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היחידה לאנגלית כשפה זרה
ראש היחידה:

ד"ר ק' גולדפרד

מורה בכיר:

ד"ר ש' קורן

מורה:

ח' לוין ,ס' סנדלר ,ד"ר א' פרנץ ,ד"ר איריס אלישע

כתובת אתר האינטרנט של היחידה:

http://efl.biu.ac.il

דואר אלקטרוני:

Efl.unit@biu.ac.il

טלפון:

03-5318237

פקס:

03-7384103

שעות קבלת קהל:

ימים א',ג'  11:30-14:00ב',ה' 08:30-10:30

שעות קבלה טלפוניות:

ימים א' – ה' 8:00-14:30

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת קורסי חובה והכנה לפטור מלימוד אנגלית כשפה זרה לסטודנטים הלומדים
באוניברסיטה.
סטודנטים שלא יסיימו את חובותיהם בלימודי אנגלית כשפה זרה לפני השנה השלישית ללימודיהם ,יורשו
להרשם וללמוד אך ורק קורסי אנגלית כשפה זרה עד שיסיימו את חובותיהם בהם.
סדנאות תמיכה באנגלית לליקויי למידה בדרגה חמורה – בשיתוף עם מרכז חדד
סטודנטים בעלי ליקויי למידה בדרגה חמורה שאובחנו ותועדו מקצועית במהלך שנות לימודיהם ,יכולים להפנות
למרכז חדד את האיבחון המקצועי ,בתנאי שקיימת בו התייחסות נפרדת ומפורטת מאד לנושא האנגלית .הפונים
יוזמנו לראיון אישי )הכרוך בתשלום( וועדה מקצועית תדון בהתאמתם לסדנאות תמיכה באנגלית .בחלק מהמקרים
יידרש איבחון נוסף )הכרוך בתשלום נוסף(.
את האיבחונים יש למסור למרכז חדד באופן אישי או לשלוח ישירות למרכז חדד ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן
 ,5290002תוך ציון ברור שמדובר בפניה בקשר ללימוד אנגלית .על הפניה להיעשות במהלך החודשים יולי
ואוגוסט .מומלץ שסטודנטים אשר פנו למרכז חדד וטרם קיבלו מענה לפנייתם ,ירשמו לקורס אנגלית רגיל במהלך
תקופת הרישום על מנת להבטיח את מקומם במידה שלא יתקבלו לסדנאות תמיכה במרכז חדד.
טיפול בסטודנטים בשירות מילואים
סטודנטים בשירות מילואים מתבקשים להודיע מראש למורה שלהם על תאריכי השירות ולסכם עם המורה את
אופן השלמת החומר והמטלות.
סטודנטים בשירות מילואים הנתקלים בבעיות או זקוקים לסיוע מיוחד יכולים לפנות לרכזת המילואים מטעם
היחידה -ד"ר ארנה פרנץ טל03-5318847 .

מיון לקורסים
סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה
הפסיכומטרית הארצית או מבחן אמי"ר .ניתן לקבל מידע על המבחן הפסיכומטרי ישירות במרכז הארצי לבחינות
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והערכה )ת.ד ,26015 .ירושלים  9126001טל .(02-6759555 .מידע על הרמה באנגלית ניתן לקבל במשרד
היחידה לאנגלית )בניין קורט  1004קומת כניסה חדר  ,(4או טלפונית בקו המידע של היחידה ,טל03-5318636 .
לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית מסווגים הסטודנטים לתואר ראשון כדלקמן) :המידע מעודכן
לשנה"ל תשע"ט(
א.
ב.

פטור מלימודי אנגלית – ציון  134ומעלה בפסיכומטרי )או סיום בהצלחה של קורס ברמת מתקדמים ב'(
מתקדמים ב' :ציון בפסיכומטרי בטווח ) 120-133או על סמך סיום בהצלחה של קורס ברמת מתקדמים א'(.
קורס ברמת קושי מתקדמת שמתמקד בשיפור מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית .מטרתו להעניק
אוטונומיה לסטודנט בהבנת הנקרא של טכסטים אקדמיים אותנטיים.
קורס מתקדמים ב' הוא בן  4ש"ש סמסטריאליות .הקורס מעניק פטור.

ג.

