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1האוניברסיטה העברית1
- האוניברסיטה העברית 

מכינה אוניברסיטאית
מאושר1.6.20213.9.2021143.532חסרי בגרות515קדם ייעודיקדם מכינה

514קרימינולוגיהיעודיצוערי משטרהמן'ליטל תורג

צוערי משטרה 
במסלול לתואר 

בוגר 
בקרימינולוגיה

מאושר1.2.202123.5.202116436

ייעודימסלול טבע

, מדעי הטבע
הנדסה ומדעי 

, המחשב
מקצועות 
, הבריאות

מאושר18.10.202022.7.202139939לא506

מסלול מדעי הרוח 
והחברה

ייעודי

מדעי הרוח 
, והחברה

עבודה , משפטים
סוציאלית

מאושר18.10.202022.7.202139938לא511

מאושר01.09.202030.06.202112/02/1900###################לקויי ראייה18/05/1901בגרותיש אוכלוסיות ייחודיות"דומכינת לקויי ראיה2

מאושר01.09.202030.06.2021431032לקויי ראייה512בגרותיש אוכלוסיות ייחודיות"חדעודד גבע

מכינת עולים3
- קדם מכינה: קידמה-סדרה

אולפן קיץ עברית
ייעודי

08פא 
515קוד 

מאושר2.8.20201.10.20209232מזרח ירושלים

לובה גליקין
ש ייעודי "חד: קידמה-סדרה

יחודי
ייעודי

10פא  
509קוד 

מאושר18.10.202011.7.202136932מזרח ירושלים

:מסלולי עולים

מאושר2.8.20201.10.20209232עוליםא.מייעודיאולפן קיץ עברית- קדם מכינה

מאושר18.10.202011.7.202136932עוליםייעודישנתי- ש ייעודי עולים "חד

מאושר5011.9.2030.6.2136932 09פא בגרותיש"דומכינת בוגרים4

מאושר5021.9.2030.6.2136932 09פא בגרותיש מתוגבר"דודקר שמשון

מאושר5051.9.2030.6.2136932 09פא בגרותיש"חד

מאושר5031.9.2031.1.225413.532 09פא בגרותיש ארוך"חד

מאושר5131.9.2031.1.225413.532 09פא בגרותיש מתוגבר"חד

מאושר5141.9.2031.1.21184.532 09פא בגרותיאינטנסיבי

א''מוסדות ומסלולים תשפ, פירוט מכינות
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מאושר5181.9.2031.1.21184.56-12 09פא בגרותימדורג

ש אוכלסיות יחודיות"חד
(לקויות למידה)

מאושר1.9.2030.6.2136932לקויות למידה512 09פא בגרותי

ש אוכלסיות יחודיות"דו
(לקויות למידה)

מאושר1.9.2030.6.2136932לקויות למידה504 09פא בגרותי

מאושר50115.2.2131.1.2236932 02פא בגרותיש"דו

מאושר50215.2.2131.1.2236932 02פא בגרותיש מתוגבר"דו

מאושר50515.2.2131.1.2236932 02פא בגרותיש"חד

מאושר51315.2.2130.6.225413.532 02פא בגרותיש מתוגבר"חד

מאושר51815.2.2130.6.21184.56-12 02פא בגרותימדורג

מאושר50116.2.2031.1.2136932 02שפ בגרותיש"דו

מאושר5052.2.2031.1.2136932 02שפ בגרותיש"חד

מכינת חרדים5

:מסלולי חרדיםליאת מייברג

מאושר18/10/20207/17/202036935לחרדים506מדעי הטבעייעודימדעי הטבע

מאושר18/10/20207/17/202036933לחרדים511מדעי החברה והרוחייעודימדעי החברה והרוח

מאושר06/06/202009/10/202013332לחרדים515קדםייעודיקדם מכינה

מאושר50718.10.202022.7.202139938הנדסהייעודיש"חיממכינה אוניברסיטאית61הטכניון2

מאושר50714.3.202131.12.202139938הנדסהייעודיש"חימאילנה לוסטיג

507הנדסהייעודיעתידים
בוגרי תיכון טרם 

גיוס
מאושר18.10.202022.7.202139938

507הנדסהייעודיהישגים להייטק מכינה

תושבי מדינת 
ישראל מהפריפריה 

החברתית 
והגיאוגרפית

מאושר18.10.202022.7.202139938

מאושר1.5.202131.8.202117.5436בעלי בגרות חלקית515הנדסהקדם ייעודיקדם מכינה הישגים להייטק

:מסלולי עולים

מאושר18.10.202022.7.202139938בעלי בגרות זרה509הנדסהייעודיעולים
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מאושר14.3.202131.12.202139938בעלי בגרות זרה509הנדסהייעודיעולים

:מסלולי חרדים

507הנדסהייעודיחרדים טכניון
בעלי תעודת ישיבה 
קטנה וישיבה גדולה

מאושר18.10.202022.7.202139938

507הנדסהייעודיחרדים טכניון
בעלי תעודת ישיבה 
קטנה וישיבה גדולה

מאושר14.3.202131.12.202139938

515הנדסהייעודיקדם חרדים טכניון
בעלי תעודת ישיבה 
קטנה וישיבה גדולה

מאושר1.9.202026.2.202126636

ייעודיש ייעודי לקראת להנדסה"חדמכינה אוניברסיטאית71אוניברסיטת בר אילן3
מדעים מדויקים 

והנדסה
מאושר18/10/2022/7/2129935לא507 10פא

מאושר18/10/2022/7/2129938לא506 10פאמדעי הטבעייעודיש ייעודי מדעי הטבע"חדתהילה מימון

