
 
 

 זהסבר על אופן הסדרת שכל לימוד לשנת הלימודים תשע"
 

 2015 אפריל להלן פירוט שכר הלימוד והתשלומים הנלווים בהתאם למדד המחירים לצרכן של חודש 
 ו:לשנה"ל תשע"

 ,יפורסם באתר אורנים זהודעה חדשה בנוגע לעדכון שכ"ל שנה"ל תשע"
 :ינוךסמוך לתחילת שנת הלימודים עפ"י הנחיות משרד הח

 
 הפחתהבמצב   במצב ללא הפחתה     

 ונכון לתשע"₪  10,198  ₪       13,781   שכר לימוד לתואר ראשון :
 ₪       900  ₪           900   :(לא סופי) – תשלומים נלווים

     =========  ======== 
 ₪  11,098  ₪       14,681     סה"כ:

 .08/15 –שכ"ל  צמוד למדד  
 

 תשע"ה  ₪      13,781  : תוכנית הכשרת אקדמאיםII /  ואר שכ"ל לת
                                                               900            ₪ 

        ======= 
       14,681       ₪ 
 

 תשלומים נלווים ונוספים לשכר לימוד:
 
 הסטודנטים יחויבו בתשלומים הנלווים הבאים. •
 י ספריה , ביטוח תאונות אישיות, שירותי שמירה, גלישה באינטרנט, דמי רווחה. שירות .1
 הסטודנט מחוייב מראש בתשלום עבור אגודת הסטודנטים.  – אגודת סטודנטים •

לאחר  מועד זה לא    -. 16.30.11עד  באגודת הסטודנטים על כתב ויתור ניתן לחתום 
 יוחזרו דמי חבר.

 לכל בחינה . ₪  100קנס בסך  אי הגעה למועד חריג תגרור .2
 לכל בחינה. ₪  50במידה וסטודנט נרשם למועד ב' ולא הגיע יחויב בקנס של  .3
במידה וסטודנט הגיש בקשה למועד ג'/חריג ובקשתו אושרה ע"י מנהל סטודנטים ותואמה  .4

 לבחינה.₪   50עמו בחינה אך לא הגיע, יחויב בסטודנט בקנס  של 
 :אישורים

 עותקים (עם תחילת הלימודים). 3תן ע"י מנהל סטודנטים אישור לימודים ני .1
עותק אחד לפי בקשת הסטודנט, אשור נוסף בעלות  1ע"י מדור שכ"ל  –אשור גובה שכ"ל  .2

25 .₪ 
 תופק פעם אחת בלבד. –קבלת מקור עבור תשלום שכ"ל  .3

 (נאמן למקור).₪  25העתק נוסף יחויב בתשלום של 
 

 
 חר תשלום המקדמה  הסטודנט יבחר באחת לא –תשלום לבחירתכם  הסדרי   4

 פשרויות הבאות:מהא
 

 מקדמה ע"ח שכ"ל כתנאי להרשמה . – תשלום ראשון .1
 ₪. 1400 - למדעים 
 ₪.  1400 – למכללה

 
 .14/09/16תשלום יתרת שכ"ל עד לתאריך   -תשלום אחד מראש  .2

 .2.5%הפרשי מדד והצמדה ויזכה את הסטודנט בהנחה בגובה יכלול 



 
 
 

מים תקופתיים באמצעות הוראת קבע ע"י הרשאה לחיוב חשבון בנק. סטודנט שיבחר בתשלו .3
 לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק יחתום על טופס ההרשאה.

 .  אורנים בטפסים להורדההורדה מאתר  יע"
  2825 –קוד מוסד        –מכללה 

למדור שכר  /ית ם את סניף הבנק שלו . את הטופס כשהוא חתום כאמור, ישלח הסטודנטיויחת
 או לצרף דרך הפורטל קובץ בהסדרים. 04-9838786לפקס: לימוד 

 8 –סטודנטים המצטרפים להסדר זה יזכו בפריסה ארוכה ונוחה, כאשר שכ"ל יחולק ב 
 .16/06/17 – 16/11/16תשלומים. מועדי החיוב יהיו:  

לא תקפה לשנה"ל תשע"ז , יש להחתים הוראה שאה לחיוב חשבון בנק שניתנה בשנה קודמת הר
 חדשה. 

  .לאחר תשלום המקדמה
 לחודש יוצא ביום שאינו מוגדר ביום עבודה (שישי, שבת או חג). 16 –(במידה וה 

 החיוב יתבצע ביום העוקב שהינו יום עבודה).
 
 

אופציות  את שכר לימוד באתר  2-לשלם ב ניתנת האפשרות -כרטיסי אשראי באינטרנט .4
 אורנים דרך הפורטל החדש.  

בחלוקה שווה לפי בחירתך ובהתאם לחודש התשלום , ע" כניסה  –תשלום שכ"ל במלואו  •
 תשלומים באשראי.   -לפורטל תשלומים 

 – 16/11/16 –תינתן פריסה קבועה מתאריך   -תשלום באמצעות הוראת קבע באשראי  •
16/06/17. 

  –בחירת הסדר כרטיס אשראי  –הסדרים  –ע"י כניסה ל תשלומים  –מצעות הפורטל בא
 ה.קבע באמצעות כ.אשראי. 

 
 

 מים תקופתיים באמצעות שובר תשלום.בתשלו .5
 שוברים מראש  8לשלם את יתרת התשלום בצורה זו יקבל  סטודנט שיבחר .א

  . 06/17 – 11/16 –החל מ        
 

תשלום בעוד מועד יהיה חייב לפנות ביוזמתו למדור שכ"ל ולקבל סטודנט שלא יקבל את שובר ה
, מכל סיבה שהיא, כדי לפתור סטודנט מביצוע תשלום קבלת שובר לא יהיה באי את השובר. 

 הצמדה במקרה של איחור בתשלום. במועדו או מחיובו בהפרשי 
 
 

מקדמה ואת שכר לחיילים משוחררים תינתן האפשרות לשלם את ה -קדון חיילים משוחרריםיפ .6
הלימוד באמצעות הפקדון האישי בכפוף לחוק קליטת חיילים משוחררים וע"י הצגת אשור מוסד 

 מוכר בבנק שיינתן לסטודנט ע"י מדור שכ"ל או דרך הוצא מאתר אורנים בטפסים להורדה. 
מהסכום אותו נדרש לשלם באותה עת יפנה למדור  נמוךסטודנט שסכום הפיקדון העומד לרשותו 

 כ"ל לקבל שובר תשלום מתאים או לחלופין יחתום על אחד מהאופציות. ש
 

 להזכירכם הרישום לקורסים והגישה לציונים יתאפשרו רק לאחר 
 .מקדמה  + הסדרת שכר הלימוד

 
 שאלות ניתן להפנות:

 פנייה למדור שכ"ל       בקשות   : שירותים נוספים דרך הפורטל 
 


