
 
 2016אוגוסט  

 חלשנה"ל תשע" נספח למדריך לנרשם

 בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות

 כללי

 ,אחידהבחינה המרכז הארצי לבחינות ולהערכה היא שעורך בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות 
המועמד  לצורך דיון בקבלת פיםהבחינה תק נילקבלה ללימודים.  ציו כתנאי רביםמוסדות וחוגים משמשת יא הו

 .מוסד הלימודיםהסמוך לתאריך ההרשמה לשנים לפחות.  לכן אין סיבה לדחות את הבחינה למועד  7במשך 

 לבחינה הרשמה

הארצי מרכז ב מטופלתהיא מוד, ומן ההרשמה למוסדות הלי נפרדההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך 
 .בלבד פעם אחתבחן עליו להי ,מועמד נרשם ליותר ממוסד אחדגם אם לבחינות ולהערכה.  

  ,אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכהההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית ב
www.nite.org.il פרט  האוניברסיטאיות ערכת הרשמה שאפשר לקנות בחנויות הספרים, או באמצעות(
 ובאתר המרכז. "צומת ספרים"  ו"סטימצקי"  לק מחנויותאביב(, בח-לאוניברסיטת תל

הנרשמים לבחינה חייבים בדמי בחינה ששיעורם עשוי להשתנות במרוצת השנה.  שיעור התשלום ואופן 
מפורטים בטופס בהרשמה דרך הדואר( משלוח הטופס למרכז הארצי לבחינות ולהערכה אופן וכן )התשלום 

 יש לקרוא היטב את דף נוהלי ההרשמה.לפני מילוי טופס ההרשמה לבחינה   ההרשמה לבחינה.

 הכנה לבחינה

עבודה עצמית: עיון מממצאי סקרים עדכניים הראו כי את התועלת הרבה ביותר מהכנה לבחינה אפשר להפיק 
נמצא כל  המרכז אתרב.  , והתנסות בהםבתנאי אמת ותבבחינו תרגול והכנה יחומרב ההדרכה,בחוברת 

האתר כן מציג מבחר של שאלות לדוגמה בלוויית פתרונות והסברים.  כמו והוא  ,המידע הדרוש על הבחינה
בלוויית נספח המאפשר לנבחן לחשב אומדן של ציוניו בבחינה ובכל אחד מהתחומים  בחינות להתנסותכולל 

 .לבחינהמידע רב מצוי גם בחוברת ההדרכה המצורפת לערכת ההרשמה המרכיבים אותה.  

 .חשוב לקרוא את חומרי ההכנה בעיון ולתרגלם כדי להכיר את הבחינה ולהתכונן אליה

 .ואלבתחומים  לחסרי ידע מספיקעשויים לתרום  ובאנגלית במתמטיקה מקצועיים קורסים

 מועדי הבחינה

 הבחינות נערכות חמש פעמים בשנה.  להלן מועדיהן הקרובים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  * במועדים ובשפות המסומנים נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים )במו"ת(. בחינה זו נערכת במועד 

  הבחינה הרגילה או בתוך שבוע לפניו או בתוך ארבעה שבועות אחריו.

 שפות הבחינה הרשמההסיום  מועד הבחינה

 20.2.17פברואר  
 זתשע" כ"ד בשבט

10.1.17 
 עברית, משולב/אנגלית*, רוסית*, 

 צרפתית*

 *6,9.4.17אפריל  
 זי"ג בניסן תשע" ',י

 עברית, ערבית 22.2.17

 *6.7.17יולי 
 זבתמוז תשע"י"ב 

22.5.17 
 עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, 

 צרפתית, ספרדית

 4-5.9.17 ספטמבר
 זבאלול תשע"י"ד -י"ג

 עברית, ערבית 26.7.17

 *15,17.12.17דצמבר  
 חבכסלו, תשע" ט, כ"זכ"

 עברית, ערבית 1.11.17

http://www.nite.org.il/
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 .עד תאריך סיום ההרשמה ולהערכהמרכז הארצי לבחינות אל ה להגיע צריךטופס ההרשמה   לב: מושי

 ניםמעוניי םשאתלברר אם מועד זה מתאים לדרישת מוסד הלימודים  כםעלי ,את מועד הבחינה ובטרם תבחר
מומלץ למועמדים להיבחן במועד מוקדם ככל האפשר, ולא לדחות את הבחינה למועד להתקבל אליו.  