מאושר18/10/2022/7/2129932/34לא511 10פאמדעי החברה והרוחייעודיש ייעודי"חד

מאושר2/5/2131/8/2113432לא515 05פאקדם מכינהקדם מכינהקדם מכינה

:מסלולי חרדים

מאושר3/1/2120/8/2127722חרדי נשים508 01פאמדעי החברה והרוחייעודיש ייעודי ייחודי"חד

מאושר1/11/2031/7/2134922חרדי גברים508 11פאמדעי החברה והרוחייעודיש ייעודי ייחודי"חד

מאושר1/11/2031/7/2133932חרדים508 11פאמדעי החברה והרוחייעודיש ייעודי ייחודי"חד
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פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מאושר2/5/2131/8/2113422חרדי גברים519 05פאהכנה למכינההכנה למכינההכנה למכינה

מאושר1/7/2030/9/209332חרדי גברים519 05פ הכנה למכינההכנה למכינההכנה למכינה

מכינת עולים82

מסלולי עוליםשושנה מידנברג

מאושר02/08/202013/09/202061.532קדם אקדמי

מאושר18/10/202030/07/20219.532מכינה

מכינה'מסלול ב
מדעי ,מדעי הטבע

, מדעי הרוח,החברה
.מדעים מדוייקים

- סוג מסלול
-510ש עולים "חד

שים " לחיימ
בלבד

עולים חדשים 
ותיירים

מאושר03/01/202113/09/20219.532

ייעודימדעים מדוייקים והנדסהמכינה אוניברסיטאית91אוניברסיטת בן גוריון4
, הנדסה

, בריאות,טבע
ר וניהול"מדה

מאושר18.10.202022.07.202139938לא507-09

דפנה מדר
-מדעים מדוייקים והנדסה

הישגים להיי טק
ייעודי

, הנדסה
, בריאות,טבע
ר וניהול"מדה

מאושר18.10.202022.07.202139938לא507-10

- מדעים מדוייקים והנדסה 
(עתודאים)ל "עתידים לצה

ייעודי
, הנדסה

, בריאות,טבע
ר וניהול"מדה

מאושר18.10.202022.07.202139938עתודאים507-11

ייעודימדעי טבע והחים
, בריאות, טבע
ר וניהול"מדה

מאושר18.10.202022.07.202139938לא506-09

הישגים - מדעי  הטבע והחיים 
להיי טק

יעודי
, בריאות, טבע
ר וניהול"מדה

מאושר18.10.202022.07.202139938לא506-10

'מסלול א
מדעי ,מדעי הטבע

, מדעי הרוח,החברה
.מדעים מדוייקים

- סוג מסלול
-510ש עולים "חד

שים " לחיימ
בלבד

עולים חדשים 
ותיירים
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מאושר01.05.202131.08.202117.5432לא515-05ייעודיקדם מכינה

מאושר-13.9.202031.1.2021174.522לא518 08פא בגרותי מדורג08פ מכינה בקמפוס אילת102

מאושר+13.9.202031.1.2021174.522לא514 08פא בגרותיש אינטנסיבי" חד08פ אדווה יוגב

מאושר+13.9.202030.6.202117922לא501 09פא בגרותיש" דו09פ 

מאושר+13.9.202030.6.202117922לא505 09פא בגרותיש" חד09פ 

מאושר+13.9.202015.1.20221713.522לא503 09פא בגרותיש ארוך" חד09עט 

מאושר-14.2.202130.6.2021174.522לא518 01פא בגרותי מדורג01פ 

מאושר+14.2.202130.6.2021174.522לא514 01פא בגרותיש אינטנסיבי" חד01פ 

מאושר+14.2.202115.1.202217922לא501 02פא בגרותיש" דו02פ 

מאושר+14.2.202115.1.202217922לא505 02פא בגרותיש" חד02פ 

מאושר+14.2.202115.6.20221713.522לא503 02פא בגרותיש ארוך" חד02פ 

מאושר18.10.20206.08.202138936לא511 - 10א "תשפמדעי החברה והרוחייעודי(מכינת יום)ש ייעודי "חדמכינה אוניברסיטאית111אוניברסיטת חיפה5

:מסלולי עוליםאיריס פסלר

מאושר18.10.20206.08.202138936עולים509 - 7א "תשפמדעי החברה והרוחייעודיש עולים"חד

ר''מבח:מסלולי חרדים2

ב "ש ייעודי ייחודי מכינת ב"חד
גברים

מאושר18.10.20206.08.202138936חרדים508 - 8א "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

ב "ש ייעודי ייחודי מכינת ב"חד
גברים

מאושר1.12.202014.09.202138936חרדים508 - 1א "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

בנות "ש ייעודי ייחודי "חד
"יעקב

מאושר18.10.20206.08.202138936חרדים508 - 4א "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

מאושר18.10.20206.08.202138936חרדים508 - 11א "תשפמדעי החברה והרוחייעודיש ייעודי ייחודי נשים"חד

מאושר13.9.202024.1.2021194.532לא507 09פאמדעי הטבע/ הנדסה ייעודיש ייעודי  לקראת הנדסה"חדמכינה אוניברסיטאית121אוניברסיטת אריאל6

מאושר3.3.202113.7.2021194.532לא507 03פאמדעי הטבע/ הנדסה ייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חדנווית אוקרייניץ

מאושר14.4.202124.8.2021194.532לא507 05פאמדעי הטבע/ הנדסה ייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חד

ש "מכינה אוניברסטאית חד
ייעודי לקראת הנדסה

מאושר5.11.202030.7.202138932לא507 11פאמדעי הטבע/ הנדסה ייעודי

ש "מכינה אוניברסטאית חד
ייעודי לקראת הנדסה

מאושר18.4.202113.1.202238922לא507 04פאמדעי הטבע/ הנדסה ייעודי

מאושר13.9.202024.1.2021194.522לא510 09פאמדעי הטבערענוןרענון למדעים

מאושר18.10.202022.1.2021153.522לא510 10פאמדעי החברהרענוןרענון למדעי החברה

מאושר3.3.202113.7.2021194.522לא510 03פאמדעי הטבערענוןריענון למדעים

מאושר14.4.202124.8.2021194.522לא510 05פאמדעי הטבערענוןריענון למדעים
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מאושר3.5.202111.8.2021153.532לא510 06פאמדעי החברהרענוןריענון למדעי החברה

