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תקנון העברת תלמידים לקבלה במחלקות הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
כללי :
המחלקה להנדסה שנה א' במכללה האקדמית ספיר) ,להלן "המחלקה"( ,מקיימת אפיק מעבר למחלקות הפקולטה
להנדסה באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,להלן )"הפקולטה"( .במסגרת אפיק המעבר קובעת הפקולטה בכל שנה
קריטריונים לקבלה למחלקותיה ,הכוללים :ציון ממוצע מינימלי )ציון סף( לקבלה ומכסה מחלקתית של מקומות
השמורים לתלמידי ספיר .בנוסף ,בעת קבלה אל הפקולטה ,תלמיד המחלקה צריך להיות ב"מצב אקדמי תקין",
שמשמעותו לא יותר מציון "נכשל " אחד .הציון הממוצע לקביעת זכאות לקבלה יחושב על פי המפורט בתכנית
הלימודים העדכנית.
התוכנית של אפיק המעבר הינה תוכנית סגורה ,לא יינתנו פטורים מלימודים קודמים.
המחלקה והפקולטה שואפות לכך שהתלמידים הטובים ביותר יתקבלו ללימודים בפקולטה וכי הקבלה תתרחש
במועד המוקדם ביותר האפשרי .מאחר שהלימודים במחלקה נמשכים גם בסמסטר קיץ ועד סופם לא ניתן לקבוע
סופית את הציון הממוצע ,שתי השאיפות הללו נמצאות לעיתים בסתירה .משום כך נקבע כי ממוצע הציונים
המצטבר של מקצועות סמסטר א' ו -ב' יהווה תנאי מספיק לקבלה לפקולטה .תלמידי המחלקה נדרשים ללמוד גם
את תכנית הקיץ כחובה לשם מימוש הקבלה .תלמידים שלא השיגו את ציון הסף לקבלה בתום סמסטר ב' זכאים
להמשיך ולשפר את הממוצע שלהם במהלך סמסטר הקיץ כדי להגיע לציון הסף הנדרש ולהתקבל אל הפקולטה אם
המכסה במחלקה המבוקשת לא מוצתה בתום סמסטר ב' והאוניברסיטה האריכה את תוקף המכסות שנותרו.
מטרתו של נוהל זה היא לקבוע את אופן הפעולה של המחלקה בעת העברת תלמידים לקבלה בפקולטה כדי לממש
את שאיפות הפקולטה והמחלקה.
תקנות המחלקה למעבר תלמידים לקבלה במחלקות הפקולטה
א .בחירת המחלקה – סטודנטים נדרשים לבחור את המחלקה )התמחות( אליה הם מעוניינים להתקבל כחלק
מתהליך הרישום לשנת האפיק .באחריות הסטודנטים להירשם לקורסים הרלוונטיים למחלקה אליה הם
מעוניינים להתקבל .במידה וסטודנט מעוניין לשנות מחלקה עליו לפנות לועדת ההוראה במחלקה באימייל .בכל
מקרה של שינוי מחלקה באחריות הסטודנט לבצע התאמות לתוכנית הלימודים בהתאם.
ב .סבבי מעבר אל הפקולטה .מעבר התלמידים מהמחלקה אל הפקולטה יבוצע בשלושה סבבים.
 .1סבב קבלה ראשון – הסבב הראשון יבוצע במהלך תקופת הבחינות של סמסטר ב' לאחר קבלת ציוני מועדי א'
בכל המקצועות .בסבב זה יופעל שיקול דעת של ראש המחלקה וייתכן כי יוגבלו מספר הסטודנטים שיועברו ביחס
למכסה הקיימת .העברת התלמידים לקבלה תתבצע על פי הממוצע ,מהציון הגבוה אל הנמוך .סטודנטים אשר
נבצר מהם להיבחן באחד או יותר ממועדי א' מהסיבות המפורטות בתקנון המכללתי )מילואים/אשפוז וכדומה(,
יכללו בסבב הקבלה הראשון מיד לאחר שיבחנו ויקבלו ציונים במועדי ב' של המועדים הנ"ל.
