
 

 המכללה האקדמית אשקלון 

 המשרד לקבלת סטודנטים

 תנאי קבלה למסלולי התואר הראשון והשני לשנה"ל תשפ"א

תנאי הכרחי לקבלה ללימודים לתואר ראשון במוסדות  םהינ, תעודת בגרות או שווה ערך על פי כללי המועצה להשכלה גבוהה,

להשכלה גבוהה בישראל. שווה ערך לתעודת בגרות יכול להיות למשל: תעודת סיום מכינה המוכרת בידי משרד החינוך או תעודת 

 .)תעודת שקילה ממשרד חינוך( ל”בגרות שוות ערך מחו

 .וש שנים אקדמיותלימודים לתואר ראשון במכללה האקדמית אשקלון נמשכים של

מתן פטור( נתון   מעבר לכך, קבלה ללימודים אקדמיים, ובפרט קבלה על בסיס לימודים אקדמיים קודמים והכרה בהם )לרבות

 ביניהם: , על פי דרישת כל חוג,ומורכב מכמה פרמטרים להתקבל תם מעונייניםלשיקולו של המוסד האקדמי אליו א

 תוצאות מבחן פסיכומטרי -

על סמך בחינות מיון באנגלית )אמי"ר/ אמיר"ם( או על פי פרק אנגלית בבחינה  רמת אנגלית בהתאם לדרישת כל חוג -

 הפסיכומטרית.

 .רמת עברית בהתאם לבחינת הבגרות בהבעה עברית -

 רמת מתמטיקה בהתאם לבחינת הבגרות במתמטיקה )ציון ויח"ל(. -

 חריגים תמועמדים חריגים ידונו בוועד. 

  סיעודעבודה סוציאלית, + לא יוכלו להתקבל למסלולים הבאים: מדעי המחשב, תזונה, 30בוגרי מכינה. 

 :*במכללה האקדמית אשקלון במסלולי הלימוד לתואר ראשוןודים האקדמיים בטבלה שלהלן תוכלו למצוא מהם תנאי הקבלה ללימ

 תחום לימודים
ממוצע 
 בגרות

 חריגים דרישות נוספות ציון פסיכומטרי

 הפקולטה
 לכלכלה

 – כלכלה וחשבונאות
 קבלה עם פסיכומטרי

90 

 

 )כמותי( 600
 4 –בגרות במתמטיקה 

 ומעלה 70יח"ל בציון 
 

 –כלכלה וחשבונאות 
מסלול חלופי ללא 

  פסיכומטרי
 

 4 - מתמטיקהבגרות ב
 ומעלה 75 בציון  ח"לי

 

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

88.+ 

  83 וניהולכלכלה 
 4 –בגרות במתמטיקה 

 ומעלה 65יח"ל בציון 

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

81.+ 

  83 שוק ההוןכלכלה ו
 4 –בגרות במתמטיקה 

 ומעלה 65יח"ל בציון 

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

81.+ 

  83 כלכלה ולוגיסטיקה
 4 –בגרות במתמטיקה 

 ומעלה 65יח"ל בציון 

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

81.+ 

הפקולטה 
לעבודה 

 סוציאלית

)ר"ת, הומני(    94 עבודה סוציאלית 500  

בעלי ציון התאמה 
570. +  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

.600פסיכומטרי   

פורסמו תנאי קבלה 
מיוחדים בעקבות 

 משבר הקורונה.

הסבת תכנית ל
אקדמאים בעבודה 

 סוציאלית

ממוצע תואר 
83ראשון   

 

  

בעלי ממוצע תואר 
+ , מועמדים 80

איון חריגים יזומנו לר
אישי בהתאם 

 להחלטת ראש החוג



 

החוג 
 לקרימינולוגיה

   82 קרימינולוגיה חד חוגי

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

80.+  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

.520פסיכומטרי   

קרימינולוגיה כוחות 
 ביטחון

80   

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

77.+  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

.520פסיכומטרי   

   82 קרימינולוגיה דו חוגי

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

78.+  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

.520פסיכומטרי   

החוג למדעי 
 המחשב

 85 מדעי המחשב

 
)כמותי(  570 

 

 4 –בגרות במתמטיקה 
 ומעלה 70יח"ל בציון 

קבלה בתנאי שנה א' 
+  90בממוצע בגרות 

+.530ופסיכומטרי   

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

 570פסיכומטרי 
ותידרש מהם מכינה 

 במתמטיקה.

