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1האוניברסיטה העברית1
- האוניברסיטה העברית 

מכינה אוניברסיטאית
6.6.20224.9.2022133.532חסרי בגרות515קדם ייעודיקדם מכינה

מן'ליטל תורג
ייעודי סמסטריאלי במדעי 

החברה והרוח
514קרימינולוגיהיעודי

צוערי משטרה במסלול 
לתואר בוגר 

בקרימינולוגיה
30.1.2227.5.2217436

ייעודי שנתי במדעי הטבע 
והחיים

ייעודי
הנדסה , מדעי הטבע
מקצועות , ומדעי המחשב

חקלאות, הבריאות
10.10.202115.7.202239939לא506

מסלול ייעודי שנתי מדעי 
החברה והרוח

ייעודי
, מדעי הרוח והחברה

עבודה , משפטים
סוציאלית

10.10.202115.7.202239938לא511

1.9.2131.5.2243.0010.0032.00לקויי ראייה504בגרותיש"דומכינת לקויי ראיה2

1.9.2131.5.22431032לקויי ראייה512בגרותיש"חדעודד גבע

קדם ייעודי קדם ייעודימכינת עולים3
08פא 
515קוד 

03/08/202103/10/20219232מזרח ירושלים

לובה גליקין
 ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
מדעי החברה והרוחייעודי

10פא  
509קוד 

10/10/202109/07/202236932מזרח ירושלים

 ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

מדעי הטבע והחייםייעודי
10פא  
509קוד 

10/10/202109/07/202236932מזרח ירושלים

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

ייעודי
הנדסה ומדעיים 

מדוייקים
10פא  
509קוד 

10/10/202109/07/202236932מזרח ירושלים

:מסלולי עולים

03/08/202103/10/20219232עוליםא.מקדם ייעודיאולפן קיץ עברית- קדם מכינה

03/08/202109/07/202236932עוליםא.ממדעי החברה והרוחייעודיייעודי שנתי

10/10/202109/07/202236932עוליםא.ממדעי הטבע והחייםייעודיייעודי שנתי

ייעודיייעודי שנתי
הנדסה ומדעיים 

מדוייקים
10/10/202109/07/202236932עוליםא.מ

5011.10.2115.7.2236932 10פב בגרותיש"דומכינת בוגרים4

5021.10.2115.7.2236932 10פב בגרותיש מתוגבר"דודקר שמשון

5051.10.2115.7.2236932 10פב בגרותיש"חד

5031.10.2131.1.235413.532 10פב בגרותיש ארוך"חד

5131.10.2131.1.235413.532 10פב בגרותיש מתוגבר"חד

ב''מוסדות ומסלולים תשפ, פירוט מכינות
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(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
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5141.10.2131.1.22184.532 10פב בגרותיאינטנסיבי

5181.10.2131.1.22184.56-12 10פב בגרותימדורג

ש אוכלסיות יחודיות"חד
(לקויות למידה)

1.10.2115.7.2236932לקויות למידה512 10פב בגרותי

ש אוכלסיות יחודיות"דו
(לקויות למידה)

1.10.2115.7.2236932לקויות למידה504 10פב בגרותי

5011.2.2231.1.2336932 02פב בגרותיש"דו

5021.2.2231.1.2336932 02פב בגרותיש מתוגבר"דו

5051.2.2231.1.2336932 02פב בגרותיש"חד

5131.2.2230.6.235413.532 02פב בגרותיש מתוגבר"חד

5181.2.2230.6.22184.56-12 02פב בגרותימדורג

5011.3.2131.1.2236932 02פא בגרותיש"דו

50515.2.2131.1.2236932 02פא בגרותיש"חד

10/10/202110/07/202236935לחרדים506מדעי הטבעייעודיייעודי שנתי מדעי הטבעמכינת חרדים5

ליאת מייברג
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
10/10/202110/07/202236933לחרדים511מדעי החברה והרוחייעודי

13/06/202212/09/202213332לחרדים515קדםייעודיקדם ייעודי

50717.10.215.8.2239938הנדסהייעודיייעודי שנתי הנדסהמכינה אוניברסיטאית61הטכניון2

50713.3.2231.12.2239938הנדסהייעודיייעודי שנתי הנדסהאילנה לוסטיג

507הנדסהייעודיייעודי שנתי הנדסה
בוגרי תיכון - עתידים 

טרם גיוס
17.10.215.8.2239938

507הנדסהייעודיייעודי שנתי הנדסה

תושבי - הישגים להייטק 
מדינת ישראל 

מהפריפריה החברתית 
והגיאוגרפית

17.10.215.8.2239938

1.5.202215.9.2217.5436בעלי בגרות חלקית515הנדסהקדם ייעודיקדם מכינה

:מסלולי עולים

17.10.215.8.2239938בעלי בגרות זרה- עולים 509הנדסהייעודיייעודי שנתי הנדסה
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ב''המסלול בתשפ
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המסלול
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13.3.2231.12.2239938בעלי בגרות זרה- עולים 509הנדסהייעודיייעודי שנתי הנדסה

