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מינהל הרישום
מועמד נכבד*

אנו מודים לך על התעניינותך באחת מתוכניות הלימוד לתואר שני של המכללה האקדמית לישראל. על מנת 
להקל על הליך הרשמתך, בנינו ערכה הכוללת נהלים המהווים חלק מהליך ההרשמה, אנא העזר בהוראות 

ובתוכן העניינים כדי לפשט הליך זה.

היה וברצונך לקבל מידע מפורט יותר לגבי הליך הלימודים תוכל לעיין בתקנון הלימודים הנמצא באתר המכללה 
www.iac.ac.il )כניסה לסטודנטים וסגל(.

במקרה של סתירה בין התקנון לבין האמור בדפים אלה, יחייב האמור בתקנון.

הליך הרישום מפורט בעמוד 6, את המסמכים הנדרשים לצורך השלמת התהליך יש לשלוח אל מינהל הרישום 
בכתובת: רחוב פנחס רוטנברג 87, רמת גן 52275.

Rishum@iac.ac.il :לשאלות וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות את מינהל הרישום בדוא”ל

אנו מאחלים לך הצלחה ומקווים לראותך מצטרף לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית לישראל.

מינהל הרישום

תוכן העניינים
4 נוהלי הרשמה          

5 תנאי הקבלה על פי תוכניות הלימודים       

6 הכרה בלימודים קודמים         

6 הנחיות לביצוע הליך ההרשמה        

7 טופס בקשת פטורים על סמך לימודים קודמים        

* ההערכה נוסחה בלשון זכר אך מתייחסת הן לגברים והן לנשים.
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נוהלי הרשמה
דרישות הרשמה לתואר שני

תעודת תואר ראשון*
ציון ממוצע של 80 בתואר הראשון לפחות. 

את פירוט הדרישות הנוספות של כל תוכנית ניתן 
לראות בעמוד 5.

*תעודות תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות תוכרנה רק 
מחו"ל  תארים  להערכת  המחלקה  ע"י  מוכרות  הן  אם 

במשרד החינוך וועדת הסטאטוס.

תהליך קבלת הסטודנטים במכללה
כל  את  הרישום  למינהל  ימציא  ללימודים  נרשם 
המועמד  מבקש  אליה  לתוכנית  להרשמה  הנדרש 
ועפ"י  תוכנית,  לכל  הקבלה  תנאי  עפ"י  להתקבל, 

ההנחיות שיתפרסמו לנרשמים.
מינהל הרישום יבדוק הלימה של המסמכים שהוגשו 
אליה  תוכנית  כל  של  הקבלה  לתנאי  הנרשם  ע"י 

ביקש להתקבל.

הגדרת סטודנטים במכללה

סטודנט מן המניין
יודיע לו מינהל הרישום  יימצא מתאים,  אם הנרשם 

על קבלתו ללימודים כ"סטודנט מן המניין".

קבלה מיוחדת של סטודנטים 

מועמד שמנהל הרישום מצא כי הישגיו אינם עומדים 
ועדת  של  שיקול  מצדיקים  אולם  הקבלה  בתנאי 

הסטאטוס, יועבר תיקו של המועמד לדיון בוועדה.

ערעור על החלטת הקבלה 

מועמד שקיבל תשובה שלילית על קבלתו ללימודים 
זכאי לערער על כך באמצעות מינהל הרישום בפני 

ועדת הסטאטוס המוסדית. 
מוועדת הסטאטוס  מועמד שקיבל תשובה שלילית 
זכאי לערער על כך, באמצעות מינהל הרישום בפני 

נשיא המכללה.

לקויי למידה
ורק  אך  למידה  לקויות  על  אבחון  תקבל  המכללה 

מהמכונים הרשומים מטה.
בבחינה  זמן  תוספת   25% עד  תאפשר  המכללה 
ידינו.  על  מוכר  אבחון  מכון  המלצות  עפ"י  בלבד 
של  ההמלצות  את  לקבל  מתחייבת  המכללה  אין 

המכונים באבחון. 
מעבר  נוספות  המלצות  למלא  תוכל  לא  המכללה 

לכך.
יש  זמן  תוספת  על  האישור  לקבלת  הבקשה  את 

להעביר להחלטת דיקאן הסטודנטים.

חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, 
המכללה האקדמית תל חי

מכון יה"ל, אוניברסיטת חיפה

מכון יעל, חיפה

מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק 
יזרעאל

מלל, מרכז לאבחון לקויות למידה, 
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

מכון בן-דרור, רמת השרון

מרכז האבחון, האוניברסיטה העברית, 
ירושלים

מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות 
והערכה, ירושלים

מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית 
אחווה

מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון 
בנגב, באר שבע

מרכז האבחון, אוניברסיטת תל אביב

04-8181427

04-8149022

04-8383373

04-6423449

09-7781126

03-5493862

02-5881183

02-6759584

08-8588139

08-6479487

03-6405449

שם מרכז האבחון       טלפון

רשימת המכונים המוכרת על ידנו:
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תנאי הקבלה לתואר שני )MA( במנהל מערכות 
בריאות

תואר ראשון מכל תחום שהוא בציון ממוצע של 
80 בתואר ראשון לפחות.

ועדת קבלה

חובת הצגת רמת פטור מלימודי אנגלית:
פטורים מחובה זו:

או   234 בציון  אמיר  במבחן  שעמדו  סטודנטים 
בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי בציון 134.

 2 מתקדמים  אנגלית  קורס  שסיימו  סטודנטים 
במוסד אקדמי ישראלי.

מועמדים אשר סיימו תואר ראשון באוניברסיטה 
אשר הלימודים בה התקיימו בשפה האנגלית. 

אקדמיים  במוסדות  למדו  אשר  סטודנטים 
מחו"ל, לא בשפה האנגלית, יחויבו בהצגת אחד 
לא  אשר  מועמדים  מעלה.  הרשומים  מהתנאים 
מבואות  קורסי  הראשון  התואר  במסגרת  למדו 
להשלים  יידרשו   )10 בעמוד  בידיעון  )מפורטים 

אותם.

תנאי הקבלה לתואר שני )MA( בייעוץ חינוכי

ראיון אישי  הראיון האישי קובע את התאמתו של 
כולל  האישי  הראיון  הלימודים.  לתוכנית  המועמד 

אנשי מקצוע מתחום הייעוץ או הפסיכולוגיה.
חשיבותו מכרעת בתהליך קבלת סטודנטים.

תעודת תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות 
בתחומים: 

ייעוץ חינוכי, חינוך, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, 
פסיכולוגיה, חינוך מיוחד, עבודה סוציאלית, 

קרימינולוגיה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, 
סיעוד, מורים ואנשי חינוך - מועמדים אשר בידם 

תואר B.ED, או בעלי תואר ראשון בכל תחום 
ותעודת הוראה.

2 מכתבי המלצה המעידים על כישורי המועמד.
אדם  של  דעתו  חוות  יכללו  הנדרשים  המכתבים 
ויכול  בלימודים  או  בעבודה  המועמד  את  המכיר 
המקצועית/ האקדמית,  רמתו  בעניין  דעתו  לחוות 
בתחום  שמילא  בתפקידים  תפקודו  ואופן  אופיו 

רלבנטי.

חינוכי,  בייעוץ  אינו  שלהם  שהתואר  מועמדים, 
קורסי  ללמוד  הראשונה  הלימודים  בשנת  יידרשו 
סמך  על  יינתן  השלמה  מקורס  פטור  השלמה. 
מסמכים, המעידים על עמידה בקורסים מתאימים 

ברמת תואר ראשון בציון 70 ומעלה.

נ"ז.   12 הוא  קורסי ההשלמה  של  המרבי  ההיקף 
תנאי עמידה בקורס השלמה הוא ציון 70.

מקרים חריגים יטופלו על ידי ועדת הסטאטוס.

•

•

•

•

•

תנאי הקבלה על פי תוכניות הלימודים



* דמי הרישום כוללים את עלות הערכה והם מוחזרים 
לנרשם רק במקרה בו המכללה תחליט לא לפתוח 

את התוכנית אליה נרשם המועמד.
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הכרה בלימודים 
קודמים

בתוכניות התואר השני
הכרה בלימודים קודמים תיבחן ע"י ועדת הסטאטוס 

המוסדית.

הליך מתן פטורים ניתן למצוא באתר המכללה 

קורס שלא נלמד במסגרת אקדמית ובמוסד אקדמי 
לא יעניק פטור.

לימודים למורה בכיר או אחות אקדמית אינם לימודים 
אקדמיים, לפיכך לא יוכרו לקבלת פטור.

ניתן להגיש פעם אחת  הוועדה  ערעור על החלטת 
ישנם  ימים ממתן התשובה, אלא אם   7 תוך  בלבד, 
 – הראשונה  בבקשה  הובאו  שלא  נוספים  ממצאים 

ואז ניתן להגיש ערעור פעם נוספת.

