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 של המכללה האקדמית לישראל. שניאנו מודים לך על התעניינותך באחת מתוכניות הלימוד לתואר 

 
 לתשומת ליבך,

 
מפורט יותר והינו מחייב לכל עניין  הלימודיםפרק שכר לימוד בתקנון  המידע הכלול בדפי מידע אלו הינו מידע כללי, תמציתי ומרוכז.

הלימודים המצוי  בתקנוןהאמור בתקנון. באחריותך לעיין ודבר. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון לבין האמור בדפי מידע אלו, יחייב 
 .www.iac.ac.ilבאתר המכללה בכתובת 

 
 דמי רישום:

 .לשלושה סמסטרים רצופיםוהם תקפים  ₪ 350לתוכנית לימודים אקדמית ום דמי ריש
 במרכז הרישום או באמצעות כרטיס אשראי בטלפון.או בכרטיס אשראי בצ'ק  ,את דמי הרישום ניתן לשלם במזומן

 .אינם מוחזריםאינם חלק משכר הלימוד ודמי הרישום 
 

 שכר לימוד:
מיד לאחר  . יש להסדיר את אופן תשלום שכר הלימודמסלול הנבחר בתוכנית.וה הלימודבהתאם לתוכנית  שכר הלימוד במכללה נקבע 

 מכתב הקבלה אשר ישלח לביתך. קבלת
 

 :שכר לימודאופן תשלום 
 

במזומן, לשלם ניתן ש"ח על חשבון שכר לימוד. את המקדמה  2,000יש לשלם מקדמה בסך  לאחר אישור קבלתך ללימודים, – מקדמה
 בבנק הדואר באמצעות שובר אשר ישלח לביתך יחד עם מכתב הקבלה. נקאית, בכרטיס אשראי או בצ'ק, בהעברה ב

 
חשבון  כרטיס האשראי או הוראת קבע לחיוב לחיוב הוראת קבעבאמצעות יש להסדיר  את יתרת שכר הלימוד – יתרת שכר הלימוד

 יחד עם מכתב הקבלה. ךלבית וישלח טפסים מתאימים .בנקה
 טפסים להורדה. /  מידע למועמד - תן להוריד טפסים מתאימים מאתר המכללהלחילופין, ני 

 הוראת הקבע תקפה למשך כל תקופת הלימודים ועוברת אוטומטית משנה לשנה עד לסיום התואר.
 בתקנון המכללה או במדור שכר לימוד )פרטי קשר בהמשך(. פרטים נוספים לגבי אופן תשלום יתרת שכר הלימוד ניתן  לקבל 

 
 עליך למלא אחר ההנחיות אשר יפורטו במכתב הקבלה אשר ישלח לביתך.על מנת להבטיח את מקומך במחזור הלימודים אליו נרשמת 

 
 הצמדה:

 .המצורפתשכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן. בכל מקרה, שכר הלימוד לא יפחת מהמחיר הבסיסי המפורט בטבלת שכר הלימוד 
 

 :לפני תחילת שנת הלימודים הרשמהביטול 

 למדור שכר לימוד. בכתבחייב להעביר הודעה את הרשמתו מבקש לבטל ששילם מקדמה ו מועמד
 מהמקדמה. 100%תזכה את הנרשם בהחזר של  לפני תחילת הלימודים יום 14 - עדשתתקבל  ת ביטולהודע
 מהמקדמה. 50%כה את הנרשם בהחזר של תז תחילת הלימודיםלפני יום  13במהלך תקופה של שתתקבל  ת ביטולהודע

יקבל החזר מלא בגין הסכום  לפני תחילת הלימודים, הרשמתו,ויודיע על ביטול ששילם סכום מעבר לסכום המקדמה  מועמדיובהר כי 
 שמעבר למקדמה.

 
ת הקורסים אליהם בשכר לימוד על פי תקנון המכללה )עלו יחויבסטודנט שיבטל את לימודיו החל מיום תחילת הסמסטר )כולל( 

 .היה רשום בסמסטר(
 

 .מצורפת טבלת שכר לימוד )בעמוד הבא(

 מענה לכל השאלות הקשורות בשכר לימוד:

 tashlum@iac.ac.ilבדואר אלקטרוני: 

 17:30עד  8:30בימים: א' עד ה' בין השעות  03-6719966בטלפון: 

 03-6719959פקס: 

הקרובה, מאחלים לך הצלחה בלימודים ומזמינים אותך לפנות אלינו בכל הקשור לשכר  אנו מקווים לראותך בין הסטודנטים שלנו בשנה
 לימוד. נשמח לסייע ככל האפשר.

                                                      
1
  לנשים והן לגברים הן מתייחסת אך זכר בלשון נוסחה הערכה 

http://www.iac.ac.il/


2 
 

 

 :חתשע"שנת ' אבסמסטר שייפתח להלן טבלת שכר לימוד לנרשמים למחזור הלימודים 

 שכר לימוד 

 תוכנית מלאה שם התוכנית
 מס' תשלומים

 

 גובה תשלום
 *חודשי מקורב

 דד()צמוד מ
 

 21 ש"ח 46,000 שני בייעוץ חינוכי )בשנתיים(תואר 
 

 ש"ח 2,100
 

התמחות בהנחיית  –תואר שני ביעוץ חינוכי 
 )בשנתיים( קבוצות

 21 ש"ח 50,000
 

 ש"ח 2,290
 

 21 ש"ח 44,000 תואר שני במנהל מערכות בריאות )בשנתיים(
 

  ש"ח 2,000

 
 התוכנית. *גובה התשלום הוא לאחר ניכוי המקדמה ממחיר

 
  :)בנוסף לשכר הלימוד לתוכנית( השלמה לקראת תואר שני ללימודיטבלת שכר לימוד 

שכר לימוד  שם הקורס
 לקורס

 ש"ח 800 במנהל מערכות בריאותלתואר שני קורס השלמה 

 ש"ח 600  בייעוץ חינוכיקורס השלמה לתואר שני 

 ש"ח 150 מבחן פטור

 

 