ש "מכינה אוניברסטאית חד
ייעודי למדעי החברה

מאושר5.11.202030.7.202138922לא511 11פאמדעי החברהייעודי

ש "מכינה אוניברסטאית חד
ייעודי למדעי החברה

מאושר18.4.202113.1.202238932לא511 04פאהנדסה ומדעי הטבעייעודי

מכינה מוסדית131המרכז האקדמי לב7

:מסלולי חרדיםאסף חן

מאושר11/10/202009/07/202136932 חרדים506 10א "תשפמדעי הטבעייעודי(גברים)ייעודי סיעוד 

מאושר11/10/202009/07/2021369.032חרדיות506 11א  ''תשפמדעי הטבעייעודי(נשים)ייעודי סיעוד 

ייעודיייעודי לקראת הנדסה
מדעים מדויקים 

והנדסה
מאושר11/10/202009/07/2021369.032חרדים507 10א  ''תשפ

מאושר2.08.202030.06.20214211.032חרדים505 08א ''תשפבגרותיייעודי בגרותי

מאושר1.11.202027.01.20225814.532חרדים505 11א ''תשפבגרותיייעודי בגרותי

מאושר1.03.202127.01.20224010.032חרדים505 03א ''תשפבגרותיייעודי בגרותי

קדם ייעודיהכנה למכינה

מדעים מדויקים 

מדעי +והנדסה

הטבע

מאושר13.06.202116.0.2021133.022חרדים 519 06א ''תשפ

ייעודיאלקטרוניקה (חרדיות)ייעודי 
מדעים מדויקים 

והנדסה
מאושר4.07.202026.11.2020184.532חרדיות507 07א ''תשפ

מאושר11/10/202009/07/2021369.032חרדיות506 08א ''תשפמדעי הטבעייעודיסיעוד (חרדיות)ייעודי 

ייעודי מדעים מדוייקים 

(נשים)והנדסה 
ייעודי

מדעים מדויקים 

והנדסה
מאושר11/10/202009/07/2021369.032חרדיות507 11א ''תשפ



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

8
המכללה להנדסה אורט 

בראודה
מכינה מוסדית141

ייעודי להנדסה 

סמסטריאלי
מאושר13.09.202024.01.2021184.532לא507- 9- פאהנדסהייעודי

מאושר01.11.202024.07.202135932לא507- 10- פאהנדסהייעודיייעודי להנדסה שנתיילנה שפיגלמן

מאושר01.02.202129.10.202135932לא507- 2- פאהנדסהייעודיייעודי להנדסה שנתי

ייעודי להנדסה 

סמסטריאלי
מאושר05.04.202113.08.2021184.532לא507- 4- פאהנדסהייעודי

9
- ם "המכללה להנדסה י

עזריאלי
מאושר4.8.202011.10.2020102.530מזרח ירושליםהנדסהייעודי'אולפן רמה א-הכנה למכינה מכינה מוסדית151

הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חדנעמה לינצר
יש כיתות למזרח 

ירושלים
מאושר18.10.202015.7.202134933

מאושר11.4.202113.8.202118424הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חד

מאושר11.5.202113.8.202114324הנדסהרענוןרענון

מאושר6.6.20212.9.202113324הנדסהרענוןרענון

:מסלולי חרדים

מאושר23.8.202021.1.202119540חרדיותהנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חד

10
המכון האקדמי טכנולוגי 

חולון
מכינה מוסדית161

:מסלולי חרדיםשרה בר

ש אוכלוסיות חיילים "חד

 -חרדים מגדוד נצח יהודה 

ט"אושר בתשע

-בגרותי

ש אוכלוסיות "דו

חיילים חרדים 

מגדוד נצח 

אושר - יהודה 

פ          פ "בתש

03 504

מאושר4.3.2031.1.2139932חרדים

ש אוכלוסיות ייחודיות "דו

חיילים חרדים מגדוד נצח 

יהודה

מאושר15.8.2016.6.2139932חרדים504 08פא -בגרותי



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

ש אוכלוסיות ייחודיות "דו

חיילים חרדים מגדוד נצח 

יהודה

מאושר6.11.2015.7.2134832חרדים504 11פא -בגרותי

ש אוכלוסיות ייחודיות "דו

חיילים חרדים מגדוד נצח 

יהודה

מאושר4.3.2131.1.2239932חרדים504 03פא -בגרותי

מכינה מוסדית171המכללה להנדסה אפקה11

איילת עטיה

12
המכללה האקדמית 

הדסה
מאושר51919/07/202022/10/202013322 07פא טבעקדםקדם מכינהמכינה מוסדית181

עפרה רותם
חדש יעודי שנתי טבע 

ומחשבים
מאושר50630/10/202026/08/202135932 10פא טבעיעודי

מאושר51130/10/202026/08/202135932 10פא מדחיעודיחדש ייעודי שנתי חברה

ייעודי טבע ומחשבים סמסטר 

'ב
מאושר50606/04/202126/08/2021184.532 04פא טבעיעודי

מאושר51106/04/202126/08/2021184.532 04פא מדחיעודי' ייעודי חברה סמסטר ב

ש ייעודי שנתי טבע מגזר "חד

ערבי
מאושר13/09/202015/07/202135932מז ירושלים506 09פא טבעיעודי

ש ייעודי שנתי חברה "חד

מגזר ערבי
מאושר13/09/202015/07/202135932מז ירושלים511 09פא מדחיעודי

מאושר50201/12/202029/07/202129730 12פא ל"שנ12(משלי)דוש מתוגבר

:מסלולי חרדים

מאושר01/11/202026/08/202135932חרדים506 11פא טבעיעודי(טו)חדש יעודי מדעי מחשב 

מאושר01/11/202026/08/202135932חרדים508 11פא מדחיעודי(טז)חדש יעודי יחודי חברה 

הכנה למכינה חדש יעודי 

(טז )יחודי חברה 
מאושר05/07/202022/10/202012322חרדים519 07פא מדחקדם

הכנה למכינה חדש יעודי 

(טו)מדעי המחשב
מאושר05/07/202022/10/202012322חרדים519 07פא טבעקדם

לא פתחו מכינה



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מאושר22/01/202108/11/202135932חרדים508 01פא מדחיעודי(יז)חדש יעודי יחודי חברה 

