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 לטה ללימודים מתקדמיםהפקו
 

  פרופ' משה יצחקיהפקולטה:  ןדיק
 

 מבוא
והיא פועלת  ,האקדמי של מחנכים, מורים ופעילי חינוך בצפון הארץ םמכללת אורנים היא בית

 לשיח בין השדה לבין האקדמיה, לקידום מערכת החינוך וצמיחה של הפועלים בה.

בלו אישור מהמועצה יות לחינוך אשר קמכללת אורנים נמנית עם המכללות האקדמיות הראשונ

בלה יוהיא המכללה הראשונה לחינוך שק שנילימודים בתואר  תוכניותלהשכלה גבוהה (מל"ג) ל

נכון להיום אורנים מקיימת מסלולים  .אישור מטעם המל"ג להנחות כתיבת תזות מחקריות

ייעוץ ב תוכניתה בהוראת שפות, תוכניתיה: התוכניותמחקריים הכוללים כתיבת תזה בשלוש מ

 תחומית.-בהוראה רב תוכניתחינוכי וה

מהן  ,לתואר שני תוכניותתשע   חתשע"במסגרת ביה"ס ללימודי מוסמך פועלות בשנת הלימודים 

 .M.Teach  - ללימודי מוסמך בהוראה תוכניתו .M.Ed תוכניותשמונה 

אם יישומית ואם (נדרשים הלומדים להגיש כמטלת סיום עבודת גמר  .M.Ed-ה תוכניותבכל 

 . מחקרית)

 .M.Ed  תוכניות

החלה פעילותה  תחומית-בגישה רבוהאמנויות ת מדעי הרוח הוראהתואר השני ל תוכנית •

במסגרתה קיים מסלול מחקרי הכולל  בתשס"ד. קבלה הסמכה מלאה מהמל"ג בתשס"ט.

 .כתיבת תזה

 ,אנגלית כשפה זרההתמחויותיה: הוראת שלוש על  זרות הוראת שפותהתואר השני ל תוכנית •

החלה פעילותה בתשס"ה. קבלה הסמכה מלאה מהמל"ג  ,והוראת עברית הוראת ערבית

מתקיים מסלול  במסגרתה ההתמחות בהוראת עברית כשפה זרה נוספה בתשע"ב. בתשס"ט.

 כתיבת תזה. הכוללמחקרי 

החלה את פעילותה בתשס"ה. קבלה הסמכה מלאה ייעוץ חינוכי בהתואר השני  תוכנית •

 .כתיבת תזה הכוללבמסגרתה מתקיים מסלול מחקרי המל"ג בתש"ע. מ

 .(בסיכון) החלה פעילותה בתשס"חחינוך והוראה לתלמידים בהדרה התואר השני ל תוכנית •

 . ע"דמהמל"ג בתשמלאה קבלה הסמכה 

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך על שתי התמחויותיה:  -מנהיגות בחינוך ל תוכניתה •

וקבלה הסמכה מהמל"ג החלה את פעילותה בתשס"ט ספרי ופיתוח פדגוגי  ל ביתניהו

 החל מתשע"ו פועל במסגרת התוכנית המוקד "מנהיגות בקהילה". בתשע"ב.

התמחויותיה: ארבע על  יסודי-הוראת המדעים לבית הספר העלהתואר השני ל תוכנית •

הסמכה מהמל"ג  וקבלה, החלה פעילותה בתשס"ט כימיהמתמטיקה, ביולוגיה, פיזיקה, 

  בתשע"א.

על שתי התמחויותיה:  הוראת מתמטיקה ומדעים לבית הספר היסודיהתואר השני ל תוכנית •

קבלה אישור לפתיחה ורישום בתשע"ג והחלה לפעול  ,הוראת מתמטיקה והוראת מדעים

 .בתשע"ד
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 קבלה אישור לפתיחה ורישום בתשע"ד והחלה לפעול חינוך בגיל הרךהתואר השני ל תוכנית •

 בתשע"ה.

המשלבת בתוכה לימודי  תוכניתיסודי, -תואר שני בהוראה לבית הספר העל -  M.Teachתוכנית

 .דמהמל"ג בתשע"מלאה וקבלה הסמכה  החלה פעילותה בתשע"א  תוכניתתעודת הוראה. ה

 לשתי קבוצות:  תעל ידנו, מיועד תהמוצע התואר השני  ם שלימודיהל תוכניותמתכונת 

לעובדי חינוך והוראה בעלי תואר ראשון שרכשו ניסיון בעבודה מיועדות  .M.Ed-ה תוכניות .א

הרחבת  חינוכית והמעוניינים בלימודים אקדמיים מתקדמים בדגש יישומי שיאפשרו להם

 .תפרופסיונליהתמחות ום בתפקידי הנהגה והובלה במערכת כמו גם אופקים, ידע עדכני, קיד
 ,תואר ראשון לפחות, חסרי תעודת הוראה מיועדת לאקדמאים בעלי M.Teach-ה תוכנית .ב

 יסודי.-המגיעים מתחומי דעת המאפשרים תעודת הוראה בבית הספר העל

יש משום מענה אקדמי, התואר השני,  תוכניותכל אחת מהמוצעים בם יבתחומי הלמידה ובמיקוד

 ה"סבי לשכולל המקצועי ואחראי לסוגיות המרכזיות המעסיקות את מערכת החינוך. במערך 

מיטב המרצים בתחומים הנזכרים,  במכללת אורנים תיהנו ממרחב הדעת שלללימודי מוסמך 

ם ואקדמיים ישירותים ספרייתיתרבותי מחכים ומעשיר, מ-מלמידת עמיתים ודיאלוג בין

 .ותומך לסיוע אישימוקפד וידידותי מערך ממתקדמים ו

 

 פרופ' משה יצחקי

 הפקולטה ללימודים מתקדמיםן דיק
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 בלה ללימודי תואר שני קהתנאי 
רשאים להירשם ללימודים לקראת התואר השני במכללת אורנים מועמדים הממלאים את 

 התנאים הבאים:

ממוסדות אקדמיים ישראליים בציון ממוצע  (.B.Sc., B.A., B.Ed)בעלי תואר ראשון  •

-להוראת המדעים לביה"ס העל תוכניתלנרשמים ל(ראו תנאים מיוחדים  ומעלה 80

 .)יסודי

ומעלה,  80ידי מוסד אקדמי בחו"ל בציון ממוצע של -אקדמי ראשון שניתן על תוארבעלי  •

ידי המועצה להשכלה גבוהה והמחלקה לשקילות תארים -ובתנאי שהתואר מוכר על

 ודיפלומות במשרד החינוך.

