
מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
(ייעודי, קדם 

ייעודי או בגרותי)

תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

האוניברסיטה העברית - 1האויברסיטה העברית
מכינה אוניברסיטאית
מאושר30/06/201927/09/201913332קדם ייעודיקדם מכיהליטל תורג'מן

קדם מכיה למקצועות 
מאושר21/07/201927/09/2019102.534קדם ייעודיהבריאות

ייעודי צוערי משטרה
מאושר03/05/202021/08/202016432קרימיולוגיהסמסטריאלי

ייעודימסלול טבע
מדעי הטבע, הדסה ומדעי 

המחשב, מקצועות הבריאות, 
חקלאות

מאושר27/10/201931/07/202039939

מדעי הרוח והחברה, משפטים, ייעודימסלול מדעי הרוח והחברה
מאושר27/10/201931/07/202039938עבודה סוציאלית

מכינת לקויי ראיה2
מאושר01/09/201931/05/201936932בגרותידו"ש אוכלוסיות ייחודיותעודד גבע

מאושר01/09/201931/05/201936936בגרותיחד"ש אוכלוסיות ייחודיות

מכינת עולים3

קדם מכיה- אולפן קיץ לובה גליקין
מאושר05/08/201904/10/2019232קדם ייעודיעברית

מאושר23/10/201923/07/2020932ייעודיחד"ש ייעודי עולים - שתי
סדרה-קידמה: קדם מכיה- 

מאושר05/08/201903/10/2019232קדם ייעודיאולפן קיץ עברית

סדרה-קידמה: חד"ש ייעודי 
מאושר23/10/201923/07/2020932קדם ייעודייחודי

מכינת בוגרים4
מאושר01/09/201930/06/202036932בגרותידו"שדקר שמשון

מאושר01/09/201930/06/202036932בגרותידו"ש מתוגבר
מאושר01/09/201930/06/202036932בגרותיחד"ש

מאושר01/09/201931/01/20215413.532בגרותיחד"ש ארוך
מאושר01/09/201931/01/20215413.532בגרותיחד"ש מתוגבר
מאושר01/09/201931/01/2020184.532בגרותיאיטסיבי
מאושר12 - 01/09/201931/01/2020184.56בגרותימדורג

חד"ש אוכלסיות יחודיות
מאושר01/09/201931/01/202036932בגרותי(לקויות למידה)

דו"ש אוכלסיות יחודיות
מאושר01/09/201930/06/202036932בגרותי(לקויות למידה)

מאושר15/02/202031/01/202136932בגרותידו"ש
מאושר15/02/202031/01/202136932בגרותידו"ש מתוגבר

מאושר15/02/202031/01/202136932בגרותיחד"ש
מאושר15/02/202030/06/20215413.532בגרותיחד"ש מתוגבר

מאושר12 - 15/02/202030/06/2020184.56בגרותימדורג
מאושר13/02/201931/01/202036932בגרותידו"ש
מאושר01/02/201931/01/202036932בגרותיחד"ש

מכינת חרדים
מאושר27/10/201927/07/202033935מדעי הטבעייעודימדעי הטבעליאת מייברג5

מאושר27/10/201927/07/202033933מדעי החברה והרוחייעודימדעי החברה והרוח
מאושר01/06/202003/09/202014332קדם ייעודיקדם ייעודיקדם מכיה

מסלולים מאושרים שנה''ל תש''פ 



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
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מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

מכינה אוניברסיטאית1הטכיון
מאושר27/10/201931/07/202037938הדסהייעודיחימ"שאילה לוסטיג

מאושר27/10/201931/07/202037938הדסהייעודיעתידים לתעשיה
מאושר27/10/201931/07/202037938הדסהייעודיעתידים

מאושר27/10/201931/07/202037938הדסהייעודיהישגים להייטק מכיה
מאושר15/03/202027/12/202037938הדסהייעודיחימ"ש

מאושר10/05/202009/09/202016438הדסהקדם ייעודיקדם מכיה הישגים להייטק
מסלולי עולים

מאושר27/10/201931/07/202037938הדסהייעודיעולים
מאושר15/03/202027/12/202037938הדסהייעודיעולים

מסלולי חרדים:
קדם חרדים אוי פתוחה 

מאושר01/03/202001/09/202025636הדסהקדם ייעודיירושלים

מאושר08/09/201931/07/2020421038הדסהייעודיחרדים טכיון
מאושר01/03/202001/09/202025636הדסהקדם ייעודיקדם חרדים טכיון

קדם חרדים אוי פתוחה 
מאושר01/03/202001/09/202025636הדסהקדם ייעודימרכז

מכינה אוניברסיטאית1אויברסיטת בר אילן

מאושר27/10/201931/07/202029935מדעים מדויקים והדסהייעודיחד"ש ייעודי לקראת להדסהתהילה מימון

מאושר27/10/201931/07/202029938מדעי הטבעייעודיחד"ש ייעודי מדעי הטבע
מאושר27/10/201931/07/202029932/34מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי
מאושר17/05/202015/09/202013432קדם מכיהקדם ייעודיקדם מכיה

מסלולי חרדים:
מאושר05/01/202028/07/202027722מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי ייחודי
אושר17/11/201917/07/202031834מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי ייחודי
אושר15/12/201917/09/202033932מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי ייחודי

לא לתש"פ, להגשה 16/08/202018/04/202131834מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי ייחודי
לקראת תשפ"א

מאושר03/05/202031/07/202013322הכה למכיהקדם ייעודיהכה למכיה

מכינת עולים2
מאושר04/08/201931/07/2020441132קדם אקדמיייעודימסלול א'שושנה מידנברג

מאושר02/01/202030/09/202036932קדם אקדמיייעודימסלול ב'

