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*הערכה נוסחה בלשון זכר אך מתייחסת הן לגברים והן לנשים.

מועמד נכבד,
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אנו מודים לך על התעניינותך באחת מתוכניות הלימוד לתואר הראשון של המכללה האקדמית רמת גן.
על מנת להקל הליך הרשמתך, בנינו ערכה זו הכוללת את נהלי ההרשמה, אנא העזר בהוראות ובתוכן העניינים 

כדי לפשט הליך זה.

הליך הרישום מפורט בעמוד 7. את מסמכי המקור הנדרשים לצורך השלמת התהליך יש לשלוח אל מינהל הרישום 
בכתובת: רחוב פנחס רוטנברג 87, רמת גן 5227528. 

בנוסף, ניתן להעבירם באמצעות הדוא"ל או בפקס – אך, במקרים אלה יהיה על המועמד להגיע למינהל הרישום 
ולהציג את מסמכי המקור.

 rishum@iac.ac.il :לשאלות וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות אל מינהל הרישום בדוא"ל
אנו מאחלים לך הצלחה ומקווים לראותך מצטרף לסטודנטים הלומדים המכללה האקדמית רמת גן.

מינהל הרישום



דרישות הרשמה לתואר ראשון

• תעודת בגרות ישראלית
   מועמדים מעל גיל 30 יוכלו להמיר דרישה זו בסיום של תוכנית לקורסים לבגרות 30+ שתוצע ע"י המכללה  
   בהתאם לדרישות הקבלה לכל תוכנית. קיימת הגבלה על מספר הנרשמים לתוכנית. )לגבי סיפי הכניסה של 

   ציוני הבגרות לכל תכנית יש לעיין בעמודים 6-7(. 

• תעודת בגרות זרה
   בעלי תעודת בגרות זרה, חייבים בהצגת אישור מהיחידה להערכת השכלה תיכונית במשרד החינוך.

• עמידה בדרישות אנגלית 
   למידע בנושא דרישות רמת אנגלית ראה פירוט בעמוד 10. מועמד שיציג תעודת סיום לימודים מבית ספר תיכון    

    בארץ דוברת אנגלית, יהיה פטור מלימודי האנגלית. בכל מקרה יחוייב בקורס מתקדמים ב' )שהינו קורס חובה בתכנית(.

• עמידה בדרישות עברית
    מועמדים ללימודי תואר ראשון, שניגשו לבגרות בשפה שאינה עברית, חייבים לעבור מבדק ידע בעברית ולעמוד 

   בו ברמה הנדרשת. ראה פירוט בעמוד 12. 

• עמידה במבחן הפסיכומטרי
   סיפי הכניסה במבחן הפסיכומטרי ייקבעו לכל תכנית בנפרד. 

תהליך קבלת הסטודנטים במכללה

ימציא למינהל הרישום את כל הנדרש להרשמה לתוכנית אליה מבקש להתקבל, עפ"י תנאי  נרשם ללימודים 
הקבלה לכל תכנית, ועפ"י ההנחיות המופיעות בעמודים 6-7.

ביקש  אליה  תכנית  כל  של  הקבלה  לתנאי  הנרשם  ע"י  שהוגשו  המסמכים  של  הלימה  יבדוק  הרישום  מינהל 
להתקבל.  יתקבלו רק מסמכי מקור חתומים.

פתיחת כל תוכנית/קורס מותנת במספר הנרשמים.

תקנון הלימודים מפורט יותר והוא המחייב לכל דבר ועניין. במקרה של סתירה בין התקנון לבין האמור 
בדפים אלה, יחייב האמור בתקנון.

התקנון נמצא באתר המכללה www.iac.ac.il )כניסה לסטודנטים וסגל( 

ליקויי למידה 

המכללה תקבל אבחון על לקויות למידה אך ורק מרשימת המכונים המופיעים באתר המכללה )תחת הכותרת:  
מידע לסטודנטים ולסגל – מכוני אבחון לליקויי למידה(, אשר מתעדכנת מידי פעם. יש להגיש  בקשה  להחלטת 

דיקאן הסטודנטים. המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההמלצות המופיעות באבחון.

נוהלי הרשמה
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הגדרת סטודנטים במכללה

סטודנט מן המניין 
נרשם שיימצא מתאים, יקבל אישור בכתב ממינהל הרישום על קבלתו ללימודים כ"סטודנט מן המניין" . 