 התקף לצורכיהם.האחרון 

קבוצת הנבחנים המסוימת שנבחנה באותו מועד ושפת מועד הבחינה ונוסחה, כמו גם חשוב להדגיש כי 
השוואה לציונים בכל המועדים, ־הציון בבחינה הוא בר; כלומר, , אינם משפיעים על הציון בבחינההבחינה

 השפות והנוסחים.

 מקום הבחינה

הנבחנים יכולים לציין באיזה  בטופס ההרשמה לבחינההבחינה הפסיכומטרית נערכת בכמה אזורים בארץ.  
  אזור הם מבקשים להיבחן.

 שפות הבחינה

 להיבחן באחת משש השפות האלה: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית, משולב/אנגלית. תוכלו

מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן  משולב/אנגלית.  נוסח שבה שולטים טוב יותרמומלץ להיבחן בשפה 
ינה עברית, אך שליטתם בעברית או באנגלית טובה יותר משליטתם בשפות הבחינה למי ששפת אמם א

: רוסית, באותומילים נבחרות מתורגמות לשפות ה ,באנגלית ובעבריתבנוסח זה הבחינה מוגשת  האחרות.
 .  וספרדית ית, הולנדיתלגרמנית, איטלקית, הונגרית, אמהרית, פורטוג

 באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן

 במועדים להיבחן אסור, אולם הפסיכומטרית בבחינה להיבחן רשאי שאדם הפעמים מספר על הגבלה אין
  .רצופים

 בחינה בתנאים מותאמים

מועדי  להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים.  מגוונותהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר לבעלי מגבלות 
הודעה על   .רשם אליהןיומומלץ להקדים לההבחינה בתנאים מותאמים מפורטים בטבלת הבחינות שלעיל, 

באזור האישי באתר גם ותופיע  אים מותאמיםהמועד המדויק תישלח ישירות לנרשמים שאושרו להם תנ
 המרכז.

בחינה  םלדעתהמצריכה ( קשבהפרעת , לקות למידה או נפשית, גופניתרפואית, מגבלה ) יבעל יםמועמד
באתר המרכז או  ,נדרשיםהמסמכים ואת ה ,לקבל הסבר על תהליך ההרשמה ובתנאים מותאמים יוכל

 בנוהלי ההרשמה המצורפים לטופס ההרשמה מצויים פרטים נוספים  .יחידה לבחינות מותאמות במרכזמה
 לבחינה ובאתר המרכז.

לקבל גם מידע על התנאים שבהם  היו רשאיםאליהם יהנבחנים שנרשמו את ציוני שיקבלו הלימוד  מוסדות
 הבחינה.נערכה 

 ידע בעברית )יע"ל( בחינת

)ובכלל זה הנבחנים בנוסח משולב/אנגלית( הנבחנים בשפה שאינה עברית בסיום הבחינה הפסיכומטרית יוכלו 
, בציון הפסיכומטרי כללנ אינו בבחינת יע"ל.  הציון גם בבחינת יע"ל לקביעת רמת ידיעותיהם בעברית להיבחן

בחינה משמשת האחדים לימוד במוסדות השימוש בבחינה זו שונה ממוסד למוסד:   .ממנו בנפרדמדווח  והוא 
היא משמשת גם  אחדיםבו  ,התלמידים לקורסי הכנה ברמות שונות ולסיווגלבדיקת מידת השליטה בעברית 

  תנאי קבלה. יש מוסדות המחייבים בבחינה נוספת בעברית.

בשפה שאינה עברית זכאים להיבחן פעם אחת  בתנאים מותאמיםנבחנים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית 
ללא תשלום גם בבחינת יע"ל בתנאים מותאמים, וזאת החל ממועד הבחינה העוקב. לאחר הבחינה 
הפסיכומטרית בתנאים מותאמים יישלח לנבחנים הזכאים לכך מכתב המסביר כיצד להירשם לבחינת יע"ל 

 בתנאים מותאמים.
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 בחינות בחו"ל

מספר הנרשמים.  המעוניינים להיבחן בכפוף ל ,בכמה מקומות בחוץ לארץהבחינה הפסיכומטרית נערכת גם 
אין בחינות בתנאים בחו"ל   במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. "לחו לבחינות ליחידה יכולים לפנותבחו"ל 

 מותאמים.

 העברת תוצאות הבחינה

מיום הבחינה יום  45בתוך  בדואר ישראלאליו ידווחו לנבחן בדואר אלקטרוני )דוא"ל( או יישלחו הבחינה י ציוני
אם לא התנגד הנבחן לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים רק  לפי הכתובת הרשומה בטופס ההרשמה.

