
אפשרויות קבלה  
לטכניון

37



 פסיכומטריציון

 בעבריתידע מינימלי

 באנגליתידע מינימלי

דרישות קבלה כלליות לכל המועמדים
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 בבחינה הפסיכומטריתרוב המועמדים חייבים להיבחן.

 בציון הפסיכומטרי הרב תחומי או בציון הטכניון מתחשבSATאוACT בציונים אלה הטכניון . ב"מארה
ניתן להכניס למחשבון את שני הציונים הללו והמחשבון ממיר . מתחשב בציון באנגלית ובמתמטיקה
SATלציון   ACTמציוןטבלת המרה קיימת . אותם לסולם של הציון הפסיכומטרי

יהיו סיכויי הקבלה להתקבל טובים  , ככל שהציון יהיה גבוה יותר. אין דרישה לציון פסיכומטרי מינימלי
יותר

 הטוב ביותר מבין כמה ציונים פסיכומטרייםמתחשבים בציון  .

ציון פסיכומטרי  
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 בבחינה הפסיכומטרית  או בבחינת  " אנגלית"ומעלה במרכיב ה104בציון כל המועמדים חייבים
(.  מיון לרמות-אנגלית)ר"אמי

ACT- ומעלה באנגלית22נדרש ציון

SAT- ומעלה באנגלית520נדרש ציון

 בבחינות הפסיכומטריות הזרות . ומעלה120לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה נדרש ציון של
.נדרשים ציונים בהתאם לציון הזה

ציון מינימלי באנגלית בבחינה הפסיכומטרית  

6



ידע בעברית או -ל"מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית חייבים בבחינת יע
.  יעלנטבבחינת 

 לצורך קבלה לטכניוןלפחות 113נדרש ציון של.

שימו לב!

 לאותו בעברית ובאנגלית לא יוכלו להתקבל לטכניון מועמדים שלא יעמדו בדרישות הידע המינימלי
.הסמסטר

ו"מאליש להירשם באתר של. במהלך השנהו"מאלבמרכזים שללהיבחןניתןיעלנטבבחינת  .
.יום לפחות בין הבחינות35להמתין יש

 בכל מועד שיש בחינה פסיכומטריתר"אמיאו /ול"יעניתן להיבחן בבחינת.

 אינו דן בציונים כאלה ממועד ספטמברהטכניון.

ציון מינימלי בעברית
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באנגליתל"יח4הכוללת לפחות, פי דרישות משרד החינוך-על, ת בגרות מלאהתעוד.

נדרשת תעודה המקיימת את אחד משני התנאים הבאים, בהגשת מועמדות לרוב תוכניות הלימודים:

 ומעלה70בציון מתמטיקה ל"יח5התעודה כוללת  .

.ומעלה70על המועמד לעבור בחינת סיווג במתמטיקה ולקבל בה ציון 70-אם הציון נמוך מ

. היא בחינה פנימית של הטכניוןבחינת הסיווג במתמטיקה

 70וקיבל בה ציון בחינת סיווג במתמטיקהובתנאי שהמועמד עבר, מתמטיקהל"יח4התעודה כוללת
.ומעלה 

ל"יח4לפחות תעודת הבגרות צריכה לכלול-או לאדריכלות נוף /בהגשת מועמדות לארכיטקטורה ו
.  פטורים מבחינת הסיווג במתמטיקה. מתמטיקהל"יחבחמש 65ומעלה או ציון 70מתמטיקה בציון 
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אפשרויות הקבלה לטכניון

 סכםקבלה על סמך ציון

 ללא ציון פסיכומטרי לבעלי בגרות מצוינתקבלה

 (  כמחליף פסיכומטרי)ציוני בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה קבלה על סמך

 ציון סכם נמוך מהנדרש וריאיון אישיקבלה על סמך

 מלימודי חוץ בטכניוןאפיק לימודים מקוצרקבלה על סמך

 או מלימודי חוץ בטכניון/ואפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה קבלה על סמך

 באולימפיאדות בינלאומיותקבלה על סמך זכייה

 ממוסד לימודים אחררקע אקדמי קבלה על סמך

 תלמידי תיכון לטכניוןקבלת

 שנותנת תוספת לציון הסכםמכינה סמסטריאליתקבלה לאחר
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אפשרויות הקבלה לטכניון

 ציון סכםקבלה על סמך

.הטכניון מקבל מועמדים ללימודים על פי סכם, לרוב המסלולים–

הציון הרב  )עם הבונוסים והפסיכומטרי ( או ציוני המכינה)משקללים את ממוצע ציוני הבגרות –

 SATאו ציון ( תחומי
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אפשרויות הקבלה לטכניון

 ללא ציון פסיכומטרי לבעלי בגרות מצוינתקבלה

יכולים להתקבל אליהם ללא ציון , ישנם מסלולים אשר מועמדים בעלי ממוצע בגרות מצוין–

.  פסיכומטרי

.דרישות הקבלה על פי תעודת הבגרות שונות עבור כל מסלול–

5אנגלית ומקצוע מדעי אחד לפחות בהיקף , לרוב הדרישה היא לציונים בבגרות במתמטיקה–

.פירוט הדרישות לכל מסלול בדף הרלוונטי(. תלוי במסלול, או יותר)90ובציון גבוה מ ל"יח
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אפשרויות הקבלה לטכניון

 ציוני בגרות ובחינת סיווג במתמטיקה  קבלה על סמך

.ציוני בגרות ובחינת הסיווג במתמטיקהאפיק קבלה זה מתבסס על–

והוא ייכנס לנוסחת  , הציון בבחינת הסיווג במתמטיקה יומר לציון על סולם הציון הפסיכומטרי–

