
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע, בע"מ )חל"צ(
www.kaye.ac.il | 8414201 רח' עזריאל ניצני 6 , ת.ד 4301 מיקוד

ניתן להגיע למכללה באוטובוס מספר 6, 8 או 22  
מהתחנה המרכזית  בבאר – שבע

סיוע

מידע כללי

לרשות התלמידים

ולבוגרי שירות לאומי העומדים  לחיילים משוחררים 
משכר  חלקי  או  מלא  פטור  יינתן   – בקריטריונים 
באישור  מותנה  הפיקדון(  חשבון  על  )לא  הלימוד 

ועדת מלגות של משרד הביטחון.
לאחרים תבחן זכאות לסיוע משרד החינוך

יינתנו מלגות לזכאים 

  ספריית השאלה לספרי לימוד
   חדרי לימוד  ממוזגים 

  מתקני ספורט וחדר כושר
 ספרייה 

   מזנון 
 חברות באגודת הסטודנטים )תעודת סטודנט ( 

הלימודים במכינה הם לימודי יום בהתאם למערכת 
השעות האישית של כל תלמיד.  

לפרטים , לייעוץ 
אישי ולהרשמה 

טלפונים 08-6402727/8/9
קבלת קהל במזכירות המכינה 

)בנין ראשי, חדר 301( 
בימים א'-ה' בין השעות 15:30-9:00

המכינה הקדם 
אקדמית לבגרות
של מכללת קיי 



על המכינה

מקצועות הלימוד 

המכינה לבגרות של מכללת קיי הוקמה בשנת 
.1989

המכינה מונה כ-600 סטודנטים בשנה הלומדים 
בכל המסלולים השונים.

במכינה צוות מורים מקצועי ומיומן שיכולתו מוכחת 
בהישגי הבוגרים.

ייחודה של המכינה הוא בכך שהיא מקיימת בו 
זמנית מספר קבוצות לימוד לכל מקצוע ומאפשרת 

גמישות ונוחות בבניית מערכת לימודים לכל לומד 
בהתאם לצרכיו.

המכינה ידועה באווירה החברתית והלימודית 
הטובה שקיימת בה , בשל מערך תמיכה משמעותי 

הקיים בה.
המכינה מיועדת לחיילים משוחררים, לבוגרי שירות 

לאומי ולבעלי פטור משירות צבאי.
במרוצת השנים השלימו ושיפרו אלפי סטודנטים 

באמצעות המכינה את הבגרות שלהם .
בוגרי המכינה התקבלו למוסדות להשכלה 

גבוהה והשתלבו בשוק העבודה , במוסדות ציבור 
ובאקדמיה במגוון תפקידים.

לזכאים יינתן מימון מהקרן לסיוע נוסף של 
משרד הביטחון  או משרד החינוך

מתמטיקה ואנגלית
בכל הרמות 

מקצועות הגברה : פיזיקה, 
גיאוגרפיה, ספרות ותנ"ך  

)פתיחת קורס מותנית במספר התלמידים(

ברצונך ללמוד לתואר בחינוך ותעודת 

הוראה אך אינך עומד בתנאי הקבלה? 

יש פתרון! המכינה הייעודית להוראה 

במכללת קיי

קורסי המכינה מתמקדים בעולם התוכן של 

לימודי חינוך והוראה. 

המכינה מקנה פטור לחלק מהקורסים 

הנלמדים בתואר. 

לתלמידים העומדים בקריטריונים יינתן 

פטור משכר לימוד ומלגות סיוע מטעם 

משרד הביטחון או משרד החינוך. 

במכינה קיימים 7 מסלולי לימוד. משך הלימודים 
הוא מסמסטר אחד ועד חמישה סמסטרים.

משך הלימודים משתנה בהתאם לנתונים של כל 
התלמיד.

מסלול ייעודי לקראת לימודי 
הוראה )תחילת לימודים באוקטובר(

מסלולים להשלמה / לשיפור 
בגרויות )תחילת לימודים בספטמבר ובפברואר (

מסלולי הלימוד
במכינה

בכל מקצועות החובה: 
תנ"ך, ספרות, הבעה עברית, 

היסטוריה ואזרחות


