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 בחינת ידע בעברית –)מבחן יע"ל(  מבחן פטור בהבעה עברית

 

מועמדים בעלי בגרות ישראלית, אשר סיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית ומועמדים אשר 
   .למכללה האקדמית אשקלון והם בעלי בגרות חו"ל,  נדרשים להציג רמת עברית נרשמו

 מבחן זה מהווה תנאי קבלה ללימודים. 

 מהי הבחינה? 
בחינת יע"ל מיועדת למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית או למועמדים שיש להם 

לבדיקת מידת השליטה בעברית ולשיבוץ תעודת בגרות מבתי ספר שלא לימדו בשפה העברית, וזאת 
 התלמידים בקורסי הכנה על פי רמתם, ומשמשת גם כתנאי קבלה. 

 

 ?היכן ניתן להיבחן 

 או דרך המכללה האקדמית אשקלון.  ניתן להיבחן דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה

 

 .6759555-02טל'  - המרכז הארצי לבחינות והערכה .1
 

, יש להיכנס לאתר של המרכז ולהירשם לפי ההוראות לבחינות והערכהניתן להיבחן במרכז הארצי 
המופיעות באתר המרכז הארצי לבחינות, לא לשכוח לציין שאתם מבקשים שהציון יגיע למכללה 

  www.nite.org.il  -האקדמית אשקלון, כתובת המרכז 

 רי הבחינהאזו סיום ההרשמה מועד הבחינה
 דרום, ירושלים, מרכז, צפון 22.5.18 בתמוז תשע"ח , כ"ב5.7.18
 דרום, ירושלים, מרכז, צפון 9.7.18 , כ"ג באלול תשע"ח3.9.18
 דרום, ירושלים, מרכז, צפון 9.7.18 , כ"ד באלול תשע"ח4.9.18

 
ובחלק השני הנבחנים שאלות בֵררה,  -הבחינה אורכת כשעה וחצי, ובה שני חלקים: בחלק הראשון 

 מתבקשים לכתוב חיבור.

טופסי הרשמה לבחינה אפשר להשיג בפנייה ישירה אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מידע על בחינת 
 יע"ל נמצא גם בחוברות ההסבר בשפות הבחינה השונות: ערבית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית.

  יבחן במקום ובמועד שיקבל מהמרכז.מועמד שנרשם לבחינה דרך המרכז הארצי 
 

http://www.nite.org.il/
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לנוחות המועמדים, המכללה תאפשר למועמדים שהתקבלו "בתנאי עברית" להיבחן במכללה, המעוניינים 

ובו לבקש להיבחן, תוך ציון תאריך  .Kabala.office@aac.ac.ilלהיבחן, צריכים לשלוח מייל לכתובת: 
 נה ות.ז של המועמד.הבחי

 ציון במבחן זה, הוא לצורך פנימי בלבד ולא ניתן להעבירו למוסדות אחרים.

 סיום ההרשמה מועד הבחינה
 30/4/2018 , ג' סיון תשע"ח 17/5/2018

 7/5/2018 , כ"ד סיון תשע"ח7/6/2018
 3/6/2018 , כ' תמוז תשע"ח3/7/2018

 14/7/2018 , ג' אלול תשע"ח14/8/2018
 4/9/2018 , כ"ד אלול תשע"ח4/9/2018

  

  המועמד שנרשם לבחינה במכללה האקדמית אשקלון יקבל זימון לבחינה, עם מיקום ושעת
 ימים לפני הבחינה. 10הבחינה, עד 

 

 מהו ציון עובר?

 120סטודנט שנבחן במבחן יע"ל דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה, ציון קבלה למכללה הוא   -
 מינימום.

 סטודנט שנבחן במבחן יע"ל דרך המכללה, ציון קבלה למכללה הוא רמות ד', ה' , ו'.         -

 דיווח הציונים
 .יום 45ציונים ידווחו בתוך  
         

 באיזו תכיפות מותר לחזור ולהיבחן בבחינת מיון בעברית?
בבחינת מיון בעברית. נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן  יום לפחות בין שתי היבחנויות 35יש להמתין 

יום לפחות ממועד  35יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר. מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין  35-קצר מ
 הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.

 
 

 

 

 

 