 .2סבב קבלה שני – הסבב השני יערך בתום תקופת הבחינות של סמסטר ב' ולאחר קבלת ציוני מועדי ב' בכל
המקצועות .בסבב זה המחלקה תוכל להעביר תלמידים לקבלה עד מיצוי המכסה שהפקולטה העמידה .העברת
התלמידים לקבלה תתבצע על פי הממוצע ,מהציון הגבוה אל הנמוך .המחלקה תשמור מקום במכסה
המחלקתית עבור כל תלמיד הזכאי למועד מיוחד על פי הכללים שקבועים בתקנון האקדמי של המכללה )ורק על
פיו( עד לסיום מועדי ג' של סמסטר ב' .מקומות אלו יופחתו מהמכסה המחושבת לסבב השני .יובהר כי המחלקה
לא תהיה מחויבת לשמור מקום לתלמידים שהמכללה העניקה להם את האפשרות לגשת למועד מיוחד ,מסיבות

שונות ,על אף שלא היו זכאים לכך על פי הכללים הקבועים בתקנון האקדמי של ספיר .תלמידים אלו יחשבו כמי
שלא עמד בדרישות המעבר בסוף סמסטר ב' ויעברו לקבלה בפקולטה בסבב השלישי כמפורט להלן .המחלקה לא
תהיה מחויבת לשמור מקום לתלמידים אשר זכאים למועד מיוחד על פי תקנון המכללה אך בפועל סיכויי הקבלה
שלהם אינם ריאליים על פי הערכתו ראש המחלקה.
 .3סבב קבלה שלישי – הסבב השלישי ימשך מתום הסבב השני ועד סיום מבחני סמסטר הקיץ .במהלך סבב זה
תשאף המחלקה להעביר לקבלה אל הפקולטה כל תלמיד המשיג את דרישות המעבר בהקדם האפשרי .יחד עם
זאת ,כדי לממש את שאיפות אפיק המעבר ,יוכל ראש המחלקה לעכב העברת תלמיד לקבלה לפקולטה אף אם
התלמיד השיג את דרישות הקבלה .יובהר כי עיכוב זה יוכל להימשך עד לקבלת כל ציוני סמסטר הקיץ ,של כל
התלמידים ,ויהיה נתון לשיקול דעתו של ראש המחלקה .במחלקות בהן המכסות יסגרו ,הרמ"ח יפעל על פי
שיקול דעתו ,ובהסכמת הסטודנט ,וישאף להעביר לקבלה את מירב הסטודנטים לעדיפותם השנייה .אין
התחייבות לקבלת סטודנטים בסבב הקבלה השלישי.
ג .ממוצעי מעבר ומכסות .ספי המעבר והמכסות המוקצות לכל מחלקה יפורסמו לפני תחילת כל שנה אקדמית.
המכסות ישמרו עד סיום סבב הקבלה השני בלבד .לאחר סיום סבב הקבלה השני יועבר צפי למספר מתקבלים
למחלקות השונות ועל פיו יוסכם על הארכת המכסות אשר לא נוצלו עד תום ,בתאום עם הפקולטה להנדסה
באוניברסיטה .למען הסר ספק אין התחייבות לקבלת סטודנטים בסבב הקבלה השלישי גם במקרים בהם לא
נוצלו המכסות עד תום.
הערות
שיטת הסבבים מעניקה עדיפות מסוימת לתלמידים אשר השיגו ציונים מעל סף הקבלה בשלב מוקדם .ראוי לציין
כי על פי שיטה זו ,בהחלט יתכן מצב בו תלמיד ,אשר לא התקבל לפקולטה ,מחזיק בשלב מאוחר יותר ציון ממוצע
הגבוה מזה של תלמיד אשר התקבל לפקולטה בשלב מוקדם יותר.
כאשר הביקוש למחלקה מסוימת בפקולטה עולה על המכסה ,יתכן מצב בו תלמיד אשר עומד בתנאי הקבלה לא
יוכל להתקבל למחלקה .במצב זה על התלמיד לשקול פניה למחלקות אחרות ע"י שליחת בקשה בכתב למחלקה
בספיר.
הקבלה למחלקות בכל שלב הינה "על תנאי" .הקבלה הופכת לסופית בסוף סמסטר קיץ .תלמיד אשר התקבל לאחת
המחלקות ישמור על מיקומו כל עוד מצבו האקדמי תקין ביחס לדרישות הפקולטה.
מחלקות מסוימות ,למשל הנדסת מערכות תוכנה ומידע ,מאפשר קבלת תלמידים בהסתמך ממוצע ציונים רגיל וגם
על סמך ממוצע מיוחד .מובהר בזאת כי ממוצע רגיל קודם לממוצע מיוחד בזכות למקום במכסה.
תכנית הלימודים באפיק המעבר ,כמו גם הקריטריונים לקבלה לפקולטה )ולכל אחת מהמחלקות בפקולטה(
מפורסמים בכל שנה באתר המחלקה.

דר' יואש חסידים.
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