מכינה אוניברסיטאית1אויברסיטת בן גוריון

הדסה, טבע,בריאות, מדה"ר ייעודימדעים מדוייקים והדסהדפה מדר
מאושר27/10/201931/07/202038.5938ויהול

מדעים מדוייקים והדסה-
הדסה, טבע,בריאות, מדה"ר ייעודיהישגים להיי טק

מאושר27/10/201931/07/202038.5938ויהול

מדעים מדוייקים והדסה - 
הדסה, טבע,בריאות, מדה"ר ייעודיעתידים לצה"ל (עתודאים)

מאושר27/10/201931/07/202038.5938ויהול

מאושר27/10/201931/07/202038.5936טבע, בריאות, מדה"ר ויהולייעודימדעי טבע והחים
מדעי  הטבע והחיים - 
מאושר27/10/201931/07/202038.5936טבע, בריאות, מדה"ר ויהולייעודיהישגים להיי טק

ייעודי קדם מכיה
מאושר10/05/202009/09/202018432סמסטריאלי

מכינה בקמפוס אילת2
מאושר-15/09/201931/01/2020184.522בגרותיעט 08 מדורגאדווה יוגב



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה
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מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

מאושר+15/09/201931/01/2020184.522בגרותיעט 08 חד"ש איטסיבי
מאושר+15/09/201915/06/202018922בגרותיעט 09 דו"ש
מאושר+15/09/201915/06/202018922בגרותיעט 09 חד"ש

מאושר+15/09/201915/01/20211813.522בגרותיעט 09 חד"ש ארוך
מאושר-16/02/202030/06/2020184.522בגרותיעט 01 מדורג

מאושר+16/02/202030/06/2020184.522בגרותיעט 01 חד"ש איטסיבי
מאושר+16/02/202015/01/202118922בגרותיעט 02 דו"ש
מאושר+16/02/202015/01/202118922בגרותיעט 02 חד"ש

מאושר+16/02/202015/06/20211813.522בגרותיעט 02 חד"ש ארוך

מכינה אוניברסיטאית1אויברסיטת חיפה
מאושר27/10/201931/08/202036936מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי (מכית יום)איריס פסלר

מאושר27/10/201931/08/202036936מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש עולים
מסלולי חרדים:

חד"ש ייעודי ייחודי מכית מבח"ר2
מאושר27/10/201925/08/202036936מדעי החברה והרוחייעודיב"ב גברים

חד"ש ייעודי ייחודי מכית 
מאושר17/11/201925/09/202036936מדעי החברה והרוחייעודיב"ב גברים

חד"ש ייעודי ייחודי "בות 
מאושר27/10/201920/08/202036936מדעי החברה והרוחייעודייעקב"

מאושר27/10/201920/08/202036936מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי ייחודי שים

מכינה אוניברסיטאית1אויברסיטת אריאל

ייעודי חד"ש ייעודי  לקראת הדסהווית אוקריייץ
מאושר15/09/201924/01/2020194.532הדסה / מדעי הטבעסמסטריאלי

ייעודי חד"ש ייעודי לקראת הדסה
מאושר02/03/202014/07/2020194.532הדסה / מדעי הטבעסמסטריאלי

ייעודי חד"ש ייעודי לקראת הדסה
מאושר03/05/202010/09/2020194.532הדסה / מדעי הטבעסמסטריאלי

מכיה אויברסטאית חד"ש 
מאושר17/11/201924/08/202038932הדסה / מדעי הטבעייעודיייעודי לקראת הדסה

מכיה אויברסטאית חד"ש 
מאושר19/04/202030/01/202138922הדסה / מדעי הטבעייעודיייעודי לקראת הדסה

מאושר15/09/201924/01/2020194.522מדעי הטבערעוןרעון למדעים
מאושר06/10/201931/01/2020153.522מדעי החברהרעוןרעון למדעי החברה
מאושר02/03/202014/07/2020194.522מדעי הטבערעוןרעון למדעים
מאושר03/05/202010/09/2020194.522מדעי הטבערעוןרעון למדעים

מאושר17/05/202028/08/2020153.532מדעי החברהרעוןרעון למדעי החברה
מכיה אויברסטאית חד"ש 

מאושר17/11/201924/08/202038922מדעי החברהייעודיייעודי למדעי החברה

מכיה אויברסטאית חד"ש 
מאושר19/04/202030/01/202138932הדסה ומדעי הטבעייעודיייעודי למדעי החברה

מכינה מוסדית1המרכז האקדמי לב
מאושר07/10/201928/06/202036932מדעי הטבעייעודיייעודי סיעוד (שים)אסף חן

מסלולי חרדים:
מאושר07/10/201928/06/202036932מדעים מדויקים והדסהייעודיייעודי לקראת הדסה
מאושר07/10/201928/06/202036932מדעי הטבעייעודיייעודי סיעוד (גברים)

מאושר05/08/201906/06/2020421032בגרותיייעודי בגרותי
מאושר11/11/201930/01/202149.514.532בגרותיייעודי בגרותי
מאושר03/03/202002/02/2021421132בגרותיייעודי בגרותי

מדעים מדויקים קדם ייעודיהכה למכיה
מאושר16/06/201921/09/201913322והדסה+מדעי הטבע

ייעודי ייעודי (חרדיות) אלקטרויקה
מאושר01/07/201915/11/2019184.532מדעים מדויקים והדסהסמסטריאלי
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ייעודי ייעודי (חרדיות) סיעוד
מאושר01/07/201915/11/2019184.532מדעי הטבעסמסטריאלי

