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 מכללת אורנים
 תקנון שכר לימוד 

 לשנת הלימודים 

 2022-2023  גפ"תש

 

 

 סטודנטים יקרים 

 חת. בשנת לימודים פורייה, מהנה ומוצל והוותיקים הסטודנטים החדשים   מכללת אורנים מברכת את

 . בפ"תשלי שכר לימוד לשנת הלימודים נוהלתקנון זה מיועד לספק לכם מידע מעודכן בכל הקשור 

 .  קתאת מירב המידע בצורה בהירה ומדוינו עושים כל מאמץ לספק לכם א

 לקרוא בעיון את הנהלים וההסברים.  ם  נכם מתבקשיה

היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך מתבקשים   –סטודנטים/יות  הלומדים/ות במסגרת תוכניות ק.מ.ה. 
   תקנון היחידה ללימודי חוץ ללחוץ על 

 ואנו נשמח לסייע לכם ככל שנוכל.   בכל שאלה,לפנות אלינו  הנכם מוזמנים  

 התקנון פ"ע לפעול הקפידו אנא

 בברכה
 מדור שכר לימוד 

 

 
 ג פ"תששכר הלימוד לשנת הלימוד   תהסדרלתקנות, הנהלים ואפשרויות התשלום מטרת תקנון זה להסדיר את ה 

 למכללת אורנים שמורה הזכות לתקן ולשנות את הנהלים המופיעים בתקנון זה. 

 מבלי למסור על כך הודעה אישית לנוגעים בדבר. 

בכל מקרה של סתירה בין האמור בידיעון החוג ו/או באתר האינטרנט של המכללה לבין האמור בחוברת זו, יחייב 

 האמור בחוברת. 

 זה אינה פוטרת מעמידה בהם.אי ידיעת הכללים המפורטים בתקנון 

 הסמכות לאישור חריגה מהנהלים המפורטים בתקנון זה נתונה לוועדת שכר הלימוד המכללתית. 

 התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. 

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/content/kidum/docs/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91.pdf
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 יצירת קשר  – לימודמדור שכר 

 .  באמצעות הפורטלליצור אתנו קשר ומומלץ  ניתן  
 לכל המאוחר ביום שלאחר מכן.  ו  באופן מידיפניות באמצעות הפורטל ייענו 

   בשאלות ותשובות שכר לימודניתן להיעזר 

 להלן דרכים נוספות ליצירת קשר:

  

 : טלפוניםצוות המדור 

 04-9838862     -מנהלת מדור שכר לימוד  ,פרידה בכר

 04-9838863                      -רכזת גבייה  ,שמחהס סוזן 

 04-9838748                                  -רכזת גבייה  , אתי רוסו

   04-9838866                                  -רכזת גבייה  , סיסו  טלי 
 04-9838742                               -רכזת גבייה   ,  בנש איריס

 
 מענה טלפוני 

 .  8:00-13:00                 ה' בין השעות: - ימים א'
      14:00 – 15:00 . 

 
 

 3180959-077 -פקס

 sl@oranim.ac.il - מייל

 
 

 מדור שכר לימוד    שעות קבלת קהל

 . 14:00 – 16:00  תתקיים קבלת קהל גם בשעות  שלישי, ביום  8.00-13.00ה' בין השעות: - ימים א'

 אין קבלת קהל.   -ערבי חג, ימי שישי

 .בתקופת חופשת סמסטר לא תהיה קבלת קהל אחה"צ •

 

 לסטודנט מרכז שירות 

 8.00-16.00ה' בין השעות: -ימים א' - מענה טלפוני

   04-9838777  - מאיה למשטיין -טלפון

 

 .0036006ללה האקדמית לחינוך, דואר טבעון אורנים, המכ  -מען למכתבים

https://my.oranim.ac.il/michlol3/login/login_student.html
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/admin-units/tuition-fees/faq/pages/default.aspx
mailto:sl@oranim.ac.il
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 ג פ"תש שכר לימוד 

 

 כללי 

 גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה. 

 שכר הלימוד מורכב משכר הלימוד הבסיסי ומתשלומים נלווים, והינו צמוד לשינויי מדד המחירים לצרכן.  

)שיפוי( בשיעור   זכאים לתשלום מופחת  ₪    3,842  –הוא    ג, לשנה"ל תשפ"  26%סטודנטים לתואר ראשון 

 לשנה.  

 

 דמי הרשמה 

 ומודיע למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים.  ,סטודנטים מטפל בהרשמת המועמדיםהמנהל  

 ש"ח.    200ללימודים הינם   רשמהדמי ה

   המגיעים לפגישת ייעוץ במכללה יקבלו הטבה בדמי הרשמה. 

 

 

  לחוג/לתכנית בהם הנכם מעוניינים כםאת תנאי הקבלה היטב ולבדוק התאמתעליכם לקרוא  - מו לביש

 ללמוד. 

 לקבלת מידע ובדיקת התאמה.  שירות לסטודנט  אנו ממליצים לכם ליצור קשר עם מרכז 

 . דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה
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 שכר לימוד בסיסי 

ללא  הלימוד  שכר   למדד  הצמדה  בתוספת  ח"ש    14,774  הינו  גפ"תש  הלימודים  בשנת  הפחתה  הבסיסי 

   לא כולל תשלומים נלווים.,  2022 אוגוסט חודשלצרכן מ  מחיריםה

לצרכן    המחירים  למדד  הצמדה  בתוספת  ח" ש10,932  הינו    15.8.22  לתאריך  נכון  מופחת )שיפוי(ר לימוד  שכ

   תשלומים נלווים. כולל לא 2022  אוגוסט מחודש

 :(החינוך  משרד באישור מותנה) מופחת לימוד  לשכר הזכאים סטודנטים

   B.Ed   ראשון לתואר(  ד' עד' א שנתונים ) סדירים סטודנטים •

מטעם קרן ההשתלמות  וששכ"ל שלהם אינו  מורים בפועל לתואר ראשון, הנמצאים בשנת שבתון   •

 משולם ע"י משה"ח.  