בוגרי מכינה ייעודית 
למדעי המחשב 

נדרשים לממוצע 
+ 85בגרות 

.520ופסיכומטרי   

 
 - מדעי המחשב

ללא חלופי מסלול 
 פסיכומטרי

95  

 4 –בגרות במתמטיקה 
 ומעלה 80יח"ל בציון 

 4 – אנגליתבגרות ב
 ומעלה 56בציון  יח"ל

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

90.+ 

החוג 
 לפסיכולוגיה

 פסיכולוגיה
 חד חוגי

)ר"ת(   93 575 
 4 – אנגליתבגרות ב

 ומעלה 70בציון  "ליח

קבלה בתנאי שנה א' 
 87בגרות לבעלי 

.530ופסיכומטרי   

+ 30בוגרי מכינת 
נדרשים לציון בגרות 

.600ופסיכומטרי  90  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

.600פסיכומטרי   

פורסמו תנאי קבלה 
מיוחדים בעקבות 

 משבר הקורונה.

 



 

 פסיכולוגיה
 דו חוגי

90  

 4 – מתמטיקהבגרות ב
 ומעלה 65בציון  יח"ל

 4 – אנגליתבגרות ב
ומעלה 70בציון  "ליח  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

 600פסיכומטרי 
 )ר"ת(.

בוגרי מכינה ייעודית 
נדרשים לפסיכומטרי 

520. 

+ נדרשים 30בוגרי 
 90לציון 

)לא  600ופסיכומטרי 
ניתן להתקבל ללא 

 פסיכומטרי(.

מסלולי הדו 
 חוגי 

 

סוציולוגיה 
 אנתרופולוגיה

 דו חוגי

82   

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

77 .+  

(75)מגזר ציבורי   

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

.520פסיכומטרי   

 פוליטיקה וממשל
 דו חוגי

80   

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

78.+  

בעלי בגרות 
חו"ל נדרשים 

לציון 
.520פסיכומטרי   

 מדעי הבריאות

)הומני(  85 בריאות הציבור 500   

 בריאות הציבור 
 מסלול חלופי

90  

או  4 – אנגליתבגרות ב
 80בציון "ל יח 5

או אנגלית ומעלה, 
 ברמת מתקדמים א

 4 – מתמטיקהבגרות ב
ומעלה 75בציון  "לחי  

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

85.+  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

 500פסיכומטרי 
ותידרש מהם מכינה 

 במתמטיקה.

 530 80 סיעוד

 ראיון קבלהמעבר 
 אישי

ומעלה בלבד 18גיל   

אישור הצהרת  -
 בריאות, 

אישור היעדר רישום  -
 פלילי, 

אישור היעדר הרשעה  -
 בגין עבירות מין

 .520סיכומטרי פ

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

 530פסיכומטרי 
 )ר"ת(.

 

 
 תזונהמדעי ה

85 550  

קבלה בתנאי שנה א' 
 88בגרות לבעלי 

.520ופסיכומטרי   



 
בעלי בגרות חו"ל 

נדרשים לציון 
.550פסיכומטרי   

פורסמו תנאי 
קבלה מיוחדים 
בעקבות משבר 

 הקורונה.

החוג ללימודי 
א"י ותיירות דו 

 חוגי

לימודי ארץ ישראל דו 
 חוגי

82   

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

78.+  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

.520פסיכומטרי    

 לימודי תיירות 
 דו חוגיה 

82   

קבלה בתנאי שנה א' 
לבעלי ממוצע בגרות 

78.+  

בעלי בגרות חו"ל 
נדרשים לציון 

.520פסיכומטרי   

המרכז 
ללימודים רב 

תחומיים 
 במדעי החברה

לימודים רב תחומיים 
 במדעי החברה

במסלולים: מינהל 
עסקים, משאבי אנוש, 

 חינוך 

80   

בתנאי שנה א' קבלה 
לבעלי ממוצע בגרות 

75.+  

בעלי בגרות חו"ל 
יתקבלו בתנאי שנה 

 א'.

 

 

 בנוסף לדרישות אלו, כל המועמדים למסלולי התואר הראשון יידרשו לעמוד גם בתנאים אלו:

  על פי  באנגליתרמת סף הקבלה לכל מסלולי הלימוד מותנית בעמידה בתנאים האוניברסיטאיים הכוללים ידיעת השפה האנגלית והצגת

רמת הידע  – דרישת החוג על ידי עמידה בבחינות ידע באנגלית של המרכז הארמי לבחינות והערכה )למועמדים ללא פסיכומטרי(

או פסיכומטרי(, מלבד חוגי הלימוד פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית,  באמי"ר, אמי"רם 70טרום בסיסי ב' )ציון הבסיסית הינה רמת 

