מועמדות ומועמדים יקרים,
אנו מברכים אתכם על שעמדתם בהצלחה בוועדת הקבלה למסלול אותו אתם
רוצים ללמוד במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין.
אנו שמחים שבחרתם במכינה הייעודית שלנו כדי לשפר את סיכוייכם
להתקבל למסלול .אין דרך טובה מזו להגיע למטרה שהצבתם לעצמכם.
אנחנו ,ובראש וראשונה עמית ,רכזת המכינה הייעודית הסמסטריאלית,
נסייע בידיכם להגיע ליעד .עמית תלווה אתכם בהכוונה ובעצה מקצועית בכול
הנוגע ללימודים ולהתנהלות שלכם במהלך שנת המכינה.
אתם מוזמנים לפנות אליה בכול דבר ועניין ותיענו ברצון.
אנו מאחלים לכם שנת לימודים
פורייה ומוצלחת,
צוות המכינה

מועמד\ת יקר\ה
"המכינה של ירושלים" במסגרת המכללה לחינוך על שם דוד ילין,
קיימת מזה שנים רבות .שמה הולך לפניה מבחינת איכות המורים
וההוראה ,הטיפול האישי והייעוץ המלווה הניתן להם.
המכינה נועדה להכשיר את תלמידיה הן ללימודים במכללה והן
להקנות להם תנאי קבלה לתואר במכללה להוראה וכן לצורכי
עבודה.
מדוע ללמוד במכינה של ירושלים?
תעודת הגמר – מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה למכללה.
סיוע ומלגות – מלגות שכר לימוד ודמי קיום יוענקו לתלמידים
שיימצאו זכאים בהתאם למצבם הכלכלי.
מלגת שכר לימוד :משרד הביטחון או משרד החינוך מעניקים
מלגות שכר לימוד לתלמידים שגילם  19-26ושנמצאו זכאים
בהתאם למצבם הכלכלי.
מלגת קיום :משרד הביטחון מעניק מלגות קיום לחיילים
משוחררים ולבנות ששירתו בשרות לאומי ,על פי קריטריונים
כלכליים( .פרטים נוספים באתר).
מעמד סטודנט – תלמידי המכינה מקבלים תעודת סטודנט
ונחשבים לסטודנטים של המכללה לכל דבר ועניין.
מעונות סטודנטים – במקרה הצורך ,ניתן לסייע בקבלת מקום
במעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים בהר
הצופים.
מבחן מימ"ד – מחליף את המבחן הפסיכומטרי בקבלה למכינה
והרבה יותר קל ממנו( ,פרטים באתר).

מבחן אמיר/אמירם – פטור באנגלית  -על כל סטודנט במכללה להגיע לרמת
פטור באנגלית .סיווג הלומדים לרמות הלימוד באנגלית נעשה על-פי:
לנבחנים במבחן הפסיכומטרי – רכיב ציון "האנגלית" בבחינה ישמש למיון
קבוצות לימוד "אנגלית למטרות אקדמיות".
למתקבלים שלא על פי מבחן הפסיכומטרי – מועמדים שיתקבלו
ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד יחויבו במבחן
אמי"ר/אמיר"ם בסוף המכינה.
ייעוץ אישי – תלמידי המכינה מקבלים ייעוץ אישי והכוון לימודי
הניתן על ידי יועץ מקצועי ורכזת בעלי ניסיון רב.
לקויות למידה ואבחונים – יש התחשבות מרבית בלקויות למידה
מאובחנים או איתור והפניה לאבחון לקויות למידה.
פרטים באתר – מרכז אתגר :עקבו אחר הפירוט ,להגיש עותק של
אבחון ,למלא טופס למרכז אתגר.