  שימשיך  סטודנט.  לימוד  שנות  לארבע  החינוך  משרד  ידי  על  מוגבלת  לימוד  שכר  להפחתת  הזכאות  כי,  יודגש

.  החמישית  הלימודים  משנת  החל(  הפחתה  ללא)  לימוד מלא  שכר  ישלם  –  ומעלה  חמישית  לשנה  לימודיו

  החל   שהסטודנט  במידה,  כלומר,  כוללת  זכאות  היא  לימוד  שנות  ארבע  למשך  להפחתה  הזכאות  כי,  יובהר

 . במצטבר שנים 4 -ל  השלמה עד  במכללת אורנים  יזוכה  – מזכאות השיפוי חלק וניצל אחר במוסד לימודיו

 

 :מלא לימוד שכר בתשלום החייבים סטודנטים

 , כגון:ראשון אקדמי לתואר לומדים  שאינם סטודנטים

 סטודנטים במסלול ההכשרה הלא אקדמית.  •

 סטודנטים אקדמאים בתכנית הסבה להוראה.  •

 סטודנטים המשלבים לימודים אקדמאים באוניברסיטה, תוך לימודי הכשרה להוראה במכללה.  •

 נק ש"ש או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך. מורים בפועל לתואר ראשון, שאושר להם מע  •

 סטודנטים בתכנית לימודים לתואר ראשון אקוויוולנטי.  •

 סטודנטים אזרחי חו"ל שאינם בעלי אזרחות ישראלית. •

 סטודנטים בתכנית לימודים לתואר שני.  •

 . שיפוי לקבלת כזכאי החינוך משרד י"ע  אושר  לא אשר סטודנט כל •

עם השלמת ההרשמה לתכנית לימודים  נית לימודים שנתית שאיננה מלאה.  סטודנט אשר יירשם לתכ

השיפוי. אם הסטודנט נרשם לתכנית מלאה וביטל את לימודיו    גובהשנתית מלאה יקבל הסטודנט החזר ב

 את חלקם, יידרש להחזיר את ההפחתה, עד להשלמת תכנית מלאה.  או 
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 הצמדה למדד 

.  15.8.22  -, המתפרסם ב2022  אוגוסטשכר הלימוד הבסיסי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל מחודש  

תווסף  ם שיאם יקבע משרד החינוך מפעם לפעם תוספות, ישתנה שכר הלימוד בהתאם והסכו  -לתשומת ליבך

 המדד.    לשינויייהיה אף הוא צמוד  

 תשלומים נלווים

הלומד   על  מוטלים  הבסיסי,  הלימוד  לשכר  במלוא  בנוסף  מחויבים  הסטודנטים  כל  נלווים.  תשלומים 

 תשלומים אלו כולל סטודנטים הלומדים בתכניות לימוד חלקיות. 

 יוחזרו התשלומים הנלווים במלואם.   30.11.22במקרה של הפסקת לימודים עד לתאריך 

 . תשלומי האגרות זה לא יוחזרו מועד לאחר 

 תשלומי חובה 

 ש"ח  220 - ספריה

 ש"ח  320 -שמירה

 ש"ח 50  -שירותים טכנולוגיים

 ₪  20 -ביטוח תאונות אישיות

 ₪   10  –דמי תשלום ארגון הסטודנטים הארצי 

 ₪  620   -תשלומי חובה סה"כ

 : ותהער

 מחויב בתשלום. מקוון באנגלית קורססטודנט הלומד א. 

אשר מפורסמות  גובה דמי החבר הינו בהתאם להנחיות אגודת הסטודנטים      -  דמי חבר אגודת סטודנטים   .ב

יפנה לאגודה ויחתום על  חבר באגודת הסטודנטים  להיות    מעוניין  שאינו  בתחילת השנה האקדמית. סטודנט

לאחר מועד    .סכום זה יועבר על חשבון תשלום שכ"ל    טופס ויתור עד חודש מיום תחילת שנת הלימודים .  

 זה לא יוחזרו דמי החבר. 

יודגש, כי האחריות לביטול התשלום חלה על הסטודנט יש לעדכן את אגודת הסטודנטים בכל שנת לימודים  

 מחדש. 

תשלום הינו עבור שירותים לרווחת הסטודנט ואשר ניתנים ע"י אגודת הסטודנטים )פרטים  ה  –  דמי רווחהג.  

הודעה בכתב ל ע"י  זה במלואו  לוותר על תשלום  העתק לאגודת  עם  מדור שכ"ל  ניתן לקבל באגודה(.ניתן 

 . עד חודש מיום תחילת שנת הלימודיםהסטודנטים 

 סכום זה יועבר על חשבון תשלום שכ"ל. לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי הרווחה. 

לארגון הסטודנטים הארצי .  ד ביום    –  תשלומים  לתוקפן  נכנסו  גבוהה אשר  להשכלה  כללי המועצה  ע"פ 

 ₪ לשנה.   10סטודנט לתואר ראשון או מוסמך , חייב לשלם לארגון הסטודנטים הארצי היציג   18.6.18

 סכום זה יגבה באמצעות המכללה ויועבר לארגון הסטודנטים הארצי.  

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/admin-units/tuition-fees/insurance/pages/default.aspx
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 תשלומי רשות 

 ש"ח   135 - דמי רווחה

 ₪   135 -דמי חברות אגודת הסטודנטים

 חניה 

 .  המכללה  באתרלום.  תעריפי החניה מפורסמים החניה בקמפוס אורנים היא בתש

 

 תשלומים שונים 

   .₪ 50  -ללא תשלום. כל בחינה נוספת בחינת פטור ראשונה   -מיומנויות מחשבב בחינת פטור

בקורסי בחירה    בנפרד.  בהגיי  -שהינם חלק מלימודי החובה    לימודיים  לינה וארוחות בסיוריםתשלום עבור  

 ייגבה מחיר מלא. 