(פרט  חינוך ובמקצועות תומכי חינוךבבהוראה,  *לפחות שנים שלושבעלי ניסיון של  •

 .)ולמצטיינים במסלול ישיר M.Teach -למועמדים ל

 .)M.Teach -(פרט למועמדים ל *בעלי תעודת הוראה* •

      . או פטור למטרות אקדמיות 2ידע באנגלית ברמה של מתקדמים  •

 (ראו בהמשך). מתווספים תנאי קבלה המיוחדים לה תוכניתלכל  •

חינוכית, בעבודה  ןניסיושנות לפחות ארבע  לניהול וארגון מערכות חינוך נדרשות תוכנית* ב

 .חובה ניסיון בתפקידי הובלה ומנהיגות
   אם יתקבלו, יוגדר  ,תעודת הוראהוהם חסרי  .M.Ed -ה תוכניותלמועמדים מורים בפועל ה** 

 את חובות הלימודים לתעודת הוראה. תנאי, עד אשר ישלימו  מעמדם כסטודנטים על    

 בחינה בעברית/אנגלית
 תדרישה בשפה האנגלי

יידרש , 2פטור מאנגלית למטרות אקדמיות או ציון ברמת מתקדמים מועמד ללימודים החסר 

לבחינת פטור שתבדוק הבנה של טקסט אקדמי בתחום הלימודים המבוקש. מועמד שלא ישיג 

 פטור בבחינה זו, יידרש ללמוד בקורס לאנגלית לצורכי התואר השני. 

 דרישה בשפה העברית

פת ההוראה בו אינה עברית ושלא עבר בחינת בגרות בעברית, יידרש מועמד ממוסד אקדמי שש

 ומעלה. 80כתנאי לקבלתו לעבור מבחן בשפה העברית בציון 

 מועמדים בעלי לקות למידה
 בעלי צרכים מיוחדיםהיחידה המסייעת לסטודנטים  – "קשת"ל יפנומועמדים בעלי לקות למידה 

יכובדו בהתאם. עם זאת יידרשו  השפה אנגלית,ות שיכללו את תחום תאמהלשם קבלת התאמות. 

   ל סטודנט אחר.ות בטקסטים לימודיים בשפה האנגלית ככלהתמצאּו מועמדים אלה 

 מעמד סטודנטים לקראת תואר שני
 ."על תנאי" סטודנטקבלה כ; "מן המניין" סטודנטקבלה כ לצורך הרשמה קיימת הבחנה בין:

 א. סטודנט במעמד "מן המניין"

   שעמד בתנאי ההרשמה המפורטים למעלה ובקשתו      סטודנטנט מן המניין  הוא . סטוד1

 .תוכניתהקבלה של ה ידי ועדת-אושרה בכתב על    
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 ב'.על תנאי לפי הכללים  המצוינים בסעיף  סטודנט. סטודנט שעבר למעמד זה ממעמד של 2

 :ב. סטודנט במעמד "על תנאי" כאשר הוא

 ).M.Teach -ה תוכנית(פרט לאה . נדרש להשלים תעודת הור1

 .ידי ועדת הקבלה-. נדרש להשלמות על2

 .או בשפה העברית לצורכי תואר שני . נדרש לבחינת פטור נוספת בבקיאות בשפה האנגלית3

 ערעור על דחיית מועמד
. הדיון על הערעור יתקיים בוועדת הקבלה תוכניתיוגש בכתב לראש ה תוכניתערעור על אי קבלה ל

 במעמד דיקן הפקולטה. החלטת הוועדה בעניין הערעור היא סופית. ניתתוכשל ה

 קבלה חוזרת

מסוימת, לא ממשו את קבלתם בשנת הלימודים אליה התקבלו  תוכניתמועמדים שהתקבלו ל

ללימודים בשנה העוקבת כפופה לאישורה של ועדת קבלתם וחזרו ופנו להתקבל בשנה לאחר מכן, 

 .הקבלה

ודחו את קבלתם מעבר לשנת לימודים אחת יידרשו להליך קבלה  כניתתומועמדים שהתקבלו ל

 מחודש. 

 שומעים חופשיים
ממוסד אקדמי  שומעים חופשיים בלימודי התואר השני יכולים להיות בעלי תואר ראשון לפחות

ניתן  ש"ש. פרטים נוספים 4, כאשר סך השעות הנלמדות במסגרת התואר השני לא יעלה על מוכר

  חוץ. היחידה ללימודישל  לומדים נהלבִמ  לקבל

 נוהל הרשמה וייעוץ
 .של מכללת אורנים האינטרנט באמצעות אתר. ההרשמה נעשית 1
 . יש למלא בקפידה את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה. 2

 :ההרשמה האינטרנטית מורכבת ממספר שלבים

 : מילוי טופס מקוון ותשלום דמי הרשמה.שלב א'

 פורטל מועמדת אישור למייל האישי על ההרשמה במערכת, יש להיכנס ללאחר קבל  :שלב ב'

לשם  עם סיום ההרשמה בטופס המקוון)המועמד קבל י(שם המשתמש והסיסמה יוצגו במייל ש

 רוף האישורים הנדרשים.יהמשך ההרשמה וצ

ולמלא שמות ממליצים, לפרט ניסיון  ולהשלים את הרשמתהמועמד תבקש י: בפורטל ג'שלב 

 כל) ולצרף את M.Teach"מוסמך בהוראה"  תוכניתחינוכי/ניהולי (לא יידרש בהרשמה ל

 האישורים הבאים: 

 + גיליון ציונים מלא  ואר ראשוןתעודה של ת •
 "מוסמך בהוראה"  וכניתתל הרשמהדרש בנהוראה + גיליון ציונים מלא (לא  תעודת •
אישורים על לימודים נוספים רלוונטיים, במידה ויש: תארים נוספים, קורס מנהלים,  •

 דידקטיים וכד'.  מאבחנים
 צילום תעודת זהות •
 תמונה •

https://my.oranim.ac.il/michlol3/Pt_MuamadWap/Pt_Moamad.aspx
https://my.oranim.ac.il/michlol3/Pt_MuamadWap/Pt_Moamad.aspx
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 והאישי על הרשמת במיילהודעה  יקבל המועמד, כל האישורים הנדרשים: לאחר שליחת שלב ד'

 לתואר שני ממנהל הסטודנטים. 