 .באמי"ר, אמיר"ם או פסיכומטרי( 85פוליטיקה וממשל, חוגי מדעי הבריאות, בהם יידרשו המועמדים לרמת בסיסי )ציון 

 לכל המאוחר. 2020על המועמד להיבחן בבחינות מיון באנגלית עד מועד ספטמבר  -

טרית ובחינות אמי"ר ואמיר"ם ואופן הרישום אליהן, מתפרסמים ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה. מועדי הבחינה הפסיכומ -

ניתן להיבחן בבחינת אמיר"ם גם במכללה, הרישום לבחינת אמיר"ם  –לנוחותם של המועמדים למכללה האקדמית אשקלון 

 במכללה מתבצע עד חודש לפני מועד הבחינה.

  חו"ל או ללומדים בגרות בעברית לערבים.מעבר מבחן יע"ל לבעלי בגרות 

  או מכינה לשיפור 30ומעלה חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות בממוצע נמוך מהנדרש, ילמדו במכינת  30מועמדים בני +

ה של ממוצע הבגרות. סיום לימודי המכינה בממוצע הנדרש לפני תחילת שנה"ל ועמידה ביתר תנאי הקבלה לחוג המבוקש, תאפשר קבל

 המועמד כתלמיד מן המניין.

 

 

 

קשר עם  מומלץ ליצור ת על פי שיקול דעתה.מעת לע* תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה 

 למועד הרישום.  * סמוך9990כז ייעוץ והרשמה בטל: מר

לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על * 

   *9990בטל: מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה 

 

 



 

 :*סלולי הלימוד לתואר שני במכללה האקדמית אשקלוןמ

 חריגים דרישות נוספות ממוצע תואר ראשון תחום לימודים החוג

החוג 
 לקרימינולוגיה

תואר שני 
 – בקרימינולוגיה

 80 ללא תזה
יש לבדוק השלמות מול 

 החוג.

תואר  בעלי ממוצע
+.77ראשון   

בעלי תואר חו"ל יוזמנו 
 אישי לראיון קבלה

תואר שני 
בקרימינולוגיה 
 קלינית עם תזה

83 
 

בוגרי תואר ראשון 
בקרימינולוגיה, פסיכולוגיה, 

עבודה סוציאלית, חינוך מיוחד, 
 מדעי התנהגות

דינמיקה עמידה במותנה ב
ראיון אישימעבר קבוצתית ו  

מלימודי שתי המלצות אקדמיות 
שנים  3התואר הראשון עד 

 אחורה

 המלצה ממקום עבודה/ התנדבות

אישור היעדר רישום פלילי + 
אישור היעדר הרשעה בעבירות 

 מין

קבלת התואר מותנית באישור 
 המועצה להשכלה גבוהה

תלמידי שנה ג' שטרם 
סיימו לימודיהם והם בעלי 

+ )בעת הגשת  87ממוצע 
 המועמדות( יוזמנו לראיון.

בעלי תואר חו"ל יוזמנו 
לראיון קבלה אישי בנוסף 

 לראיון הקבוצתי.

הפקולטה 
לעבודה 

 סוציאלית

תואר שני בעבודה 
 סוציאלית

בוגרי תואר ראשון בעו"ס  80
 בלבד 

ניסיון של שנה לפחות 
 בעבודה בתחום

הצגת המלצות ממנהלים 
 ומגורמים אקדמיים

 ראיון קבלה אישי

בעלי ממוצע תואר 
+.78ראשון   

 הפקולטה
 לכלכלה

 תואר שני
 בכלכלה יישומית

80 
בוגרי תואר ראשון שאינו 

בכלכלה יידרשו לשנת 
 השלמה.

בעלי ממוצע תואר 
+.77ראשון   

בעלי תואר חו"ל יוזמנו 
 לראיון קבלה אישי.

 

 בנוסף לדרישות אלו, כל המועמדים למסלולי הלימוד לתואר שני יידרשו לעמוד גם בתנאים אלו:

  בתואר ראשון )יש להתעדכן בכל חוג בציון המינימום הנדרש בלימודי אנגלית בתואר הראשון(.פטור מאנגלית 

 מעבר מבחן יע"ל לבעלי תואר חו"ל 

 צגת אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים מלאה. 

קשר עם  מומלץ ליצור ת על פי שיקול דעתה.מעת לע* תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה 

 למועד הרישום.  * סמוך9990כז ייעוץ והרשמה בטל: מר

לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. מועמדים שנתוני הקבלה שלהם אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על * 

   *9990בטל: מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה 

 