:מסלולי חרדים

507הנדסהייעודיייעודי שנתי הנדסה
בעלי תעודת - חרדים 

ישיבה קטנה וישיבה 
גדולה

17.10.215.8.2239938

515קדם ייעודיקדם ייעודי
בעלי תעודת - חרדים 

ישיבה קטנה וישיבה 
גדולה

1.3.2215.9.2226636

מכינה אוניברסיטאית71אוניברסיטת בר אילן3
ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 

מדוייקים
10/10/202115/07/202229935לא507 10פבמדעים מדויקים והנדסהייעודי

10/10/202115/07/202229938לא506 10פבמדעי הטבעייעודיייעדוי שנתי טבע ומדעי החייםתהילה מימון

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10/10/202115/07/202229932לא511 10פבמדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10/10/202115/07/202229934לא511 10פבמדעי החברה והרוחייעודי

15/05/202215/09/202213432לא515 05פבקדם ייעודיקדם ייעודי

:מסלולי חרדים

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10/10/202115/07/202233932חרדי גברים508 10פבמדעי החברה והרוחייעודי

15/05/202215/09/202213422חרדי גברים519 05פבקדם ייעודיקדם ייעודי

15.7.2131.8.2161.532עולים חדשים ותיירים510קדם ייעודיאולפן קיץ- קדם ייעודי מכינת עולים82

שושנה מידנברג
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
10.10.2131.7.22עולים חדשים ותיירים510מדעי החברה והרוחייעודי

 לא כולל חופשת) 29
(סמסטר ופסח

9.532
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10.10.2131.7.22עולים חדשים ותיירים510מדעי הטבעייעודיייעודי שנתי מדעי הטבע
 לא כולל חופשת) 29

(סמסטר ופסח
9.532

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדוייקם

10.10.2131.7.22עולים חדשים ותיירים510הנדסה ומדעיים מדויקיםייעודי
 לא כולל חופשת) 29

(סמסטר ופסח
9.532

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

2.1.2215.9.22עולים חדשים ותיירים510מדעי החברה והרוחייעודי
 לא כולל חופשת) 29

(סמסטר ופסח
9.532

2.1.2215.9.22עולים חדשים ותיירים510מדעי הטבעייעודיייעודי שנתי מדעי הטבע
 לא כולל חופשת) 29

(סמסטר ופסח
9.532

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדוייקם

2.1.2215.9.22עולים חדשים ותיירים510הנדסה ומדעיים מדויקיםייעודי
 לא כולל חופשת) 29

(סמסטר ופסח
9.532

מכינה אוניברסיטאית91אוניברסיטת בן גוריון4
ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 

מדויקים
ייעודי

, בריאות,טבע, הנדסה
ר וניהול"מדה

17.10.202117.07.202239938לא507-09

דפנה מדר
ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 

מדויקים
ייעודי

, בריאות,טבע, הנדסה
ר וניהול"מדה

17.10.202117.07.202239938הישיגים להיי טק507-10

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

ייעודי
, בריאות,טבע, הנדסה

ר וניהול"מדה
17.10.202117.07.202239938עתודאים507-11

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

ייעודי
ר "מדה, בריאות, טבע

וניהול
17.10.202117.10.202239938לא506-09

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

יעודי
ר "מדה, בריאות, טבע

וניהול
17.10.202117.10.202239938הישיגים להיי טק506-10

01.05.202231.08.202217.5432הישיגים להיי טק515-05קדם ייעודיקדם מכינה

01.05.202231.08.202217.5432לא515-05קדם ייעודיקדם מכינה

-12.09.2131.01.22174.522לא518 08פב בגרותי מדורג08פ מכינה בקמפוס אילת102

+12.09.2131.01.22174.522לא514 08פב בגרותיש אינטנסיבי" חד08פ אדווה יוגב

+12.09.2130.06.2217922לא501 09פב בגרותיש" דו09פ 

+12.09.2130.06.2217922לא505 09פב בגרותיש" חד09פ 

+12.09.2115.01.231713.522לא503 09פב בגרותיש ארוך" חד09עט 

-20.02.2230.06.22174.522לא518 01פב בגרותי מדורג01פ 

+20.02.2230.06.22174.522לא514 01פב בגרותיש אינטנסיבי" חד01פ 

+20.02.2215.01.2317922לא501 02פב בגרותיש" דו02פ 

+20.02.2215.01.2317922לא505 02פב בגרותיש" חד02פ 

+20.02.2230.06.231713.522לא503 02פב בגרותיש ארוך" חד02פ 
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מכינה אוניברסיטאית111אוניברסיטת חיפה5
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
10.10.2129.07.2238936לא511 - 10א "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

:מסלולי עוליםאיריס פסלר

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10.10.2129.07.2238936עולים509 - 7א "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

:מסלולי חרדים2

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10.10.2129.07.2238936חרדים גברים508ב "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

03.01.2227.10.2238936חרדים גברים508ב "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10.10.2129.07.2238936חרדיות נשים508ב  "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10.10.2129.07.2238936חרדיות נשים508ב "תשפמדעי החברה והרוחייעודי

