
 מכינה מזרח ירושלים/לתלמידים מחו"למכינה תנאים להמשך הלימודים ב

 

זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לכל ה המסמך – הבהרה

 המגדרים.

 של בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש  לימודים במכינההלתחילת  תנאים מקדימים .1

  רוטברג.

 :המפורטים להלןלקיים את כל התנאים  התלמידים על 

 . הקיץ קורס בעברית במסגרת אולפןה שלבהצלחה  סיום .א

והתנהגות  ,של לימודי האולפן ובדרישת הנוכחות ותחובות האקדמיעמידה במלוא ה

 . הולמת אליתיסטודנט

אינו יכול ללמוד אשר מטעמים חריגים סטודנט רמת עברית גבוהה, או  עלסטודנט ב

להתחיל בקשה מיוחדת לפני תחילת שנת הלימודים להגיש , רשאי באולפן הקיץ

 .במכינה רכזהרך דיש לשלוח הבקשה את  מכינה ללא אולפן.הלימודי ב

 תיבחן על ידי ועדת הוראה לפני פתיחת סמסטר א'. ה בקשה

פסיכומטרי )או ציון פרק אנגלית בומעלה במבחן אמי"ר/ אמיר"ם/ 60ציון של קבלת  .ב

עלות לאתר הליש  .(שנערכים בחו"ל SATאו  Tofel  ,IELTSבמבחניהמקביל לזה 

 כחלק מתהליך הרישום את המסמך המעיד על הציון.

יקבע על ידי ישגרות מלאה מארץ המוצא של הסטודנט עם ממוצע ציונים מעל לרף ב .ג

ויפורסם באתר  ,בהתאם לכל מדינת מוצא, הנהלת המכינה לפני כל שנת לימודים

  .בית הספרשל  האינטרנט

ליך הרישום, השלו כחלק מהת יהאקדמ לרכז מקורית ת בגרותתעודעל סטודנט להציג  .ד

 ולפני תחילת אולפן הקיץ.

 .הנדרש בהתאם למכתב שקיבל הסטודנט בעת הרישוםשכר הלימוד הסדרת תשלום  .ה

 לצורך קבלת מלגה )במידה ורלוונטי( הנדרשיםנוספים טפסים ומסמכים  הגשה של .ו

 בעת הרישום. הסטודנט בהתאם למכתב שקיבל 

 שימו לב! 

 שכר הלימודתשלום  והסדרת ,הגשת כלל המסמכיםהנ"ל, עמידה בתנאים ללא 

סטודנט לא יוכל להתקבל ללימודי אולפן הקיץ ולא יוכל להמשיך לאולפן ולמכינה 

 ללימודי המכינה לאחר מכן.

 תנאים להמשך לימודים במהלך שנת המכינה. 2

רמה  בעברית ו/או באנגלית טרום בסיסי א'סטודנט אשר בסוף סמסטר א' נכשל ברמה  .א

 לא יוכל להמשיך את לימודיו בסמסטר ב' באותה שנת לימודים.ב' 

לא יוכל להמשיך את לימודיו נכשל ביותר ממקצוע אחד בקורסים של סמסטר א' סטודנט ש .ב

 בסמסטר ב' באותה שנת לימודים.

 ובו נכשל קורס שלמדהאת אותו  לא יוכל ללמודשנכשל בקורס בסמסטר א',  טסטודנ .ג

 פעם נוספת בסמסטר ב' של אותה שנת לימודים.

סטודנט שלמד קורס בסמסטר א' ולא נכשל בו, לא יוכל ללמוד את אותו הקורס בסמסטר  .ד

 ב' של אותה שנת הלימודים. 

כל הקורסים הנדרשים  השלים בהצלחה אתשתעודת מכינה רק במידה  סטודנט יקבל .ה

תעודת סיום של הקורסים הנדרשים לקבלת  בהתאם למסלול הלימודים בו בחר. וממנ

 .באתר המכינהמכינה מפורטים ה

אחראית לתקשורת מול גורמי מעטפת בשנת המכינה )משרדים ממשלתיים המכינה  .ו

המספקים מלגות, מעונות הסטודנטים, קבלת אשרות שהייה, שירותי ייעוץ ועוד(. סטודנט 

את המסמכים הנדרשים במועד  ימסורולא  שתף פעולה עם צוות המכינהיאשר לא 

 טיפול מעטפת על ידי צוות המכינה. להנדרש, לא יקב
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אינו זכאי לקבלת מלגה, עליו לשלם את מלוא הוא סטודנט שבמהלך לימודיו התברר כי  .ז

דנט נמצא ו. אם הסטבדבר אי הזכאות הודעה מוועדת המלגות שכר הלימוד ברגע שקיבל

יידחה מועד התשלום עד לאחר  ,המלגותוועדת  על החלטתבתהליך של הגשת ערעור 

יחויב החלטה בערעור תישלח אל הסטודנט. נדחה הערעור,  .קבלת החלטה בערעור

 להסדיר את התשלום בצורה מיידית. הסטודנט 

לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי על  ,ו במכינה ביוזמתוסטודנט את לימודיהפסיק  .ח

בהתאם לשלב בו הלימודים הופסקו התקופה בה למד, ויהיה עליו לשלם את שכר הלימוד 

 .בהתאם לתקנון הכספי של בית הספר

הסטודנט יחויב  מטעמים אקדמיים על ידי הנהלת בית הספרודנט לימודיו של סטהופסקו  .ט

 בגין התקופה בה למד בלבד. בתשלום 

לפי תאריך הסטודנט סטודנט על פי הוראת ועדת משמעת יחויב הופסקו לימודיו של  .י

הפסקת הלימודים, שיהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת 

 ., ובהתאם לתקנון הכספי של בית הספרמבין השנייםההרחקה/פסילה, לפי המאוחר 

 הפסקת לימודים. 3

באופן מיידי במקרים  את לימודיו של סטודנט שומר לעצמו את הזכות להפסיק בית הספר

 הבאים:

אי ו ,לסטודנטבכתב מוקדמת  התראהמתן לבכפוף למכינה וזאת  צבירת חוב כספי .א

 יום.  14תוך ב הסטודנטהסדרת החוב על ידי 

בטרם קבלת החלטה כאמור  .לעילת כמפורט בסעיפים ואי עמידה בחובות אקדמי .ב

 .יתאפשר לסטודנט להשמיע את דברו

 הספר בית ראש בפנילאחר בירור וזאת בעיות משמעת,  עקב במהלך  אולפן הקיץ,  .ג

 .ימים 3. תוך םהחלטה זו ניתנת לערעור בפני דיקן הסטודנטי , או מי שמונה מטעמו.

 

 הלימודים וסגירת תעודותסיום  .4

להנחיות בהתאם  א. סטודנט אשר קיבל את כל ציוניו, יסגור תוך חודש ימים את תעודת המכינה

 .באתר המכינההמופיעות 

על פי שיקול על ידי המכינה התעודה סגר ית את התעודה במועד הנ"ל, ב. לא סגר הסטודנט 

 .דעתה

 .התסגירתעודה לאחר א ניתן לפתוח לג. 

, לא יהיה שלוסטודנט שיש לו חוב כספי למכינה או שלא השלים את כל החובות האקדמיות  ד.

 זכאי לתעודה.

 משמעת. 5

האוניברסיטה  של המשמעת לתקנון פופיםכ המכינה תלמידיעם תום אולפן הקיץ, 

-https://academic

secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mishmaat_talmidim_2021.pdf 
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