מאושר07/10/201928/06/202036932מדעי הטבעייעודיייעודי (חרדיות) סיעוד
ייעודי מדעים מדוייקים 

מאושר07/10/201928/06/202036932מדעים מדויקים והדסהייעודיוהדסה (שים)

המכללה להדסה אורט 
מכינה מוסדית1בראודה

ייעודי ייעודי להדסה סמסטריאליילנה שפיגלמן
מאושר15/09/201924/01/2020184.532הדסהסמסטריאלי

מאושר03/11/201924/07/202035932הדסהייעודיייעודי להדסה שתי
מאושר01/03/202026/11/202035932הדסהייעודיייעודי להדסה שתי

ייעודי ייעודי להדסה סמסטריאלי
מאושר03/05/202011/09/2020184.532הדסהסמסטריאלי

המכללה להדסה י"ם - 
מכינה מוסדית1עזריאלי

מאושר06/08/201904/10/20198230הדסהקדם ייעודיהכה למכיה -אולפן רמה א'נעמה לינצר

מאושר27/10/201923/07/202035949הדסהייעודיחד"ש ייעודי לקראת הדסה

ייעודי חד"ש ייעודי לקראת הדסה
מאושר29/03/202013/08/2020184.522הדסהסמסטריאלי

מאושר10/05/202013/08/202014324הדסהרעוןרעון
מאושר07/06/202010/09/202014324הדסהרעוןרעון

מסלולי חרדים:

ייעודי חד"ש ייעודי לקראת הדסה
מאושר01/09/201930/01/2020184.536הדסהסמסטריאלי

המכון האקדמי טכולוגי 
מכינה מוסדית1חולון

מאושרעד 10/07/201924/01/202027.6621-בגרותימדורג לגדים  בצה"לשרה בר
מאושרעד 05/09/201915/01/202019.354.521-בגרותימדורג

מאושרעד 05/09/201906/06/202038.7921-בגרותימדורג שתי
מאושרעד 05/02/202015/06/202019.354.521-בגרותימדורג לגדים בצה"ל

מאושרעד 05/02/202015/06/202019.354.521-בגרותימדורג
מאושרעד 05/02/202015/01/202138.7921-בגרותימדורג שתי

מאושר05/09/201906/06/202038.7922-בגרותידוש
מאושר05/02/202015/01/202138.7922-בגרותידוש

מאושר05/02/201915/01/202038.7922-בגרותידוש - אושר בתשע"ט
מאושר05/09/201906/06/202038.7922-בגרותיחד"ש
מאושר05/02/202015/01/202138.7922-בגרותיחד"ש

מאושר05/02/201915/01/202038.7922-בגרותיחד"ש - אושר בתשע"ט
מאושר05/09/201915/01/202158.0513.522-בגרותיחד"ש ארוך

מאושר06/09/201815/01/202058.0513.522-בגרותיחד"ש ארוך - אושר בתשע"ט
מאושר05/02/202015/06/202158.0513.522-בגרותיחד"ש ארוך

מאושר05/02/201915/06/202058.0513.522-בגרותיחד"ש ארוך - אושר בתשע"ט
מאושר05/09/201915/01/202019.354.522-בגרותיחד"ש איטסיבי
מאושר05/02/202015/06/202019.354.522-בגרותיחד"ש איטסיבי

מסלולי חרדים:
חד"ש אוכלוסיות חיילים 
חרדים מגדוד צח יהודה - 

אושר בתשע"ט
מאושר04/03/201931/01/202038.7932-בגרותי

דו"ש אוכלוסיות ייחודיות 
חיילים חרדים מגדוד צח 

יהודה
מאושר06/11/201915/07/202034.4832-בגרותי
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תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

דו"ש אוכלוסיות ייחודיות 
חיילים חרדים מגדוד צח 

יהודה
מאושר04/03/202031/01/202138.7932-בגרותי

דו"ש אוכלוסיות ייחודיות 
חיילים חרדים מגדוד צח 

יהודה
מאושר15/08/201916/06/202038.7932-בגרותי

מכינה מוסדית1המכללה להדסה אפקה
מאושר01/09/201913/06/201935936הדסהייעודיייעודית להדסהאיילת עטיה

מכינה מוסדית-נביאים1המכללה האקדמית הדסה

מאושר04/08/201910/11/201912332טבעקדם ייעודיקדם מכיהעפרה רותם
חדש יעודי שתי טבע 

מאושר17/11/201906/09/202035932טבעייעודיומחשבים

מאושר17/11/201906/09/202035932מדחייעודיחדש ייעודי שתי חברה
ייעודי טבע ומחשבים 

סמסטר ב'
ייעודי 

מאושר19/04/202006/09/2020184.532טבעסמסטריאלי

ייעודי  ייעודי חברה סמסטר ב'
מאושר19/04/202006/09/2020184.532מדחסמסטריאלי

חד"ש ייעודי שתי טבע מגזר 
מאושר15/09/201930/06/202035932טבעייעודיערבי

חד"ש ייעודי שתי חברה 
מאושר15/09/201930/06/202035932מדחייעודימגזר ערבי

מאושר1201/12/201924/07/202029730ש"למשלידוש מתוגבר(משלי)

מכינת שטראוס
מסלולים לחרדים

אושר בתשע"ט20/01/201923/10/201935932טבעייעודיחדש יעודי מדעי מחשב(יב)
אושר בתשע"ט20/01/201923/10/201935922מדחייעודיחדש יעודי יחודי חברה (יג)