מכינה אוניברסיטאית121אוניברסיטת אריאל6
ייעודי סמסטריאלי הנדסה 

ומדעיים מדויקים
02/09/202114/01/2022194.532לא507 09פבהנדסהייעודי

נווית אוקרייניץ
ייעודי סמסטריאלי הנדסה 

ומדעיים מדויקים
06/03/202215/07/2022194.532לא507 03פבהנדסהייעודי

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

10/04/202231/08/2022194.532לא507 04פבהנדסהייעודי

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

17/10/202118/07/202238932לא507 10פבהנדסהייעודי

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

06/02/202231/10/202238932לא507 02פבהנדסהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

17/10/202118/07/202238932לא511 10פבמדעי החברהייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה  והרוח

05/09/202114/01/2022194.532לא511 09פבמדעי החברהייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה  והרוח

10/04/202231/08/2022194.532לא511 04פבמדעי החברהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

06/02/202231/10/202238932לא511 02פבמדעי החברהייעודי

13/10/202113/01/202213332לא515 10פב קדם ייעודיייעודיקדם ייעודי

02/06/202228/08/202213332לא515 06פב קדם ייעודיייעודיקדם ייעודי

01/11/202131/01/202213332כן515 11פב קדם ייעודיייעודיקדם ייעודי

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

01/03/202209/01/202338932כן507 01פבהנדסהייעודי

מכינה מוסדית131המרכז האקדמי לב7
ייעודי שנתי מדעי הטבע 

והחיים
10/10/202109/07/202236932 חרדים506 10ב "תשפמדעי הטבעייעודי

אסף חן
ייעודי שנתי מדעי הטבע 

והחיים
10/10/202109/07/202236932חרדיות506 11ב ''תשפמדעי הטבעייעודי

ייעודי שנתי מדעיים מדויקים 
והנדסה

10/10/202109/07/202236932חרדים507 10ב  ''תשפמדעים מדויקים והנדסהייעודי
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שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

02/08/202130/06/20224211.032חרדים505 08ב ''תשפבגרותיבגרותי

01/11/202127/02/20235814.532חרדים505 11ב ''תשפבגרותיבגרותי

01/03/202227/02/20234011.032חרדים505 03ב ''תשפבגרותיבגרותי

19/06/202215/09/2022133.022חרדים519 06ב ''תשפקדם ייעודיקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

ייעודי
מדעים מדויקים והנדסה 

אלקטרוניקה- 
04/07/202126/11/2021184.532חרדיות507 07ב ''תשפ

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

10/10/202109/07/2022369.032חרדיות506 08ב ''תשפסיעוד- מדעי הטבע ייעודי

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

10/10/202109/07/2022369.032חרדיות507 11ב ''תשפמדעים מדויקים והנדסהייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
הטבע והחיים

04/07/202126/11/2021364.532חרדיות506  12ב  "תשפמדעי הטבעייעודי

ייעודי שנתי מדעים מדוייקים 
והנדסה

10/10/202109/07/2022369.032חרדים507 12ב "תשפמדעים מדוייקים והנדסהייעודי

19/06/202215/09/2022133.022חרדים519 07תשפב קדם ייעודיקדם ייעודי

8
המכללה להנדסה אורט 

בראודה
מכינה מוסדית141

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
29.08.202114.01.2022184.532לא507- 9- פבהנדסהייעודיומדעיים מדויקים 

ילנה שפיגלמן

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
01.11.202123.07.202235932לא507- 10- פבהנדסהייעודימדויקים 

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
01.02.202227.10.202235932לא507- 2- פבהנדסהייעודימדויקים 

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
03.04.202213.08.2022184.532לא507- 4- פבהנדסהייעודיומדעיים מדויקים 

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
29.08.202114.01.2022184.542לא507 - 9- פבהנדסהייעודיומדעיים מדויקים 



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
03.04.202213.08.2022184.542לא507 - 4- פבהנדסהייעודיומדעיים מדויקים 

9
- ם "המכללה להנדסה י

עזריאלי
4.8.214.10.2110230מזרח ירושלים519 8פא הנדסהייעודי'אולפן רמה א-קדם ייעודי מכינה מוסדית151

נעמה לינצר
ייעודי שנתי להנדסה ומדעיים 

מדויקים
507 10פב הנדסהייעודי

יש כיתות למזרח 
ירושלים

10.10.217.7.2238933

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

50710.4.2231.8.22204.524 4פב הנדסהייעודי

5101.6.2231.8.2214324 6פב הנדסהרענוןרענון

:מסלולי חרדים

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

8.8.2131.12.21174.540חרדיות507 8פב הנדסהייעודי

10
המכון האקדמי 
טכנולוגי חולון

504 03פא -בגרותיש''דומכינה מוסדית161
גדוד - חיילים חרדים 

נצח יהודה
4.3.2131.1.2239932

504 08פב -בגרותיש''דושרה בר
גדוד - חיילים חרדים 

נצח יהודה
15.8.2116.6.2239932

504 11פב -בגרותיש''דו
גדוד - חיילים חרדים 

נצח יהודה
5.11.2115.7.2234832

504 03פב -בגרותיש''דו
גדוד - חיילים חרדים 

נצח יהודה
4.3.2231.1.2339932

12
המכללה האקדמית 

הדסה
51925/07/202108/11/202113322 08פב טבעקדם ייעודיקדם ייעודימכינה מוסדית181

עפרה רותם
ייעודי שנתי מדעי הטבע 

והחיים
50628/11/202108/09/202235932 11פב טבעיעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