הכנה  למכינה חדש יעודי 

(יז)יחודי חברה 
מאושר22/10/202021/01/202112322חרדיםמדחקדם

מאושר22/01/202108/11/202135932חרדיםטבעיעודי(טז)חדש יעודי מדעי המחשב 

הכנה למכינה חדש יעודי 

(טז)מדעי המחשב 
מאושר22/10/202021/01/202112322חרדיםטבעקדם

מאושר02.02.20208.11.202035932חרדים508 02פ מדחיעודי(טו)חדש יעודי יחודי חברה 

חדש יעודי מדעי הטבע 

(יד)ומחשבים 
מאושר27.01.20208.11.202035932חרדים506 02פ טבעיעודי

הכנה למכינה חדש יעודי 

(יח)יחודי 
מאושר06/06/202103/09/202112322חרדים519 06פא מדחקדם

הכנה למכינה חדש יעודי 

(יז)מדעי המחשב 
מאושר06/06/202103/09/202112322חרדיםטבעקדם

חדש יעודי מדעי הטבע 

ומחשבים
מאושר01/07/202020/11/202017.54.532חרדיות506 07פא טבעיעודי

מאושר01/07/202020/11/202017.54.532חרדיות511 07פא מדחיעודיחדש יעודי יחודי חברה

13
המכללה להנדסה סמי 

שמעון
מאושר21/09/202030/06/2021409.432לא507 11פא הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חדמכינה מוסדית באר שבע191

מאושר17/01/202115/10/2021399.032לא507 01פא הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חדר חיים אטיה"ד

מאושר18/05/202118/02/2022399.232לא507 05פא הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חד



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מאושר21/09/202005/02/2021204.632לא507 09פא הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חד

מאושר17/01/202111/06/2021214.832לא507 03פא הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חד

מאושר18/05/202115/10/2021215.032לא507 07פא הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חד

מאושר07/06/202005/03/2021399.032לא507 05פ הנדסהייעודיש ייעודי לקראת הנדסה"חד

מאושר11/10/202005/02/2021173.922לא510 09פא הנדסהייעודירענון

מאושר31/01/202121/06/2021204.722לא507 03פא הנדסהייעודירענון

מאושר13/06/202115/10/2021184.122לא507 07פא הנדסהייעודירענון

מאושר21/09/202015/01/2021173.922לא519 09פא הנדסהייעודיהכנה למכינה

מאושר17/01/202114/05/2021173.922לא519 03פא הנדסהייעודיהכנה למכינה

מאושר18/05/202101/09/2021153.522לא519 07פא הנדסהייעודיהכנה למכינה

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חדמכינה מוסדית אשדוד202
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר21.09.202030.06.202134932לא507

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חדרות בן חיים
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר21.09.202005.02.2021174.532לא507

מאושר21.09.202015.01.2021133.522לא519קדם ייעודיהכנה למכינה

רענוןש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר11.10.202005.02.2021133.522לא510

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר17.01.202115.10.202134932לא507

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר17.01.202111.06.2021174.532לא507

מאושר17.01.202114.05.2021133.522לא519קדם ייעודיהכנה למכינה

רענוןש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר31.01.202121.06.2021133.522לא510

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר18.05.202118.02.202234932לא507

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר18.05.202115.10.2021174.532לא507

מאושר18.05.202110.09.2021133.522לא519קדם ייעודיהכנה למכינה

רענוןש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר13.06.202115.10.2021133.522לא510

:מסלולי חרדים

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר21.09.202005.02.2021174.532חרדיות- כן 511

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר17.01.202111.06.2021174.532חרדיות- כן 511

ייעודיש יעודי לקראת הנדסה"חד
ייעודי למדעים 

מדויקים והנדסה
מאושר18.05.202115.10.2021174.532חרדיות- כן 511



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

14
המכללה האקדמית 

אשקלון
מאושר06/09/202030/05/202138926לא501- 09פאבגרותיש"דומכינה מוסדית211

מאושר06/09/202030/05/202138926לא505- 09פאבגרותיש"חדיפה שרף

מאושר18/10/202020/07/202138932לא511- 10פאמדעי החברהייעודיייעודי

:מסלולי חרדים

מאושר01/11/202028/01/202113322חרדים- כן 519- 11פאמדעי החברהקדם ייעודיהכנה למכינה

מאושר03/02/202130/09/202134832כן חרדים508- 02פאמדעי החברהייעודיייעודי למגזר החרדי