 מועמדים אשר ישלחו את כל המסמכים הנדרשים.  רקבכם! יטופלו ילתשומת ל . 3
 בפני ועדת קבלה.  איון אישי/קבוצתימועמדים מתאימים יוזמנו לרי . 4

 לרשימת המתנה. של המועמד הוועדה תחליט על קבלתו/אי קבלתו/כניסתו     
 ועדה.מיום הופעתו בפני הו ה בכתב תימסר למועמד תוך שבועייםהודע    

 מועמד שיתקבל יקבל הודעה בכתב על: . 5
 .המעמד בו התקבל: "מן המניין" או "על תנאי" •

  .דרישות לימודי שפה •
 .דרישות לימודי השלמה •

  .הכרה בלימודים קודמים (ראה בהמשך) •
 .השלמת תעודת הוראה •

        .מידע על דרכי קביעת מערכת ו/או מועדי ייעוץ •

    לימוד במדורהעל המועמד להשלים את הסדרי תשלום שכר  לפני הקלדת המערכת יהיה . 6

  שכר לימוד או דרך אתר אורנים.     

  -אל-להקלדה ייעוץ פנים נלווה תוכניותשיבוץ המערכת נעשה באמצעות האינטרנט. בחלק מה  .7

 ובאחרות ההקלדה נעשית באופן עצמי.  ,פנים     

   הלימודים   פי מודל-עלשעות ימודים מערכת בנה למתקבלים לליבכל אחת מן הדרכים ת    

 .תוכניתה של    

 משך הלימודים והיקפם

M.Ed. 
נדרשות שתי שנות לימוד לצורך השלמת השיעורים, המטלות השונות והעבודות הסמינריוניות. 

ואף למידה באמצעות קורסים  קיץה לימודים במהלךשנתיים אלה עשויות לכלול 

ניתן להשלים את עבודת הגמר  השונות). תוכניותלהיקפן של ה(בהתאם  מרוכזים/מקוונים

בשנת הלימודים השלישית. במקרים מיוחדים תותר הארכת משך או המחקרית היישומית 

השלמת לימודים בשנה השלישית ואילך  .לצורך השלמת עבודת הגמרלשנה רביעית  הלימודים

 כרוכה בתשלום שכ"ל בהתאם למפורט בתקנון שכ"ל.

M.Teach 
 נדרשות שתי שנות לימוד לצורך השלמת השיעורים, המטלות השונות והעבודות הסמינריוניות.

 ניתן להשלים את פרויקט השדה בשנת הלימודים השלישית.

 מתכונת הלימודים
M.Ed. 

להוראת המדעים  תוכנית, בתחומית-להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב תוכניתב •

תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך,  –נהיגות בחינוך למ תוכניתב ,יסודי-לביה"ס העל

להוראת שפות  תוכניתובלהוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי  תוכניתב

חלק מתקיימים הלימודים במשך יום מלא אחד בשבוע בכל שנה משנות הלימוד (

שאינם בהכרח יום  מרוכזים םקורסים מקוונים ו/או קורסים בימי היוימהקורסים 

 ). הלימודים הרשמי
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ו שרפיתלחינוך בגיל הרך  תוכניתוב ,תלמידים בהדרהללחינוך והוראה  תוכניתב  •

הלימודים על פני יום לימודים אחד בשבוע ולימודים של קורסים מסוימים במהלך 

 .יוצעו גם קורסים מקוונים .ת הקיץוחופש
וע משעות אחרי הצהרים ֹו הלימודים על פני שני ימים בשבייעוץ חינוכי יתפרשל תוכניתב •

 ואילך. 
מתווספת  ובסיכון חינוך והוראה לתלמידים בהדרהו ייעוץ חינוכי תוכניותב: התנסות •

 . עצמן) תוכניות(פרטים בתיאור ה המתקיימת בבתי הספר עבודה מעשיתהתנסות ב

M.Teach 
 תוכניתב בנוסף ללימודים. שנתיים במשך ה"צשעות אחיום נוסף בלימודים בויום לימודים מלא 

  בשנה"ל הראשונה . חלה חובה להתנסות בהוראה בבית ספר

 ת לימודיםפרישֹ 
במעמד קביעת  תוכניתידי ראש -על יינתןלשלוש שנים  תוכניתת לימודים בלפרישֹ חריג אישור 

  המערכת לשנה א'. 

באמצעות בקשה בפורטל  תוכניתלימודיו לשלוש שנים, יפנה לראש ה סטודנט המעוניין לפרושֹ 

 הסטודנט.

 שינויים במערכת השעות
, במהלך השבועיים תוכניתסטודנט רשאי לבצע שינויים במערכת שעות הלימוד, באישור ראש ה

 יש להימנע משינויים חוזרים ונשנים. .הראשונים של שנת הלימודים

 שכר לימוד
ד. לכל אחת משתי שנות הלימו 100%שכר הלימוד הינו בגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי, 

 חייבת, )M.Teach), או פרויקט השדה (.M.Edהשלמת עבודת הגמר היישומית בשנה השלישית (

 בתשלום שכר לימוד נוסף.
לתשומת לבכם, כל הוספה מאושרת של שנת לימודים בגין עבודת הגמר היישומית מעבר לשנה 

לימודים השנייה תחייב תוספת כדלקמן: הגשת עבודת הגמר עד תום חופשת סמסטר א' בשנת ה

מגובה שכר הלימוד. הגשה בסמסטר ב' של אותה  15% והרביעית, תחייב תשלום של  השלישית 

משכר הלימוד (וכך בשנה חמישית אם זו תאושר כשנת  10% שנה תחייב תשלום נוסף בגובה של 

 לימודים).
בהם נמצא כי עבודת הגמר שהוגשה מחייבת תהליך עבודה נוסף יידרש מיוחדים במקרים 

 .לדרישת התקנוןטודנט לתשלום על תקופת הליווי והטיפול בהתאם הס

לשכר הלימוד מתווספים תשלומים נלווים הכוללים: דמי שימוש ברשת האינטרנט המכללתית 

הכוללת גם דואר אלקטרוני אישי, שירותי ספרייה ממוחשבים, ביטוח תאונות אישיות, אגרת 

 שמירה מוסדית. 