51128/11/202108/09/202235932 11פב מדחיעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
הטבע והחיים

50626/04/202208/09/2022184.532 04פב טבעיעודי

 ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

51126/04/202208/09/2022184.532 04פב מדחיעודי

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

17/10/202125/07/202235932מז ירושלים506 10פב טבעיעודי



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

17/10/202125/07/202235932מז ירושלים511 10פב מדחיעודי

:מסלולי חרדים

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

01/11/202026/08/202135932חרדים506 11פא טבעיעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

01/11/202026/08/202135932חרדים508 11פא מדחיעודי

06/06/202103/09/202112322חרדים519 06פא מדחקדםקדם ייעודי

06/06/202103/09/202112322חרדים519 07פא טבעקדםקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

21/01/202210/11/202235932חרדים508 01פב מדחיעודי

17/10/202120/01/202212322חרדים519 11פב מדחקדםקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

21/01/202210/11/202235932חרדים506 01פב טבעיעודי

17/10/202120/01/202212322חרדים519 10פב טבעקדםקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

03/10/202121/07/202235932חרדים508 10פב מדחיעודי

ייעודי שנתי מדעי הטבע 
והחיים

03/10/202121/07/202235932חרדים506 10פב טבעיעודי

19/06/202223/09/202212322חרדים519 05פב מדחקדםקדם ייעודי

19/06/202223/09/202212322חרדים519 06פב טבעקדםקדם ייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
הטבע והחיים

01/07/202123/11/202117.54.532חרדיות506 07פב טבעיעודי

 ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

01/07/202123/11/202117.54.532חרדיות511 07פב מדחיעודי

13
המכללה להנדסה סמי 

שמעון
מכינה מוסדית באר שבע191

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

12/09/202130/06/2022409.032לא507 11פב הנדסהייעודי

ר חיים אטיה"ד
ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 

מדויקים
23/01/202223/10/2022399.032לא507 01פב הנדסהייעודי

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

06/06/202216/09/2022399.032לא507 05פב הנדסהייעודי

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

12/09/202111/02/2022204.532לא507 09פב הנדסהייעודי



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

23/01/202224/06/2022214.532לא507 03פב הנדסהייעודי

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

06/06/202223/10/2022215.032לא507 07פב הנדסהייעודי

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

18/05/202118/02/2022399.032לא507 05פא הנדסהייעודי

17/10/202111/02/2022174.022לא510 09פב הנדסהרענון

13/02/202224/06/2022204.522לא510 03פב הנדסהרענון

19/06/202223/10/2022184.022לא510 07פב הנדסהרענון

12/09/202121/01/2022174.022לא519 09פב הנדסהייעודיהכנה למכינה

23/01/202227/05/2022174.022לא519 03פב הנדסהייעודיהכנה למכינה

06/06/202216/09/2022153.522לא519 07פב הנדסהייעודיהכנה למכינה

מכינה מוסדית אשדוד202
ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 

מדויקים
ייעודי

ייעודי למדעים מדויקים 
והנדסה

12.09.202130.06.202134932לא507

רות בן חיים
ייעודי סמסטריאלי הנדסה 

ומדעיים מדויקים
ייעודי

ייעודי למדעים מדויקים 
והנדסה

12.09.202111.02.2022174.532לא507

12.09.202121.01.2022133.522לא519קדם ייעודיקדם ייעודי

רענוןרענון
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
17.10.202111.02.2022133.522לא510

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

ייעודי
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
23.01.202223.10.202234932לא507

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

ייעודי
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
23.01.202224.06.2022174.532לא507

23.01.202227.05.2022133.522לא519קדם ייעודיקדם ייעודי

רענוןרענון
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
13.02.202224.06.2022133.522לא510

ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 
מדויקים

ייעודי
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
06.06.2022לא507

טרם נקבע תאריך 
לסיום

34932

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

ייעודי
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
06.06.202223.10.2021174.532לא507

06.06.202216.09.2022133.522לא519קדם ייעודיקדם ייעודי

רענוןרענון
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
19.06.202223.10.2022133.522לא510

:מסלולי חרדים

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

ייעודי
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
12.09.202111.02.2022174.532חרדיות- כן 511

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

ייעודי
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
23.01.202224.06.2022174.532חרדיות- כן 511

ייעודי סמסטריאלי הנדסה 
ומדעיים מדויקים

ייעודי
ייעודי למדעים מדויקים 

והנדסה
06.06.202223.10.2022174.532חרדיות- כן 511



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

14
המכללה האקדמית 

אשקלון
מכינה מוסדית211

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10/10/202110/07/202238932לא511 - 10פבמדעי החברהייעודי