מכינה מוסדית221המכללה האקדמית ספיר15

חד שלבי

50522/09/202015/06/202136922-32 09פאבגרותי

מאושר

זוהר אביטן

אינטנסיבי

51422/09/202031/01/2021184.522-32 09פאבגרותי

מאושר

מבקשת  - 09פאקדם מכינה ייעודיתקדם מכינה ייעודית

לקבל קוד מסלול

22/09/202031/01/2021184.532בני המגזר הבדואי

מאושר

קדם מכינה ייעודית

51922/09/202031/01/2021184.532 09פאקדם מכינה ייעודית
מאושר

ייחודי לבני המגזר

25/10/202030/07/202136940בני המגזר הבדואי508 10פאמדעי הרוח והחברהייעודי

מאושר

ייעודי רוח וחברה

51125/10/202030/07/202136932 10פאמדעי הרוח והחברהייעודי

מאושר



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

 שנות 12תעודת (ת"תג)דו שלבי מתוגבר 

לימוד

50201/12/202030/07/202132832 12פא

מאושר

184.532לוחמים בדואיםהכנה למכינה(6שחף )הכנה למכינה 
מאושר

מאושר51107/02/202125/10/202136932 02פאמדעי הרוח והחברהייעודיייעודי רוח וחברה

ייחודי לבני המגזר

07/02/202125/10/202136940בני המגזר הבדואי508 02פאמדעי הרוח והחברהייעודי
מאושר

קדם מכינה ייעודית

51907/02/202115/06/2021184.532 02פאקדם מכינה ייעודית

מאושר

מאושר51407/02/202115/06/2021184.522-32 02פאבגרותיאינטנסיבי

חד שלבי

50507/02/202116/01/202236922-32 02פאבגרותי

מאושר

16
המכללה האקדמית גליל 

מערבי
מאושר18/10/202016/07/202139932לא511 - 10פאייעודיש ייעודי"חדמכינה מוסדית231

מאושר18/10/202022/01/202113322לא519 - 10פאקדם ייעודיהכנה למכינהמיכל הלאל

מאושר18/10/202016/07/202139932לא508 - 10פאייעודיש ייעודי"חד

מאושר02/02/202122/10/202139932לא511 - 02פאייעודיש ייעודי ערב"חד

מאושר30/05/202108/10/2021194.532לא511 - 06פאיעוודיש ייעודי"חד

מאושר06/06/202103/09/202113322לא519 - 06פאקדם ייעודיהכנה למכינה

מאושר2.9.202024.1.2021184.526לא510  09פא  הנדסהייעודירענוןמכינה מוסדית241המכללה האקדמית כנרת17

מאושר18.10.202030.7.202128941לא507  10פא הנדסהייעודיחדש יעודי לקראת הנדסהמרון דוקטורי

ש ייעודי למדעי חברה "חד

ורוח
מאושר18.10.202030.7.202128934לא511  10פא מדעי חברה ורוחייעודי

מאושר2.11.202029.1.202112323לא519  11פא קדם ייעודיקדם ייעודי

ש ייעודי למדעי חברה "חד

ורוח
מאושר1.2.202130.9.202126837לא511  02פא מדעי חברה ורוחייעודי

מאושר2.5.202117.9.2021184.526לא510  05פא הנדסהייעודירענון

מאושר14.6.202117.9.202112323לא519  06פא קדם ייעודיקדם ייעודי



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מאושר04/08/202029/10/202013323לא519קדם ייעודיהכנה למכינהמכינה מוסדית251המכללה האקדמית צפת18

מאושר03/01/202129/04/2021173.522לא519קדם ייעודיהכנה למכינהמירי פורת

מאושר01/11/202031/07/202132932לא511רוח וחברהייעודימכינה יעודית

מאושר03/01/202131/07/202128732ל" שנ12משלימי (ת"תג)י "משלש מתוגבר"דו

מאושר03/01/202127/05/202120510אנשי קבע518בגרותימדורג

09/2020א "תשפמכינה מוסדית261המכללה האקדמית תל חי19
ייעודית למדעי 

החברה והרוח

ייעודי למדעי 

החברה והרוח
מאושר440804434430932לא511

קדם מכינהא"תשפעמר עבדאללה
מכינה ייעודית 

למדעי החברה 
מאושר441174420813324לא519

א"תשפ
ייעודית למדעי 

החברה והרוח

ייעודי למדעי 

החברה והרוח
מאושר442104448130932לא511

20
המכללה האקדמית עמק 

יזרעאל
מאושר51118.10.202015.7.202130932 10פארוח וחברהיעודיש"חדמכינה מוסדית271

מאושר51114.02.202115.9.202128734 02פארוח וחברהיעודיש"חדהדס בר און

מאושר51901.09.202015.1.2021144.522 09פאקדם יעודיהכנה למכינה

מאושר51901.03.202115.7.2021144.522 03פאקדם יעודיהכנה למכינה

מאושר51902.05.202115.9.2021144.522 05פאקדם יעודיהכנה למכינה

ייעודיייעודית להנדסהמכינה מוסדית281המרכז האקדמי רופין21
מדעים מדוייקים 

והנדסה
מאושר18/10/202015/07/202138935לא507

מאושר18/10/202015/07/202138933לא511מדעי החברהייעודיייעודית למדעי החברהארז פליר

קדם ייעודיהכנה למכינה

מדעים מדוייקים 

מדעי + והנדסה

החברה

מאושר06/06/202125/08/202112322לא519

מאושר29/11/202031/4/21184.532חרדים51502ח "עייעודיש ייעודי"חדמכינה חרדית291בצלאל22