קבלה מיוחדת של סטודנטים 

סטודנט על תנאי 
מועמד שמינהל הרישום מצא כי הישגיו אינם עומדים בתנאי הקבלה אולם מצדיקים שיקול של ועדת הסטאטוס 

המוסדית, יועבר תיקו של המועמד לדיון בוועדה.
ועדת הסטאטוס המוסדית זכאית לאשר קבלת תלמידים בעלי הישגים נמוכים מהנדרש בנסיבות ראויות. סה"כ 
מספר המתקבלים בקבלה מיוחדת מכל מחזור תלמידים מוגבל. קבלת "תלמיד על תנאי" תהיה עד למקסימום של 

שנת לימודים אחת.

ערעור על החלטת הקבלה 

הסטאטוס  לועדת  ערער  להגיש  זכאי  ללימודים  קבלתו  על  הרישום  ממנהל  שלילית  תשובה  שקיבל  מועמד 
המוסדית. 
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תנאי הקבלה 
על פי תכנית הלימודים  

תנאי הקבלה לתואר ראשון )BSN( בסיעוד

• וועדת קבלה - בדיקת התאמת המועמד לתכנית.

• בעלי תעודת בגרות ישראלית – בממוצע 80 ומעלה. 

• בחינה פסיכומטרית – בציון 520 לפחות.

• ציון סכם – לבעלי בגרות בממוצע 75-79 וציון פסיכומטרי 520 ומעלה, קיימת אפשרות להתקבל על פי
ציון סכם.

• מבדק רמת עברית – מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה 
   או לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית )יע"ל( שעל פיו תיקבע רמתם. ראה עמוד 12.

• בעלי אזרחות ישראלית או בעלי תעודת תושב קבע בישראל. מועמד ששוהה בארץ פחות מחמש שנים, 
   יידרש להופיע בפני ועדת הסטאטוס המוסדית על מנת לדון בידע שלו בעברית.

• הצהרה על היעדר רישום פלילי – מצ"ב בנפרד לערכת ההרשמה.

• הצהרת בריאות – מצ"ב בנפרד לערכת ההרשמה.

• אנגלית – על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית בהתאם לתנאי התכנית אליה נרשם. ניתן לגשת למבחן 
   אמיר"ם או להשתבץ בקורסים הניתנים במסגרת התכנית. ראה עמוד 10.

• מועמדים בעלי תעודות מחו"ל  – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על ידי 
   משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה.

• תכנית לקורסים לבגרות 30+ - מועמדים מעל גיל 30 , חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתכנית  המוצעת 
   על ידי המכללה האקדמית רמת גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. ראה עמוד 9.

תנאי קבלה נוספים למועמדים בעלי תעודת אח/אחות מוסמכים:

• תעודת אח/ות מוסמכ/ת )RN( ישראלית.

• גיליון לימודי ההסמכה בציון ממוצע של 75 לפחות.

עמידה באחד מהתנאים הבאים: 

• ציון בחינה פסיכומטרית של 500 לפחות והצגת זכאות לתעודת בגרות.

• מועמדים בעלי תעודת בגרות בממוצע של 80 ומעלה, יכולים להמיר את חובת הבחינה הפסיכומטרית  
   בראיון קבלה.

• מועמדים מעל גיל 40 פטורים מחובת עמידה בבחינה הפסיכומטרית ונדרשים להצגת זכאות לתעודת בגרות.

תנאי הקבלה למסלול הסבת אקדמאים לסיעוד 

• זכאות לתואר ראשון ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 

• וועדת קבלה - בדיקת התאמת המועמד לתכנית.
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תנאי הקבלה לתואר ראשון - )BA( בניהול במערכות בריאות

• בעלי תעודת בגרות ישראלית – ממוצע 80 ומעלה בתעודת הבגרות.

• ציון סכם – לבעלי ציון בבחינה הפסיכומטרית ניתן להתקבל על פי ציון סכם 500 לפחות.
עמידה  ללא  להתקבל  יוכלו  לתכנית,  להירשם  המבקשים  הנדסאי,  דיפלומת  ובעלי  בגרות  תעודת  בעלי  הנדסאים 
בממוצע בגרות בתנאי שיציגו גיליון ציונים של דיפלומת ההנדסאים בממוצע 75 ומעלה בבחינות החיצוניות של מה"ט.  