סכום גלובלי  תכלול , לכל מי שסיים ללמוד בקורסים השונים,שיתשליהעלות לאגרות החל משנה 

  סטודנט. לא כולל דמי חבר באגודת הסטודנטים וחניה שהם רשות בלבד ח בלבד,"ש 220בסך 

 ולא לפי סכום שעות הרגילות לפי יחויב באגרות  ,ן שעות לימוד בשנה השלישיתישנותרו לו עדי

  .גלובלי
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ומילוי התחייבות  דמה על חשבון שכר הלימוד כנהוג במכללה, כל סטודנט חייב בתשלום מק

שיתבצע לפני שיבוץ מערכת השעות וכתנאי לאישורו כסטודנט  על הסדר יתרת התשלום חתום 

 .חלשנת הלימודים תשע"

 
 אקרדיטציה

, תוכניתלקורסים רלוונטיים ל תוכניתידי ראש ה-ש"ש) על 4יש אפשרות למתן אקרדיטציה (עד 

-התנאים לכך הם: הקורס ניתן על .אחר התואר הראשון במוסדות אקדמיים מוכריםשנלמדו ל

, תוכניתנטיים לורלוו ידי בעל תואר שלישי, התכנים והדרישות האקדמיות בו היו ברמה מתאימה

שנים לפני תחילת הלימודים לתואר השני באורנים והציון שקיבל הסטודנט  ששהקורס נלמד עד 

 .70בגינו הוא לפחות 

 כל מקרה אחר יובא לדיון בפני דיקן הפקולטה ויסוכם על דעתו.

 במהלך לימודי התואר השני  אחראקדמי ממוסד לאורנים מעבר 
ממוסד אקדמי מוכר אחר, בו הוא למד שנת לימודים שלמה לתואר שני לאורנים סטודנט שעובר 

 תוכניתמלימודי ה 50%פחות בתנאי שילמד ללימודיו באורנים, את בתחום זהה, יוכל להשלים 

סמינריון או  ),.M.Edובתנאי שיכתוב את עבודת הגמר היישומית שלו ( לתואר שני באורנים

 .באורנים תוכניתכחלק מחובות סיום ה) M.Teach( מחקרי

 מסלול לסטודנטים מצטיינים בתואר הראשון באורנים 
ל הנחה בשכ"ל בחלק , הכוללסטודנטים מצטיינים בתואר הראשון באורנים מוצע מסלול מיוחד

תידרש שנת  .M.Ed תוכניתלהשתלבות בלימודי התואר השני באורנים. ממועמדים ל ,תוכניותמה

! פרטים במינהל סטודנטים של בהיקף של שליש משרה לפחות התנסות אחת (סטאז') בלבד

 לתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך תוכניתהתואר השני. החלטה זו אינה תופסת לגבי ה

 .לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה תוכניתוה

 תעודות הצטיינות ומלגות
  מלגות      סטודנטיםהדיקן   סטודנטים          מידע על מלגות וסיוע ניתן למצוא באתר אורנים

 . מן המניין בשנה השנייה ללימודיהםמלגות הצטיינות יינתנו לסטודנטים 

 לכל המאוחר.אפריל מועד קבלת הנתונים ממנהל הסטודנטים יחול באמצע 

 מלגות הצטיינות

 שיעמדו בתנאים הבאים: תוכניתלשני סטודנטים מכל  יוענקומלגות הצטיינות 

, תוכניתמכלל הקורסים ב 50%חות וסיימו לפ תוכניתמי שציוניהם הגבוהים ביותר ב .1

בשנה"ל תשע"ח יכללו גם סטודנטים בשנה ג' שנמצאים במסלול תזה/עבודת גמר 

 מורחבת.
 מי שסיימו את כל חובות הקדם שלהם, או לימודי השלמה. .2
 מי ששמרו על יושרה אקדמית. .3
שרף הציונים שלהם אינה הגבוה ביותר אך  רשאים להמליץ על סטודנטים תכניותראשי  .4

אם הסטודנט התבלט במצוינות או יזמות ראויה לציון במהלך הלימודים (החלטה על 

 .סטודנטים אלה תתקבל בהנהלת הפקולטה)

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/students-dean/scholarships/pages/default.aspx
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/about/students-dean/scholarships/pages/default.aspx
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המלגות יוענקו מתוך התחשבות בציונים, אך גם באיזון בין מגמות/התמחויות ובהמלצת  .5

 .תוכניתראש/ת ה
 .ניתן לקבל מלגה פעם אחת במהלך הלימודים .6

ות לקבלת מלגה תתקיים לאחר סיכום דברים ששותפים להם דיקן החלטה סופית על זכא

 ודיקן הסטודנטים.  תוכניתהפקולטה, ראש ה

 תעודת הצטיינות דיקן

בנוסף למלגות ההצטיינות הרגילות שלצדן סכום כספי הנקבע מעת לעת, בסוף שנה"ל יוענקו שתי 

סטודנטים מצטיינים אשר תעודות הצטיינות דיקן בכל תכנית, שלא נלווה להן סכום כספי, ל

 עומדים בתנאים הנ"ל ושלא קיבלו מלגת הצטיינות

ולומדים לקראת תעודות הוראה  תוכניתלקבלים ת: המM.Teach-מיוחדות ל הלוואות •

בסך מועדפת להלוואה מותנית יזכו  ,ועומדים בתנאי משרד החינוך במקצועות נדרשים

ותנית עומדת מול התחייבות בכל אחת משתי שנות הלימוד. כל הלוואה מ 11,500₪

 הוראה. ה בלשנתיים עבוד

  .M.Ed-ה תוכניותסטודנטים הלומדים ב-מורים !חשוב לדעת: ארגוני המוריםשל מלגות  •

לתואר השני במכללת אורנים זכאים בהתאם למבחן זכויותיהם המקצועיות, למלגות מטעם 

 המורים. ןארגוהסתדרות המורים ו

 אתיקה
ורשת מהבאים בשעריה להתנהג בסובלנות ובנימוס אדם לזולתו, לנהוג מכללת אורנים מצפה וד

בכבוד הדדי, להקפיד על שמירת הרכוש הפרטי והכללי במוסד, לנקוט בשפה נאותה ולבטא 

הסטודנטים מחויבים בכללי האתיקה של  והחברתית. תיושר אישי ואקדמי בפעילות הלימודי

(ראו מסמך  זאת כפי שמפורט באתר אורניםכתיבה והגשה של המטלות האקדמיות השונות, ו

 . "יושרה אקדמית" באתר הפקולטה)

למחיקת הקורס המסוים בו התרחשה העתקה  להביא לוליבורר ועכל מקרה של העתקה 

 ראו בהמשך את נוהל הטיפול בבעיות משמעת במכללה. .הלימודים של הסטודנט תוכניתמ

 תב אמון שיישמר בתיקו האישי.סטודנט המתקבל לתואר השני יתבקש לחתום על מכ

 נוהל הטיפול בבעיות משמעת במכללה
 (כל הנאמר בלשון זכר, נכון בה במידה לשני המינים).

 אועל כל מרצה, או בעל תפקיד אחר במכללה, הנתקל בעבירת משמעת (הגדרה ופירוט העבירות ר

), אתר הפקולטהבאתר המכללה, וכמו כן ראו מסמך "יושרה אקדמית" ב בתקנון ועדת המשמעת

 תוכניתלהתייחס אליה, לברר אותה עם הסטודנט הנחשד בעבירה, ולדווח על כך לראש החוג/

אין לנקוט סנקציה טרם בירור עם הסטודנט. יש לתעד כל בירור ולשים  שיקבע את סוג התגובה.