לאומי   ישירות   הבריאות  ביטוח  דמי   ואת   הלאומי   הביטוח   דמי  את  גובה  לאומי  לביטוח  המוסד  - ביטוח 

  לביתו   לקבל  אמור  סטודנט  כל.  לאומי  לביטוח  למוסד  הסטודנטים  רשימות  את  מעבירה  המכללה.  מהסטודנט

  האחריות .  לאומי  לביטוח  המוסד  מול  ישירות  יש לבצע  הפנקסים  קבלת  לגבי  בירורים.  שוברים לתשלום  פנקס

 .בלבד  על הסטודנט  מוטלת בנושא

 : מיוחדיםתשלומים 

 ₪  50 -החזר שיק 

 ₪   30  -שנשלח לסטודנט ע"פ הכתובת שעודכנה באורנים והפקת שיק חדש ביטול שיק

 ₪  50 -החזר הוראת קבע 

ט בתחילת שנת הלימודים  אישור ראשון נשלח במייל לכל סטודנ₪ )  25  -שכר לימוד  גובהנוסף על  אישור  

 (ללא תשלום

 ₪  25 -העתק נאמן למקור  תשיחזור קבל

 ₪ חומרים עבור כל השנה ובכל שנת לימודים חדשה.  400ישלמו  סטודנטים שלומדים אומנות תואר ראשון

 ₪.   400 -₪ לכל סדנא לא יותר מ  100 -יחויבו לפי מספר סדנאות    סטודנטים שלומדים במסלול הסבות

 . ₪ 20  בעלותכל סטודנט זכאי לקבל גיליון ציונים אחד בכל שנת לימודים. גיליון נוסף  -גיליון ציונים

 .₪ 10כרוך בתשלום של  שור לימודים נוסףיא

 ₪.  20 – תרגום גיליון ציונים לאנגלית

 ₪.   30 –תרגום תעודת הוראה 

 קורסים מקוונים במכון מופ"ת:  –לימודי יסוד  •

 .  ₪  60 – ביטחון, בטיחות ושעת חירום (1

 ₪. 60 – חינוך לזהירות ובטיחות  (2

 

 מופ"ת. מכון להתשלומים מבוצעים  ישירות  

 

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/contact/parking/pages/default.aspx
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 באנגלית  פטורקורסי אנגלית לרמת 

 מציעה קורסים ברמות שונות. גלית כשפה זרה  היחידה לאנ

בהבנת הנקרא באנגלית. הסטודנטים מסווגים לרמתם ע"פ  ידע  מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנטים  
החל מהסמסטר הראשון    חלהמבחני המיון ומחויבים להגיע לרמת פטור באנגלית. חובת לימודי האנגלית  

 ללימודים. 

שני  למעט  קבע ע"י משרד החינוך(  יהתאם לתעריף ש ב)  ג  " נכון לתשפ  ₪  1,230  הינו כל קורס באנגלית    מחיר

 מים ב' הפטורים מתשלום שכר לימוד עבור השתתפות אחת בכל קורס. מתקדמים א' ומתקד ים:קורס

 מחויב בתשלום. בכל הרמותסטודנט החוזר על קורסי אנגלית 

  

 

 :בפ"תשבאנגלית לשנה"ל  להלן תעריפי קורסי הקיץ 

 ₪.  900–סטודנטים סדירים לתואר ראשון 

 . ₪  1,800–סטודנטים חיצוניים 

 ₪.  1,800–מי תואר יסטודנטים משל
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 לשון למטרות הוראה 

  . הם חובה לכלל הסטודנטים   בלשון עברית פטורעל פי החלטת משרד החינוך לימודי 
המבחנים הפסיכומטריים או ציון במקצוע לשון עברית  הסטודנטים יסווגו לרמות על פי הרכיב הלשוני של  

  .בתעודת הבגרות

ש"ש על סמך סיווג   6 - ש"ש של לימודי לשון לפטור. סטודנטים הנדרשים ל  4שכר הלימוד השנתי כולל  

 נכון לתשפ"ב )בהתאם לתעריף שיקבע ע"י משרד החינוך(. ₪    1,170בסך  ש"ש בנפרד 2עבור    יחויבורמתם, 

ולשון    'ניתן לפנות לקשת לבקשה לקורסי לשון מותאמים בקורסים לשון ואוריינות א  –למידה    כיתת לקויי

התשלום על כיתת לקויי למידה הינו    ., הזכאות לקורסים מותאמים תקבע לאחר הצגת אבחון'ואוריינות ב

100   . ₪ 

   פרישת לימודים

על כל   100% שכ"ל ) 400%חינוך לשלם עפ"י הנחיות משרד החינוך על סטודנט הלומד במכללות אקדמיות ל 

 שכ"ל על כל שנה נוספת.  25%שנה( ובנוסף לשלם 

מל"ח על יסודי, מל"ח    -מכללת אורנים מאפשרת לסטודנטים הלומדים בתוכניות מיוחדות )מל"ח לסוגיו

 , לפרוש את  "קשת"( וכן לסטודנטים שקיבלו אישור מיוחד מדיקן הסטודנטים או ממרכז לגיל הרך

 שנות לימוד רצופות.  6לימודיהם לתקופה שלא עולה על 

 

להגיש   יש  לימודים  פרישת  בעניין  דיקן  בקשות  אישור  את  אליהן  ולצרף  הפורטל  באמצעות 

 קשת חתומה ע"י דיקן הסטודנטים. מרכז הסטודנטים/המלצת 

 

 .על מנת לתכנן ולאשר את תכנית הפרישה אקדמיתעם רכזת להיפגש  יש  – לתשומת לבכם

)  4שכר לימוד במהלך    400%סטודנט שקיבל אישור מיוחד זה, ישלם   בכל שנה(    100%השנים הראשונות 

לימוד, תוך שהוא   לו ללא תוספת שכר  ללמוד את יתרת השעות שנותרו  יוכל  ובשנים החמישית והששית 

 משלם את התשלומים הנלווים עפ"י תקנון שכר הלימוד במכללה.  