מאושר30/05/202002/09/202014.53.540חרדים52006ח"עייעודיש ייעודי"חדרבקה ורדי



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

23
א "המכללה האקדמית ת

יפו
301

מכינה ייחודית לחברה 

הערבית
511מדעי חברהייעודיייעודי למדעי חברה

לבני החברה 

הערבית
מאושר06.12.202030.09.202126932

למיא סאוואלחי
כלכלה , ייעודי לדעי המחשב

וניהול ומערכות מידע
506מדעים מדויקיםייעודי

לבני החברה 

הערבית
מאושר06.12.202030.09.202126932

24
המכללה האקדמית 

אחווה
מאושר16.09.2016.06.2138922לא504פא בגרותיש"דומכינה מוסדית311

מאושר16.09.2028.01.2256.713.522לא503 09פאבגרותיש ארוך"חדורד מאור

מאושר16.09.2016.06.2138922לא505 09פאבגרותיש"חד

מאושר16.09.2028.01.21194.522לא514 09פאבגרותיש אינטנסיבי"חד

מאושר16.09.2028.01.21194.521לא518 09פאבגרותימדורג

מאושר25.10.2025.07.2138932לא511 10פאחינוךייעודימכינה ייעודית לחינוך

מאושר07.05.2119.09.21194.532לא506 10פאמדעיםייעודימכינה ייעודית למדעים

מאושר25.10.2010.03.21194.532לא511 09פאפסיכולוגיהייעודימכינה ייעודית לפסיכולוגיה

מכינה ייעודית לחינוך מגזר 

בדואי
מאושר10.11.2010.08.2138932כן511 11פאחינוךייעודי

מאושר07.02.2128.01.2138922לא501 02פאבגרותי*ש "דו

מאושר07.02.2116.06.2256.713.522לא503 02פאבגרותי*ש ארוך "חד



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מאושר07.02.2128.01.2238922לא505 02פאבגרותי*ש "חד

מאושר07.02.2116.06.21194.522לא514 02פאבגרותיש אינטנסיבי"חד

מאושר07.02.2116.06.21194.521לא518 02פאבגרותימדורג

מאושר08.03.2108.11.2134836לא511 02פאחינוךייעודימכינה ייעודית לחינוך

מכינה ייעודית לחינוך מגזר 

בדואי
מאושר08.03.2108.11.2134836כן511 02פאחינוךייעודי

מאושר08.03.2123.07.21194.532לא511 03פאפסיכולוגיהייעודימכינה ייעודית לפסיכולוגיה

ייעודית שנתית11תשף מכינה מוסדית321המכללה האקדמית אוהלו25
מדעי החברה 

והרוח
מאושר18.10.2001.08.2141932לא511

10תשף קרן פרידמן
ייעודית 

מקוצרת

מדעי החברה 

והרוח
מאושר18.10.2005.03.21204.532לא511

ייעודית שנתית01תשף 
מדעי החברה 

והרוח
מאושר03.01.2103.10.2140932לא511

04תשף 
ייעודית 

מקוצרת

מדעי החברה 

והרוח
מאושר03.03.2115.07.21204.532לא511

ייעודית שנתית05תשף 
מדעי החברה 

והרוח
מאושר30.05.2101.03.2240932לא511

06תשף 
ייעודית 

מקוצרת

מדעי החברה 

והרוח
מאושר30.05.2114.10.21214.532לא511

ומעלה 50511/10/202011/07/202136922בגרותיש"חדמכינה מוסדית331מכללת אמונה26
מאושר

מדעי החברה יעודיש יעודי"חדנילי קורן

והרוח

מאושר932ל"כנל"כנל"כנ511

ש אוכלוסיות "חד

מיוחדות

932ל"כנל"כנל"כנלקויות למידה512בגרותי
מאושר

מאושרומעלה 922ל"כנל"כנל"כנ510בגרותיש"דו

932ל"כנל"כנל"כנלקויות למידה504בגרותיש אוכלוסיות מיוחדות"דו
מאושר

מאושר21פחות מ9ל"כנל"כנל"כנ518בגרותימדורג

מדעי החברה יעודיש יעודי"חד

והרוח

מאושר14/02/2021184.532ל"כנ511



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מאושר51125/10/202015/08/202134932הכשרה להוראהש ייעודי"חד10/2019פ "תשמכינה מוסדית341המכללה האקדמית גורדון27

מאושר51106/01/202115/10/202134932הכשרה להוראהש ייעודי"חד01/2020פ "תשלי טל

ייעודיש ייעודי"חדמכינה מוסדית351מכללת דוד ילין28
מדעי הרוח 

והחברה
מאושר18/10/202023/07/202130932לא511

ייעודיש ייעודי סמסטריאלי"חדענת דביר
מדעי הרוח 

והחברה
מאושר18/10/202023/02/2021154.532לא511

ייעודיש ייעודי סמסטריאלי"חד
מדעי הרוח 

והחברה
לא511

01/03/202123/07/2021
מאושר154.532

512בגרותיש ייחודי לוחמים"חד
לוחמים , כן 

ותומכי לחימה
מאושר10340

519קדם ייעודיהכנה למכינה
דוברי ערבית 

(גם)
מאושר27/06/202101/10/202110332

29
המכללה האקדמית 

בוינגייט
מאושר18.10.2018.7.2136932לא511חינוך גופניייעודי10פ "ש ייעודי תש"חדמכינה מוסדית361

מאושר13.9.2013.6.2136922לא501בגרותי09פ "ש תש"דור אורלי קיים"ד

מאושר13.9.2013.6.2136932לא502בגרותי09פ "ש מתוגבר תש"דו

פ "ש מתוגבר תש"חד

09
מאושר13.9.2021.1.225413.522לא513בגרותי

מאושר13.9.2013.6.2136922לא505בגרותי09פ "ש תש"חד

מאושר13.9.2021.1.225413.522לא503בגרותי09פ "ש ארוך תש"חד



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

פ "ש אינטנסיבי תש"חד

09
מאושר13.9.2021.1.21184.522לא514בגרותי

מאושר21עד 13.9.2013.6.21369לא518בגרותי09פ "מדורג שנתי תש

מדורג סמסטריאלי 

08פ "תש
מאושר21עד 13.9.2021.1.21184.5לא518בגרותי

מאושר1.2.2121.1.2236922לא501בגרותי02פ "ש תש"דו

מאושר1.2.2121.1.2236932לא502בגרותי02פ "ש מתוגבר תש"דו

מאושר1.2.2121.1.2236922לא505בגרותי02פ "ש תש"חד

פ "ש אינטנסיבי תש"חד

02
מאושר1.2.2113.6.21184.522לא514בגרותי

מאושר1.2.2116.6.225413.522לא503בגרותי02פ "ש ארוך תש"חד

פ "ש מתוגבר תש"חד

02
מאושר1.2.2116.6.225413.522לא513בגרותי

מדורג סמסטריאלי 

02פ "תש
מאושר21עד 1.2.2113.6.21184.5לא518בגרותי

מאושר3.1.2116.9.2136932לא511חינוך גופניייעודיש ייעודי שנתי"חד

מאושר18/10/202015/07/202130932לא511 10פא הוראהייעודיש ייעודי להוראה"חדמכינה מוסדית371מכללת לוינסקי לחינוך30

