלני ומיומן שילווה אותך 

אישית לכל אורך הדרך. 

הודות לניסיון הרב  שהצטבר בהשלמת תעודת הבגרות 
נהווה עבורך קרש קפיצה ו"מפתח" להעצים את סיכוייך 
להמשיך בנתיב ההשכלה הגבוהה בכל תחום שתחפוץ.

הננו מחויבים להצלחתך!

בברכת הצלחה,  
יפה שרף  

הגב' יפה שרף 
מנהלת המכינות הקד"א
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הצלחה עם ניסיון

המכינה להשלמה ושיפור בגרויות באקדמית אשקלון 
בשיתוף עם משרד החינוך, הקרן לחיילים משוחררים 
במשרד הביטחון פתחה את שעריה בשנת 1986. מזה 30 
שנה אנו עוזרים לאלפי תלמידים להשיג תעודת בגרות 
ולשפר את נתוני הקבלה לתואר ראשון ורבים אף המשיכו 
ללימודים אקדמיים מתקדמים - תואר שני ותואר שלישי. 
אנו מציעים לך להצטרף לאלפי בוגרי המכינות שעשו 

אצלנו את הצעד הראשון להצלחה.

מה אנו מציעים לך ?
השלמת מקצועות בגרות החסרים לזכאות לתעודת 	 

בגרות.
שיפור ציוני בגרות והכנה ללימודים אקדמיים.	 
שיפור נתוני הקבלה של התלמיד למוסדות אקדמיים.	 
מכינות ייעודיות למקצועות מדעה"ח, כלכלה, ראיית 	 

חשבון, סיעוד ומדעי המחשב.

מי יכול להצליח אתנו?
משוחררי צה"ל ובוגרות שירות לאומי עד 5 שנים מיום 	 

השחרור.
בעלי פטור משירות סדיר.	 

שכר לימוד - מלגות, הקלות ודמי קיום

מיועדים  והקיום  הלימוד  לשכר  והמלגות  ההקלות 
למשוחררי צה"ל / בעלי פטור משירות צבאי ובוגרות שירות 

לאומי, בגילאי 26-19.

שיעורי הפטור מתשלום שכר הלימוד ומתן מלגות ייקבע 	 
עפ"י החלטת ועדת מלגות של משרד החינוך והיחידה 
להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, עפ"י מצב 

סוציו-אקונומי של המועמד.
שכר הלימוד למועמדים שאינם זכאים למלגות ייקבע 	 

עפ"י מספר שעות הלימוד במערכת.
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מסלול המכינה להשלמה / שיפור בגרויות
הלימודים במסלול זה נועדו לסייע בידי הלומדים להשלים את זכאותם לבגרות או לשפר את ציוני הבגרות במטרה להכשירם 

לקראת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

מקצועות הלימוד במסלול השלמה ושיפור בגרויות

תנאי קבלה
בוגרי 11 שנות לימוד ומעלה.	 
עמידה בבחינות מימ"ד או בחינה פסיכומטרית ארצית בתוצאה של 350/320 נקודות לפחות.	 

יח׳מקצועות בחירה 

5גיאוגרפיה

5מדעי החברה

5ספרות

5פיסיקה

יח׳מקצועות החובה לבגרות

3/4/5מתמטיקה

3/4/5אנגלית

2ספרות

2תנ"ך

2הבעה עברית

2היסטוריה

2אזרחות
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מסלולי המכינות הייעודיות
בהתאם ללימודי ההמשך אליהם אתה שואף להתקבל 
באקדמיה, תוכל לבחור מבין המכינות הייעודיות הבאות :

מכינה ייעודית לתארים במדעי החברה: עבודה סוציאלית, 	 
קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
סיעוד, בריאות הציבור, פוליטיקה וממשל, לימודי תיירות 

ולימודי ארץ ישראל.
מכינה ייעודית לתארים בכלכלה ומדעי המחשב: כלכלה 	 

וניהול, כלכלה וחשבונאות, כלכלה ולוגיסטיקה, כלכלה 
ובנקאות, מדעי המחשב.

