מסלול לימודי קדם רפואה
אנו שמחים על התעניינותך במסלול לימודי קדם רפואה במסגרת החוג לביוטכנולוגיה במכללה
האקדמית תל חי ובשיתוף הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר  -אילן בצפת.
המסלול מאפשר לעומדים בתנאי המעבר ערוץ ישיר ללימודי הרפואה בפקולטה לרפואה בצפת לאחר
עמידה בתנאים המתוארים מטה.
לנוחיותך ,מפורטים להלן התנאים לבדיקת התאמתך להרשמה ראשונית ופרוט תהליכי המיון,
בהצלחה!

ההרשמה למסלול תיסגר סופית בתאריך 30.6.2019
תנאי הרשמה:
 ציון פסיכומטרי  680לפחות
 זכאות לתעודת בגרות
 רמת פטור באנגלית (על סמך פסיכומטרי ,אמי"ר או אמיר"ם בלבד)
 ציון יע"ל של  110לפחות (למועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ואשר לא נבחנו
בפסיכומטרי בשפה העברית) בעלי ציון נמוך מ  120יידרשו לקורס הבעה ורטוריקה בשנה א'
ציוני הפסיכומטרי וממוצע הבגרות ישוקללו לציון סכם
תהליך המיון:
מתוך סך הנרשמים העומדים בתנאי ההרשמה הראשוניים ייבחרו המועמדים שציון הסכם שלהם הינו
הגבוה ביותר .אלו המועמדים אשר יעברו לשלבי המיון הבאים:
 מבדק אישי ביוגרפי  -שאלון ביוגרפי ידני שיערך כשעתיים וחצי ,בשפה העברית בלבד,
המבדק יתקיים בתאריך  , 5.7.2019ההרשמה למבדק זה והתשלום עבורו יעשו ישירות מול
המרכז הארצי לבחינות והערכה ,עלות המבדק  ,₪ 286תוקף מבדק זה ל  3שנים אקדמיות
ממועד ההיבחנות ,מי שברשותו מבדק קיים בתוקף יוכל להגישו.
 מבדק של"ו  -מבדק אישיות ממוחשב ,אורכו כשעה ,יתקיים בתאריך  6.8.2019בתל חי  ,בשפה
העברית או הערבית לבחירת המועמד .ההרשמה והתשלום למבדק זה תיעשה מול מדור
הרישום והקבלה של המכללה ,עלות המבדק .₪ 150
 ראיונות קבלה  -המועמדים יזומנו ל  3ראיונות אישיים ע"פ הזמנה מראש ,ייתכן זמן המתנה בין
ראיון לראיון ,תשלום לראיונות יעשה מול מדור הרישום והקבלה של המכללה ,עלות הראיונות
 .₪ 460הראיונות יתקיימו במהלך חודש ספטמבר  2019בפקולטה לרפואה בצפת.
כלל הציונים של מבדקים אלו והראיונות ישוקללו לציון אחד

תהליך הקבלה:
המועמדים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר ,הכולל את ציוני הסכם ,המבדקים והראיונות הם אלו
שיתקבלו ללימודים בתוכנית.
דגשים:
 לא יתאפשרו הרשמות עם תנאי הרשמה חריגים
 לא יתאפשרו ערעורים
 לא תתאפשר קבלה על סמך לימודים קודמים
על כל המתקבלים למלא הצהרת בריאות והצהרה אישית
לוחות הזמנים להרשמה ומבדקים:
הרשמה ראשונית  -מאי  -יוני 2019
איסוף נתוני הנרשמים  -יוני  -יולי 2019
מבדק אישי ביוגרפי  5 -יולי 2019
מבדק של"ו  6 -אוגוסט 2019
ראיונות –  11 ,10 ,9ו 16-ספטמבר 2019
הערכת ציונים והחלטות קבלה ללימודים – ספטמבר 2019
בוגרי המסלול יקבלו תעודת בוגר  B.scבביוטכנולוגיה  +מכתב נלווה על סיום
בהצלחה של מסלול קדם רפואה
תנאי מעבר ללימודי הרפואה:
ציון ממוצע של  85לפחות בגיליון הציונים הסופי
גיליון משמעתי "נקי"
המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בהצלחה!

