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 תסיכומטריכללי על אודות הבחינה הפדע ימ

משת את בלימודים האקדמיים והיא משלחיזוי סיכויי ההצלחה היא כלי  פסיכומטריתההבחינה 

חינות בללימודים האקדמיים לצד התקבל מבקשים להמועמדים ה מיוןלהאוניברסיטאות ככלי 

 הערכה אחיד פני סולםמדרגת את כלל המועמדים על הבחינה  הבגרות וכלי הערכה נוספים.

משפיע על של הנבחן תי והחברהרקע האישי ( מרכז ארצי לבחינות ולהערכה)ו "ולדברי מאל

כושר החיזוי של  מחקרית, באמצעי מיון אחרים.הוא משפיע על הציון שלו פחות מאשר ן הציו

ציונים גבוהים בבחינה דהיינו רוב הנבחנים שקיבלו הפסיכומטרית נחשב לטוב הבחינה 

סיכומטרית פלהיבחן בבחינה הניתן  יותר מנבחנים שקיבלו ציונים נמוכים.מצליחים בלימודיהם 

שנים לפחות  7הבחינה הוא וקף ת ם.ן במועדים רצופיבחניתן להי בפרטופעמים שרוצים,  כמה

כלל המוסדות דרך ב דים האקדמיים.למועד הסמוך לתחילת הלימוולכן לא חייבים להיבחן בה 

ו בציון הגבוה ביותר מבין הציונים של אדם אשר נבחן יותר מפעם אחת האקדמיים יתחשב

להירשם לבחינה דרך האתר של יתן נ לוונטי.אולם תמיד טוב לוודא זאת במוסד האקדמי הר

בכספי הפיקדון ניתן לשלם בגין הבחינה ) ת מחנויות סטימצקי או צומת ספריםו או באח"מאל

 .(שכה להכוונת חיילים משוחרריםולשם כך ניתן לפנות ללהאישי 

ישנם  .(חורף, אביב, קיץ וסתיו)נערכת בארבעה מועדים בשנה בהתאם לעונות השנה הבחינה 

מועדים בהם יש שני ימי בחינה ולא בטוח שניתן לבחור את יום הבחינה אולם נדמה כי ישנה 

להיבחן מוקדם ומלץ מ ליו במקרה דנן.השתדלות כנה לאפשר לכל נבחן להיבחן ביום המועדף ע

ככל הניתן למועד בו תחפצו ללמוד באקדמיה כדי להימנע ממצב בו תאריך הקבלה ללימודים 

ובכך לשפר את  ך פרסום ציוני הבחינהפני תאריהאקדמיים יחול לפני תאריך הבחינה או ל

שתקדימו להירשם הסיכוי שלכם ככל  הסיכוי שלכם ללמוד באקדמיה במועד בו תרצו ללמוד.

 להיבחן במקום בו תרצו להיבחן מתוך כלל המקומות שיוצעו לכם להיבחן בהם יהיה גדול יותר.

תוכלו לבחור את האולם בו תיבחנו ולא את תנאי ישיבתכם באולם דהיינו ייתכן, למשל, לא 

רמייה בעת הבחינה כגון מעשה  לחן.שתיבחנו על כיסא עם מסעד יד או לחילופין תיבחנו על שו

  התחזות של נבחן לאדם אחר יוביל לתלונה במשטרת ישראל שכן מדובר בעבירה פלילית.

ל אותה הזנתם בעת הרשמתכם "הרשמתכם לבחינה יישלח אישור לכתובת הדוא לאחר

כן כמו  לערך אולם המחיר יכול להשתנות מעת לעת. ₪ 560לבחינה, זו כרוכה בתשלום בסך 

ו באזורכם האישי "וכן ניתן יהיה לצפות בהם באתר מאלפרטי שיבוצכם בבחינה  אליכם ויישלח

לשנות את מקום הבחינה, על בסיס מקום פנוי, עד ניתן  אשר ייפתח לכם עת סיום ההרשמה.

ן י מילוי בקשה באזור האישי או באמצעות שיחת טלפו"שבוע לאחר הרשמתכם לבחינה וזאת ע

 .ו"ברורה בדבר ביטול ההיבחנות מופיעה באתר של מאלדיניות מ ו."הזימונים במאל למרכז

סוגיות בירוקרטיות נוספות ישנן ימים מהיום בו תיבחנו.  45־ים תקבלו לאחר כהציונת א

 ו. "הקשורות לבחינה בדברן יש מידע מדויק באתר של מאל