אושר בתשע"ט26/05/201901/09/201912322מדחקדם ייעודיהכה למכיה חברה(יד)
מאושר02/09/201925/06/202035922מדחייעודיחדש יעודי יחודי חברה (יד)

מאושר03/11/201928/01/202012322מדחקדם ייעודיהכה למכיה חברה (טו)
מאושר02/02/202008/11/202035922מדחייעודיחדש יעודי יחודי חברה (טו)

מאושר07/06/202023/08/202012322מדחקדם ייעודיהכה למכיה חברה (טז)
מאושר26/05/201908/09/201912322טבעקדם ייעודיהכה למכיה מחשב(יג)
חדש יעודי מדעי הטבע 

מאושר09/09/201908/07/202035932טבעייעודיומחשבים (יג)

מאושר03/11/201926/01/202012322טבעקדם ייעודיהכה למכיה מחשב (יד)
חדש יעודי מדעי הטבע 

מאושר27/01/202008/11/202035932טבעייעודיומחשבים (יד)

מאושר07/06/202023/08/202012322טבעקדם ייעודיהכה למכיה מחשב (טו)
חדש יעודי מדעי הטבע 

ומחשבים
ייעודי 

מאושר28/06/202015/11/2020184.532טבעסמסטריאלי

ייעודי חדש יעודי יחודי חברה
מאושר28/06/202015/11/2020184.532מדחסמסטריאלי

מאושר05/01/202023/10/202035932מדחייעודיחדש יעודי יחודי חברה

המכללה להדסה סמי 
מכינה מוסדית באר שבע1שמעון

מאושר02/06/201928/02/202034932הדסהייעודיחד"ש ייעודי לקראת הדסהד"ר חיים אטיה
מאושר22/09/201903/07/202034932הדסהייעודיחד"ש ייעודי לקראת הדסה
מאושר26/01/202023/10/202034932הדסהייעודיחד"ש ייעודי לקראת הדסה



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
(ייעודי, קדם 

ייעודי או בגרותי)

תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

ייעודי חד"ש ייעודי לקראת הדסה
מאושר22/09/201914/02/2020174.532הדסהסמסטריאלי

ייעודי חד"ש ייעודי לקראת הדסה
מאושר26/01/202026/06/2020174.532הדסהסמסטריאלי

ייעודי חד"ש ייעודי לקראת הדסה
מאושר07/06/202016/10/2020174.532הדסהסמסטריאלי

מאושר27/10/201914/02/2020133.522הדסהרעוןרעון
מאושר16/02/202026/06/2020133.522הדסהרעוןרעון
מאושר14/06/202016/10/2020133.522הדסהרעוןרעון

מאושר22/09/201930/12/2019133.522הדסהקדם ייעודיהכה למכיה
מאושר26/01/202030/04/2020133.522הדסהקדם ייעודיהכה למכיה
מאושר07/06/202030/08/2020133.522הדסהקדם ייעודיהכה למכיה

מכינה מוסדית אשדוד2

ייעודי למדעים מדויקים ייעודיחד"ש יעודי לקראת הדסהרות בן חיים
מאושר22/09/201903/07/202034932והדסה

ייעודי חד"ש יעודי לקראת הדסה
סמסטריאלי

ייעודי למדעים מדויקים 
מאושר22/09/201914/02/2020174.532והדסה

מאושר22/09/201930/12/2019133.522קדם ייעודיהכה למכיה

ייעודי למדעים מדויקים רעוןחד"ש יעודי לקראת הדסה
מאושר27/10/201917/01/2020133.522והדסה

ייעודי למדעים מדויקים ייעודיחד"ש יעודי לקראת הדסה
מאושר26/01/202023/10/202034932והדסה

ייעודי חד"ש יעודי לקראת הדסה
סמסטריאלי

ייעודי למדעים מדויקים 
מאושר26/01/202026/06/2020174.532והדסה

מאושר26/01/202030/04/2020133.522קדם ייעודיהכה למכיה

ייעודי למדעים מדויקים רעוןחד"ש יעודי לקראת הדסה
מאושר16/02/202026/06/2020133.522והדסה

ייעודי חד"ש יעודי לקראת הדסה
סמסטריאלי

ייעודי למדעים מדויקים 
מאושר07/06/202023/10/2020174.532והדסה

מאושר07/06/202030/08/2020133.522קדם ייעודיהכה למכיה

ייעודי למדעים מדויקים רעוןחד"ש יעודי לקראת הדסה
מאושר14/06/202023/10/2020133.522והדסה

מסלולי חרדים:

ייעודי חד"ש יעודי לקראת הדסה
סמסטריאלי

ייעודי למדעים מדויקים 
מאושר07/06/202023/10/2020174.532והדסה

ייעודי חד"ש יעודי לקראת הדסה
סמסטריאלי

ייעודי למדעים מדויקים 
מאושר26/01/202026/06/2020174.532והדסה

ייעודי חד"ש יעודי לקראת הדסה
סמסטריאלי

ייעודי למדעים מדויקים 
מאושר22/09/201914/02/2020174.532והדסה

המכללה האקדמית 
מכינה מוסדית1אשקלון

מאושר04/09/201930/05/202038928בגרותידו"שיפה שרף
מאושר04/09/201930/05/202038926בגרותיחד"ש
מאושר27/10/201927/07/202038932מדעי החברהייעודיייעודי

מסלולי חרדים:
מאושר27/10/201930/01/202013322מדעי החברהקדם ייעודיהכה למכיה

מאושר01/02/202030/09/202038922מדעי החברהייעודיייעודי למגזר החרדי

מכינה מוסדית1המכללה האקדמית ספיר
מאושר27/10/201930/06/202036922/40לא רלווטיבגרותידו שלביזוהר אביטן

