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)ביה"ס( למדעי המעבדה הרפואית םללימודי מעבר אפיק  

  א. מבוא 

 לתואר שנתיים תלת לימודים מקיימת(, הפקולטה) בנגב גוריון-ןב אוניברסיטת של מעבדה הרפואיתה למדעי ביה"ס

 .הראשונים םבסמסטרי לרוב נלמדים וואל, יסודה במדעי שונים נושאים תכולל ביה"סב הלימודים . תכניתראשון

.במסגרתןהנלמדים  הנושאים מן נכבד חלק מכסה ספיר מכללת של הקורסים היצע  

ביה"ס למדעי  בין הוסכם לפיכך .ולדרישותי מתאימה ספיר במכללת הגבוהה הלימודים שרמת ומצא בדק ביה"ס

, ספיר במכללת הםלימודי את להתחיל לסטודנטים שיאפשר, מעבר אפיק לכונן ספיר מכללת לבין המעבדה הרפואית

 לאפיק הדרישות מפורטות, להלן 'ב בסעיף. התואר להשלמת עד הלימודים את בה ולהמשיך, ביה"סל לעבור כך ואחר

, בתוכן תובעניים קורסים ינםה המעבר אפיק במסגרת ספיר במכללת ללמוד יידרשו שהסטודנטים הקורסים. מעברה

.התמדה יכולת ובעלי רצון נחושי, מוכשרים דנטיםלסטו רק יתאים המעבר אפיק, לפיכך. ובהיקף ברמה  

 

 א.1. הבטחת קבלה לפקולטה 

 ביה"ס .ספיר במכללת ההישגים על דיעבל באופן מבוססת א שנה החיים מדעי כימיה התוכנית דרך ביה"סל הקבלה

 לתוכנית הקבלה בתנאי מדע אשר, ספיר מכללת של סטודנט כל ראשון לתואר לימודים להמשך ואלי לקבל מתחייב

 ומכסות ספי .הקבלה מסף גבוה ציוניו וממוצע התוכנית בדרישות עמד ,ספיר במכללת 'א שנה החיים מדעי כימיה

 .שנה מידי ומתעדכנים מעבדה הרפואיתה למדעי יה"סב ידי על נקבעים הקבלה

 

  א.2. פטורים 

, לאישור ועדת הוראה פקולטית( )בכפוף  הנלמדים המקצועות מכל פטור יקבל, המעבר אפיק דרך שיתקבל סטודנט

 באותה מקנים אלה שמקצועות הצבירה בנקודות ויזוכה, האפיק במסגרת ספיר במכללת למד ליהםימקב שאת

 יקנה, לאו אם ובין הנדון באפיק חובה קורס הוא אם בין המעבר באפיק הנזכר, ספיר מכללת של קורס כל. מחלקה

 .הנדרש הציון את בו והשיג הקורס את רשעב בתנאי ביה"סב המקביל המקצוע מן פטור

 

 א.3. השלמת מקצועות שנה ראשונה בביה"ס למדעי המעבדה הרפואית 

 המקצועות את להשלים יחויב, המעבר אפיק בדרישות עמידה בעקבות, ראשון לתואר כתלמיד שיתקבל סטודנט

. ביה"ס הנחיות לפי ,אוניברסיטהב שלו הראשונה השנה במהלך, פטור אינו שמהם, 'א בשנה הנלמדים  

 

 א.4. שינויים בתוכניות הלימודים 

 שינויים. משתנה ספיר במכללת הקורסים היצע גם. ביה"ס של הלימודים בתוכניות שינויים מוכנסים פעם מידי

 לחייב עלולים, לביקוש בהתאם השונות במחלקות הסטודנטים מספרי את ולאזן לווסת הצורך וכמוהם, כאלה

 ההישגים ברמות שינוי או, קורסים של גריעה או, הוספה, החלפה כגון - המעבר אפיק רישותדב שינויים הכנסת

 סמסטר מידי לוודא, לפקולטה לעבור במגמה ספיר במכללת הלומד הסטודנט על חובה מוטלת - לכך אי. הנדרשות

 ספיר מכללת. להגיע רוצה הוא שאליה במחלקה אלה קורסיםמ פטור לקבל מנת על לעבור שעליו הקורסים מהם

 תקף יהיה האפיק בדרישות שינוי שכל, ביניהן הסכימו בנגבס למדעי המעבדה הרפואית באוניברסיטת בן גוריון ביה"ו

 בעת בתוקף שהיו הדרישות לפי, ספיר במכללת למד כבר שסטודנט מה את לבטל כדי בו יהיה ולא רסומופ מיום

, ביה"סל הקבלה לעניין תוקף כבעל מקרה כלב ייחשב - השינוי פרסום לפני שנלמד קורס. השינוי לפני כלומר, שלמד

 המעודכנות הלימודים לתכניות ולהתאימו הקורס לימוד בגין הניתן הפטור את לשנות דרשיי ביה"סש ייתכן אבל

 או שנה של הפסקה ללא - דהיינו, רצופים היו המעבר אפיק במסגרת שלימודיו סטודנט כל על חלים אלה כללים. שלה



. ספיר במכללת הלימודים במהלך יותר  

 

 ב.דרישות אפיק המעבר 

 את המפרטת, הקבלות טבלת בנפרד קבעהנ, המעבר אפיק דרך להתקבל ניתן שאליה, ביה"סב מחלקה כל עבור

 המעבר אפיק דרישות. שלה הלימודים תכנית מתוך מקצועות לבין ספיר מכללת של קורסים בין שנמצאו ההקבלות

 הפטורים לגבי גם מידע מספקת אהטבל. ההקבלות תאבטבל הסתייעות תוך תמנוסחו הן. זה סעיף המשךב מפורטות

! לב שימו .ספיר במכללת לימודים סמך על נתנוישי  

 

 נקודות את למקבלו מקנה ספיר במכללת שנלמד קורס סמך על, בפקולטה מחלקה באיזושהי הנלמד ממקצוע פטור

 שקיבל בציון יזוכה הסטודנט. ספיר במכללת קורסה שמקנה הזכות נקודות את ולא במחלקה המקצוע של הצבירה
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 כלליות דרישות
 

 אנגלית
 

 לימודים סמך על או, באנגלית סיווג מבחן סמך על אנגלית מלימודי שפטור מי למעט) בפקולטה תלמיד כל
 הסמסטר תום עד, ז"נק 2 המקנה, 2 מתקדמים אנגלית הקורס את להשלים חייב( מוכר אקדמי במוסד קודמים
. המעבר לפני האנגלית ותדריש את להשלים אליה בורלע שמתכוון מי לכל ממליצה הפקולטה. ללימודיו הרביעי

 . בינונית לרמה עד הפחות לכל להגיע מקרה ובכל
 




