המינהל לסטודנטים עולים
ISRAEL STUDENT AUTHORITY

מבחן יע"ל

כרטיס הכניסה שלך לאקדמיה בישראל
המינהל לסטודנטים עולים במשרד העלייה והקליטה מסייע לך בקורסי הכנה
למבחן יע"ל ומקדם אותך להצלחה באקדמיה!
מבחן יע"ל (ידע עברית לאקדמיה) הינו מבחן מיון לרמות עברית ,המיועד לסטודנטים שלא נבחנו בבגרות
או בפסיכומטרי בשפה העברית ,והוא אחד מתנאי הקבלה ללימודים באוניברסיטאות ובמכללות מובילות
בישראל.
הצלחה במבחן תאפשר קבלה למגוון מוסדות להשכלה גבוהה ותקרב אותך לפטור מלימודי עברית במהלך
הלימודים.
הקורס מכין אותך בצורה מיטבית למבחן ,מרחיב את אוצר המילים בשפה העברית ומלמד טכניקות לניהול
זמן וכתיבה אקדמית ,לצד למידה מהנה ,חווייתית ומותאמת לעולים צעירים.

המינהל לסטודנטים עולים מזמין אותך להירשם לקורס הכנה ליע"ל ללא עלות*
ולהבטיח את הצלחתך במבחן ובלימודים בישראל!
קיימים שלושה מסלולים לבחירה:
1.קורס ייעודי של המינהל במועדים קבועים ובפריסה ארצית.
2.קורס במסגרת תוכנית תק"א (תוכנית קדם אקדמית ) המתקיים במוסדות אקדמיים .אין חובת השתתפות
בתק"א לצורך הרשמה ולימודים בקורס זה.
3.קורס ברישום עצמאי המתקיים במכון או .קיי בחיפה ובת"א.

מי זכאי?
1.עולים צעירים הזכאים לסיוע מינהל הסטודנטים המעוניינים להתקבל וללמוד במוסד
להשכלה גבוהה.
2.סטודנטים עולים הנדרשים במבחן יע"ל לקבלת פטור בעברית במהלך הלימודים.

הקורס ללא עלות למעט קורסים ברישום עצמאי להם דמי הרשמה של .₪ 75

מהרו להירשם!
הקורסים יועברו על ידי מדריכים מקצועיים של "מכון "O.K
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* קורסים ברישום עצמאי להם דמי הרשמה של .₪ 75
קיום כלל הקורסים מותנה במספר נרשמים.
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