מקצועות הלימוד במסלול המכינות הייעודיות

מתמטיקה - ברמה של 5/4 יח"ל, בהתאם למסלול 	 
המבוקש.

אנגלית - קורס אקדמי – הרמה תקבע עפ"י בחינת 	 
אמיר"ם/ציון אנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

מדעי החברה	 
מחשבים 	 
סטטיסטיקה	 
הבעה עברית - המקנה פטור בלימודי התואר הראשון  	 

של האקדמית אשקלון.

משך הלימודים כ-9 חודשים, לימודי יום 5-4 פעמים בשבוע.

תנאי קבלה:

בעלי תעודת בגרות מלאה ו/או חסרים עד 14 יח"ל.	 
עמידה בבחינת מימ"ד או בבחינה פסיכומטרית ארצית 	 

בתוצאה של 400 נקודות לפחות.
בחינת אמיר"ם )לחסרי ציון בבחינה פסיכומטרית(.	 
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מכינת 30+
הלימודים במסלול זה מיועדים למועמדים בני 30 ומעלה 

ומתקיימים בשני מועדים במהלך השנה.

נושאי הלימוד :

הבעה עברית	 
יסודות המשטר בישראל	 
קורס כללי	 
אנגלית	 
מבוא לסטטיסטיקה	 

תנאי קבלה:

בוגרי 12 שנות לימוד חסרי תעודת בגרות	 
מגיל 30 ומעלה	 

משך הלימודים

מועד חורף: 
הלימודים יתקיימו פעם בשבוע במשך כ- 7 חודשים

מועד קיץ: 
הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע במשך כ- 4 חודשים
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מה במכינה ?

יעוץ אישי ומערכת בהתאמה אישית	 
ליווי אישי ע"י יועצת מכינה	 
לימודי יום	 
צוות מורים מקצועי ובעל ניסיון	 
אפשרות לבחור מקצועות לימוד שונים וזאת עפ"י 	 

המתכונת המחייבת של משרד החינוך
מגוון מקצועות מורחבים לבחירה	 
מערך תגבורים וחונכים אישיים לתלמיד	 
מעונות	 
מרכז תמיכה לתלמידים עם אבחון לקויות למידה	 
סדנאות לשיפור מיומנויות הלמידה	 
הכנה לפסיכומטרי בתשלום מופחת	 
מלגת שכר לימוד ומלגת קיום לזכאים	 
קמפוס חדשני	 
כיתות ממוזגות ומרווחות	 

השירותים העומדים לרשות הסטודנט :

ספרייה אקדמית עשירה וממוחשבת 	 
חדרי מחשבים לשירות התלמיד	 
חדר כושר	 
קפיטריה	 
טיפול בבקשות ולת"ם - וועדה לתיאום מילואים	 
ייעוץ ללימודי המשך באקדמיה	 
תעודת סטודנט ארצית המקנה זכויות שונות	 

ייעוץ אישי והכוונה ניתן לקבל במשרדי המכינה
בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 16:00

מנהלת המכינות הקד"א: יפה שרף 
טל׳: 08-6789112

yafa@ash-college.ac.il :דוא"ל

יועצות המכינה
מיכל צמיר

טל׳: 08-6789163
michaltz@ash-college.ac.il :דוא"ל

מור כהן
טל׳: 08-6789110

morcohen@ash-college.ac.il :דוא"ל

יערית עמרם
טל׳: 08-6789137

yaaritamr@ash-college.ac.il :דוא"ל

מזכירות
אסתי וקנין

טל׳: 08-6789108
פקס: 08-6789109

esti@ash-college.ac.il :דוא"ל

הערות:
הנהלת המכינה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח כיתה במקצוע שמספר הנרשמים אינו מצדיק זאת.	 
כל תלמיד מכינה מתחייב לקבל על עצמו את תקנות המכללה.	 
דמי רישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל או לא מימש את זכותו ללימודים.	 



המכללה האקדמית אשקלון, רח' יצחק בן צבי 12, אשקלון
www.ash-college.ac.il  *9990 או   08-6789222 טל': 