מאושר06/09/202015/06/202136932לא502 09פא בגרותיש מתוגבר"דומשה אבלו

מאושר06/09/202015/06/202136924לא501 09פא בגרותיש"דו

מאושר06/09/202015/01/20225413.524לא503 09פא בגרותיש ארוך"חד

מאושר06/09/202015/01/20225413.524לא513 09פא בגרותיש מתוגבר"חד

מאושר06/09/202015/06/202136924לא505 09פא בגרותיש"חד

מאושר06/09/202015/01/2021184.524לא514 09פא בגרותיש אינטנסיבי"חד

מאושר06/09/202015/01/2021184.518לא518 09פא בגרותימדורג

מאושר07/02/202115/01/202236932לא502 02פא בגרותיש מתוגבר"דו

מאושר07/02/202115/01/202236924לא501 02פא בגרותיש"דו

מאושר07/02/202115/06/20225413.524לא503 02פא בגרותיש ארוך"חד

מאושר07/02/202115/06/20225413.524לא513 02פא בגרותיש מתוגבר"חד

מאושר07/02/202115/01/202236924לא505 02פא בגרותיש"חד

מאושר07/02/202115/06/2021184.524לא514 02פא בגרותיש אינטנסיבי"חד

מאושר07/02/202115/06/2021184.518לא518 02פא בגרותימדורג



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

קדם ייעודיהכנה למכינהמכינה מוסדית381מכללת סכנין31
מדעי רוח 

וחברה
מאושר1.8.202031.10.202013326ערבית519 08פא

קדם ייעודיהכנה למכינהר יאסר עוואד"ד
מדעי רוח 

וחברה
מאושר1.9.202030.11.202013326ערבית519 09פא

קדם ייעודיהכנה למכינה
מדעי רוח 

וחברה
מאושר1.10.202031.12.202013326ערבית519 10פא

ייעודיש ייעודי ייחודי"חד
מדעי רוח 

וחברה
מאושר1.10.202015.7.202136936ערבית508 10פא

ייעודיש ייעודי ייחודי"חד
מדעי רוח 

וחברה
מאושר1.11.202015.8.202136936ערבית508 11פא

ייעודיש ייעודי ייחודי"חד
מדעי רוח 

וחברה
מאושר1.12.202015.9.202136936ערבית508 12פא

ייעודיש ייעודי ייחודי"חד
מדעי רוח 

וחברה
מאושר1.1.202115.10.202136936ערבית508 01פא

מאושר01.09.202031.05.202139922-31לא501  09פא בגרותיש"דומכינה מוסדית391מכללת קיי32
מאושר01.09.202031.05.202139932לא502 09פא בגרותיש מתוגבר"דויוספה אנטלר

מאושר01.09.202016.01.202258.513.522-31לא503 09פא בגרותיש ארוך"חד

מאושר01.09.202031.05.202139922-31לא505 09פא בגרותיש"חד

מאושר01.09.202016.01.202258.513.522-31לא513 09פא בגרותיש מתוגבר"חד

מאושר01.09.202015.01.202119.54.522-31לא514 09פא בגרותיש אינטנסיבי"חד

מאושר01.09.202015.01.202119.54.54-21לא518 09פא בגרותימדורג

מאושר18.10.202018.07.202139932לא511 10פא הוראהייעודיש ייעודי"חד

מאושר01.02.202116.01.202239922-31לא501 02פא בגרותיש"דו

מאושר01.02.202116.01.202239922-31לא502 02פאבגרותיש מתוגבר"דו

מאושר01.02.202131.5.202258.513.522-31לא503 02פא בגרותיש ארוך"חד

מאושר01.02.202116.01.202239922-31לא505 02פא בגרותיש"חד

מאושר01.02.202131.05.202258.513.522-31לא513 02פא בגרותיש מתוגבר"חד

מאושר01.02.202115.06.202119.54.522-31לא514 02פא בגרותיש אינטנסיבי"חד

מאושר01.02.202115.06.202119.54.54-21לא518 02פא בגרותימדורג

מאושר18.10.202031.7.202136932מגזר ערבי508מדעי חברה והרוחייעידיש ייעודי ייחודי"חדמכינה מוסדית401מכללת אלקסאמי33

מאושר18.10.202031.7.202136932מגזר ערבי511מדעי חברה והרוחייעודיש ייעודי"חדר סמיר כתאני"ד

מאושר25/10/202012/02/202115.7143432לא511 10פא רוח וחברהייעודיחדש יעודימכינה מוסדית411הקריה האקדמית אונו34
מאושר14/02/202125/06/202118.7143532לא511 02פא רוח וחברהייעודיחדש יעודיר אילן רחימי"ד

מאושר27/06/202122/10/202116.7143532לא511 06פא רוח וחברהייעודיחדש יעודי



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מכינה באור יהודה42
קדם מכינה ייעודית 

למדעי הרוח והחברה
מאושר27/06/202023/10/2020174.222חרדים- כן 519 06פא רוח וחברהקדם

מאושר25/10/202025/06/2021358.722חרדים- כן 508 10פא ס"מנהעייעודיחדש יעודיר אילן רחימי"ד