מאושר27/10/201930/06/202036932/40לא רלווטיבגרותידו שלבי ללקויי למידה
מאושר27/10/201930/06/202036922/40לא רלווטיבגרותיחד שלבי

מאושר27/10/201930/06/202036932/40לא רלווטיבגרותיחד"ש ללקויי למידה



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
(ייעודי, קדם 

ייעודי או בגרותי)

תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

מאושר27/10/201930/06/20201894-20לא רלווטיבגרותיערב (שתי)
מאושר27/10/201930/06/20201894-20לא רלווטיבגרותימדורג (שתי)

מאושר27/10/201924/01/2020184.532לא רלווטיקדם ייעודיקדם מכיה ייעודית
מאושר27/10/201930/07/202036940מדעי הרוח והחברהייעודיייחודי לבי המגזר
מאושר27/10/201930/07/202036932מדעי הרוח והחברהייעודיייעודי רוח וחברה

תעודת 12 שות דו שלבי מתוגבר (תג"ת)
מאושר01/12/201930/07/202032830לא רלווטילימוד

מאושר12/06/201924/10/2019184.532לא רלווטיקדם ייעודיהכה למכיה- שחף 5
מאושר01/03/202016/07/2020184.532לא רלווטיקדם ייעודיקדם מכיה ייעודית

מאושר16/02/202015/01/202136922-40לא רלווטיבגרותידו שלבי
מאושר16/02/202015/01/202136922-40לא רלווטיבגרותידו שלבי ללקויי למידה

מאושר16/02/202015/01/202136922/40לא רלווטיבגרותיחד שלבי
ייעודי רוח וחברה (רו"ח 

מאושר16/02/202023/10/202034932מדעי הרוח והחברהייעודיאביב)

מאושר16/02/202015/01/202136932/40לא רלווטיבגרותיחד"ש ללקויי למידה שתי
חד"ש ללקויי למידה 

מאושר16/02/202030/06/2020184.532/40לא רלווטיבגרותיסמסטריאלי

מאושר16/02/202030/06/2020184.522/40לא רלווטיבגרותיאיטסיבי
מאושר16/02/202030/06/2020184.54-20לא רלווטיבגרותיערב (סמסטריאלי)

מאושר16/02/202030/06/2020184.54-20לא רלווטיבגרותימדורג (סמסטריאלי)
מאושר16/02/202015/01/20213694-20לא רלווטיבגרותימדורג (שתי)

מאושר01/03/202023/10/202036940מדעי הרוח והחברהייעודיייחודי לבי המגזר

המכללה האקדמית גליל 
מכינה מוסדית1מערבי

מאושר27/10/201923/07/202039932ייעודיחד"ש ייעודימיכל הלאל
מאושר27/10/201915/01/202012322קדם ייעודיהכה למכיה
מאושר02/02/202016/10/202037932ייעודיחד"ש ייעודי

מאושר02/02/202016/10/202012932ייעודיחד"ש ייעודי ערב

ייעודי חד"ש ייעודי
מאושר14/06/202016/10/2020184.532סמסטריאלי

מאושר14/06/202004/09/202018322קדם ייעודיהכה למכיה

מכינה מוסדית1המכללה האקדמית כרת

ייעודי רעוןמרון דוקטורי
מאושר02/09/201924/01/2020194.523הדסהסמסטריאלי

מאושר27/10/201926/06/202028941הדסהייעודיחדש יעודי לקראת הדסה
חד"ש ייעודי למדעי חברה 

מאושר27/10/201926/06/202028934מדעי חברה ורוחייעודיורוח

מאושר03/11/201931/01/202012323קדם ייעודיקדם ייעודי
חד"ש ייעודי למדעי חברה 

מאושר02/02/202030/09/202026837מדעי חברה ורוחייעודיורוח

ייעודי רעון
מאושר03/05/202018/09/2020184.525הדסהסמסטריאלי

מאושר15/06/202020/09/202012323קדם ייעודיקדם ייעודי

מכינה מוסדית1המכללה האקדמית צפת
מאושר17/07/201928/10/2019143.522קדם ייעודיהכה למכיהמירי פורת

מאושר05/01/202031/07/2020184.522קדם ייעודיהכה למכיה
מאושר03/11/201931/07/202032932רוח וחברהייעודימכיה יעודית
מאושר05/01/202031/07/202030732משל"י (תג"ת)דו"ש מתוגבר

מאושר05/01/202030/05/202022510בגרותימדורג

מכינה מוסדית1המכללה האקדמית תל חי



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
(ייעודי, קדם 

ייעודי או בגרותי)

תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

מאושר04/09/201931/05/202030932ייעודי למדעי החברה והרוחייעודיתש''פ 9/2019עמר עבדאללה
מאושר18/09/201910/01/2020113.524מכיה ייעודית למח"רקדם ייעודיתש''פ 9/2019

מאושר15/01/202012/10/202030932ייעודי למדעי החברה והרוחייעודי      תש''פ 01/2020

המכללה האקדמית עמק 
מכינה מוסדית1יזרעאל

מאושר27/10/201930/07/202030932רוח וחברהייעודיחד"שהדס בר און
מאושר16/02/202015/09/202028732רוח וחברהייעודיחד"ש

מאושר08/09/201930/01/2020144.522קדם ייעודיהכה למכיה
מאושר01/03/202015/07/2020144.522קדם ייעודיהכה למכיה
מאושר03/05/202015/09/2020144.522קדם ייעודיהכה למכיה

מכינה מוסדית1המרכז האקדמי רופין
מאושר27/10/201923/07/202036935מדעים מדוייקים והדסהייעודיייעודית להדסהארז פליר