• בעלי אזרחות ישראלית או בעלי תעודת תושב קבע בישראל.

• מבדק רמת עברית – מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה 
   או לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית )יע"ל( שעל פיו תיקבע רמתם. ראה עמוד 12.

• אנגלית - על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית בהתאם לתנאי התכנית אליה נרשם. ניתן לגשת
  למבחן אמיר"ם או להשתבץ בקורסים הניתנים במסגרת התכנית. ראה עמוד 10.

• מועמדים בעלי תעודות מחו"ל – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על
ידי משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה.

• תוכנית לקורסים לבגרות 30+ - מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתוכנית  המוצעת 
   על ידי המכללה האקדמית רמת-גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. ראה עמוד 9.

תנאי הקבלה לתואר ראשון - ).B.Sc( במערכות מידע

• בעלי תעודת בגרות ישראלית – ממוצע 85 ומעלה בתעודת הבגרות.

• ציון נדרש בבחינת הבגרות במתמטיקה: 
5  יחידות – ציון 75 ומעלה / 4 יחידות – ציון 85 ומעלה 

מועמדים שלא עומדים בתנאי זה, יחויבו בקורס השלמה במתמטיקה או עמידה בהצלחה במבחן פטור. 
הציון בקורס/ במבחן יעמוד על 80 לפחות.

• ציון סכם – לבעלי ציון בבחינה הפסיכומטרית ניתן להתקבל על פי ציון סכם 500 לפחות.
עמידה  ללא  להתקבל  יוכלו  לתכנית,  להירשם  המבקשים  הנדסאי,  דיפלומת  ובעלי  בגרות  תעודת  בעלי  הנדסאים 
בממוצע בגרות בתנאי שיציגו גיליון ציונים של דיפלומת ההנדסאים בממוצע 75 ומעלה בבחינות החיצוניות של מה"ט. 

• בעלי אזרחות ישראלית או בעלי תעודת תושב קבע בישראל. 

• מבדק רמת עברית – מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה או 
   לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית )יע"ל( שעל פיו תיקבע רמתם. ראה עמוד 12. 

• אנגלית - על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית בהתאם לתנאי התכנית אליה נרשם. ניתן לגשת למבחן אמיר"ם 
   או להשתבץ בקורסים הניתנים במסגרת התכנית. ראה עמוד 10.

• מועמדים בעלי תעודות מחו"ל – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על
   ידי משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה.

• תוכנית לקורסים לבגרות 30+ - מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתוכנית המוצעת 
   על ידי המכללה האקדמית רמת-גן. תעודת סיום בציון 85 לפחות.  
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הנחיות לביצוע הליך ההרשמה

• הנך מתבקש, למלא את הפרטים בטופס ההרשמה המצורף לערכה. 

• לצרף  תעודות על השכלה בהתאם לנדרש )תעודות שאינן מקוריות צריכות להיות מאושרות כתצלום
   "נאמן למקור". על ידי מינהל הרישום במכללה במידה ואין עותק מקורי יש להמציא אישור נוטריוני(, תמונת 

   דרכון, צילום תעודת זהות וכל המסמכים הנדרשים על פי המצוין בתנאי הקבלה לתוכנית המצורפים לערכה זה.

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

   מוחזרים רק במקרה בו המכללה תחליט לא לפתוח את התכנית אליה נרשם המועמד.

פנייה למינהל הרישום

 rishum@iac.ac.il פניות למינהל הרישום יש לשלוח בדוא"ל
תשובות על קבלה או אי קבלה ללימודים נשלחות בדוא"ל ובדואר ואינן נמסרות בטלפון.

עדכון בפרטים אישיים

לאחר הקלדת פרטי המועמד, יישלח אליך טופס אימות פרטים בדוא"ל אותו עליך לאשר.
על המועמד/סטודנט חלה החובה והאחריות לעדכן על כל שינוי בפרטים אישיים, כגון: שם משפחה, כתובת, 

מספר טלפון וכד',  בכתב למינהל הרישום.