מאושר25/10/202025/06/2021358.722חרדים- כן 508 11פא משפטיםייעודיחדש יעודי

קדם מכינה ייעודית 

למדעי הרוח והחברה
מאושר25/10/202012/02/2021163.922חרדים- כן 519 10פא רוח וחברהקדם

מאושר14/02/202122/10/2021368.922חרדים- כן 508 02פא ס"מנהעייעודיחדש יעודי

מאושר14/02/202122/10/2021368.922חרדים- כן 508 03פא משפטיםייעודיחדש יעודי

קדם מכינה ייעודית 

למדעי הרוח והחברה
מאושר14/02/202125/06/2021194.722חרדים- כן 519 02פא רוח וחברהקדם

:מסלולי חרדיםחרדית בירושלים43

ר אילן רחימי"ד
קדם מכינה ייעודית 

למדעי הרוח והחברה
מאושר27/06/202023/10/202016.94.222חרדים- כן 519 06פא רוח וחברהקדם

מאושר25/10/202025/06/202134.78.722חרדים- כן 508 10פא ס"מנהעייעודיחדש יעודי

מאושר25/10/202025/06/202134.78.722חרדים- כן 508 11פא משפטיםייעודיחדש יעודי
קדם מכינה ייעודית 

למדעי הרוח והחברה
מאושר25/10/202012/02/202115.73.922חרדים- כן 519 10פא רוח וחברהקדם

מאושר14/02/202122/10/202135.78.922חרדים- כן 508 02פא ס"מנהעייעודיחדש יעודי

מאושר14/02/202122/10/202135.78.922חרדים- כן 508 03פא משפטיםייעודיחדש יעודי

קדם מכינה ייעודית 

למדעי הרוח והחברה
מאושר14/02/202125/06/202118.74.722חרדים- כן 519 02פא רוח וחברהקדם

35
המכללה למינהל המסלול 

האקדמי
מאושר10/10/202019/02/2021184.532------510 10פא מדעי החברה והרוחייעודיחדש ייעודימכינה מוסדית44

מאושר10/10/202030/06/202117932------511 10פא מדעי החברה והרוחייעודיחדש ייעודיצ"קמפוס רשל

מנהלת , נועה לביא

פרויקטים
 מאושר01/12/202029/01/20218212.5------510 12פא רענון מתמטיקהרענוןרענון

מאושר06/06/202122/10/2021184.532------511 06פא מדעי החברה והרוחייעודיחדש ייעודיאין מנהל מכינה



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מאושר06/06/202130/07/20218212.5------510 06פא רענון מתמטיקהרענוןרענון

מאושר19/07/202117/09/20218212.5------510 07פא רענון מתמטיקהרענוןרענון

חרדים- קמפוס בני ברק 

:מסלולי חרדים
ייעודיחדש ייעודי

מדעי החברה 

והרוח
511 09פא 

המכינה מיועדת 

לנשים
מאושר18/10/202019/02/2021##############32

קדםהכנה למכינה
מדעי החברה 

והרוח
519 10פא 

הכנה למכינה 

גברים
מאושר18/10/202015/01/2021##############23

ייעודיחדש יעודי ייחודי
מדעי החברה 

והרוח
508 01פא 

מכינה ארוכה 

גברים
מאושר24/01/202122/10/2021##############23

36
המרכז האקדמי שערי 

משפט
מאושר6.2.2021144.532 21.9.2020לא511חברה ורוחייעודיייעודי קצר בוקרמכינה מוסדית45

מאושר17.8.20201.2.2021195.524לא508חברה ורוחייעודיייעודי קצר ערבשמרית אפרים

מאושר10.5.202124.9.2021144.532לא511חברה ורוחייעודיייעודי קצר בוקר

מאושר5.4.202120.8.2021195.524לא508חברה ורוחייעודיייעודי קצר ערב

מאושר19.7.2012.10.2012337לא511חברה ורוחייעודיייעודי קיץייעודי קיץ

מכינה מוסדית461המכללה האקדמית נתניה37
ייעודי כלכלה 

סמסטריאלי
ייעודי

חברה עם רמה 

מתמטית גבוהה 

יותר שמתאימה 

ניהול ,למנהל עסקים

, מערכות מידע

ב"ביטוח וכיו

מאושר25/10/202004/03/2021184.532לא511- 07/פא

מאושר25/10/202004/03/2021184.532לא511- 08/פאחברהייעודיייעודי חברה סמסטריאלירוית זיקריכ"סה

ייעודיייעודי כלכלה שנתי

חברה עם רמה 

מתמטית גבוהה 

יותר שמתאימה 

ניהול ,למנהל עסקים

, מערכות מידע

ב"ביטוח וכיו

מאושר25/10/202022/07/202136932לא511- 10/פא



מספר 
המוסדו

ת
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
, ייעודי)סוג מסלול 

קדם ייעודי או 
(בגרותי

* תחום המסלול
רלבנטי רק )

(למסלולים ייעודיים
קוד מסלול

' האם מיועד לאוכ
אם כן ** - ייחודית

('לאיזו אוכ)

מועד תחילת המסלול 
פ"בתש

מועד סיום 
פ"המסלול בתש

מספר 
שבועות 
המסלול

מספר 
חודשי 
המסלול

מספר 
ש"ש

לא מאושר/ מאושר

מאושר25/10/202022/07/202136932לא511- 11/ פאחברהייעודיייעודי חברה שנתי

ייעודי כלכלה 

סמסטריאלי
ייעודי

חברה עם רמה 

מתמטית גבוהה 

יותר שמתאימה 

ניהול ,למנהל עסקים

, מערכות מידע

ב"ביטוח וכיו

מאושר07/03/202122/07/2021184.532לא511- 02/ פא

מאושר07/03/202122/07/2021184.532לא511- 03/ פאחברהייעודיייעודי חברה סמסטריאלי