דיקן  ו שלעבירות שעניינן מחוץ למערכת האקדמית, יועברו לטיפול עותק בתיק הסטודנט.

עבירות חוזרות ועבירות חמורות יועברו לטיפול דיקני הפקולטות אשר בסמכותם  טודנטים.הס

  .יתתהפקולט להעביר תלונות על עבירות אלה לטיפולה של ועדת המשמעת
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 :דרך הטיפול בעבירות לאחר בירורן כנ"ל 

 .תוכניתההמרצה יעביר את פרטי העבירה אל ראש  •
 סוג התגובה.והמרצה יחליטו מהו  תוכניתראש ה •
שם הסטודנט, שם הקורס,   -ידאג להקלדת המידע במערכת הממוחשבת  תוכניתראש ה •

 סוג העבירה והתגובה מבין אפשרויות אלה : 
  .(יהוו חלק מכל עונש שייבחר) נזיפה ואזהרה 

  במקרה של מטלה חלקית מתוך רצף של מטלות בקורס, ייכלל  0מתן ציון)

 בשקלול הציון).

 פסילת המטלה הנדונה וחובת הגשתה מחדש.  
 פסילת בחינה והיבחנות במועד נוסף. 
 ביטול קורס. 

 אחר. 
 מצא בפורטל המרצים.נהטופס 

ישלח עותק של הטופס המקוון הנ"ל אל  הדיקן. יוקצה לטופס מקום  תוכניתהראש  •

 בתיק האלקטרוני של הסטודנט במערכת הממוחשבת. 
ן. לשיקול הדיקן אם לפעול בעצמו או להפנות לדיון סטודנט יוכל לערער בפני הדיק •

 בוועדת משמעת.
במקרה של דיווח על עבירה נוספת של אותו סטודנט, תיחסם האפשרות להקלדת העבירה  •

 יעביר את תלונתו אל דיקן הפקולטה, תוכניתההנוספת ותופיע הודעה על כך. ראש 

 להמשך טיפול.
עתקת עבודה שלמה או הגשת עבודה קנויה) עבירות חוזרות ועבירות חמורות (כגון ה •

 יועברו ישירות לטיפולו של דיקן הפקולטה, שיוכל לקבוע אחד מאלה:
 הגשה /עמידה נוספת במטלה. •

 ביטול הקורס. •

 יתתהפקולט העברת התלונה לוועדת המשמעת •

 אחר •
בפקולטה ללימודים נוהל הטיפול בהעתקה של עבודות גמר או חלקים מהן יטופל  •

א מהמנחה או הבודק אל ראש ופי הנוהל הקיים כאשר תהליך הדיווח ה על מתקדמים

 ובעת הצורך מערב את תוכניתההיחידה לעבודות גמר. ראש היחידה פועל מול ראש 

 הדיקן.

  תוכניתל תוכניתמעבר מ

רשאי לפנות להליך  ,.M.Ed מסוימת לתואר שני תוכניתסטודנט שסיים את לימודיו בשנה א' ב

החדשה ואושר בה כסטודנט  תוכניתחרת. לאחר שהשלים את תהליך הקבלה לא תוכניתקבלה ל

הקודמת בשנה  תוכניתמן המניין, יישקל לגביו היקף האקרדיטציה לה יהיה זכאי בגין לימודיו ב

 א'.
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אחרת,  תוכניתמסוימת, אינו רשאי לפנות להליך קבלה ל תוכניתסטודנט שסיים שנה ב' או ג' ב

 הנוכחית. תוכניתנהל סטודנטים שהוא מפסיק לאלתר את לימודיו בלִמ אלא אם כן הודיע בכתב 

 הערכת הסטודנט
 60 – ציון עובר לקורס/סדנה

 70 –ציון עובר לסמינריון 

 ).M.Ed( 70  - ציון מינימום לעבודת גמר יישומית
 75 - ציון מינימום לעבודה מעשית

, תוכניתבהתאם לחשיבותם ב מסוימות עשוי להשתנות משקלם של קורסים מסוימים תוכניותב

 .תוכניתו תוכניתלכן יש לבחון נקודה זו בפירוט המידע לגבי כל 

 סרגל פקולטתי 

הישגים יוצאים מן הכלל ביחס לרמה הנדרשת בקורס,  מקוריות וחדשנות
המעידים על הבנה עמוקה ועל יכולת אינטגרטיבית מובהקת.   

95-100  א 

המעידים על למידה שיטתית  ורסהישגים טובים מאד במילוי דרישות הק
 ומעמיקה התורמת לידע הכללי הנלמד בקורס.

85-94  ב 

כפי  הישגים טובים המעידים על השלמה נאותה של דרישות הקורס
 שנקבעו ופורסמו.

75-84  ג 

65-74 הישגים העונים על דרישות הקורס והמעידים כי נרכש ידע בנושא הקורס.  ד 
ידע והבנה רישות הקורס המעידים על הישגים מינימאליים בהשלמת ד

 מינימאליים בנושא הקורס.
60-64  ה 

לא הושגו הדרישות המינימליות של הקורס. -נכשל כל ציון  
60-מתחת ל  

 ו

 מעקב אקדמי
 מעבר משנה א' לשנה ב'

 . לפחות 75ההדרה והייעוץ: סיום העבודה המעשית בציון  תוכניותב •

  .לפחות 70בציון  בהוראה והסמינריון הרפלקטיבי ההתנסותסיום  M.Teach:  -ה תוכניתב •

השתתפות בקורס החובה לשנה ב' "כתיבת עבודת גמר" תתאפשר רק לאחר סיום מוצלח של  •

קורסי המחקר ושל סמינריון אחד לפחות. כל מקרה אחר חייב באישור מיוחד של ראש 

 .תוכניתה

  גדרת דרישות בקורסיםה

תרגיל  , בנוסף לחובות קריאה והכנה שוטפות,סטודנטבקורס סמסטריאלי ניתן להטיל על ה .1

 עמודים. 10ם אחד ומבחן מסכם או עבודה מסכמת אחת שהיקפה לא יעלה על יביני

 עבודות נושאות ציון. שלוש בקורסי מחקר ניתן להטיל .2

שתי עבודות  , בנוסף לחובות קריאה והכנה שוטפות,בקורס שנתי ניתן להטיל על הסטודנט .3

 או מבחן סיכום. ביניים ועבודה

 עמודים ולא יותר.  30היקף עבודה סמינריוניות הוא עד  .4
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, תהיה מדיניות שונה בנושא תוכניתהערה: ייתכנו קורסים מיוחדים שבהם, באישור ראש ה

 משימות ומטלות.