מאושר27/10/201923/07/202036933מדעי החברהייעודיייעודית למדעי החברה

מדעים מדוייקים והדסה+ קדם ייעודיהכה למכיה
מאושר14/06/202003/09/202012322מדעי החברה

מכינה חרדית1בצלאל
מאושר26/11/201925/03/2019184.532ייעודיחד"ש ייעודירבקה ורדי

ייעודי חד"ש ייעודי
מאושר21/06/201901/10/201914.53.540סמסטריאלי

המכללה האקדמית ת"א 
מכינה ייחודית לחברה 1יפו

הערבית
מאושר01/12/201915/09/202026932מדעי חברהייעודיייעודי למדעי חברהלמיא סאוואלחי

ייעודי לדעי המחשב, כלכלה 
מאושר01/12/201915/09/202026932מדעים מדויקיםייעודיויהול ומערכות מידע

מכינה מוסדית1המכללה האקדמית אחווה
מאושר02/10/201916/06/202038922בגרותידו"שורד מאור

מאושר02/10/201931/01/202156.713.522בגרותיחד"ש ארוך
מאושר02/10/201916/06/202038922בגרותיחד"ש

מאושר02/10/201930/01/2020194.522בגרותיחד"ש איטסיבי
מאושר02/10/201930/01/2020194.521בגרותימדורג

מאושר27/10/201927/07/202038932חיוךייעודימכיה ייעודית לחיוך

ייעודי מכיה ייעודית למדעים
מאושר07/05/202023/09/2020194.532מדעיםסמסטריאלי

ייעודי מכיה ייעודית לפסיכולוגיה
מאושר27/10/201912/03/2020194.532פסיכולוגיהסמסטריאלי

מכיה ייעודית לחיוך מגזר 
מאושר10/11/201910/08/202038932חיוךייעודיבדואי

מאושר06/02/202028/01/202138922בגרותידו"ש *
מאושר06/02/202016/06/202156.713.522בגרותיחד"ש ארוך *

מאושר06/02/202028/01/202138922בגרותיחד"ש *
מאושר06/02/202016/06/2020194.522בגרותיחד"ש איטסיבי

מאושר06/02/202016/06/2020194.521בגרותימדורג
מאושר08/03/202008/11/202034836חיוךייעודימכיה ייעודית לחיוך

מכיה ייעודית לחיוך מגזר 
מאושר08/03/202008/11/202034836חיוךייעודיבדואי



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
(ייעודי, קדם 

ייעודי או בגרותי)

תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

ייעודי מכיה ייעודית לפסיכולוגיה
מאושר08/03/202023/07/2020194.532פסיכולוגיהסמסטריאלי

מכינה מוסדית1המכללה האקדמית אוהלו
מאושר27/10/201924/07/202039932מדעי החברה והרוחייעודיתשף 11קרן פרידמן

ייעודי תשף 10
מאושר27/10/201908/03/2020194.532מדעי החברה והרוחסמסטריאלי

מאושר27/10/201924/01/202013322מדעי החברה והרוחקדם ייעודיתשף 09
מאושר05/01/202016/10/202041932מדעי החברה והרוחייעודיתשף 01

ייעודי תשף 04
מאושר01/03/202012/07/2020194.532מדעי החברה והרוחסמסטריאלי

מאושר01/03/202028/05/202013322מדעי החברה והרוחקדם ייעודיתשף 03

ייעודי תשף 06
מאושר01/06/202016/10/2020204.532מדעי החברה והרוחסמסטריאלי

מאושר01/06/202028/08/201913322מדעי החברה והרוחקדם ייעודיתשף 07

מכינה מוסדית1מכללת אמוה

22/10/201926/07/2020בגרותיחד"שנילי קורן
 כללו שבועיים 

חופשה 5.4.20-17.4.20 
 סה"כ 36 שבועות

מאושר930

22/10/201926/07/2020מדעי החברה והרוחייעודיחד"ש יעודי
 כללו שבועיים 

חופשה 5.4.20-17.4.20 
 סה"כ 36 שבועות

מאושר932

22/10/201926/07/2020בגרותיחד"ש אוכלוסיות מיוחדות
 כללו שבועיים 

חופשה 5.4.20-17.4.20 
 סה"כ 36 שבועות

מאושר930

22/10/201926/07/2020בגרותידו"ש
 כללו שבועיים 

חופשה 5.4.20-17.4.20 
 סה"כ 36 שבועות

מאושר930

22/10/201926/07/2020בגרותידו"ש אוכלוסיות מיוחדות
 כללו שבועיים 

חופשה 5.4.20-17.4.20 
 סה"כ 36 שבועות

מאושר930

22/10/201926/07/2020בגרותימדורג
 כללו שבועיים 

חופשה 5.4.20-17.4.20 
 סה"כ 36 שבועות

מאושר910

ייעודי חד"ש יעודי
מאושר22/10/201921/02/2020184.532מדעי החברה והרוחסמסטריאלי

מכינה מוסדית1המכללה האקדמית גורדון
מאושר03/11/201913/08/202034932הכשרה להוראהייעודיתש"פ 10/2019לי טל

מאושר15/01/202015/10/202032932הכשרה להוראהייעודיתש"פ 01/2020

מכינה מוסדית1מכללת דוד ילין
מאושר27/10/201924/07/202030932מדעי הרוח והחברהייעודיחד"ש ייעודיענת דביר

ייעודי חד"ש ייעודי סמסטריאלי
מאושר03/03/202024/07/2020154.532מדעי הרוח והחברהסמסטריאלי