תחילת  לפני  שבועיים  עד  יתקבלו  לפטור  בקשות 
ניתן להגיש בקשה  הקורס. לא  יתקיים  בו  הסמסטר 

לפטור לאחר תחילת הקורס.

הליך  לביצוע  הנחיות 
ההרשמה

• הנך מתבקש למלא את הפרטים בטופס ההרשמה 
המצורף לערכה.

לנדרש  בהתאם  השכלה  על  תעודות  לצרף   •
מאושרות  להיות  צריכות  מקוריות  שאינן  )תעודות 
כתצלום "נאמן למקור". במידה ואין עותק מקורי יש 
להמציא אישור נוטריוני(, תמונת דרכון, צילום תעודת 
הזהות וכל המסמכים הנדרשים על פי המצוין בתנאי 

הקבלה לתוכנית.
המסמכים אשר יצורפו לטופס ההרשמה לא יוחזרו.

 
•  לשלם דמי רישום כמפורט להלן*:

דמי רישום לתוכנית הלימודים בסך ₪350.
את דמי הרישום ניתן לשלם במינהל הרישום במזומן, 
בצ'ק מזומן, בכרטיס אשראי או בטלפון באמצעות 

כרטיס אשראי.

המסמכים אשר יצורפו לטופס ההרשמה לא יוחזרו.

פנייה למינהל הרישום

פניות למינהל הרישום יש לשלוח בדוא"ל:
rishum@iac.ac.il

תשובות על קבלה או אי קבלה ללימודים נשלחות 
בדואר בלבד ואינן נמסרות בטלפון.

עדכון בפרטים אישיים

טופס  אליך  יישלח  המועמד,  פרטי  הקלדת  לאחר 
אימות פרטים בדוא"ל אותו עליך לאשר.

משפחה,  שם  כגון:  אישיים,  בפרטים  שינוי  כל  על 
כתובת, מספר טלפון וכד', יש להודיע בכתב למינהל 

הרישום.

הוראות כלליות

תוקף הודעה על קבלה ללימודים הינו לסמסטר אליו 
ביקש המועמד להתקבל. 

כסטודנט במכללה ייחשב רק מי שהתקבל בהתאם 
ענייני  את  שהסדיר  לעיל,  שפורטו  הקבלה  לתנאי 
שקבעו  ולנהלים  לדרישות  בהתאם  הלימוד  שכר 

רשויות המכללה, והחל את לימודיו.

מועמד שיתקבל ללימודים אך לא יסדיר את תשלום 
נוכל  לא  הקבלה,  בהודעת  כמפורט  הלימוד  שכר 
להתחייב על שמירת מקום והרשמתו תהיה על בסיס 

מקום פנוי.
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כתובת דוא"ל ת.ז.     שם המועמד/סטודנט   

תאריך טלפון סלולארי    טלפון בבית    

שם הקורס 
שנלמד 
בעבר **

היקף בש"ס/
נ"ז

מוסד 
הלימודים בו 

נלמד

הקורס הציוןהשנה
בעבורו 

מבוקש פטור

היקף בש"ס/
נ"ז

הערות

הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים
חתימת המועמד/סטודנט       

/        מאשרת   /   דוחה        חתימה  החלטת וועדת הסטאטוס מיום    /   

טופס בקשת פטורים על סמך לימודים קודמים*

* הסבר על הפטורים בפרק המתאים.
** יש לצרף סילבוס הקורס.



 w w w . i a c . a c . i l 

תוכניות הלימוד במכללה

*תואר ראשון )BA( בניהול במערכות בריאות

*תואר ראשון )BA( בניהול מערכות מידע

*תואר ראשון )BSN( בסיעוד

תוכנית ההשלמה לתואר ראשון )BSN( בסיעוד 

תואר שני )MA( במנהל מערכות בריאות

תואר שני )MA( בייעוץ חינוכי

* המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן בע"מ, חל"צ
קיבלה היתר מהמל"ג לפתוח את תוכניות הלימודים.

ההסמכה להענקת התארים מותנת באישור המועצה להשכלה גבוהה.

המכללה האקדמית לישראל ברמת גן בע"מ, חל"צ
מיסודה של מכללת רמת גן והמכללה לישראל

פנחס רוטנברג 87, רמת גן 52275, טל' 03-6719999, פקס 03-6719984
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