 

 מבחן בית

ש ימבחן מבית הוא מבחן לכל דבר. יש בו מועד א' ומועד ב' ובמקרים מיוחדים מועד ג'. מבחן בית 

 שעות לכל המאוחר. רשאי מרצה לקבוע מועדי החזרה קצרים יותר.  24להגיש למרצה בתום 

 השלמת חובות בקורסים

או לחילופין על סוף  הסמסטר חופשת סוף עד מתבצעת מסטריאליס בקורס חובות השלמת .1

מרצה רשאי לקבוע תאריך השלמת חובות מוקדם יותר ולהודיע על כך  חודש אוגוסט.

 אשית הקורס.בסילבוס בר

מרצה רשאי לקבוע תאריך . חודש אוגוסט סוף עד מתבצעת שנתי בקורס חובות השלמת .2

 השלמת חובות מוקדם יותר ולהודיע על כך בסילבוס בראשית הקורס.

בקורסים הנלמדים במהלך סמסטר קיץ  יש לסיים את החובות הלימודיים עד אמצע  .3

 אוקטובר לכל המאוחר.

ות הלימודים בקורסי המחקר ובסמינריון של שנה א' עד סוף יש חשיבות רבה לסיום חוב .4

 אוגוסט של אותה שנה, לכל המאוחר.

 לאפשר, הסטודנט של בכתב מנומקת פנייה סמך על ורק, בקורס המרצה וברשות בסמכות .5

 .חודשים שלושה עד לקורס חובות השלמת הארכה של

הסטודנט והסכמת  של בכתב מנומקת פנייה סמך על ורק תוכנית ראש וברשות בסמכות .6

 שנה ובלבד שבתום מעבר לשלושה חודשים, חובות הארכה של השלמת לאפשר, המרצה

טופס בקשה נמצא באתר הפקולטה. קורס שאין בו ציון לאחר  .סיום הקורס יהיה ציון ממועד

 ."לא השלים"שנה מסיומו יירשם בצידו אוטומטית: 

 יה רק באישור דיקן.שינוי הסטטוס של קורס בו רשום "לא השלים" יה .7

ולא ייחשב כחלק  יירשם בצידו "נכשל כפוי"שחסר בו ציון שנתיים ממועד סיומו  קורס .8

 .עליו מיוחד ובתשלום נוסף בקורס יחויב הסטודנט. הסטודנט של הלימודים תוכנית מרשימת

 החזרת מבחנים ועבודות

. עבודה סמינריונית ןגשתהמהמועד הנקוב לשבועות  שישהמרצים נדרשים להחזיר עבודות עד 

ציוני מבחנים יוגשו עד עשרה ימים מתאריך המבחן.  .הגשתההנקוב למועד המ עד חודשייםתוחזר 

משאבים     סטודנטים ניתן לעיין בו באתר אורנים   נוהל המבחנים חופף לנוהל המכללתי. 

 .תקנון לימודים לסטודנטים תואר ראשון ותעודות הוראה אקדמיים    

 על ציוני קורסיםערעור 

) תוכניתפניה לערעור על ציון מבחן או עבודה יש להגיש למרצה הקורס בכתב (עם עותק לראש ה

 שבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה או פרסום הערכת העבודה. 
בשלב ראשון תתקיים שיחה בין המרצה לסטודנט לשם בירור הפנייה והסבר ההערכה. על שיחה 

מקבלת הפנייה (במקרים בהם המרצה בחו"ל תיערך השיחה מיד עם זו להתקיים תוך חודש 

 שובו). 
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אם לא הגיעו הסטודנט והמרצה להבנה, רשאי הסטודנט להגיש ערעור במכתב מנומק לראש 

ובו הסבר הסיבות לערעור. על פניה זו להתבצע לכל המאוחר שבועיים לאחר הפגישה עם  תוכניתה

 המרצה. 

ם מרצה הקורס (ובמקרה הצורך גם עם הדיקן), רשאי למנות בודק , לאחר שיחה עתוכניתראש ה

 נוסף לעבודה/מבחן. הציון האחרון הוא הקובע.

לקבל ערעור גם ללא שנערכה שיחה  תוכניתבמקרים מיוחדים שיישקלו גם עם הדיקן רשאי ראש 

 מקדימה בין המרצה לסטודנט.

 עבודות סמינריוניות
נושאים הסמינריונים אופי מעט שונה. ראו בדפי  תוכניתבכל : נדרשות שתי עבודות סמינריוניות

  השונות. תוכניותה

 להשלים הכנה והגשה של עבודה סמינריונית אחת במהלך שנה"ל הראשונה. יש 

 .M.Ed-ה תוכניותב  עבודת גמר יישומית
דע שומי הנשען על יילהציג ולהוכיח ידע תוכן פדגוגי יהסטודנט בעבודת הגמר היישומית נדרש 

 תאורטי ומעשי שנרכש במהלך לימודיו לתואר השני ומעוגן בעשייתו בשדה החינוך.

אישור הצעה לעבודת גמר יישומית, קביעת לוח זמנים, אישור קבלת העבודה, דרישות לתיקון או 

אום עם יועדה המוסדית ללימודי תואר שני בתופסילתה של העבודה, הם בתחום אחריותה של ה

 העבודה.   מנחה

, תן להגיש הצעה לעבודת גמר יישומית בתנאי שהושלמו החובות בקורסים למחקר חינוכיני

  .הושלמה חובת הפטור בשפה האנגליתו ,בסמינריון

 .כתיבת העבודה מלווה בהנחיה רצופה במסגרת קורס שנתי בשנת הלימודים השנייה

במועדים שלישית, בתום השנה השנייה ללימודים או במהלך השנה האת עבודת הגמר יש להגיש 

שהוגדרו בתקנון עבודת הגמר. כל חריגה מעבר למועדים אלו מצריכה פנייה בכתב ואישור מטעם 

 . יישומיות עבודות גמרהיחידה ל

 .שני מסלולים לכתיבת עבודת גמר יישומית קיימים

 שומית.עבודת גמר יי        תואר שני       ראו באתר אורניםשני המסלולים  אודותמידע מפורט 

שקיבלו אישור להגיש סטודנטים למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) לא תתקיים  תוכניותב

 עבודת גמר מורחבת. 