סים שלמד בעבר כסטודנט מן המניין, יהיה עליו לשלם שכר לימוד נוסף עפ"י  במקרה שסטודנט יחזור על קור

 תעריף שעתי. 
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 סיוע  מלגות

 

מכללת אורנים עושה מאמצים לסייע לסטודנטים, הזקוקים לעזרה כלכלית במהלך לימודיהם, באמצעות  

 מלגות. 

 

 מופיעה רשימת מלגות פנימיות וחיצוניות, כשלכל מלגה קריטריונים שונים לקבלת זכאות.  נטאהדיקבאתר 

היקף  מ  50%שלומדים לפחות    שני  ולתואר ראשון  סדירים    אורנים מוענקת לסטודנטים  הסיוע של  מלגת  

 תכנית שנתית, על בסיס מצב כלכלי של הסטודנט ומשפחתו ובאופן יחסי לשאר המבקשים.

 ותנית בפעילות חברתית למען הקהילה. קבלת המלגה מ 

 . נטאהדיקלאתר 

  

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/students-dean/pages/default.aspx
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 לימודים התכניות שכ"ל ב

 

 הוראה  תעודתו ראשון תואר

שכר    גובה.  הוראה  ולתעודת  ראשון  לתואר  שנתית- ארבע  לימודים  תכניתב  לומדים  זה  במסלול  הסטודנטים

שנים, לא כולל    4-למסיימים לימודים במשכר לימוד אקדמי שנתי   400%לכל תכנית הלימודים הינו הלימוד  

  25% של שכר לימוד בתוספת ביחוי, ומעלה  חמישית  לימוד לשנת  לימודיו פורש ה   סטודנטתשלומים נלווים. 

 .(הפחתה  ללא) מלאאקדמי שנתי   שכר לימוד מ

 לסטודנטים סדירים הרחבת הסמכה  

ש"ש )לסדירים שנה ג'/ד' במכללה(. הסכום לתשלום סך של    12בהיקף של    -ב'- הרחבת הסמכה לכיתות א'

 שנתיים. בגין  - ₪ 7,387

 משרד החינוך( רג"ב  תכנית מצטיינים )

    תשלום שכר לימוד בגובה סטודנטים הלומדים בתכנית המצטיינים לתואר ראשון ותעודת הוראה יחויבו ב

בתשלום של   חויבו  שנים י  3-לימודים מעבר ל   , לא כולל תשלומים נלווים.  משכר לימוד אקדמי שנתי  300%

 משכר לימוד אקדמי מלא )ללא הפחתה( לכל שנת לימוד.  25%

 תואר ראשון בהוראת מדעים  

שכר    גובה.  הוראה  ולתעודת  ראשון  לתואר  שנתית- ארבע  לימודים  בתכנית  לומדים  זה  במסלול  הסטודנטים

ובנוסף   שנים, לא כולל תשלומים נלווים.  4-למסיימים לימודים ב 400%הלימוד לכל תכנית הלימודים הינו  

 נוספת.  ת לימודיםשכ"ל על כל שנ 25% יחויבו בתוספת שכר לימוד של

  4שכר לימוד זכאי לפטור מתשלום עד    100%סטודנט הלומד במחלקת המדעים במכללת אורנים ומשלם  

שכר לימוד,    100%ומשלם  הלומד באוניברסיטת חיפה  לתואר ראשון  ש"ש באוניברסיטת חיפה. כנ"ל סטודנט  

עד   מתשלום  לפטור  אורנים  4זכאי  במכללת  המדעים  במחלקת  מותנהש"ש  אישוב  .  לימודיהצגת  ם  ר 

 אוניברסיטת חיפה. מ
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 שנייה  הוראה תעודת ו להוראה אקדמאים הכשרת

 : הבאות  מהתכניות אחת במסגרת לומדים  במסלול הסטודנטים

   הלומד לתעודת הוראה ראשונהאקדמאי א.  .1

 ) גם אם חויב בתכנית אישית ₪  14,774יינו השכר לימוד, ד   100%ישלם לכל הפחות      

 ש"ש(.  36  -פחות מ      

 ₪ ולפי הפירוט הבא:   616ש"ש יחויב על פי שעה  36 -מעבר ל               

 . שכר הלימוד ייקבע עפ"י תעריף לש"ש מוכפל בכמות השעות –ש"ש  37-60   -החל מ ב.             

 לומדים הנדרשים להשלים ידע בתחום הדיסציפלינארי יחויבו בתוספת תשלום לשכר הלימוד,                  

   מספר שעות ההשלמה(.  Xעל פי מספר השעות אותן יידרשו להשלים . )הנוסחה היא: ערך שעה                  

 ₪ לשנה.   900 -לכל שנת לימוד יתווספו אגרות ותשלומים נלווים בסך של כ

₪ )נכון לתשפ"ב , לא כולל אגרות(,   14,774למשלמים את מלוא שכר הלימוד בשנתם הראשונה בסך של 

 השעות.    ₪36 בשנתם השנייה, גם אם לא חוצה את סך   1400ישלמו מקדמה בגובה 

האישי    לפורטל להיכנס   יך לאחר כשבועיים מתחילת השנה ובמידה וימצא יתרת זכות בכרטיס, על

 "החזר" ולפעול עפ"י ההנחיות.  - ל"תשלומים"  

 )ימי עסקים לא כולל שישי שבת וחגים(.   45הזיכוי יועבר לחשבון הסטודנט עד  

 ( הוראה תעודת  בעלי לאקדמאים נוספת הוראה תעודת) הסמכה הרחבת .2

 ) תעודת הוראה שנייה(  הוראה הלומד להרחבת הסמכהאקדמאי בעל תעודת 

יוצא אוניברסיטאות תואר אקדמי אשר ברשותם תעודת הוראה ראשונה ישלמו על פי חישוב  

 ש"ש. 19עד  2022 אוגוסטלמדד  ₪ צמוד 777  –שעתי של כ 

 

 ₪. 14,774הינו בסך   גפ"שכר הלימוד לתש
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 חדש!   מסלול חמשנתי  

 תואר ראשון + תואר שני + תעודת הוראה =  חמש שנים 

 המסלול הישיר מאפשר לימודים לתואר ראשון ושני עם תעודת הוראה במשך חמש שנים רצופות. 