:מסלולי חרדיםיפה שרף

10/10/202114/01/202215322חרדים- כן 519 - 10פבמדעי החברהקדם ייעודיהכנה למכינה

ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
16/01/202230/09/202232932כן חרדים508 - 02פבמדעי החברהייעודי

15
המכללה האקדמית 

ספיר
מכינה מוסדית221

קדם ייעודי

10/10/202111/02/2022184.532בני המגזר הבדואי519  10פבקדם ייעודי

קדם ייעודיקמילה
51910/10/202111/02/2022184.532 10פבקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10/10/202131/07/202236940בני המגזר הבדואי508 10פבמדעי הרוח והחברהייעודי

קדם ייעודי

05/06/202230/10/2022184.532לוחמים בדואים519 06פבקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

51110/10/202131/07/202236932 10פבמדעי הרוח והחברהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

13/02/202231/10/202236940בני המגזר הבדואי508  02פבמדעי הרוח והחברהייעודי

51913/02/202230/06/2022184.532 02פבקדם ייעודיקדם ייעודי

51113/02/202231/10/202236932  02פבמדעי הרוח והחברהייעודיייעודי שנתי רוח וחברה

16
המכללה האקדמית 

גליל מערבי
מכינה מוסדית231

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

17/10/202115/07/202239932לא511 - 10פבחברה ורוחייעודי

17/10/202114/01/202213322לא519 - 10פבקדם ייעודיקדם ייעודימיכל הלאל

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

17/10/202115/07/202239932לא508 - 10פבחברה ורוחייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

חברה ורוחייעודי
511  - 02פב

06/02/202221/10/202239932לא

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

06/06/202221/10/2022194.532לא511 - 06פבחברה ורוחיעוודי

06/06/202206/09/202213322לא519 - 06פבקדם ייעודיקדם ייעודי

17
המכללה האקדמית 

כנרת
5.9.202114.1.2022184.526לא510  09פב  הנדסהייעודירענוןמכינה מוסדית241



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

מרון דוקטורי
ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 

מדויקים
17.10.202130.7.202228941לא507  10פב הנדסהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

17.10.202130.7.202228934לא511  10פב מדעי חברה ורוחייעודי

1.11.202128.1.202212323לא519  11פב קדם ייעודיקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

6.2.202230.9.202223837לא511  02פב מדעי חברה ורוחייעודי

13.2.202230.6.2022184.526לא510  02פב הנדסהייעודירענון

12.6.202218.9.202212323לא519  06פב קדם ייעודיקדם ייעודי

1.5.202218.9.2022184.526לא510  05פב  הנדסהייעודירענון

15/07/202129/10/2021153.522לא519קדם ייעודיהכנה למכינהמכינה מוסדית251המכללה האקדמית צפת18

03/10/202115/01/2022153.522לא519קדם ייעודיהכנה למכינהעידן שבתאי

01/04/202229/07/202217422לא519קדם ייעודיהכנה למכינה

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

01/11/202129/07/202232932לא511רוח וחברהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

16/01/202215/09/202227836לא511רוח וחברהייעודי

02/01/202231/05/202220510אנשי קבע518בגרותימדורג

19
המכללה האקדמית תל 

חי
מכינה מוסדית261

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

29/09/202130/06/202230932לא511מדעי החברה והרוחייעודי

11/10/202112/01/202213324לא519קדם ייעודיקדם ייעודיעמר עבדאללה

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

14/01/202214/10/202230932לא511מדעי החברה והרוחייעודי

20
המכללה האקדמית 

עמק יזרעאל
מכינה מוסדית271

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

51117/10/202115/07/202230932 10פברוח וחברהיעודי

הדס בר און
ייעודי שנתי מקוצר מדעי 

החברה והרוח
51120/02/202218/09/202228734 02פברוח וחברהיעודי

51903/10/202115/02/2022144.522 09פבקדם יעודיהכנה למכינה

51901/03/202217/07/2022144.522 03פבקדם יעודיהכנה למכינה

51903/05/202215/09/2022144.522 05פבקדם יעודיהכנה למכינה

מכינה מוסדית281המרכז האקדמי רופין21
ייעודי שנתי הנדסה ומדעיים 

מדויקים
17.10.202114.7.202238935לא507מדעים מדוייקים והנדסהייעודי

ארז פליר
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
17.10.202114.7.202238933לא511מדעי החברהייעודי

19.6.20228.9.202212322לא519קדם ייעודיקדם ייעודי



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

מכינה חרדית291בצלאל22
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
01/11/202103/03/2022184.532חרדים51502ח "עאומנותייעודי

רבקה ורדי
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
19/06/202222/09/202214.53.540חרדים52006ח"עאומנותייעודי

23
המכללה האקדמית 

א יפו"ת
301

מכינה ייחודית לחברה 

הערבית
28.11.2122.09.2226932לבני החברה הערבית511מדעי חברהייעודיייעודי למדעי החברה והרוח