מתקדמים א' :ציון בפסיכומטרי בטווח ) 100-119או סיום בהצלחה של קורס בסיסי( מתמקד בהקניית
מיומנויות בקריאה אקדמית ,ונלמד בהיקף של  4ש"ש סמסטריאליות .קורס ברמת קושי מתקדמת שמתמקד
בהקניית מיומנויות הקריאה בשפה האנגלית .מטרתו להרחיב את אוצר המילים האקדמיות של הסטודנט
ולשפר את המיומנויות הקשורות להבנת הנקרא של טכסטים אקדמיים אותנטיים.
בסיסי :ציון בפסיכומטרי בטווח ) 85-99או סיום בהצלחה של קורס ברמת טרום בסיסי א' ב' או טרום בסיסי
ב'(.
קורס בסיסי הינו ברמת קושי בינונית ומתמקד בהבנת הנקרא של טכסטים בתחומים שונים .הוא כולל גם
הדרכה במיומנויות כלליות בשימוש בשפה לצורך הבנת הנקרא .מקורס זה עוברים לקורס מתקדמים א'.
קורס בסיסי בן  6ש"ש סמסטריאליות או  3ש"ש שנתיות.
טרום בסיסי ב' :ציון בפסיכומטרי בטווח  . 70-84הקורס מיועד לסטודנטים הזקוקים לשיפור והדרכה
במיומנויות כלליות בשימוש בשפה האנגלית הכוללות חזרה על דקדוק ,מבנה המשפט והרחבת אוצר המלים.
מקורס זה עוברים לקורס בסיסי.
קורס טרום בסיסי ב' הוא בן  6ש"ש סמסטריאליות או  3ש"ש שנתיות.
טרום בסיסי א' ב' :ציון בפסיכומטרי בטווח  .50-69הקורס מיועד לסטודנטים בעלי ידע התחלתי באנגלית
ומקיף יסודות בסיסיים בדקדוק ,קריאה ,כתיבה ,שיחה והרחבת אוצר המילים .הקורס כולל בתוכו את רמת
טרום בסיסי ב' .מקורס זה עוברים לקורס בסיסי.
קורס טרום בסיסי א' ב' הוא בן  4ש"ש שנתיות.

ד.

ה.

ו.

סטודנטים שציונם בפסיכומטרי גבולי רשאים לגשת לבחינת שיפור רמה פנימית המתקיימת לקראת קורסי הקיץ
ובתקופת עריכת המערכת לקראת שנת הלימודים .זכות זו ניתנת למי שציון פרק האנגלית שלו הוא בטווחים:
 118-119 ,98-99 ,0-84ו.130-133 -
הערה:
סטודנטים אשר נרשמו לקורס אנגלית  -בתקופת הרישום המיועדת לכך ,ושינו את רמתם באנגלית במהלך
הלימודים באמצעות מבחן אמי"ר או בכל צורה אחרת ,לא יוכלו להרשם לקורס ברמה גבוהה יותר אחרי
תקופת השינויים .שינוי קורס ניתן לערוך אך ורק בתקופות השינויים המוגדרות.

התשלום עבור הקורסים:
כל הקורסים לתואר ראשון מתחת לרמת מתקדמים ב' חייבים בתשלום נוסף שאינו נכלל בשכר הלימוד לתואר
ראשון.
סטודנט אשר נרשם לקורס הדורש תשלום ,יחויב בשכר לימוד עבור הקורס גם אם לא למד בו .כספו לא יוחזר
לו אם לא ביטל את ההרשמה בתקופת השינויים המוגדרת.
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פטור מלימודי אנגלית לתואר ראשון:
סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה:
א.

עברו את פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית בציון שנקבע לפטור )ציון  134ומעלה(.

ב.

סיימו בהצלחה קורס פטור באנגלית כשפה זרה באחד מהמוסדות הבאים :אוניברסיטת בר-אילן,
אוניברסיטת בן-גוריון ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת אריאל ,הטכניון,
אוניברסיטת חיפה.

ג.

בעלי תואר ראשון ממכללות שקיבלו אישור המל"ג להעניק תואר ב.א ..הפטור אינו אוטומטי ויש להציג
אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

ד.

בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית .הפטור אינו אוטומטי ויש להציג אישור מתאים ליחידה לאנגלית.

ה.

בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני באוניברסיטאות בארץ.

ו.

בעלי תואר ראשון באוניברסיטאות :בר-אילן ,תל-אביב ,חיפה  ,העברית ,בן-גוריון הפתוחה והטכניון.

ז.

בעלי ציון של  670ומעלה בחלק ה VERBAL -של בחינת  .SATיש להציג אישור מתאים ליחידה.

סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית במוסד אחר להשכלה גבוהה מוכר מתבקשים להגיש אישור על כך למשרד
היחידה לאנגלית כשפה זרה )בנין קורט  ,1004קומת כניסה חדר  (4בצירוף ציון פרק האנגלית בבחינה
הפסיכומטרית ,סילבוס מפורט ,מספר שעות הקורס לפטור וציון סיום הקורס .כל מקרה יבדק לגופו.
הפטור מאנגלית לתואר ראשון תקף ל 10 -שנים מיום קבלתו.
קורסים באנגלית כשפה זרה לתלמידי תואר שני
היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת בחינות מיון לתואר שני פעמיים בשנה – בין החודשים יוני לספטמבר  -כדי
לקבוע את רמת הסטודנט .ההרשמה לבחינה נערכת לפני הבחינה .פרטים ביחידה לאנגלית ,בכל המחלקות
האקדמיות וכן באתר היחידה .http://efl.biu.ac.il
סטודנט רשאי לגשת לבחינת המיון פעם אחת בלבד בשלוש שנים.
לפי תוצאות בחינת המיון ,מסווגים הסטודנטים לתואר שני כדלקמן:
רמת M

קורס שנתי בן  4ש"ש ברמה בסיסית.

רמת M4

קורס סמסטריאלי בן  4ש"ש.

רמת M2

קורס סמסטריאלי בן  2ש"ש.