הכרה בלימודים קודמים

הכרה בלימודים נקבעת ע"י ועדת הסטאטוס המוסדית
 www.iac.ac.il הליך למתן פטורים ניתן למצוא באתר המכללה בכתובת

הוראות כלליות

תוקף הודעה על קבלה ללימודים הינו לסמסטר אליו ביקש המועמד להתקבל. 
כסטודנט המכללה ייחשב רק מי שהתקבל בהתאם לתנאי הקבלה שפורטו לעיל, שהסדיר את ענייני שכר 

הלימוד בהתאם לדרישות ולנהלים שקבעו רשויות המכללה, והחל את לימודיו .
למועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כמפורט בהודעת הקבלה, לא תוכל המכללה להתחייב  

לקבלתו בסמסטר אליו נרשם.
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תנאי הקבלה לתואר ראשון - )BA( דו חוגי בתחומים:
*ניהול    *חדשנות ויזמות    *משאבי אנוש    *כלכלה  *חברה והתנהגות

• בעלי תעודת בגרות ישראלית – ממוצע 80 ומעלה בתעודת הבגרות או זכאות לתעודת בגרות וציון פסיכומטרי 
   של 550 לפחות.

• מועמדים לתואר ראשון בכלכלה - יידרשו להציג לפחות 4 יחידות במתמטיקה בציון של 75 לפחות. מועמדים
   שלא עומדים בתנאי זה יידרשו לעבור קורס השלמה במתמטיקה ולסיימו בציון של 80 לפחות עד סוף סמסטר א'.

• בעלי אזרחות ישראלית או בעלי תעודת תושב קבע בישראל. 

• מבדק רמת עברית – מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית יוזמנו למבדק רמת עברית במכללה 
   או לחילופין, יציגו ציון בבחינת ידע בעברית )יע"ל( שעל פיו תיקבע רמתם. ראה עמוד 12. 

• אנגלית - על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית בהתאם לתנאי התכנית אליה נרשם. ניתן לגשת למבחן 
   אמיר"ם או להשתבץ בקורסים הניתנים במסגרת התכנית. ראה עמוד 10.

• מועמדים בעלי תעודות מחו"ל – יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל מאושרת על ידי 
   משרד החינוך, המקנה זכות הרשמה לאוניברסיטה. 

• תכנית לקורסים לבגרות 30+ - מועמדים מעל גיל 30 , חסרי תעודת בגרות יוכלו להשתלב בתכנית המוצעת 
   על ידי המכללה האקדמית רמת-גן. תעודת סיום בציון 80 לפחות. ראה עמוד 9.



תוכנית לקורסים 
לבגרות 30+ 

מועמדים מעל גיל 30 חסרי תעודת בגרות או בעלי ממוצע בגרות נמוך מדרישות הקבלה,
יכולים להשתלב בתוכנית. נושאי הלימוד:

המבקש ללמוד בתוכנית 30+ מתבקש למלא טופס הרשמה לקורס טרום אקדמי ולהסדיר את התשלום לתוכנית 
מול מדור שכר לימוד.

ציון מעבר התוכנית הינו בהתאם לציון הבגרות המפורט בתנאי הקבלה שבכל תוכנית. 
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אנגלית                             56 ש"ס
משטר מדינה ישראל     28 ש"ס
מדע וטכנולוגיה             28 ש"ס
אשנב למתמטיקה          28 ש"ס
אוריינות אקדמית           28 ש"ס



רמת אנגלית לתואר ראשון 
רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים ומקובלים 

בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם  או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. 

ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה במתקנים חיצוניים  הבחינות הפסיכומטריות ומבחני אמי"ר מתקיימים על 
במהלך מספר מועדים בשנה. 

 www.nite.org.il פרטים ניתן לקבל בטלפון: 02-6759555 או באתר המרכז הארצי לבחינות

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית ו/או למבחן אמי"ר מבוצעת ע"י הנבחן ישירות מול המרכז הארצי לבחינות. 

המכללה האקדמית ברמת גן תציע למועמדים שיירשמו לתואר ראשון לגשת לבחינת אמי"רם שתתקיים בקמפוס 
המכללה.

מועמדים הפטורים מעמידה בבחינה הפסיכומטרית ולא עמדו בעבר במבחן האמי"ר, ו/או מועמדים שלא הגיעו 
לרמה הנדרשת בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית יכולים לגשת למבחן אמיר"ם על מנת לשפר את רמת 

האנגלית.  

בחינת אמיר"ם הינה בחינה ממוחשבת שבה כל מועמד נבחן באופן עצמאי באמצעות מחשב.
הבחינה מועברת על ידי המרכז הארצי לבחינות.