במקביל יועברו  ואר ישראל. לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתו רק בדהנבחן אם התנגד ; בדרך זו
המועמד בטופס ההרשמה.  כמו כן  שצייןנוספים הלימוד הלמוסדות כן לכל האוניברסיטאות ולטכניון, והציונים 

 םסמוך ליום העברת ,באתר המרכזבאזור האישי יוכל כל נבחן לצפות בציוניו, על סמך פרטים אישיים מזהים, 
 למוסדות הלימוד.

 רמייה בבחינה

המשבש את תהליכי הקבלה ההוגנים, כגון העתקה בבחינה או התחזות, הוא מעשה רמייה.  רמייה  כל מעשה
למרכז הארצי   המתאימים יותר להתקבל. ,מועמדים מסוימים על חשבון מועמדים אחרים לקבלתעשויה לגרום 

לבחינות ולהערכה דרכים לאיתור מעשי רמייה, ושמורה לו הזכות למנוע מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו, 
אם עבר עברה הקשורה בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, או אם יש חשד או חשש כי הביצוע בבחינה 

דם שולח אחר להיבחן במקומו( היא עברה אמקרה ש: התחזות )כגון כםאינו משקף את יכולתו.  לתשומת לב
 פלילית.  חשד לעברה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

 הזמנה לבחינה חוזרת

נאמנה  שיחושבו לכל נבחן ישקפושמטרתן להבטיח כי הציונים שגרתיות בדיקות  נעשותת הערכת הבחינות עב
ממצאים חריגים או  בשל בחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינההמרכז הארצי ל לעיתיםאת יכולתו.  

 בחינהשל  המהימנותהנוגע לבו מתעורר ספק שבעיות טכניות.   בכל מקרה  שלאו ב שנמצאו בהבים יבלתי עק
הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז  – לרבות הסיבות המפורטות לעיל –כלשהי מסיבה כלשהי 

החוזרת  המרכז בחינה ה לאחרעד להסרת הספק.  רק  אציונו מוקפו ,ולהערכה בירושליםהארצי לבחינות 
נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר חוזרת . על פי רוב הזמנה לבחינה במקרה על המשך הטיפולמחליט 

   בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה, אולם תיתכן פנייה גם במועד מאוחר יותר.
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 2016 אוגוסט

 

 חלשנת תשע" נספח למדריך לנרשם

 מיון לרמות )אמי"ר( –בחינת אנגלית 
 

 מטרת הבחינה

לעמוד על רמת אליהם המועמד ללימודים גבוהים נדרש להיבחן בבחינת אנגלית כדי לאפשר למוסדות שנרשם 
 פי רמתו. לקורסי חובה באנגלית על למיינוידיעותיו בתחום זה וכדי שיהיה אפשר 

 תוכן ומבנה הבחינה

י בקריאת קטעי הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטו
השלמת משפטים, מופיעים סוגי השאלות האלה: בהם והבנתם.  הבחינה מורכבת משלושה פרקים, בטקסט ו

 הבנת הנקרא.וניסוח מחדש 

 הרשמה לבחינה

רית ומן ההרשמה מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומט נפרדהיא הליך ההרשמה לבחינת המיון באנגלית 
, www.nite.org.il ,אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכהב ההרשמה נעשיתלמוסדות הלימוד. 

, אביב(-)פרט לאוניברסיטת תל פשר לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיותאשערכת הרשמה או באמצעות 
 באתר המרכז.וו"סטימצקי"  חנויות "צומת ספרים"בחלק מ

 הכנה לבחינה

הבחינה בודקת בעיקר שליטה ידיעת שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים אלא בפרק זמן ממושך יותר, וכיוון ש
קריאה באנגלית כמה  למי שלא קרא חומרי.  עם זאת, לקראתהבשפה, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח 

 קריאת טקסטים בתקופה הסמוכה לבחינה. באמצעות ידיעותיולרענן את  כדאישנים 

  בחינהה דימוע

 

 סיום ההרשמה מועד הבחינה

 20.2.17  פברואר
 זתשע" כ"ד בשבט

10.1.17 

 *6,9.4.17  אפריל
 ז"עניסן תשבי"ג  ,'י

22.2.17 

 *6.7.17 יולי 
 ז"עתשתמוז בי"ב 

22.5.  17  

 4-5.9.17  ספטמבר
 זבאלול תשע" י"ד, י"ג

26.7.17 

 *15,17.12.17  דצמבר
 חכסלו תשע"ב ט, כ"זכ"

1.11.17 

במועד (. בחינה זו נערכת * במועדים המסומנים נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים )במו"ת
  הבחינה הרגילה או בתוך שבוע לפניו או בתוך ארבעה שבועות אחריו.

http://www.nite.org.il/
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 .עד תאריך סיום ההרשמה אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה להגיע צריךטופס ההרשמה   לב: מושי

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו מטיל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על 
תקפים לשנת הלימודים  בחינה לו מועדייבין בחינות חוזרות.  עם זאת יש לבדוק במוסד הלימוד אהזמן מרווח 

 הרצויה.