עלויות:
דמי מקדמת שכ"ל –  ₪ 1,600מתוך שכר הלימוד.
שכר לימוד – ( 8000לפי תשע"ח) צמוד למדד.
כ 90% -מתלמידי המכינה זכאים למלגת שכר לימוד
ממשרד הביטחון או ממשרד החינוך.
מבחן מימ"ד –  ₪ 200כולל שתי חוברות הכנה למבחן.

מסמכים לוועדת מלגות ולתיק אישי:
למועמדים למלגות  -חובה להעביר למכינה:
טופס רישום  -יש למלא את טופס הרישום משני עברי הטופס וכן את כל הסעיפים.
מכיוון שטופס זה מהווה גם טופס בקשת מלגה ללימודים ,יכולה ועדת המלגות
במשרד הביטחון והחינוך לדחות בקשת סיוע בגין טפסים שלא מולאו בהם כל
הפרטים בקפדנות.
 2תמונות פספורט.
צילום תעודת שחרור/הערכה מצה"ל  /שירות לאומי  /פטור משרות  /אישור חייל
בודד.
צילום תעודת זהות של המועמד/ת  +ספח
צילום תעודת הזהות של אחד ההורים  +ספח בו מופיעים גילאי האחים.
מועמד הזכאי לתעודת בגרות ,ימציא צילום של התעודה ,או גיליון ציונים מלא.
מועמד שאינו זכאי לתעודת בגרות ,אך נבחן בבחינות בגרות כלשהן ,ימציא צילום
גיליון ציונים מבית הספר בו למד  /שלוחה אקסטרנית.
בקשה לסיוע ושאלון רקע ,הממוען לוועדת המלגות ובו פירוט הסיבות לבקשת
הסיוע .הקפידו על תמצות ,אך ציינו כל פרט העשוי לעזור לוועדה להבין את מצבך.
מכתב זה יישמר באופן סודי לחלוטין.
מועמד בעל אבחון (בתוקף או לא) ,יצרף העתק של האבחון.
ציון פסיכומטרי ,אם יש.
יש לצרף אישורים על הכנסות ההורים:
הורה שכיר  -טופס  106עדכני .אם טרם הונפקו טפסי  ,106ניתן להביא  3תלושי
שכר מהחצי שנה האחרונה .שימו לב ,יש להביא טופס  106עבור כל אחד
מההורים.
הורה עצמאי – שומה אחרונה מאושרת ממס הכנסה .לא יתקבל אישור מרואה
חשבון/עורך דין או תקציר שומה.
בני קיבוץ – בקיבוץ מופרט -טופס /106תלושי שכר (רגיל)  .קיבוץ לא מופרט –
אישור "מברית פיקוח על הכנסות הורים".
גמלאי – אישור מביטוח לאומי על קצבת פנסיה /קצבת זקנה.
אבטלה – אישור גמלת הבטחת הכנסה /קצבת אבטלה" /מעמד לא עובד"/ריכוז
מעסיקים מביטוח לאומי
( ע"י פניה לסניף ביטוח לאומי או ע"י פניה טלפונית  *6050מכל טלפון ).
יש להמציא אישור מתאים במקרים הבאים:
גירושי הורים – תעודת גירושין.
נישואי המועמד/ת – תעודת נישואין.
גירושי המועמד/ת – תעודת גירושין.
מועמד/ת נשוי  +ילדים יצרף טופס  106של בן/בת הזוג.
פטירת הורה– תעודת פטירה  +קצבת שארים.
מחלה/נכות של הורים ,אחים או של המועמד/ת – תעודת נכות/קצבת
נכות/אישורים רפואיים רלוונטיים.
עולה חדש/ה – תעודת עולה חדש.
אישור המעיד על פרטי חשבון הבנק של המועמד :צילום כספומט/שיק מבוטל/דף
חשבון.

תלמידים במימון עצמי אינם צריכים להעביר את המסמכים על הוריהם .כל
שאר הטפסים חובה.

