
 עברית ידיעת השפה -ימודי עברית . ל15
מועמדים ללימודי תואר ראשון, שאינם נמנים עם רשימת הפטורים שלהלן, חייבים להיבחן 

 בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ולעמוד בה ברמה הנדרשת.
 

 מבחינת יע"ל רק מועמדים העונים על אחד או יותר מהסעיפים שלהלן: פטורים
מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, שבכל בחינות הבגרות שבהן נבחנו (פרט לבחינות  . 1

 .במקצועות שפה זרה) שפת שאלוני הבחינה ושפת המענה הייתה עברית
והשיגו בת את הציון  בריתעה שפהבאחת לפחות פסיכומטרית  המועמדים שנבחנו בבחינ .2

 .לפחות 450המינימלי האוניברסיטאי הנדרש של 
וששפת  בוגרי מוסדות אשר הוסמכו ע"י המועצה להשכלה גבוהה להעניק תארים אקדמיים .3

 .ההוראה בהם עברית (לא כולל שלוחות מחו"ל)
 בוגרי מכללת שזר לחינוך ויהדות בבואנוס איירס, ארגנטינה. .4
 .בארץ שנות לימוד בבית הספר לאחיות בוגרי שלוש .5

 מי שעמדו בהצלחה בבחינה שמקיימת המועצה להנחלת הלשון ("הבחינה הירושלמית"). .6
בבתי ספר ששפת ההוראה בהם  עשר שנים רצופות לפחות, מי כיתה י', שלמדו בישראלימסי .7

 ועמדו בהצלחה בבחינת הבגרות בלשון ובהבעה עברית. היא עברית
לאומיות, אלא אם כן ועדת ההיגוי של התכנית קבעה שחלה -דים לתכניות לימודים בין.  מועמ8

 עליהם דרישת ידיעת השפה העברית.
.   סטודנט לתואר שני יהיה פטור מבחינת מיון בעברית אלא אם היחידה בה הוא לומד החליטה 9

 להוסיף דרישה של ידיעת השפה העברית.
 

 ימודים בשפה העברית:לתעודת הוראה בתכנית למועמדים  
שבכל ( בעלי תעודת בגרות ישראלית שאינם מועמדיםחייבים להיבחן בבחינת המיון בעברית   

שפת שאלוני הבחינה ושפת  ,פרט לבחינות במקצועות שפה זרה ,בחינות הבגרות שבהן נבחנו
 בעלי תואר ראשון מחו"ל.מועמדים או  ),הייתה עבריתלא המענה 

מדים לכל החוגים ויחידות הלימוד הקיימים באוניברסיטה (כולל חוגים דרישה זו חלה על מוע
 שבהם שפת ההוראה אינה עברית).

 
מועמדים לתואר שני לא יחויבו להוכיח ידע בשפה העברית אלא אם כללי הפקולטה/יחידה 

 מחייבים זאת. 
 

טרי בשפות מבחן יע"ל נערך על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה במסגרת המבחן הפסיכומ 
 במבחן זה יש להוכיח רמת מיומנות לשונית הנדרשת בלימודים אקדמיים. זרות.

 המבחן מסווג את המועמדים לחמש רמות: נכשל, רמה א', רמה ב', רמה ג', פטור. 
בהתאם לדרישות  –או לרמה גבוהה מזו  לא הגיע לרמה א' לפחותנבחן ומועמד שלא נבחן או ש 

א יורשה להתחיל את לימודיו באוניברסיטה, אף אם עמד בתנאי , ליחידת הלימוד שבה בחר
 בחר.בה של החוג או של יחידת הלימוד ש ה האחריםהקבל

. תוצאות באינטרנט " מידע למועמדים"פרק מתפרסמים ב והרישום אלימועדי ומבחן יע"ל  מועדי 
 המבחן נשלחות למועמדים ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. 

 .ולתלמידים שטרם הגיעו לרמת "פטור" מיועד למועמדיםיע"ל מבחן  
 

 מועד אחרון להשגת ה"פטור" בעברית  ב. 
לרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודיהם להגיע  תלמידים חייבים 

באוניברסיטה. כללים אלו חלים גם על תלמידים המחליפים חוג או מסלול לימודים. ועדות 
רשאיות לאשר, על בסיס אישי, דחייה בהשגת ה"פטור" לתלמידים (הן ההוראה הפקולטטיות 

  .כל מקרה לגופו –לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני) 
 
 במהלך שנת הלימודים קורסים . ג
לתואר, קורסים לידיעת השפה העברית.  לימודי החובההאוניברסיטה אינה מקיימת, במסגרת  

אוניברסיטאית, לפי בחירת התלמיד. אחת המסגרות -רית במסגרת חוץניתן ללמוד את השפה העב
ללימודי השפה העברית היא באמצעות העמותה "המרכז ללימודי עברית (ע"ר)", שלה העניקה 

בתשלום האוניברסיטה הרשאה למתן שירותי ההוראה בשטח האוניברסיטה. הקורסים כרוכים 
 פורסם בחוברת שכר הלימוד).אשר ישולם ע"י התלמיד למרכז (גובה התשלום י

 מסגרות נוספות ללימודי העברית מצויות באולפנים ללימוד השפה העברית. 
תלמידים שלמדו במסגרות חיצוניות, יידרשו לעבור בחינת מיון פנימית במסגרת ה"מרכז ללימודי  

 עברית (ע"ר)".
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 *קורס קיץ מרוכז .ד
ספטמבר) -קורס קיץ מרוכז (בחודשים אוגוסט םמתקיי (ע"ר)" עברית במסגרת "המרכז ללימודי 

 . "ברמות השונות", פתיחת קורס מותנית במספר התלמידים ברמה
 ).בחודש מאיההשתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום (גובה התשלום יפורסם  
קורסי עברית במסגרות שונות. קורסים אלו הינם  2011מינהל הסטודנטים מקיים החל מקיץ  

סטודנטים. לבירור  ולצורך פרטים והרשמה יש להתקשר עמם ישירות. כתובת באחריות מינהל ה
 אביב.-, תל6מינהל הסטודנטים: רחוב אסתר המלכה 

 
תלמידים שלמדו עברית במסגרת חיצונית, יידרשו לעבור בחינת מיון בשפה העברית במסגרת  

או ב' בהתאם להרשמת ה"מרכז ללימודי עברית (ע"ר)" . הבחינה תתקיים לפני תחילת סמסטר א' 
 התלמיד/ה וגם בה יחויבו הנבחנים להגיע לרמה א' לפחות. 

 
(ע"ר)" באוניברסיטה, החל  לימודי עבריתי "המרכז לבמשרד מתקייםהרישום לקורס הקיץ  

 . מחודש יולי
מיועד למועמדים ולתלמידים שלא  הקורסמחייבת השתתפות בקורס זה. אינה האוניברסיטה  

לקבל "פטור" בעברית להתקדם בלימודי העברית, או , או המבקשים יע"ל במבחןהגיעו לרמה א' 
 שלא במסגרת שנת הלימודים.

 
אביב: בית הספר להנדסאים -באוניברסיטת תל - כתובת משרדי העמותה ללימודי עברית (ע"ר) 

 .    03-6406357,  03-6408947.  טלפון 140חדר   30רח' חיים לבנון 
 .13:00- 09:30ה' בשעות -ה:  ימים א'שעות הקבל        

  Hebrew@post.tau.ac.il דואר אלקטרוני: 
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