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
(ייעודי, קדם 

ייעודי או בגרותי)

תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

בהתאם להחלטת בהתאם להחלטת הקרןבגרותיחד"ש ייחודי לוחמים
מאושר10340הקרן

המכללה האקדמית 
מכינה מוסדית1בויגייט

מאושר27/10/201927/07/202036932חיוך גופיייעודיחד"ש ייעודי תש"פ 10ד"ר אורלי קיים
מאושר15/09/201915/06/202036922בגרותידו"ש תש"פ 09

מאושר15/09/201915/06/202036932בגרותידו"ש מתוגבר תש"פ 09
מאושר15/09/201930/01/20215413.522בגרותיחד"ש מתוגבר תש"פ 09

מאושר15/09/201915/06/202036922בגרותיחד"ש תש"פ 09
מאושר15/09/201930/01/20215413.522בגרותיחד"ש ארוך תש"פ 09

מאושר15/09/201930/01/2020184.522בגרותיחד"ש איטסיבי תש"פ 09
מאושרעד 15/09/201915/06/202036922בגרותימדורג שתי תש"פ 09

מאושרעד 15/09/201930/01/2020184.522בגרותימדורג סמסטריאלי תש"פ 08
מאושר02/02/202030/01/202136922בגרותידו"ש תש"פ 02

מאושר02/02/202030/01/202136922בגרותידו"ש מתוגבר תש"פ 02
מאושר02/02/202030/01/202136922בגרותיחד"ש תש"פ 02

חד"ש ייעודי סמסטריאלי 
תש"פ 02

ייעודי 
לא מאושר02/02/202018/06/2020184.532חיוך גופיסמסטריאלי

מאושר02/02/202018/06/2020184.522בגרותיחד"ש איטסיבי תש"פ 02
מאושר02/02/202018/06/20215413.522בגרותיחד"ש ארוך תש"פ 02

מאושר02/02/202018/06/20215413.522בגרותיחד"ש מתוגבר תש"פ 02
מאושרעד02/02/202018/06/2020184.522בגרותימדורג סמסטריאלי תש"פ 02

מאושר5.1.2018.9.2036932חיוך גופיייעודיחד"ש ייעודי שתיוינגייט

מכינה מוסדית1מכללת לויסקי לחיוך
מאושר27/10/201927/07/202030932ייעודיחד"ש ייעודי להוראהמשה אבלו

מאושר06/09/201915/06/202036932בגרותידו"ש מתוגבר
מאושר06/09/201915/06/202036924בגרותידו"ש

מאושר06/09/201915/01/20215413.524בגרותיחד"ש ארוך
מאושר06/09/201915/01/20215413.524בגרותיחד"ש מתוגבר

מאושר06/09/201915/06/202036924בגרותיחד"ש
מאושר06/09/201915/01/2020184.524בגרותיחד"ש איטסיבי

מאושר06/09/201915/01/2020184.518בגרותימדורג
מאושר07/02/202015/01/202136932בגרותידו"ש מתוגבר

מאושר07/02/202015/01/202136924בגרותידו"ש
מאושר07/02/202015/06/20215413.524בגרותיחד"ש ארוך
מאושר07/02/202015/06/20215413.524בגרותיחד"ש מתוגבר

מאושר07/02/202015/06/202036924בגרותיחד"ש
מאושר07/02/202015/06/2020184.524בגרותיחד"ש איטסיבי

מאושר07/02/202015/06/2020184.518בגרותימדורג

מכינה מוסדית1מכללת סכין
מאושר01/08/201931/10/201913326מדעי רוח וחברהקדם ייעודיהכה למכיהד"ר יאסר עוואד

מאושר01/09/201930/11/201913326מדעי רוח וחברהקדם ייעודיהכה למכיה
מאושר01/10/201931/12/201913326מדעי רוח וחברהקדם ייעודיהכה למכיה

מאושר01/10/201915/07/202036936מדעי רוח וחברהייעודיחד"ש ייעודי ייחודי
מאושר01/11/201915/08/202036936מדעי רוח וחברהייעודיחד"ש ייעודי ייחודי
מאושר01/12/201915/09/202036936מדעי רוח וחברהייעודיחד"ש ייעודי ייחודי
מאושר01/01/202015/10/202036936מדעי רוח וחברהייעודיחד"ש ייעודי ייחודי

מכינה מוסדית1מכללת קיי
מאושר01/09/201931/05/202039922-31בגרותידו"שיוספה אנטלר



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
(ייעודי, קדם 

ייעודי או בגרותי)

תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

מאושר01/09/201931/05/202039932בגרותידו"ש מתוגבר
מאושר01/09/201915/01/202158.513.522-31בגרותיחד"ש ארוך
מאושר01/09/201931/05/202039922-31בגרותיחד"ש

מאושר01/09/201915/01/202158.513.522-31בגרותיחד"ש מתוגבר
מאושר01/09/201915/01/202019.54.522-31בגרותיחד"ש איטסיבי

מאושר01/09/201915/01/202019.54.54-21בגרותימדורג
מאושר27/10/201927/07/202039932הוראהייעודיחד"ש ייעודי

מאושר02/02/202017/01/202139922-31בגרותידו"ש
מאושר02/02/202017/01/202139922-31בגרותידו"ש מתוגבר
מאושר02/02/202031/05/202158.513.522-31בגרותיחד"ש ארוך
מאושר02/02/202017/01/202139922-31בגרותיחד"ש

מאושר02/02/202017/01/202158.513.522-31בגרותיחד"ש מתוגבר
מאושר02/02/202016/06/202019.54.522-31בגרותיחד"ש איטסיבי