 תקנון

 המסלול כולל את תוכניות התואר השני 

 * הוראת שפות 

 תחומית -* הוראת מדעי הרוח בגישה רב

 יסודי - העל* הוראת מדעים לבית הספר  

 * הוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי 

 (  B.Ed* מוסמך בהוראה )למי שלא למדו בתוכניות 

 מבנה התוכנית 

 ג : לימודים לתואר ראשון + תעודת הוראה. -שנים א'

 . על תנאישנה ד' : השלמת לימודי התואר הראשון והתחלת הלימודים לתואר שני במעמד 

לתואר השני רק לאחר סיום כל החובות לתואר    מן המנייןתלמידים על תנאי יוכלו להתקבל כתלמידים 
 הראשון ולתעודת ההוראה. בכל מקרה, יש לסיים את חובות התואר הראשון עד הקיץ של שנה ד'.  

 השלמת לימודי התואר השני.   שנה ה' :

חובת התמחות )סטאז'(: סטודנטים יבצעו את הסטאז' בשנה ד' או שנה ה' לפי העדפתם. עליהם להיות  
משרת הוראה. השלמת ההתמחות בהצלחה היא    1/3בשדה חינוכי המוכר להתמחות בהיקף של לפחות 

 תנאי לקבלת רישיון הוראה ממשרד החינוך. 

 

 שכר לימוד 

 שכ"ל כל שנה.  100%: תואר ראשון  ג' -שנים א'

 . שכ"ל תואר שני 100%+ עפ"י מס' שעות שנה ד' :  שכ"ל תואר ראשון 

   ג.תחולה תשפ"  - שכ"ל     100%שנה ה': 

 ₪ לא כולל אגרות.  10,932 -גובה שכ"ל תואר ראשון הינו 

 ₪ לא כולל אגרות.     14,774  –גובה שכ"ל תואר שני הינו 
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 .M. Teachאו  .M.Edתואר   -לימודי מוסמך 

  תואר לקראת או ,M.Ed -שני תואר לקראת  שנתית-דו לימודים בתכנית לומדים זה במסלול הסטודנטים

 .  200%גובה שכר הלימוד לתכנית הינו  .   .M.Teachותעודת הוראה שני

 לתשומת הלב, שכר הלימוד אינו כולל קורסי קדם/השלמות. על קורסים אלו יגבה תשלום נוסף.  

מגובה שכר הלימוד לכל שנה   25%הארכת משך התוכנית מעבר לשנתיים תחייב את הסטודנט בתוספת של 

מר עד  משכר לימוד שנתי אם יסיים את כל חובות לימודיו כולל עבודת הג 15%נוספת. הסטודנט ישלם רק   

 . 'סוף סמסטר א

אומן          • במסלול  הלומדים  לשכ" –סטודנטים  בנוסף  יחויבו  של  מורה  בסכום  א' ₪    300ל,                   בשנה 
 בגין השתתפות בעלויות הפקת תערוכה, קטלוג וכיו"ב.   בשנה ב' ₪ 400-ו

 

הסטודנט לא הסדיר את תשלום  לא תשלח לבדיקה הצעה לעבודת גמר או עבודת הגמר עצמה אם   -לידיעה 

 שכר הלימוד. 

₪ לשעה.    750לפי תעריף    ל"שכ  ישלמו  ,M. Teachייעוץ חינוכי, או    לקראת לימודי  השלמות  סטודנטים בשנת

ש"ש )כולל(    8לימודי השלמה במהלך לימודיו בתוכנית, בהיקף של עד    הלומד   M. Teachסטודנט בתוכנית  

 לא יידרש לשלם שכר לימוד נוסף.  

 

 :ראשון  משלימי תואר

 : עפ"י הפרוט  יחושב סטודנט/ית בעלי תואר מוסמך בכיר בלבד שכ"ל 

 . 100% – ש"ש   24עד 

 .150% -ש"ש   25-38

 לא יותר.  -  200%  –ש"ש  39-56
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 '(ז)סטא   התמחות בהוראה

 '( יהיה כדלקמן:ימוד עבור התמחות בהוראה )סטאזעל פי הנחיות משרד החינוך, שכר הל

 

, אינם נדרשים לשלם כל תשלום  לומדים סדירים שסדנת ההתמחות שלהם היא במסגרת לימודיהם בשנה ד'

 הסטאז'(. עבור סדנת ההתמחות בהוראה )סדנת  

  

, אינם נדרשים    המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום לימודיהם  (רג"ב)בוגרי תכנית המצוינים להוראה  

 לשלם עבור סדנת ההתמחות.