למיא סאוואלחי
ייעודי להנדסה ומדעיים 

מדויקים
28.11.2122.09.2226932לבני החברה הערבית506מדעים מדויקיםייעודי

24
המכללה האקדמית 

אחווה
12.10.202112.7.202238922לא501 09פבבגרותיש"דומכינה מוסדית311

12.10.20211.2.20235713.522לא503 09פבבגרותיש ארוך"חדורד מאור

12.10.202112.7.202238922לא505 09פבבגרותיש"חד

12.10.202124.2.2022194.522לא514 09פבבגרותיש אינטנסיבי"חד

12.10.2124.2.2022194.521לא518 09פבבגרותימדורג

ייעודי שנתי למדעי החברה 
והרוח

24.11.202124.8.202238932לא511 10פבחינוךייעודי

ייעודי סמסטריאלי למדעי 
הטבע והחיים

24.11.20217.4.2022194.532לא506 10פבמדעיםייעודי

ייעודי סמסטריאלי למדעי 
החברה והרוח

24.10.202110.3.2022194.532לא511 09פבפסיכולוגיהייעודי

ייעודי שנתי למדעי החברה 
והרוח

24.11.202124.8.202238932מגזר בדואי511 11פבחינוךייעודי



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

27.2.20221.2.202338922לא501 02פבבגרותי*ש "דו

27.2.202215.6.20235713.522לא503 02פבבגרותי*ש ארוך "חד

27.2.20221.2.202338922לא505 02פבבגרותי*ש "חד

28.2.202211.7.2022194.522לא514 02פבבגרותיש אינטנסיבי"חד

28.2.202211.7.2022194.521לא518 02פבבגרותימדורג

ייעודי שנתי למדעי החברה 
והרוח

8.3.20228.11.202234836לא511 02פבחינוךייעודי

ייעודי שנתי למדעי החברה 
והרוח

8.3.20228.11.202234836מגזר בדואי511 02פבחינוךייעודי

ייעודי סמסטריאלי למדעי 
החברה והרוח

28.3.202211.8.2022194.532לא511 03פבפסיכולוגיהייעודי

25
המכללה האקדמית 

אוהלו
מכינה מוסדית321

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

17.10.2124.7.2241932לא511מדעי החברה והרוחייעודי

קרן פרידמן
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
17.10.2128.2.22204.532לא511מדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

2.1.222.10.2240932לא511מדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

1.3.2224.7.22204.532לא511מדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

22.5.2216.10.22214.532לא511מדעי החברה והרוחייעודי

מכינה מוסדית331מכללת אמונה26
50517/10/202123/06/202236924בגרותיש"חד

נילי קורן
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
51117/10/202123/06/202236932מדעי החברה והרוחיעודי

17/10/202123/06/202236932לקויות למידה512בגרותיש אוכלוסיות מיוחדות"חד

51017/10/202123/06/202236924בגרותיש"דו

17/10/202123/06/202236932לקויות למידה504בגרותיש אוכלוסיות מיוחדות"דו

51817/10/202123/06/202236921בגרותימדורג

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

51117/10/202117/02/2022184.532מדעי החברה והרוחיעודי



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

27
המכללה האקדמית 

גורדון
מכינה מוסדית341

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

18/10/202110/08/202234932לא511הכשרה להוראהייעודי

לי טל
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
17/01/202217/10/202234932לא511הכשרה להוראה ייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

18/10/202101/03/2022144.532לא511הכשרה להוראהייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

17/01/202210/06/2022144.532לא511הכשרה להוראהייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

01/05/202223/09/2022144.532לא511הכשרה להוראהייעודי

מכינה מוסדית351מכללת דוד ילין28
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
10/10/202124/07/202230932לא511מדעי הרוח והחברהייעודי

ענת דביר
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
10/10/202123/02/2022154.532לא511מדעי הרוח והחברהייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

23/02/202224/07/2022154.532לא511מדעי הרוח והחברהייעודי

512בגרותיש"חד
לוחמים ותומכי , כן 

לחימה
10340

2210332'אוק22יוני(גם)דוברי ערבית 519קדם ייעודיקדם ייעודי

29
המכללה האקדמית 

בוינגייט
מכינה מוסדית361

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10.10.2114.7.2236932לא511חינוך גופניייעודי

12.9.2116.6.2236922לא501בגרותיש"דור אורלי קיים"ד

12.9.2116.6.2236932לא502בגרותיש מתוגבר"דו

12.9.2119.1.235413.522לא513בגרותיש מתוגבר"חד

12.9.2116.6.2236922לא505בגרותיש"חד

12.9.2119.1.235413.522לא503בגרותיש ארוך"חד

12.9.2120.1.22184.522לא514בגרותיש אינטנסיבי"חד

21עד 12.9.2116.6.22369לא518בגרותימדורג שנתי



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

21עד 12.9.2120.1.22184.5לא518בגרותימדורג סמסטריאלי

6.2.2219.1.2336922לא501בגרותיש"דו

6.2.2219.1.2336932לא502בגרותיש מתוגבר"דו

6.2.2219.1.2336922לא505בגרותיש"חד

6.2.2223.6.22184.522לא514בגרותיש אינטנסיבי"חד

6.2.2222.6.235413.522לא503בגרותיש ארוך"חד

6.2.2222.6.235413.522לא513בגרותיש מתוגבר"חד

21עד 6.2.2223.6.22184.5לא518בגרותימדורג סמסטריאלי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

