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פשוט להתקבל לאדריכלות



למה להתכונן עם ערכת הכנה דיגיטלית?
פשוט כי אפשר להתכונן למבחני קבלה באדריכלות ביעילות ומראש.

 
על אף שכל הבחינות באדריכלות מבוססות על הבעה באמצעות רישום ובניית מודלים - השאלות ו״הראש״ של בחינות

האדריכלות בכל מוסד בארץ הן שונות וייחודיות.
 

ב-Be Arch, דגמי הבחינות השונים באדריכלות המתקיימות במוסדות השונים בארץ מלוקטות מדי שנה כבר בשך יותר מעשור
- כולל הפתרונות של המתקבלים.

 
כך מתבצעים מדי שנה פיתוח ועדכון של ערכות הכנה הדיגטליות, המאפשרות ללומדים בעזרתן הכנה ותרגול מיטביים

וממוקדים של הבחינות - גם מראש, גם בפשטות וגם בהתאם למגמות העדכניות ביותר בכל מוסד.
 

לכן, כל ערכת הכנה דיגיטלית מיועדת למוסד נפרד. בחנות האונליין של Be Arch אפשר למצוא ערכת הכנה דיגיטלית
לאדריכלית למוסדות הבאים:

 
1. אוניברסיטת תל-אביב.

2. לטכניון.
3. לוויצ״ו חיפה.

4. לבצלאל ואריאל*.
*המוסדות היחידים ש״חולקים״ ערכה בשל הזהות בין בחינות הקבלה בשנים האחרונות.

 
 



מבנה ערכות ההכנה הדיגיטליות
מה נמצא בפנים?

 
הפורמאט. ערכות ההכנה הדיגיטליות ״פשוט להתקבל לאדריכלות״ הן בפורמאט ספרי pdf הנעים באזור ה-200 עמוד

פלוס מינוס.

כל ערכה מורכבת מ-4 פרקים. המבנה, הסדר והמיקוד בכל פרק משתנים מערכה לערכה - בהתאם לצורך ולדגשים
הנדרשים בבחינה הרלוונטית בה עוסקת הערכה.

3 הפרקים הראשונים עוסקים בסוגי השאלות השונים שהופיעו בבחינות במהלך השנים - כולל השנים האחרונות.
המטרה של הפרקים האלו, בהם נמצאות גם דוגמאות מגוונות לפתרון השאלות וגם תרגול עצמאי - היא להכין אותך לכל

סוג שאלה שיכול להופיע בבחינה, ולוודא שלא תהיה לך בעיה להתמודד איתה.

הפרק ה-4 הינו פרק סימולציות. כלומר, בחינות לדוגמא באורך מלא שמומלץ לשבת ולפתור עד הסוף
כשבועיים-שלושה לפני הבחינה. המטרה של פרק הסימולציות היא לתת לך חוויה של התמודדות עם ״בחינה אמיתית״ -

הן מבחינת אורך והן מבחינת רמת קושי.

  

 

 

 



מה חשוב לדעת על העבודה עם הערכות?
טיפים שיעזרו לך למצות את המקסימום

 
בוחרים נכון #1. האם את/ה ניגש/ת לבחינה בודדת באדריכלות? הלמידה תיעשה עם ערכת ההכנה הרלוונטית למוסד.

בוחרים נכון #2. האם את/ה ניגש/ת ליותר מבחינה אחת באדריכלות? מומלץ לרכוש חבילת ערכות מוזלת המכילה את
כל 4 ערכות ההכנה ל-5 המוסדות שהוזכרו - במידה ויש לך רקע ברישום ובבניית מודלים. במידה ויש לך צורך גם
בהדרכות הווידאו לרישום ומודלים - הולכים על חבילת ההכנה 360 מעלות, המכילה גם את חבילת הדרכות הרישום

והמודלים וגם את חבילת ערכות ההכנה במחיר מוזל.

משתמשים בפידבק האישי ובליווי מרחוק. באפשרותך לשלוח כל תרגיל ושאלה לקבלת פידבק אישי שייקדם אותך -
לאורך כל התקופה בה החומרים עומדים לרשותך.

הגישה שלך לערכות נשמרת למשך שנה שלמה, כולל כל עדכון. המטרה של Be Arch היא להמשיך להשיג
סטטיסטיקות קבלה גבוהות, ולכן ניתן לך הבטחון של להשתמש בחומרי ההכנה הכי טובים - למשך שנה מהרכישה.
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