להלן טבלת הציונים והחלוקה לפי רמות אנגלית:

מס' הקורסים הנדרשים לקבלת פטור שם הרמהפסיכומטרי/אמיר"ם          

                   ----פטור134 +                              234 +

1 קורסמתקדמים ב'120-133                     220-233

2 קורסיםמתקדמים א'100-119                     200-219

3 קורסיםבסיסי85-99                         185-199

4 קורסיםטרום בסיסי ב'70-84                         170-184

או 

4 קורסים טרום בסיסי א'50-69                         150-169

לאחר קבלת תוצאות המבחן, מועמד שלא יגיע לרמת פטור ישתבץ בקורסים הניתנים במסגרת התוכנית.
ייתכן שקצב ההתקדמות בלימוד הקורסים ישפיע על מערכת הלימודים.

מועמד שנקבע כי הוא פטור מלימודי אנגלית במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, יהיה פטור מלימודי אנגלית במכללה. 
מועמד שיוכיח כי סיים את לימודיו בבית ספר תיכון בשפה האנגלית יהיה פטור מלימודי האנגלית.

על מנת לשפר את רמת האנגלית, מועמד יוכל להשתבץ באחד מקורסי האנגלית המוצעים במכללה לפני תחילת 
לימודיו בתוכנית אליה נרשם. המבקש ללמוד בקורס המוצע במסגרת המכללה, מתבקש למלא טופס הרשמה 

לקורס טרום אקדמי ולפנות למינהל הרישום.

ההשתתפות בקורס אינה מבטיחה קבלה ללימודים. 

אמי"ר
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מתכונת קורסי אנגלית
מעכשיו, ניתן ללמוד את קורסי טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' באנגלית באחת משלוש אפשרויות: 

1. קורס מקוון – הקורס נמצא באתר הרשום מטה. הלומד הבוחר במסלול זה, רשאי להיכנס לקורס מכל מקום    
פי ההנחיות המופיעות באתר. על מנת לעבור לרמה הבאה, על הלומד לגשת בסוף  ולתרגל על  ובכל שעה 
סמסטר למבחן הקורס ברמה שלמד. מעבר מבחן זה יאפשר התקדמות לרמה הבאה. המבחן מתקיים במכללה 

 .http://study.onl.co.il :האקדמית רמת גן. ניתן להתרשם מתכני הקורסים באתר
הבוחר באפשרות זו חייב להירשם למסלול זה מראש.

2. קורס  משולב - קורס מקוון על פי הרשום מעלה ובנוסף יינתנו ארבעה מפגשי תרגול וחיזוק. המשתתף   
במסלול זה, בנוסף ללמידה העצמית יקבל מספר מפגשים פרונטליים של 4 שעות כל אחד. במפגשים אלה 
יתקיימו מספר בחנים על מנת  כן,  ויינתן מענה לבעיות/שאלות. כמו  יתרגלו את מה שנלמד בקורס המקוון 
בסוף הסמסטר  לגשת  בקורס המשולב  בלמידה. על הלומד  צריך לחזק  ויבין מה  רמתו  על   יעמוד  שהלומד 

למבחן הקורס ברמה שלמד. המבחן מתקיים במכללה האקדמית רמת גן.
הבוחר באפשרות זו חייב להירשם למסלול זה מראש.

3. קורס סמסטריאלי, המתקיים בכתה במתכונת רגילה - הקורס יתנהל במתכונת הרגילה, עם דגש על סוגי 
השאלות לכל רמה, תרגול אסטרטגיות הקריאה בצורה נרחבת ותרגול אוצר מילים הרלוונטי לכל רמה. בקורס, 
יתרגלו טקסטים בנושאים השונים, יתקיימו בו בחנים לחיזוק החומר הנלמד והכנה למבחן סוף. הקורס יתנהל 

בהתאם לשעות שנקבעו לצורך רמה זו. 

כל אחת מהאפשרויות הבחירה כרוכה בתשלום. אנו ממליצים לשקול היטב לפני הבחירה בכל אחת מהאפשרויות 
המוצעות, מפני שלאחר הבחירה לא ניתן יהיה באותו הסמסטר לעבור ממסלול אחד לאחר.

כל נרשם חדש, משובץ במעמד הרישום לקורסים הרגילים המתקיימים במכללה האקדמית רמת גן
)אפשרות מס' 3( בהתאם לרמתו. 