 

 

ד', המשתלבים בסדנת ההתמחות במכלל שאיננה מכללת האם בה הם    ת אורניםלומדים סדירים בשנה 

ש"ח. סכום   1200שהם ש"ש,   2, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות של  מכשירים את עצמם להוראה

   שישולם למכללת האם. זה יופחת משכר הלימוד השלם

   

בסדנת הת הוראה, המשתתפים  ולתעודת  לתואר  לימודיהם  סיום  סיום מחות  בוגרי מכללה, לאחר  לאחר 

 . ש"ח  1200ש"ש, שהם:  2, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות קורס אקדמי בהיקף לימודיהם

 

לומדים בתכניות להכשרת אקדמאים להוראה, המשתלבים בסדנת ההתמחות, נדרשים לשלם עבור סדנת  

 . ש"ח  1,200ש"ש, שהם:  2עלות של   ההתמחות

 
 ₪.  1,200בתשלום  מחויבים הסטאז'שישתתפו בסדנת    M. TEACHתכנית סטודנטים ב
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 " אקדמה" מכינת  קורסי הכנה במסגרת

  ים חדשים כחלק משרות מרכז "קשת" . הקורסים קורסי ההכנה במסגרת "אקדמה" מיועדים לסטודנט
   .מתקיימים לפני תחילת שנת הלימודים

 ₪. 2,500 הינו השתתפות בקורסי הכנה מחיר 

ולבצע  על הסטודנט לשלם   משכר הלימוד  קוזזת  לא " אקדמה"עבור קורסי   עלות ההשתתפות  מובהר כי 

 אם ימשיך את לימודיו באורנים. הסדר 
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 לימוד  שכר תשלום

 באחד מהאופנים הבאים:  הלימוד שכר בהסדרת בימחו  שפורטו יםהלימוד  בתכניות הלומד סטודנט כל

 מראש תשלום שכר לימוד  .א

 בבנק  תשלום באמצעות הוראת קבע .ב

 כרטיס אשראיתשלום באמצעות  .ג

   תשלום באמצעות שוברים .ד

 מימון שכ"ל על ידי גורמים חיצוניים  .ה

המצוין    . יש לשלם את המקדמה עד לתאריך₪  1400  הינו    בפ"תשלשנת הלימודים    מקדמת שכר הלימוד  גובה

ניתן לשלם את  בשובר שנשלח לסטודנט במייל   . בלבד  המקדמה באתר אורנים באמצעות כרטיס אשראי. 

קדון הצבאי, יפנו דרך פורטל הסטודנט בבקשה  י)סטודנטים המעוניינים לשלם את המקדמה באמצעות הפ

מהמקדמה ינוכו התשלומים הנלווים שהסטודנטים חייבים בהם והיא    למדור שכר לימוד ויתודרכו בהתאם(

  מערכת  ולבניית  הלימודים  בחוג  הסטודנט   לשיבוץתנאי    הינו  זה  לוםשהשנתי. ת  הלימוד   מתשלום שכר  תקוזז

 . שעות

 

  בפורטל הסטודנט   הסטודנט  בהתאם לבחירת נעשית    הלימוד   שכר  יחויב   באמצעותו   תשלום ה  אופן   הסדרת

 . הסדרים  -תשלומים  : בסעיף

  16-ה  הוא  הסטודנט  ידי  על  הלימודים  לשנת  התשלומים  כלל  רעוןילפ  האחרון  התאריך,  ספק  הסר  למען

  כספית  בעלות  הכרוכים  השעות   במערכת  שינויים.  אחר  תשלומים  הסדר   אושר  אם  אלא,  שנה  באותה  לאפריל  

 . שנוספו התשלומיםמערכת השעות עד להסדרת  גרמו לחסימת י זה מועד לאחר  שיבוצעו

  קורס ,  אקדמית  אנגלית  לימודיכגון:    הלימודים  שנת  פתיחת  לאחר  שיתווספו  עלויות   כי  בחשבון  להביא  יש

 .הנדרש  התשלום גובהב לשינוי  להביא עשויים  ,'וכד חוזר
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 חסימת סטודנטים לשירותי מכללה 

באחריות  .  אוטומטי  באופן  המכללה  לשירותי  ייחסם  סטודנט  בתשלומים  פיגור  או  תשלום  אי  של  במקרה

  למדור   לפנות  יש.  בפורטל הסטודנט  חשבונו  מצב  אחר  שוטף  באופן  ולעקוב  תשלוםה  להסדרי  לדאוג  הסטודנט

  שכר לימוד,  חוב  בעלהינו    שהיא  סיבה  מכל  אשר  סטודנט.  התשלום  בהסדרי  המתעוררת  בעיה  בכל  לימודשכר  

   .עבודות  להגיש  או/ו  ציונים לקבל או/ ו  לבחינות  לגשת יורשה לא

ותיחסם    יבוטל   הסדרה   –  רצופים  תשלומים   שלושה  למשך  כובד  שלא  לימוד   שכר  הסדר  שמסר  סטודנט 

יחויבאוטומטי  באופן  למערכות  גישהה כן  כמו  פיגורים  .  הסטודנט  ,  בריבית    הסדר   למכללה  להמציאעל 

 . מידי באופן חלופי  תשלום

 .חודש לכל 16 – ב יבוצע (  שנבחר תשלום  אמצעי בכל ) החודשי החיוב

הקבלה המקורית )חיתום דיגיטלי( תופק כשבוע לאחר החיוב בבנק ותשלח    -למשלמים בהוראת קבע בבנק  

 למייל הסטודנט.  

 

 תשלום שכר לימוד מראש הנחת 

  גובהמ 2.5%הנחה בגובה של  יהיה זכאי ל   14.09.22 מלוא שכר הלימוד עד התאריך סטודנט אשר ישלם את  

 )לא כולל תשלומים נלווים(.  הבסיסי שכר הלימוד

 פרטי בנק להעברה:  

 העברה לחשבון מכללת אורנים :

 .  8220, מס. חשבון 719, סניף   12 –  בנק פועלים

    .SL@ORANIM.AC.ILאו לכתובת המייל :  0773180959יש לשלוח מסמך המעיד על ביצוע ההעברה לפקס  

 . בפורטל הסטודנטיםאת הסכום המדויק לתשלום ניתן לראות במצב חשבון האישי 

 בחירה באפשרות זאת אינה פוטרת את הסטודנטים מתשלום המקדמה.  