פטור מאנגלית לתואר שני:
סטודנטים לתואר שני יהיו זכאים לפטור מחובת אנגלית לתואר שני אם:
א.

עברו בחינת מיון לתואר שני בציון פטור ביחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר-אילן.

ב.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ דוברת אנגלית ולא משלוחה בארץ.
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ג.

בעלי תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים :אוניברסיטת בר-אילן ,האוניברסיטה
העברית ,אוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת בן-גוריון ,אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת חיפה.

ד.

סטודנטים במחלקות אשר אינן דורשות אנגלית כשפה זרה ,או סטודנטים שניתן להם פטור ע"י ראש
המחלקה שלהם .פטור זה הינו באחריות המחלקה האקדמית.

ה.

סטודנטים במסלול ללא תיזה שקיבלו ציון  85ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות :בר-
אילן ,תל-אביב ,חיפה ,בן-גוריון ,העברית והטכניון ב 10 -השנים שקדמו לתואר השני.

ו.

סטודנטים במסלול ללא תיזה שקיבלו בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או באמיר"ם ציון של 134
ומעלה ,או ציון  234ומעלה במבחן אמי"ר ,או ציון פטור באמצעות המבחן לשיפור רמה באוניברסיטת
בר-אילן ,ב 10 -השנים שקדמו לתואר השני.

ז.

סטודנט שנבחן בבחינת  GMATיקבל פטור אם ציונו בחלק הכתיבה הוא  .5-6תוצאות חלק הכתיבה
מסווגות לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא :ציון  – 4רמה  ,M2ציון  – 3רמה  ,M4ציון  – 0-2רמה .M

ח.

סטודנט שנבחן בבחינת  GREיקבל פטור אם קבל ציון  .3.5-6תוצאות המבחן מסווגות לרמות לימוד עפ"י
המידרג הבא :ציון  – 2.5-3רמה  ,M2ציון  – 2רמה  ,M4ציון  – 0-1.5רמה .M

ט.

מי שקיבלו ציון  band 8-9במבחן  IELTSבפורמט אקדמי .תוצאות אחרות יש להעביר ליחידתנו לשיקול

סטודנטים העונים לקריטריונים בסעיפים ב' ,ג' ,ה' ,ו' ,ז' ,ח' ,ט' צריכים להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים
מתאימים ליחידה לאנגלית כשפה זרה ,אוניברסיטת בר-אילן .52900
סטודנטים החייבים בקורס על פי תוצאות בחינת המיון ,מומלץ שילמדו בו בשנה הראשונה ללימודיהם.
סטודנטים בעלי ליקויי למידה מתבקשים להציג את האיבחונים שלהם ליחידה למעורבות חברתית )בנין  407קומה
א'( עד חודש לפני תום הרישום לבחינה ,בשעות הקבלה בלבד בימים א' – ה' בין השעות .10.00 – 12.00

פטור מאנגלית לתואר שלישי
סטודנטים יהיו זכאים לפטור מחובת אנגלית לתואר שלישי אם הם:
א.

בעלי תואר אקדמי שנלמד בשפה האנגלית בארץ דוברת אנגלית.

ב.

קיבלו ציון 'פטור' במבחן מיון באנגלית לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר-אילן או
סיימו בהצלחה קורס אנגלית לתואר שני ברמות  M4או  M2באוניברסיטת בר-אילן.

ג.

בעלי תואר אקדמי במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים :אוניברסיטת בר אילן ,האוניברסיטה העברית,
אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בן גוריון ,אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת חיפה.

את חובת האנגלית יש לסיים עד סוף השנה האקדמית השניה ללימודי התואר השלישי.
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סטודנטים אשר אין להם פטור יכולים:
א.

לפנות לבית ספר ללימודים מתקדמים בבקשה לקבל פטור מאנגלית על סמך לימודים קודמים עם המלצה
מנומקת של ראש הוועדה המחלקתית .קודם לקבלת ההחלטה יבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים את
המלצת היחידה לאנגלית כשפה זרה.

ב.

ללמוד קורס סמסטריאלי בן  2ש"ש לכתיבה אקדמית לתואר שלישי.
לתשומת לב :לימודי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון אינם מעניקים פטור מאנגלית לתואר שלישי.

מידע כללי:
•
•

•

שמות המרצים המצויינים בקורסים עשויים להשתנות בשל אילוצים .שינוי המרצה לא ישמש
עילה לעריכת שינוי בקורס.
סטודנטים לתואר ראשון בעלי ליקויי למידה חמורים ,אשר מתקשים בלימוד אנגלית במסגרת
קורסי האנגלית הרגילים ,צריכים לפנות למרכז חדד באוניברסיטת בר-אילן ,ולצרף איבחונים
מתאימים .הטיפול כרוך בתשלום וההפניה לתמיכה בסדנאות לליקויי למידה תיערך לאחר
תהליך של בדיקה וסינון קפדניים.
סטודנטים כבדי שמיעה לתואר ראשון יכולים ללמוד קורסי אנגלית כשפה זרה במסגרת
מותאמת .לשם כך נא לפנות ליחידה לאנגלית כשפה זרה.
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