
 

 

 

 

 

 

 אגף מינהל תלמידים

 המחלקה להרשמה

Student Administration Division 

Department of Registration 

 

 

 (  2021-2022)  ב"פהרשמה לסמסטר ב' לשנה"ל תש
  

 לימודים לתואר ראשון

    
 .באמצעות אתר הרשמה וקבלה ,  11.11.202,  ב"פתש חשון כ"ו , שני  ההרשמה תחל ביום

 
 

 20.2.2022, ב"פתש א'אדר    י"ט , ראשון ביום – סמסטר ב'פתיחת 
 

 3,5.12.2021  הוא  המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית, התקפה לסמסטר ב', .ובאתרי החוגים באתר האינטרנטתנאי הקבלה מפורטים 
 (. חלק  מהחוגים ומתכניות הלימוד לא פתוחים להרשמה בסמסטר ב'.11.10.21ביום  מהסתייה)ההרשמה לבחינה 

 
 של החוגים הפתוחים להרשמה: להלן הפירוט המלא

 

 לימודי ערב הערות
 

 שנה
 מתקדמת

 שנה  א'
 

 פקולטה 

תכנית  

 חלקית

תכנית 

 מלאה

תכנית 

 חלקית

תכנית 

 מלאה

תכנית 

 חלקית 

 תכנית

 מלאה

 

 :הפקולטה למדעי הרוח

      X תכנית מצטיינים  אופקים

 ב"א דו חוגי

 אמנות תולדות X      תואר תכנית קדם

 ארכיאולוגיה  X  X   מבחן כניסה קבלה ע"ס 

      X היסטוריה כללית 

  ישראל תולדות  X  X   תכנית קדם תואר 

 מחשבת ישראל  X  X   תכנית קדם תואר

 המזה"תלימודי   X  X   קבלה ע"ס מבחן כניסה 

 והאסלאם

 ישראל לימודי X  X    קבלה ע"ס מבחן כניסה 

 לימודי אסיה  X  X   תכנית קדם תואר

 תחומיים-רבלימודים   X  X  X תכנית קדם תואר

      X  עבריתהלשון 

 מוסיקה  X  X   קבלה ע"ס מבחן כניסה

וקבלה ע"ס  תכנית קדם תואר

 מבחן כניסה

 X  X  X )מערך אשכול  )תל"מ 

    X  X  ספרות עברית

 תוהשוואתי

      X פילוסופיה 

 תיאטרון  X  X   קבלה ע"ס מבחן כניסה
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 פקולטה  שנה א' שנה מתקדמת לימודי ערב הערות

תכנית  

 חלקית

תכנית 

 מלאה

תכנית 

 חלקית

תכנית 

 מלאה

תכנית 

 חלקית

תכנית 

 מלאה

 

 הפקולטה למדעי החברה:

 תכנית קדם תואר

 ע"ס מבחן כניסהקבלה 

 

 X  X  X המדינה ימדעביה"ס ל 

גיאוגרפיה ולימודי   X  X  X תכנית קדם תואר

 סביבה

 סוציולוגיה  X   X  X תכנית קדם תואר

   X  X  מערכות  מידע 

     X  סטטיסטיקה 

 מדעי המחשב X  X    10.2.22סגירת הרשמה 

 תקשורת X  X    קבלה ע"ס מבחן כניסה 

 :פקולטה לחינוך

 תכנית קדם תואר

 קבלה ע"ס מבחן כניסה 

  X  X  למידה הוראה והדרכה 

 פקולטה למדעי הטבע:
 

   X  X  מתמטיקה 

 8240513-04  /  04- 8240433  זרה טלפון: ביחידה ללימודי אנגלית כשפהמתקיימים  לכל  הרמות קורסי אנגלית             

 

  בפורטל ההרשמה באינטרנט שינוי ו/או הוספת חוגי לימוד יתבצעו 

 
 הייתה עברית.  לאבחינת הידע בעברית מיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון  *
   

  אתר המרכז הארצי לבחינות והערכהההרשמה מתבצעת באמצעות  -  ויעלנטל *מבחני יע
 

  המכינה אוניברסיטאיתאתר  ראה -*מידע על קורס אוריינות עברית
 

  אוניברסיטת חיפהראה אתר  –*מידע על מבחני סיווג בעברית 
 
 

 והערכהלבחינות  ארציהמרכז האל או  כשפה זרה ם יש לפנות אל היחידה ללימודי אנגלית"לבירור מועדי מבחן אמיר
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https://www.nite.org.il/other-tests/english-level-placement-tests/