 לימודיםחופשה מ
סטודנט רשאי לפנות להפסקת לימודים של סמסטר עד שני סמסטרים. כל פנייה תלווה  .א

סטודנט שלא נט. שיוכנס לתיק הסטוד תוכניתהובאישור ראש  תוכניתהבמכתב מנומק לראש 

 .בתום חופשת הלימודים המאושרת, לימודיו יופסקו ויחזור ללימודי
לתשומת לבכם: במהלך חופשה מאושרת מלימודים, הסטודנט אינו משלם שכר לימוד,  .ב

ולפיכך אינו זכאי לשירותי השאלה בספרייה, לתיקון ומתן ציון על עבודות שהשלמתן לא 

 מיכה וסיוע של מנחה עבודת הגמר. נסתיימה טרם יציאתו לחופשה, או לת
תקופת ההתקשרות בין המכללה שנת חופשה מלימודים אינה מאריכה את  ,למען הסר ספק .ג

 שנים המוגדרות בתקנון זה.ה ארבעלסטודנט לצורך לימודי התואר השני מעבר ל
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 חידוש לימודים

הליכי חידוש ך , אינו מצרישל עד שנה אחת חידוש לימודים לאחר חופשת לימודים מאושרת

מצריך  -של בקשה לחזור ללימודים ל מקרה אחר וכבחידוש לימודים לעומת זאת, קבלה. 

 .תוכניתהליכי קבלה רגילים ל

 ביטול זכאות להמשך לימודים 
בטל זכאות רשאי ל תוכניתסגל המרצים בדיקן הפקולטה ובעצה משותפת עם  תוכניתראש 

 באחד מהמקרים הבאים:להמשך לימודים 

 מד בדרישות האקדמיות כפי שמפורט בתקנון.ור הסטודנט לא עכאש •

 התאמה אישית.-להכשרת בעלי תפקידים קובעת אי תוכניותכאשר חוות הדעת ב •

 החלטה מנומקת של ועדת המשמעת.ולדיקן הפקולטה  תוכניתכאשר נמסרה לראש ה •

, דעת משותפת של המורה המאמן, המלווה הפדגוגיכאשר חוות : M.Teach-תוספת ל •

  .להוראה התאמה אישית-קובעת אי תוכניתהמדריך הדידקטי וראש ה

 עדרות בשל חופשת לידה יה

עדרות של סטודנטית בשל חופשת לידה מאושרת כמקובל בתקנון הסטודנטים לתואר ראשון יה

 של המכללה. 

 וסיום לימודים הארכת לימודים

מצריכה  בר לשלוש שנים,, דהיינו מעכל בקשה לחריגה מעבר למשך זמן הלימודים התקני

מקסימלי הלימודים ה. זמן תוכניתה מנומקת של הסטודנט ואישור מראש של ראש היפני

שנים מתחילת הלימודים  ארבעלהשלמת כלל החובות כולל חופשת לימודים מאושרת, הוא 

 לתואר.

 דרישות לקבלת התואר

 .M.Ed דרישות לקבלת התואר
 כולל את השלמת הדרישות הבאות:השני, בתואר  הלימוד תוכניותסיום החובות ב

 ומעלה. 70 בציון ממוצע של ובסדנאותהשונים סיום חובות לימודים בקורסים  •

 .בכל אחת מהן ומעלה 70שתי עבודות סמינריוניות וקבלת ציון  ה שלגשה •

 ומעלה.  70השלמת עבודת הגמר היישומית וקבלת ציון גמר של  •

אה לתלמידים בהדרה; ניהול וארגון מערכות חינוך, ; חינוך והורייעוץ חינוכי: תוכניותב •

 ומעלה.  75 של  סיום ההתנסות המעשית בציון מצטרפת הדרישה הבאה:

 M.Teach דרישות לקבלת התואר

 תואר השני, כולל את השלמת הדרישות הבאות: ה בלימודיסיום החובות 

 ומעלה.  70ובסדנאות בציון ממוצע של  השונים סיום חובות לימודים בקורסים •
 .בכל אחת מהן ומעלה 70ה של שתי עבודות סמינריוניות וקבלת ציון גשה •
 ומעלה. 70  סיום ההתנסות בהוראה בציון של •
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 .M.Ed שקלול הציונים לתעודת המוסמך 
 שתי מתכונות של שקלול ציונים לציון הגמר בתעודת המוסמך כדלקמן:קיימות 

לכלל ציוני השיעורים (כולל התנסות  40%: או תזה למסיימים עם עבודת גמר מורחבת •

או  לעבודת הגמר היישומית המורחבת 40%לשתי העבודות הסמינריוניות;  20%מעשית); 

 .התזה

 25%לכלל ציוני השיעורים (כולל התנסות מעשית);  50%: עבודת גמר יישומיתלמסיימים עם  •

 לעבודת הגמר היישומית.  25%לשתי העבודות הסמינריוניות; 

 M.Teach  ציונים לתעודת המוסמךשקלול ה

 .M.Teachהמוסמך בהוראה  תוכניתראו במידע המפורט על 

 סיום בהצטיינות
  תעודת מוסמך בהצטיינות יתרה

  ומעלה. 95אשר סיים לימודיו בציון משוקלל של התואר השני  תוענק למוסמך לימודי
 תעודת מוסמך בהצטיינות 

 ומעלה. 92ר סיים לימודיו בציון משוקלל של , אשM.Teach -ה תוכניתבתוענק למוסמך  •

 ומעלה 90אשר סיים לימודיו בציון משוקלל של  ,.M.Ed -ה תוכניתבתוענק למוסמך  •

  .תוכתב עבודת גמר יישומית מורחב

אשר סיים לימודיו בציון משוקלל  ,.M.Ed תוכניתהתואר השני בתוענק למוסמך לימודי  •

 .מר יישומיתג ומעלה וכתב עבודת 92של 
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 ושירותים נוספים דשכר לימו ןתקנו

 . שכר לימוד1

 א. כללי

 . שכ"ל לתואר שני1

לשנה לפי מדד יולי שהתפרסם ₪  603,13שכר הלימוד לתואר מוסמך יעמוד ע"ס  1.1

אינו סופי ויעודכן לאחר החגים לפי דרישת  לתשע"חהלימוד  (שכר 2017באוגוסט 

 ).ואינו כולל אגרות, משה"ח
מודים התקנית לתואר שני הוא שנתיים, לפיכך גובה שכר הלימוד לתכנית הוא משך תכנית הלי

 לכל שנת לימוד). 100%( 200%

וכל הוספה בשנה השלישית  M.Ed.-בתוכניות ההשלמת עבודת הגמר היישומית  •

בגין עבודת הגמר היישומית, או בגין קורסים נלמדים  מאושרת של שנת לימודים

מגובה שכר  15%א' בשנת לימודים זו תוספת של תחייב עד תום חופשת סמסטר 

משכר  25%תחייב את מלוא התוספת של   הלימוד. הגשה בסמסטר ב' של אותה שנה

  הלימוד המעודכן.