2.1.2218.9.2236932לא511חינוך גופניייעודי

מכינה מוסדית371מכללת לוינסקי לחינוך30
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
10.10.202115.7.202230932לא511 10פב הוראהייעודי

5.9.202117.6.202236932לא502 09פב בגרותיש מתוגבר"דומשה אבלו

5.9.202117.6.202236924לא501 09פב בגרותיש"דו

5.9.202117.1.20235413.524לא503 09פב בגרותיש ארוך"חד

5.9.202117.1.20235413.524לא513 09פב בגרותיש מתוגבר"חד

5.9.202117.6.202236924לא505 09פב בגרותיש"חד

5.9.202117.1.2022184.524לא514 09פב בגרותיש אינטנסיבי"חד

5.9.202117.1.2022184.518לא518 09פב בגרותימדורג

6.2.202217.1.202336932לא502 02פב בגרותיש מתוגבר"דו

6.2.202217.1.202336924לא501 02פב בגרותיש"דו

6.2.202216.6.20235413.524לא503 02פב בגרותיש ארוך"חד

6.2.202216.6.20235413.524לא513 02פב בגרותיש מתוגבר"חד

6.2.202217.1.202336924לא505 02פב בגרותיש"חד

6.2.202217.6.2022184.524לא514 02פב בגרותיש אינטנסיבי"חד

6.2.202217.6.2022184.518לא518 02פב בגרותימדורג

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

 6.10.2021 11.02.2022 154.532 לא510 10פב  מדעי החברה והרוח ייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

30.6.202215 4.5 32  13.02.2022לא 510 02פב  מדעי החברה והרוח ייעודי

1.8.202131.10.202113326ערבית519 08פבמדעי רוח וחברהקדם ייעודיקדם ייעודימכינה מוסדית381מכללת סכנין31

1.9.202130.11.202113326ערבית519 09פבמדעי רוח וחברהקדם ייעודיקדם ייעודיר יאסר עוואד"ד

1.10.202131.12.202113326ערבית519 10פבמדעי רוח וחברהקדם ייעודיקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

1.10.202115.7.202236936ערבית508 10פבמדעי רוח וחברהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

1.11.202115.8.202236936ערבית508 11פבמדעי רוח וחברהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

1.12.202115.9.202236936ערבית508 12פבמדעי רוח וחברהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

1.1.202215.10.202236936ערבית508 01פבמדעי רוח וחברהייעודי



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

01.09.202131.05.202239922-31לא501  09פב בגרותיש"דומכינה מוסדית391מכללת קיי32

01.09.202131.05.202239932לא502 09פב בגרותיש מתוגבר"דויוספה אנטלר

01.09.202115.01.202358.513.522-31לא503 09פב בגרותיש ארוך"חד

01.09.202131.05.202239922-31לא505 09פב בגרותיש"חד

01.09.202115.01.202358.513.522-31לא513 09פב בגרותיש מתוגבר"חד

01.09.202115.01.202219.54.522-31לא514 09פב בגרותיש אינטנסיבי"חד

01.09.202115.01.202219.54.54-21לא518 09פב בגרותימדורג

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

10.10.202110.07.202239932לא511 10פב הוראהייעודי

01.02.202215.01.202339922-31לא501 02פב בגרותיש"דו

01.02.202215.01.202339922-31לא502 02פבבגרותיש מתוגבר"דו

01.02.202231.5.202358.513.522-31לא503 02פב בגרותיש ארוך"חד

01.02.202215.01.202339922-31לא505 02פב בגרותיש"חד

01.02.202231.05.202358.513.522-31לא513 02פב בגרותיש מתוגבר"חד

01.02.202215.06.202219.54.522-31לא514 02פב בגרותיש אינטנסיבי"חד

01.02.202215.06.202219.54.54-21לא518 02פב בגרותימדורג

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

10.10.202124.02.202219.54.532לא511 10פב הוראהייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

27.3.202211.08.202219.54.532לא511 03פב הוראהייעודי

מכינה מוסדית401מכללת אלקסאמי33
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
10.10.202131.7.202236932מגזר ערבי508מדעי חברה והרוחייעידי

ר סמיר כתאני"ד
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
10.10.202131.7.202236932מגזר ערבי511מדעי חברה והרוחייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
18.2.202231.7.2022184.532מגזר ערבי511מדעי הרוח והחברה  ייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
10.10.202126.2.2022184.532מגזר ערבי511מדעי הרוח וחברהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
3.1.202228.10.202236932מגזר ערבי511מדעי הרוח וחברהייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
3.1.202228.10.202236932מגזר ערבי508מדעי חברה והרוחייעודי

מכינה מוסדית411הקריה האקדמית אונו34
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
24/10/202118/02/202217432לא511 10פא רוח וחברהייעודי

ר אילן רחימי"ד
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
20/02/202201/07/202219532לא511 02פב רוח וחברהייעודי