 

 הנחת קרובי משפחה 

הבסיסי של כל   משכ"ל 5%הנחה של  באותה שנת לימוד זכאים לם במכללה ם ו/או בעל ואישה הלומדיאחי

  אחד מהם. הנחה זו ניתנת למימוש בשנת הלימודים המשותפת בלבד ולא ניתן לממשה בדיעבד.

 שבה רשומים מבקשי ההנחה.  עודת זהותעם תצלום תלמדור שכר לימוד יש לפנות  על מנת לממש הנחה זו, 

 

 

 

https://my.oranim.ac.il/michlol3/login/login_student.html


 

20 
 

 תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק 

תים  על הסטודנט להחומעונות.   שכר לימודבבנק עבור  ןחשבו ה  הרשאה לחיוב  טופסבאתר אורנים נמצא 

יתבצע    . התשלוםטים הנדרשים כולל מסלול הלימודים. יש למלא את כל הפראת הבנק שבו מתנהל חשבונו

את הטופס   ניתן לשלוח למדור שכר לימוד . 16.4.23ועד  16.11.22-תשלומים שווים וצמודים, החל מ שישהב

 רטל בעת ביצוע ההסדר. בפובפקס או לצרף את הקובץ 

בבנק/ בכרטיס אשראי   קבע הוראת אוטומטית  לחדש  האפשרות את לעצמה שומרת  מכללת אורנים

בבנק/ בכרטיס   קבע  הוראת  מבטל/  שמפסיק סטודנט .מחדש לימוד שנת בכל הסטודנט ידי על  שניתנה

 למכללת אורנים. חלופי תשלום אמצעי  ימציאאשראי 

 
 אשראי כרטיס אמצעות בתשלום 

 תשלום דרך הפורטל .א
הינו  האתר . )לחצן "תשלום באשראי" ( באמצעות כרטיס אשראי באתר אורניםניתן לבצע תשלום 

 ) תשלום בשיטה זו מקטין את מסגרת האשראי במלוא החיוב העתידי(   מאובטח.

 סיום שנת הלימודים, עליכם לדאוג להסדרת תשלום בגין הפרשי מדד. ב -שימו לב

 

   כדלקמן:הינם  בפורטללתשלום התנאים 

 תשלומים.   8-ול לשלם באת תשלומיו החל מחודש אוגוסט יכ  סטודנט המסדיר

 תשלומים   7-ר יכול לשלם ב את תשלומיו החל מחודש ספטמבסטודנט המסדיר  

 תשלומים   6-יכול לשלם ביר את תשלומיו החל מחודש אוקטובר  סטודנט המסד

 . וכן הלאה

 התשלומים כדלקמן: 'לסטודנטים שמתחילים בסמסטר ב

 תשלומים בלבד.   2סטודנט שמשלם את תשלומיו בחודש פברואר, ישלם  

 .תשלום אחדשלם את תשלומיו בחודש מרץ ישלם בסטודנט שמ

   קרדיט.חויב בכל תשלום שיתקבל באותה השנה י אפריללאחר חודש 

את   נהיוש  במידה  מדור שכ"ל את לעדכן אשראי בכרטיס קבע הוראת  במסלול שבחר סטודנט באחריות 

 . (הכרטיס תוקף חידוש  לרבות) פרטי הכרטיס

 תשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי  .ב
      הסדרים  ולבחור הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלומים << – לפורטל הסטודנטיש להיכנס  

 .את מסגרת האשראי( זו אינה חוסמת) תשלום בשיטה  
 16.11.22-16.04.23- התשלומים  יגבו מ
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 תשלום באמצעות שוברים 

  שברצונם לשלם בשוברים, יישלח להם שוברי תשלום וביצעו הסדר בפורטללמו מקדמה סטודנטים אשר שי

 . חודש בחודשו  במייל

 .  16.4.23 ועד  16.11.22-תשלום באמצעות שוברים החל מ

 ש"ח.  40ימים ממועד התשלום יחויב בריבית ע"ס   3תשלום שובר באיחור מעל  

 

 

 פיקדון חיילים משוחררים

השובר יישלח אלייך במייל לקראת פתיחת שנת   –  1הסטודנט יש לבחור באמצעי התשלום : שובר  בפורטל  

 הלימודים.  

 באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים )אין צורך לגשת לבנק(. תשלום השובר יבוצע 
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 חיצוניים  גורמים ידי על  מימון שכר לימוד

מנהל   טחון,יהבשרד  מ)לדוגמא:  סטודנטים אשר שכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גוף או מוסד כלשהו

ות מן הגוף המממן בשני עותקים.  חייבים להמציא כתב התחייב  צבא( קיבוצים,  ביטוח לאומי, הסטודנטים,

בטיפולו של המוסד  כתב ההתחייבות המתאים לא הגיע לידיך במועד, עליך להמציא לנו אישור שהנך  אם 

 . . המקדמה תכסה את התשלומים הנלוויםלשלם מקדמהיך  ה כזה עלהמממן. במקר 

כמו כל סטודנט   שכר לימודלהסדיר צריכים סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל 

 אחר עד להמצאת אישור מהגוף המממן. 