מאושר02/02/202016/06/202019.54.54-21בגרותימדורג

מכינה מוסדית1מכללת אלקסאמי
מאושר27/10/201930/07/202036932מדעי חברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי ייחודיד"ר סמיר כתאני

מאושר27/10/201930/07/202036932מדעי חברה והרוחייעודיחד"ש ייעודי

מכינה מוסדית1הקריה האקדמית אוו
מאושר03/11/201923/02/202016432רוח וחברהייעודיחדש יעודיד"ר אילן רחימי

מאושר23/02/202012/07/202020532רוח וחברהייעודיחדש יעודי
מאושר05/07/202022/11/202020532רוח וחברהייעודיחדש יעודי

מכינה באור יהודה

קדם מכיה ייעודית למדעי ד"ר אילן רחימי
מאושר05/07/202025/10/202016422רוח וחברהקדם ייעודיהרוח והחברה

מאושר25/10/202004/07/202136922מהע"סייעודיחדש יעודי
מאושר25/10/202004/07/202136922משפטיםייעודיחדש יעודי

קדם מכיה ייעודית למדעי 
מאושר03/11/201923/02/202016422רוח וחברהקדם ייעודיהרוח והחברה

מאושר23/02/202001/11/202036922מהע"סייעודיחדש יעודי
מאושר23/02/202001/11/202036922משפטיםייעודיחדש יעודי

קדם מכיה ייעודית למדעי 
מאושר23/02/202014/06/202016422רוח וחברהקדם ייעודיהרוח והחברה

מאושר05/07/202014/02/202132822מהע"סייעודיחדש יעודי
מאושר05/07/202014/02/202132822משפטיםייעודיחדש יעודי

חרדית בירושלים

קדם מכיה ייעודית למדעי ד"ר אילן רחימי
מאושר03/11/201923/02/202016422רוח וחברהקדם ייעודיהרוח והחברה

מאושר23/02/202001/11/202036922מהע"סייעודיחדש יעודי
מאושר23/02/202001/11/202036922משפטיםייעודיחדש יעודי

קדם מכיה ייעודית למדעי 
מאושר23/02/202014/06/202016422רוח וחברהקדם ייעודיהרוח והחברה

המכללה למיהל המסלול 
מכינה מוסדיתהאקדמי

ייעודי חדש ייעודיקמפוס רשל"צ
מאושר27/10/201906/02/2020184.532מדעי החברה והרוחסמסטריאלי

מאושר27/10/201931/07/2020932מדעי החברה והרוחייעודיחדש ייעודינועה לביא, מנהלת פרויקטים
מאושר01/12/201921/02/20208212.5רעון מתמטיקהרעוןרעוןאין מנהל מכינה



מספר שם המוסד
המכיות

שם המכיה + שם מהל/ת 
שם המסלולהמכיה

סוג מסלול 
(ייעודי, קדם 

ייעודי או בגרותי)

תחום המסלול* (רלבטי רק 
מועד סיום מועד תחילת המסלול בתש"פלמסלולים ייעודיים)

מספר חודשי מספר שבועות המסלולהמסלול בתש"פ
מאושר/ לא מאושרמספר ש"שהמסלול

ייעודי חדש ייעודי
מאושר17/05/202021/08/2020184.532מדעי החברה והרוחסמסטריאלי

מאושר07/06/202004/09/20208212.5רעון מתמטיקהרעוןרעון
מסלולי חרדים:

ייעודי חדש ייעודיקמפוס בני ברק - חרדים
מאושר27/10/201906/02/2020184.532מדעי החברה והרוחסמסטריאלי

מאושר27/10/201924/01/202012323מדעי החברה והרוחקדם ייעודיהכה למכיה
מאושר26/01/202016/10/202036923מדעי החברה והרוחייעודיחדש יעודי ייחודי

המרכז האקדמי שערי 
מכינה מוסדיתמשפט

ייעודי ייעודי קצר בוקרשמרית אפרים
מאושר23/09/201909/01/2020144.532חברה ורוחסמסטריאלי

ייעודי ייעודי קצר ערב
מאושר19/08/201909/01/2020195.524חברה ורוחסמסטריאלי

ייעודי ייעודי קצר בוקר
מאושר11/05/202015/08/2020144.532חברה ורוחסמסטריאלי

ייעודי ייעודי קצר ערב
מאושר23/03/202015/08/2020195.524חברה ורוחסמסטריאלי

מכינה מוסדית1המכללה האקדמית תיה

ייעודי ייעודי כלכלה סמסטריאלירוית זיקרי
סמסטריאלי

חברה עם רמה מתמטית 
גבוהה יותר שמתאימה למהל 
עסקים,יהול מערכות מידע, 

ביטוח וכיו"ב

מאושר03/11/201917/03/2020184.532

ייעודי ייעודי חברה סמסטריאלי
מאושר03/11/201917/03/2020184.532חברהסמסטריאלי

ייעודיייעודי כלכלה שתי

חברה עם רמה מתמטית 
גבוהה יותר שמתאימה למהל 
עסקים,יהול מערכות מידע, 

ביטוח וכיו"ב

מאושר03/11/201903/08/202036932

מאושר03/11/201903/08/202036932חברהייעודיייעודי חברה שתי

ייעודי ייעודי כלכלה סמסטריאלי
סמסטריאלי

חברה עם רמה מתמטית 
גבוהה יותר שמתאימה למהל 
עסקים,יהול מערכות מידע, 

ביטוח וכיו"ב

מאושר18/03/202003/08/2020184.532

ייעודי ייעודי חברה סמסטריאלי
מאושר18/03/202003/08/2020184.532חברהסמסטריאלי