כתב התחייבות כספית
אני מתחייב/ת ללמוד במכינה הייעודית לחינוך בהתאם למערכת שנקבעה ואושרה
ע"י המכינה.
הובא לידיעתי כי אם אפסיק את לימודיי במועד מוקדם יותר ,אחויב לשלם את
שכר הלימוד עד לתום המסלול שנקבע לי בהתאם לתקנון.
 .1ידוע לי כי בהתאם לתקנון של משרד החינוך ,חלה עליי חובת נוכחות של 80%
בכל קורס בנפרד.
כל היעדרות (מחלות ,אירועים משפחתיים ,סידורים אישיים וכד') היא במסגרת
 20%המותרים בלבד ובאישור הנהלת המכינה .חריגות מעל  20%תאושר כהיעדרות
מוצדקת רק במקרים של שירות מילואים ,אשפוז וחופשת לידה.
 .2אני מבין/ה שאם לא אעמוד בתנאי זה ,הנהלת המכינה רשאית להורות על
הפסקת לימודיי במכינה.
ידוע לי כי הנהלת המכינה מחויבת בדיווח הנוכחות למשרד הביטחון ולמשרד
החינוך לשם הפסקת המלגה בתקופת ההיעדרות.
 .3אם משרד הביטחון או משרד החינוך ימצאו לנכון להפסיק את מלגת הלימודים,
אני מתחייב/ת לשלם למכינה את הסכומים עד לתום המסלול שיקבע עבורי.
לתלמידים במימון עצמי
 .4תלמידים שלא ישלמו בזמן ,יחסמו במחשב לגשת לבחינות ולקבלת ציונים.
על החתום:
חתימת התלמיד/ה___________________ :

תאריך______________ :

בקשה לסיוע במלגות
ויתור סודיות ושאלון נתוני רקע
שם פרטי _________________:שם משפחה________________:
ת"ז_________________:
אנא מלא/י מדוע את/ה זקוק/ה לסיוע לימודי ,בקצרה (הסביבה והמשפחה בה גדלת ,אירועים
חשובים בחייך).
סעיף זה נועד לסייע בקבלת פטור משכר לימוד/או מלגת קיום.

עיסוקים מאז שחרורך מצה"ל:

 .1דיווח על לקויות למידה (מאובחנים בעבר או המעוניינים באבחון) – על מנת להיערך בזמן
להתאמת תנאי ההיבחנות ,נבקשכם לענות על מספר שאלות:
א .האם אובחנת בעבר? כן/לא אם כן ,נא להעביר למכינה את דיווח האבחון.
ב .האם את/ה סובל/ת מבעיה רפואית כלשהי בגינה הינך זקוק/ה לתנאי היבחנות מיוחדים?
כן/לא
אם כן ,העבר למכינה את האישורים המתאימים.
ג .האם את/ה סבור כי את/ה זקוק/ה לאבחון לצורך קבלת תנאי היבחנות מיוחדים? כן/לא.
 .2אני נותן/ת את הסכמתי לסעיפים הבאים:
א .אני החתום/ה מטה ,מסכים/ה לדיווח תוצאות בחינת המימ"ד לאגף לחינוך מבוגרים במשרד
החינוך,
למרמנ"ת ולמכינה.
ב .הנני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ,מלאים ומדויקים ומתחייב/ת להשלימם
ולעדכנם אם יחול בהם שינוי .ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או העלמת פרטים תשלול
ממני את הזכות ללמוד במכינה ,תגרור העמדה לדין משמעתי ואחויב להחזיר את כל
ההוצאות.
חתימה תלמיד/ה__________________ :

תאריך___________________ :

מספרי טלפון חשובים
רכזת המכינה הייעודית הסמסטריאלית – מאיר עמית
02-6558161
amitka@dyellin.ac.il
יועץ חינוכי – צחי שדה 02-6558148
Tsahisa@dyellin.ac.il
סיוע משרדי – 02-6558152
פקס במשרדי המכינה 02-6523028