  תשלומים   מכסים  ואינם,  הבסיסי הלימוד  כרש  את משלמים  המממנים  הגופים מרבית  כי  בחשבון  להביא  יש

יתרה לזכותו    . הסטודנט  ידי   על  ימומנו  אלו   שעלויות  לכך   להיערך  יש.  חוזרים  קורסים   ושכ"ל עבור  ,נלווים

 . המממן מהגוף התשלום קבלת לאחר רק תוחזר של הסטודנט
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 תואר ראשון, הסבות ותואר שני    –ביטול הרשמה או הפסקת לימודים 

 (  27קישור בעמוד   –לא כולל סטודנטים בק.מ.ה היחידה ללימודי חוץ )

 

 ביטול הרשמה 

יזכה את הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא    ,לימודים בפועלהלפני תחילת שנת    יום   15הרשמה עד   ביטול

 . שכר הלימוד

של  הרשמה  במקרה  )  ביטול  ב  14שבועיים  הלימודים  שנת  פתיחת  לפני  שנת  יום(  פתיחת  יום  ועד  פועל 

 בקיזוז מחצית המקדמה.מלוא שכר הלימוד יוחזר , הלימודים

 לחצו לצפייה בתקנון היחידה ללימודי חוץ 

 

 הפסקת לימודים  

 להפסקת לימודים. קשה בהפורטל הסטודנט במערכת הגיש יום הפסקת הלימודים הינו היום שבו  •

 יש להיכנס לפורטל הסטודנט          שירותים נוספים           בקשות וערעורים            בקשה 

 להפסקת לימודים. 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם לאמור לעיל יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף  

 בשיעורים. 

ט ישולמו בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום התשלום של  החזרי תשלום המגיעים לסטודנ

 )פרוט בטבלה להלן(  הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים 

יוחזר   ד בכלל וע  15.5.23 תחילת הלימודים בפועל ועד ליוםלאחר לימודים שהופסקו ביוזמת הסטודנט  

 לימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף. שכר הלימוד ששולם בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי 

 המקדמה(.   גובהמעבר ל ובכל מיקרה יוחזר רק הסכום )

 

   י למספר חודשי לימודיו בפועל.הסטודנט בשכר לימוד יחס   יחויבלימודים שהופסקו ביוזמת המוסד, 

במכללה, אי  סטודנט המפסיק את לימודיו חייב להסדיר את חובותיו בספרייה ובכל הגופים האחרים 

 הסדרת החוב תעכב את הליך סגירת החשבון במדור שכר לימוד. 
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 ב שכר הלימוד כדלקמן:  ללימודים או הפסקת לימודים יחוי  קבלהבמקרה של ביטול  

 . 23.10.22 בפ" תשתאריך תחילת שנה"ל 

 חוב אגרות שיעור החיוב צמוד למדד  ביטול הפסקת לימודים

 פטור תוחזר מלוא המקדמה  08.10.22 –עד ה     

 פטור  תוחזר מחצית המקדמה  09.10.22-22.10.22

 פטור  תשלום מלוא המקדמה 23.10.22-31.10.22

01.11.22-30.11.22 

01.12.22-31.12.22 

 חודש + שכר לימודשל  6/1

 +חודש נוסף חודשים(   2של שכר לימוד ) 2/6
 

 פטור

 פטור 
 

 מלא  + חודש נוסף  ( חודשים 3) שכר לימודשל  3/6 01.01.23-31.01.23

 מלא  + חודש נוסף  ( חודשים 4) שכר לימודשל  4/6 01.02.23-28.02.23

 מלא  + חודש נוסף  ( חודשים 5) שכר לימודשל  5/6 01.03.23-31.03.23

 מלא  שכ"ל מלא  01.04.23-30.04.23

  
 מלא 

 

 

 

 הנחה / הפחתה / מלגה/ בהתאם.    -* במקרה של הפסקת לימודים תבוטל 

 לימוד המלא ללא הפחתה.  השכר הלימוד יחושב משכר     

 

 ימים ,   45 עד תשלום ההחזרים ע"י המוסד יבוצע  •

 )לא כולל שישי , שבת וחגים(

 

 

 החזר הפחתה )שיפוי( 

לימודיו או את חלקם במהלך השנה, יידרש להחזיר את  את  רשם לתוכנית שנתית מלאה וביטל נש סטודנט 

 תכנית לימודים שנתית מלאה.   זאת עד להשלמת -  )שיפוי( ההפחתה

 זכאי להפחתה בגובה החודשים שלמד. ,ונשר לימוד  חודשי 7שהשלים   'א בשנהסטודנט 

 זכאי להפחתה. אינו   הלימוד הראשונים, חודשי 7 מהלך נשר בש סטודנט 
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 'סמסטר בבמהלך הפסקת לימודים 

יום( לפני  14סטודנט שנרשם להתחלת לימודים בסמסטר ב' ומבקש לבטל את הרשמתו עד שבועיים )

 תחילת הסמסטר יזוכה בהחזר מלא שכ"ל, אם שולם, ובהחזר המקדמה במלואה.  

 

 המקדמה אינה מוחזרת.  לפני תחילת הסמסטר השבועיים  במהלךסטודנט שביטל את לימודיו  

 

 הסמכההפסקת לימודים בהרחבת  

  25%  -יחויב ב  – 'בשנתון ג )סוף ינואר( של השנה הראשונה  'שיפרוש עד סוף סמסטר א סטודנט  .א

 של הרחבת הסמכה.  שכ"ל 

 בכל הסכום שחויב. יחויב  –  'בשנתון ג  ('+ב'שיפרוש עד סוף השנה )סמסטר א  סטודנט  .ב

 קרי    בשנה השנייה של מסלול הרחבת הסמכה 'שיפרוש עד אמצע סמסטר א סטודנט  .ג

 משכ"ל של הרחבת הסמכה.    75%-   יחויב   - 'שנתון ד
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 טפסים להורדה

 

  הכשרת תואר ראשון, תואר שני, לימודי תעודה,   -)מכללה וחטיבת המדעים( - הוראה לחיוב חשבון

  .םאקדמאי

 המורים  ארגוןהרשאה לחיוב חשבון של 

 המורים  הרשאה לחיוב חשבון של ההסתדרות

 עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים מוסד אישור 

 זכות לחשבון הבנק ת  והחזר יתר ל הרשאהטופס 

 כתב התחייבות כספית רב שנתית  

 

היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך מתבקשים   –סטודנטים/יות  הלומדים/ות במסגרת תוכניות ק.מ.ה. 

 תקנון היחידה ללימודי חוץ ללחוץ על 
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