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

27/06/202122/10/2021174.522חרדים- כן 519 06פא רוח וחברהקדםקדם ייעודימכינה באור יהודה42

ר אילן רחימי"ד
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
24/10/202103/07/2022369.022חרדים- כן 508 10פב ס"מנהעייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

24/10/202103/07/2022369.022חרדים- כן 508 11פב משפטיםייעודי

24/10/202118/02/2022174.522חרדים- כן 519 10פב רוח וחברהקדםקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

20/02/202228/10/2022369.022חרדים- כן 508 02פב ס"מנהעייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

20/02/202228/10/2022369.022חרדים- כן 508 03פב משפטיםייעודי

20/02/202201/07/2022194.522חרדים- כן 519 02פב רוח וחברהקדםקדם ייעודי

חרדית בירושלים43
קדם מכינה ייעודית למדעי 

הרוח והחברה
27/06/202122/10/202117/01/190004/01/190022חרדים- כן 519 06פא רוח וחברהקדם

ר אילן רחימי"ד
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
24/10/202103/07/202236.08.822חרדים- כן 508 10פב ס"מנהעייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

24/10/202103/07/202236.08.822חרדים- כן 508 11פב משפטיםייעודי

קדם מכינה ייעודית למדעי 
הרוח והחברה

24/10/202118/02/202217.04.022חרדים- כן 519 10פב רוח וחברהקדם

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

20/02/202230/10/202236.09.022חרדים- כן 508 02פב ס"מנהעייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

20/02/202230/10/202236.09.022חרדים- כן 508 03פב משפטיםייעודי

קדם מכינה ייעודית למדעי 
הרוח והחברה

20/02/202201/07/202219.04.822חרדים- כן 519 02פב רוח וחברהקדם

35
המכללה למינהל 
המסלול האקדמי

מכינה מוסדית44
ייעודי סמסטריאלי  מדעי 

החברה והרוח
24/10/202125/02/2022184.532------511 10פב מדעי החברה והרוחייעודי

צ"קמפוס רשל
ייעודי שנתי מדעי החברה 

והרוח
24/10/202122/07/202236932------511 11פב מדעי החברה והרוחייעודי

מנהלת , נועה לביא

פרויקטים
02/01/202228/02/20228212.5------510 12פב רענון מתמטיקהרענוןרענון

אין מנהל מכינה
ייעודי סמסטריאלי  מדעי 

החברה והרוח
12/06/202228/10/2022184.532------511 05פב מדעי החברה והרוחייעודי

06/06/202229/07/20228212.5------510 06פב רענון מתמטיקהרענוןרענון

01/08/202223/09/20228212.5------510 08פב רענון מתמטיקהרענוןרענון



מספר 
המוסד

ות
שם המוסד

מספר 
המכינות

שם + שם המכינה 
ת המכינה/מנהל

שם המסלול
סוג מסלול 

קדם , ייעודי)
(ייעודי או בגרותי

רלבנטי )* תחום המסלול
(רק למסלולים ייעודיים

קוד מסלול
' האם מיועד לאוכ

אם כן ** - ייחודית
('לאיזו אוכ)

ב''מועד תחילת המסלול בתשפ
מועד סיום 
ב''המסלול בתשפ

מספר שבועות המסלול
מספר חודשי 

המסלול
ש"מספר ש

חרדים- קמפוס בני ברק 
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
24/10/202125/02/202218/01/190004/01/190032המכינה מיועדת לנשים511 09פב מדעי החברה והרוחייעודי

24/10/202121/01/202212/01/190003/01/190023הכנה למכינה גברים519 10פב מדעי החברה והרוחקדםקדם ייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

01/02/202228/10/202205/02/190009/01/190023מכינה ארוכה גברים508 02פב מדעי החברה והרוחייעודי

36
המרכז האקדמי שערי 

משפט
מכינה מוסדית45

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

11.10.202128.2.2022144.532לא511מדעי החברה והרוחייעודי

שמרית אפרים
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
9.8.202121.1.2022195.524לא508מדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

9.5.202230.9.2022144.532לא511מדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

4.4.202226.8.2022195.524לא508מדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי קיץ
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
16.1.202231.5.2022144.524לא511מדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

19.12.20216.5.2022195.524לא508מדעי החברה והרוחייעודי

37
המכללה האקדמית 

נתניה
מכינה מוסדית461

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

24/10/202110/03/2022184.532לא511- 07/פבמדעי החברה והרוחייעודי

רוית זיקרי
ייעודי סמסטריאלי מדעי 

החברה והרוח
24/10/202110/03/2022184.532לא511- 08/פבמדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

24/10/202127/07/202236932לא511- 10/פבמדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי שנתי מדעי החברה 
והרוח

24/10/202127/07/202236932לא511- 11/ פבמדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

13/03/202227/07/2022184.532לא511- 02/ פבמדעי החברה והרוחייעודי

ייעודי סמסטריאלי מדעי 
החברה והרוח

13/03/202227/07/2022184.532לא511- 03/ פבמדעי החברה והרוחייעודי