 מקום הבחינה

ה לבחינה הנבחנים יכולים לציין באיזה אזור הם בטופס ההרשמנערכת בכמה אזורים בארץ.   אמי"ר תבחינ
  מבקשים להיבחן.

 בחינה בתנאים מותאמים

מועדי להיבחן בבחינה בתנאים מותאמים. מגוונות ת והמרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר לבעלי מגבל
ה על הודע  .ומומלץ להקדים להירשם אליהןהבחינה בתנאים מותאמים מפורטים בטבלת הבחינות שלעיל, 

אים מותאמים ותופיע גם באזור האישי באתר המועד המדויק תישלח ישירות לנרשמים שאושרו להם תנ
 המרכז.

בחינה  ם( המצריכה לדעתקשבהפרעת  או לקות למידה, נפשית, גופניתרפואית, בעל מגבלה ) יםמועמד
יחידה מהבאתר המרכז או  מסמכים נדרשיםו לקבל דפי הסבר על תהליך ההרשמה ובתנאים מותאמים יוכל

מה המצורפים לטופס ההרשמה לבחינה בנוהלי ההרשמצויים . פרטים נוספים לבחינות מותאמות במרכז
 ובאתר המרכז.

 העברת תוצאות הבחינה

מיום הבחינה יום  45בתוך בדואר ישראל  אליו ידווחו לנבחן בדואר אלקטרוני )דוא"ל( או יישלחו הבחינה י ציוני
שומה בטופס ההרשמה. אם לא התנגד הנבחן לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים רק לפי הכתובת הר

במקביל יועברו לקבלת הדיווח בדוא"ל, יישלחו הציונים לביתו רק בדואר ישראל.   הנבחן  בדרך זו. אם התנגד
ההרשמה.  כמו כן המועמד בטופס  שצייןנוספים הלימוד הלמוסדות כן לכל האוניברסיטאות ולטכניון, והציונים 

 םסמוך ליום העברת ,אתר המרכזאזור האישי בביוכל כל נבחן לצפות בציוניו, על סמך פרטים אישיים מזהים, 
 למוסדות הלימוד.

 רמייה בבחינה

כל מעשה המשבש את תהליכי הקבלה ההוגנים, כגון העתקה בבחינה או התחזות, הוא מעשה רמייה.  רמייה 
המתאימים יותר להתקבל.  למרכז הארצי  ,מועמדים מסוימים על חשבון מועמדים אחרים לקבלתעשויה לגרום 

לבחינות ולהערכה דרכים לאיתור מעשי רמייה, ושמורה לו הזכות למנוע מאדם להיבחן או לפסול את בחינתו, 
בבחינה אם עבר עברה הקשורה בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, או אם יש חשד או חשש כי הביצוע 

אדם שולח אחר להיבחן במקומו( היא עברה מקרה ש: התחזות )כגון כםאינו משקף את יכולתו.  לתשומת לב
 פלילית.  חשד לעברה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד.

 הזמנה לבחינה חוזרת

נאמנה  שיחושבו לכל נבחן ישקפו שמטרתן להבטיח כי הציוניםשגרתיות בדיקות  נעשותבעת הערכת הבחינות 
ממצאים חריגים או  בשל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מתקשה להעריך ציון בבחינה לעיתיםאת יכולתו.  

 בחינהשל  המהימנותהנוגע לבו מתעורר ספק שבעיות טכניות.   בכל מקרה  שלאו ב שנמצאו בהבים יבלתי עק
הנבחן מוזמן לבחינה חוזרת במשרדי המרכז  –ות לעיל לרבות הסיבות המפורט –כלשהי מסיבה כלשהי 

לאחר הבחינה החוזרת  המרכז ציונו מוקפא עד להסרת הספק.  רק ו ,הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים
נשלחת בכתב לנבחנים הנוגעים בדבר חוזרת . על פי רוב הזמנה לבחינה במקרה על המשך הטיפולמחליט 

 , אולם תיתכן פנייה גם במועד מאוחר יותר.  בתוך כשישה שבועות מיום הבחינה
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