
 
 

 
 
 

 המכללה האקדמית לישראל 
 מדור שכר לימוד

 
 ללימודים טרום אקדמייםדפי מידע למועמד 

 
 

מועמד נכבד
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 לתואר הראשון של המכללה האקדמית לישראל.לקראת לימודים  בלימודים טרום אקדמייםאנו מודים לך על התעניינותך 

 לתשומת ליבך,

מפורט יותר והינו מחייב לכל עניין  הלימודיםפרק שכר לימוד בתקנון  ציתי ומרוכז.המידע הכלול בדפי מידע אלו הינו מידע כללי, תמ
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:
 ית ולשלם דמי רישום בסך:ב להירשם במקביל לתוכנית האקדמלימודים במסגרת לימודים טרום אקדמיים חיימתעניין הנרשם ל

 טלפון.בבכרטיס אשראי באמצעות במרכז הרישום או במזומן או בצ'ק את דמי הרישום ניתן לשלם ש"ח לתוכנית האקדמית בלבד.  350
  .אינם מוחזריםאינם חלק משכר הלימוד ודמי הרישום 

 בה שכר לימוד:גו
 מצורפת למחזור הלימודים הרלוונטי.ה שכר לימודראה טבלה 

 
 אופן תשלום שכ"ל:

עליך לפנות למדור שכר לימוד על מנת להסדיר את  במסגרת לימודים טרום אקדמיים במכללהמייד לאחר הרשמתך לקורס או מכינה 
על מנת להבטיח את מקומך בכיתה  .חילת הלימודים בפועלתמועד לפני  יש להסדיראת תשלום שכר הלימוד תשלומי שכר הלימוד. 

 מומלץ לפנות למדור שכר לימוד בהקדם ולהסדיר את תשלום שכר הלימוד.
 

 באחת מן האפשרויות הבאות: ניתן להסדיר שכר הלימודאת 

 חודשיים לאורך  ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד לתשלומים -לחיוב חשבון הבנק או כרטיס האשראי באמצעות הוראת קבע
במדור שכר והנחיות למילוי הטופס ניתן לקבל את טופס הוראת הקבע נרשמת.  בקורס או המכינה אליהםכל תקופת הלימודים 

  לימוד או להורידו מאתר האינטרנט של המכללה.

 או בצ'ק מזומן ניתן לשלם מראש את מלוא שכר הלימוד במזומן – תשלום מראש במזומן. 

  לאורך תקופת הלימודים.דחויים קים חודשים צ'ניתן לשלם את שכר הלימוד ב – קים דחויים'צתשלום באמצעות 

 התחייבות בכתב לתשלום שכר לימוד כולו או חלקו.  שכר לימודהמוסד המממן יעביר למדור  -מימון הלימודים ע"י מוסד חיצוני
  החלק אשר אינו ממומן ע"י המוסד החיצוני ישולם ע"י הסטודנט באחת מהאפשרויות המפורטות לעיל.

 
 :שהתחילוביטול לימודים לפני 

 מועמד, המבקש לדחות או לבטל הלימודים, חייב להעביר הודעה בכתב למדור שכר לימוד.
כספו בחזרה למעט דמי מלאו  יקבל את יום תחילת הלימודים בקורס או במכינהרצונו לבטל את לימודיו לפני מועמד שיודיע על 

 הרישום.
בכל שכר הלימוד עבור הקורסים או המכינות אליהם נרשם  יחויבאו לאחר מכן  )כולל( ביום תחילת הלימודיםמועמד שיבטל את לימודיו 

 למד.או 
 
 

  –מכינה למתמטיקה ולא תוכל להתקבל ללימודי התואר  \+ 30המכינה לבגרות  במידה ולא תעבור בהצלחה את

 ששולמה יוחזר במלואו. תשלום המקדמה

 יוחזר הסכום ששילם. –יובהר כי מועמד ששילם מעבר למקדמה, וקבלתו ללימודים תידחה 

 
 
 
 

                                                      
1
  לנשים והן לגברים הן מתייחסת אך זכר בלשון נוסחה הערכה 
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 :זתשע"' שנת בלהלן טבלת שכר לימוד לנרשמים למחזור הלימודים בסמסטר 

 

  :לקורסים ומכינות במסגרת הלימודים הטרום אקדמייםשכר הלימוד  טבלת

שכר לימוד למכינה/  שם הקורס
 לקורס

 הערות

 + 30מכינה לבגרות 
4,800 ₪ 

קורסים שונים הנלמדים  5כוללת 
 .בסמסטר שלם אחד

קורס אנגלית מורחב )טרום 
 בסיסי א'(

2,000 ₪ 
 

טרום בסיסי ב', קורסי אנגלית )
 ₪ 1,500 ספרים. כולל בסיסי(

הינם קורסים הבודד,  קורסהמחיר ל
והם נדרשים בהתאם לרמת  עוקבים

 האנגלית של המועמד.

  ₪  1,000 קורס אנגלית מתקדמים א'

  ₪   1,000  ב'ם מיקורס אנגלית מתקד

  ₪ 300 קורס אנגלית מקוון

  ₪ 650 קורס אנגלית מקוון משולב

  ₪  1,300 קורס מיומנויות בשפה העברית

 - ₪  1,200 קורס הכנה למתמטיקה

 - ₪  1,200 קורס מבוא למחשבים

 למבחן ₪ 150 מבחן פטור 

 

 

 מענה לכל השאלות הקשורות בשכר לימוד:

 tashlum@iac.ac.ilבדואר אלקטרוני: 

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

 03-6719984פקס: 

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

 