רמת הקורס שאותה עלייך ללמוד צריכה להיות זהה לרמת האנגלית המופיעה במכתב הקבלה.

בכל סמסטר עליך ליידע האם אתה בוחר באפשרות של אחד מקורסי האנגלית המקוונים.

אנו מאחלים לך הצלחה!
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רמת עברית לתואר ראשון 
מועמדים ללימודי תואר ראשון, שניגשו לבגרות בשפה שאינה עברית, חייבים לעבור מבדק ידע בעברית ולעמוד 
בה ברמה הנדרשת. הבחינה משמשת לבדיקת מידת השליטה בעברית ולסיווג התלמידים לקורסי הכנה ברמות 

השונות.
לימודי השפה העברית להשגת רמת הידע הנדרשת יינתנו בהתאם לתוצאות המבדק:

מס' הקורסים הנדרשיםרמהציון

--פטור91+

1 קורסרמה ב'76-90

2 קורסיםרמה א'60-75

נכשל0-59

מס' הקורסים הנדרשיםרמהציון

--פטור+132

1 קורסרמה ב'107-131

2 קורסיםרמה א'59-106

נכשל50-58

מועמד שנבחן ולא הגיע לרמה הנדרשת )רמה א'(, לא יוכל להתחיל את לימודיו במכללה, אף אם עמד בכל תנאי 
הקבלה האחרים של תכנית הלימודים אליה נרשם. המועמד יוכל להרשם לקורס מקדים בעברית ואם יעמוד בו 

בהצלחה יוכל להגיש מועמדות נוספת. מועמד שיקבל בבחינה ציון של 0-59 יוכל לגשת לבחינה פעם נוספת. 
מועמדים שניגשו בעבר לבחינת )יע"ל( יציגו את הציון ועל פיו תיקבע רמתם.

חלוקה לרמות עפ"י מבחן יע"ל:

ניתן להירשם לבחינת יע"ל באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה - פרטים ניתן לקבל 
 www.nite.org.il בטלפון: 02-6759555 או באתר המרכז הארצי לבחינות

העברית  השפה  לשיפור  קורסים  הנדרשת,  ברמה  שעומדים  למועמדים,  מקיימת  גן  רמת  האקדמית  המכללה 
במקביל ללימודיהם בתכנית לתואר ראשון. מערכת הלימודים יכולה להשתנות בהתאם לרמת הידע בעברית.
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דרכי גישה למכללה
כתובת המכללה

פנחס רוטנברג 87, רמת גן
מרכזיה: 03-6719999  

פקס: 03-6719984

הגעה ברכב

למגיעים מכביש גהה יש לעלות על מחלף אלוף שדה לכיוון ר"ג )כיוון הפוך לבי"ח תל השומר(, 
ברח' הירדן יש לפנות ימינה וברמזור השלישי לפנות ימינה לרחוב פנחס רוטנברג.

למגיעים מכביש איילון או מדרך השלום יש לנסוע ישר עד אלוף שדה, לפנות שמאלה ברחוב הירדן.
)פניה לפני צומת גהה(, וברמזור השלישי ימינה לרחוב פנחס רוטנברג.

חניה בקמפוס המכללה

בקמפוס המכללה קיימים מספר חניונים ללא תשלום העומדים לרשות הסטודנטים:
• חניון המכללה ברח' אצ"ל 13

• חניון ערמונים הנמצא ברח' הכבאים )ליד בית הספר היסודי ערמונים(
• החניון הפנימי ברח' פנחס רוטנברג מיועד לאנשי סגל המכללה בלבד

תחבורה ציבורית

קווי אגדקווי דן

לצומת אלוף שדה / אוניברסיטתלרח' פנחס רוטנברג: 61, 60
בר אילן: 95, 159, 164, 166,

,352 ,318 ,317 ,316 ,315
995 ,992 ,466 ,425 ,40

מודיעין אגד: 03-6948888לרח' הירדן: 39, 31, 67

לצומת אלוף שדה: 43, 55, 56

מודיעין דן: 03-6394444

גישה נוספת

גישה נוחה למגיעים מכיוון גשר בר אילן 
)מרחק 10 דקות הליכה(
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באשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאחודש

מבר
ט

ספ

30 י'29 ט'28 ח'27 ז'26 ו'25 ה'24 ד'23 ג'22 ב'21 א'20 כ"ט19 כ"ח18 כ"ז17 כ"ו16 כ"ה15 כ"ד14 כ"ג13 כ"ב12 כ"א11 כ'10 י"ט9 י"ח8 י"ז7 ט"ז6 ט"ו5 י"ד4 י"ג3 י"ב2 י"א1 י'

טובר
ק

או

31 י"א30 י'29 ט'28 ח'27 ז'26 ו'25 ה'24 ד'23 ג'22 ב'21 א'20 ל'19 כ"ט 18 כ"ח17 כ"ז16 כ"ו15 כ"ה14 כ"ד13 כ"ג12 כ"ב  11 כ"א  10 כ'   9 י"ט   8 י"ח7 י"ז   6 ט"ז5 ט"ו4 י"ד3 י"ג2 י"ב1 י"א

מבר
נוב

30 י"ב29 י"א28 י'27 ט'26 ח'25 ז'24 ו'23 ה'22 ד'21 ג'20 ב'19 א'18 כ"ט17 כ"ח16 כ"ז15 כ"ו14 כ"ה13 כ"ד12 כ"ג11 כ"ב10 כ"א9 כ'8 י"ט7 י"ח6 י"ז5 ט"ז4 ט"ו3 י"ד2 י"ג1 י"ב

מבר
דצ

31 י"ג30 י"ב29 י"א28 י'27 ט'26 ח'25 ז'24 ו'23 ה'22 ד'21 ג'20 ב'19 א'18 ל'17 כ"ט16 כ"ח15 כ"ז14 כ"ו13 כ"ה12 כ"ד11 כ"ג10 כ"ב9 כ"א8 כ'7 י"ט6 י"ח5 י"ז4 ט"ז3 ט"ו2 י"ד1 י"ג

אר
ינו

31 ט"ו30 י"ד29 י"ג28 י"ב27 י"א26 י'25 ט'24 ח'23 ז'22 ו'21 ה'20 ד'19 ג'18 ב'17 א'16 כ"ט15 כ"ח14 כ"ז13 כ"ו12 כ"ה11 כ"ד10 כ"ג9 כ"ב8 כ"א7 כ'6 י"ט5 י"ח4 י"ז3 ט"ז2 ט"ו1 י"ד

אר
פברו

28 י"ג27 י"ב26 י"א25 י'24 ט'23 ח'22 ז'21 ו'20 ה'19 ד'18 ג'17 ב'16 א'15 ל'14 כ"ט13 כ"ח12 כ"ז11 כ"ו10 כ"ה9 כ"ד8 כ"ג7 כ"ב6 כ"א5 כ'4 י"ט3 י"ח2 י"ז1 ט"ז

מרץ

31 ט"ו30 י"ד29 י"ג28 י"ב27 י"א26 י'25 ט'24 ח'23 ז'22 ו'21 ה'20 ד'19 ג'18 ב'17 א'16 כ"ט15 כ"ח14 כ"ז13 כ"ו12 כ"ה11 כ"ד10 כ"ג9 כ"ב8 כ"א7 כ'6 י"ט5 י"ח4 י"ז3 ט"ז2 ט"ו1 י"ד

אפריל

30 ט"ו29 י"ד28 י"ג27 י"ב26 י"א25 י'24 ט'23 ח' 22 ז'21 ו'20 ה'19 ד'18 ג'17 ב'16 א'15 ל'14 כ"ט13 כ"ח12 כ"ז11 כ"ו10 כ"ה9 כ"ד8 כ"ג7 כ"ב6 כ"א5 כ'4 י"ט3 י"ח2 י"ז1 ט"ז

אי
מ
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תכניות הלימוד
במכללה:

תואר שני )MA( בייעוץ חינוכי
התמחות בהנחיית קבוצות

תואר שני )MA( במנהל מערכות בריאות
התמחות בניהול איכות במערכת הבריאות

התמחות בגרונטולוגיה ומנהל שירותים לזקן

תואר ראשון )BSN( בסיעוד

תואר ראשון )BA( בניהול במערכות בריאות

תואר ראשון ).B.Sc ( במערכות מידע

תואר ראשון )BA( דו חוגי בתחומים*:
ניהול

משאבי אנוש
חדשנות ויזמות

כלכלה
חברה והתנהגות

*ההסמכה להענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.