.  חישוב הסכם במקום הציון הפסיכומטרי

:יכולים להגיש מועמדות רק בעלי תעודת בגרות הכוללת–

שלושתם בציון , ל"יח5ומקצוע מדעי נוסף בהיקף , אנגלית( לפחות)ל"יח4, מתמטיקהל"יח5

.ומעלה80

אפיק זה אינו רלוונטי לבעלי רקע אקדמי רלוונטי קודם–
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אפשרויות הקבלה לטכניון

 ציון סכם נמוך מהנדרש וריאיון אישיקבלה על סמך

מהסף הקייםציון הסכם נמוך בעד נקודה אחת–

.  יזומנו לריאיון בוועדת קבלה בפקולטה,מועמדים אשר נרשמו ועומדים בתנאים לעיל–

4, מתמטיקהל"יח5באפיק קבלה זה יכולים להגיש מועמדות רק בעלי תעודת בגרות הכוללת –

.ומעלה80שלושתם בציון , ל"יח5ומקצוע מדעי נוסף בהיקף , אנגלית( לפחות)ל"יח

נדרש פטור מבחינת הסיווג בפיזיקה–
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אפשרויות הקבלה לטכניון

 אפיק לימודים מקוצר מלימודי חוץ בטכניוןקבלה על סמך

נדרשת זכאות לתעודת בגרות–

אין דרישה לציון פסיכומטרי–

במסלול אליו הם  ' את המערכת המומלצת של סמסטר א', במהלך סמסטר א,המועמדים לומדים–

.דרך היחידה ללימודי חוץ בטכניון, רוצים להתקבל

.  הקבלה לכל מסלול מותנית בציון ממוצע מינימאלי ובציון מינימאלי בכל מקצוע–

ויעמדו בדרישות  ( הסמסטר שנלמד באפיק המקוצר, כלומר)' מועמדים שישלימו את סמסטר א–

.והנקודות יוכרו להם, כסטודנטים מן המניין' יוכלו להתקבל לסמסטר ב, אלו

אפיק זה אינו רלוונטי לבעלי רקע אקדמי רלוונטי קודם–

יש לעבור בחינת סיווג בפיזיקה לפני תחילת הלימודים באפיק–

בפרק האנגלית בפסיכומטרי או בבחינת  104ציון )נדרש לעמוד בדרישת ידע באנגלית –

לפני הקבלה לסמסטר אביב( ם"אמיר/אמיר
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אפשרויות הקבלה לטכניון

 בטכניוןחוץאו מלימודי /אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה וקבלה על סמך

כפי שמפורט באתר האוניברסיטה  , המעבר על סמך ההישגים האקדמיים בתוכנית הלימודים–

(ללא ציון פסיכומטרי), הפתוחה

או לשלב למידה בין , ניתן ללמוד את כול תכנית הלימודים באוניברסיטה הפתוחה או רק בטכניון–

שני המוסדות
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אפשרויות הקבלה לטכניון

 זכייה באולימפיאדות בינלאומיותקבלה על סמך

,  מתמטיקה)תלמידי תיכון עם ציונים טובים אשר השתתפו באחת האולימפיאדות המדעיות הבינלאומיות –

והגיעו לשלב הגמר של האולימפיאדה( מדעי המחשב, כימיה, פיזיקה

 ממוסד לימודים אחררקע אקדמי קבלה על סמך

נבחן באופן פרטני לפי הישגי הסטודנט–

 תלמידי תיכון לטכניוןקבלת

היחידה לנוער שוחר מדע מקיימת תוכנית לתלמידי תיכון המאפשרת להם להשתלב בלימודים בטכניון כבר –

.בזמן הלימודים בבית הספר התיכון

הקבלה של תלמידי התוכנית כסטודנטים מן המניין בטכניון תיבחן על סמך ההישגים בלימודים בטכניון ולאחר  –

.השלמת בחינות הבגרות והבחינה הפסיכומטרית

* ובחינת ידע  ( ר"אמי)בכל אפיקי הקבלה ללא פסיכומטרי נדרש לעבור בחינת ידע באנגלית

.במידת הצורך( ל"יע)בעברית 
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אפשרויות הקבלה לטכניון

קבלה לאחר מכינה סמסטריאלית שנותנת תוספת לציון הסכם

בעלי תעודת בגרות ישראלית שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית ועומדים במצטבר בכל תנאי הקבלה –
:לטכניון ובפרט

סכם נמוך בשתי נקודות לכל היותר מדרישת הסף של תוכנית הלימודים–

לא רלוונטי למי שעבר בחינת סיווג  )לפחות 70ל"יח5ציון בגרות במתמטיקה ברמה של –
(במתמטיקה

.ברמה והיקף גבוהים מהבגרות, ילמדו סמסטר אחד במכינה מקצועות מתמטיקה ופיזיקה–

לימודי המתמטיקה יחולקו לשתי קבוצות בהתאם לקורסי המתמטיקה שנלמדים בתוכנית שאליה  –
ביקשו להתקבל

מהציון הסופי במתמטיקה  60%: באופן הבא" ציון מכינה משוקלל"בסיום המכינה יחושב לסטודנטים –
.מהציון הסופי בפיזיקה40%+ 

נקודות0-2בהתאם לציון המשוקלל תחושב לבוגרי המכינה תוספת לסכם של –

.הקבלה לטכניון תהיה על פי סיפי הקבלה שהיו בתוקף בסוף חודש אפריל–

מכניקה -סטודנטים שסיימו את המכינה בהצלחה והתקבלו לטכניון יהיו פטורים ממבחני סיווג פיזיקה –
.וחשמל
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