ורק לאחר הגשת העבודה ואישור על כך יזוכה  25%יש לציין שהחיוב מראש הינו 

 הסטודנט בהחזר בהתאם לתאריך הגשה.

שך התוכנית לשנה נוספת, יחייב את הסטודנט הארכת מ M.Teach-בתוכנית ה •

מגובה שכר הלימוד מדי שנה, אם הארכת משך התכנית לשנה  25%בתוספת של 

 פי תכנית הלימודים המוסדית.-נוספת היא שלא על

עבור לימודי השלמה, לימודי קדם אישיים וקבוצתיים וקורס תמיכה באנגלית  •

 ני) ישלם הסטודנט בנפרד.(שאינם נכללים במניין שעות הלימוד לתואר ש
 

כר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים. חובה: שירותי ספרייה, ביטוח שכר הלימוד מורכב מש

: דמי מנוי רשות דמי טיפול בקבלת לומד חדש.תאונות אישיות, שירותי שמירה, שירותי רווחה, 

ודנטים, אגודת הסטמכללתית הכולל גם דואר אלקטרוני אישי, ה לשימוש ברשת האינטרנט

 חנייה.

 את שכר הלימוד ניתן לשלם באחת מהאפשרויות הבאות: 

ע"י העברת תשלום דרך הבנק. פרטי חשבון הבנק להעברת תשלום במזומן: בנק  -במזומן  .1

-04. יש לשלוח אלינו את אישור ההעברה לפקס שמספרו: 8220-, חשבון719-הפועלים, סניף

9838786 

דרך האתר: תשלומים /בלבדשראי  דרך הפורטל באשראי, ביצוע הסדר הוראת קבע בא .2

 תשלום באשראי./

הוראת קבע בבנק ע"י  כניסה לפורטל, הורדת טופס של הוראת קבע מהאתר  והחתמתו בבנק,  .3

 ראה סעיף ה'  בהמשך.
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 ב. הצמדה למדד

(להלן "שכר הלימוד ₪  13,603נקבע לסכום בסיסי מלא של  ח"שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע

למדד המחירים לצרכן,  2017"). שכר הלימוד הבסיסי יהיה צמוד החל מחודש אוגוסט הבסיסי

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד היסודי לחישוב הפרשי ההצמדה הוא 

 15(להלן "המדד היסודי"). החל מיום  2017לאוגוסט  15מדד חודש יולי כפי שיתפרסם ביום 

שכר הלימוד הבסיסי סכומים בשיעור הפרשי ההצמדה למדד, כאמור יתווספו על  2017לאוגוסט 

 (להלן "שכר הלימוד").

אם יקבע משרד החינוך והתרבות מפעם לפעם תוספות, ישתנה שכר הלימוד  :לתשומת לב

בהתאם והסכום החדש יהיה אף הוא צמוד למדד. אם אורנים תידרש לשלם מע"מ על הצמדה 

 על הסטודנט. וריבית פיגורים יחול המס הזה

 ג. חיוב עבור לימודים על תנאי
סטודנט שהתקבל ללימודים על תנאי ואשר לימודיו יופסקו באמצע השנה או בסופה, יחוייב 

כל סטודנט זכאי  :הערה החינוך. זאת עפ"י תקנות המכללה ומשרד ,התקופה בה למד בתשלום על

 .לימודים, ללא תשלום נוסף ליון ציונים אחד בכל שנתילקבל ג

 ד. שינויים במערכת השיעורים

. הראשונים של שנת הלימודים שינויים במערכת של סמסטר א' יתאפשרו במהלך השבועיים

 ובתנאי שלא יגררו הפחתת שכר לימוד.  6.3.2018שינויים במערכת של סמסטר ב' יתאפשרו עד 

 שינויים אלה יהיו כרוכים בתשלום.

 ה. תשלום שכר לימוד
 שכר לימוד. מקדמה על חשבון 1

כתנאי לאישורו כסטודנט ₪   1,400כל סטודנט חייב בתשלום מקדמה ע"ח שכר לימוד בסך 

ח. המקדמה חייבת להיות משולמת עד לתאריך הרשום בשובר "לשנת הלימודים תשע

 התשלום. מהמקדמה ינוכו האגרות שהסטודנט חייב בהן.

 . תשלום שכר לימוד במזומן.2

 .14.9.2017לא יאוחר מתאריך  2.5%ה בגובה על תשלום במזומן תינתן הנח

 . תשלום שכר לימוד בתשלומי הוראת קבע3

מדור שכר : מאתר אורניםאת הטופס יש להוריד  עשה באמצעות הוראת קבע.יהתשלום י

  .2825קוד מוסד הוראת קבע מכללה.  ---טפסים להורדה ---לימוד

 -שווים וצמודים, החל מחיוב חשבונך ע"ח שכר הלימוד יתבצע בשמונה תשלומים 

 .1-. מחיוב חשבונך תופחת המקדמה אותה חויבת לשלם לפי סעיף ה'16.6.18ועד  16.11.2017

 עם אותה הרשאה. חשולם בהוראת קבע, ניתן להמשיך בשנה"ל תשע" זאם בשנה"ל תשע"

 . תשלום שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי4

 אך ורק דרך האתר  באוקטובר ירים תשלוםתשלומים למסד 8ניתן לשלם בכרטיס אשראי, עד 

תשלום באשראי. או בקרדיט עם ריבית של הבנק  --תשלומים  --יש להיכנס דרך אתר אורנים 

 במדור שכר לימוד.
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 . מימון ע"י גוף או מוסד5

סטודנט אשר שכר הלימוד שלו ממומן ע"י גוף או מוסד כלשהו, חייב להמציא כתב 

 י עותקים.המממן בשנ התחייבות מן הגוף

עליך להמציא לנו אישור שהנך  במידה וכתב ההתחייבות המתאים לא הגיע לידיך במועד,

 ם מקדמה אשר תוחזר לאחר לבטיפולו של המוסד המממן. במקרה זה על הסטודנט לש

 הבאת כתב ההתחייבות.

 . הנחה לבני זוג ואחים6

 .ז)"( בהצגת ת כ"להנחה בש 5% -בני זוג, אחים ואחיות הלומדים באורנים זכאים ל

 ו. תשלומים נלווים
 (חובה) . ביטוח תאונות אישיות1

אום עם חברת ייקבע בהמשך בתי על הסטודנט לשלם עבור ביטוח תאונות אישיות. הסכום

 בתוקף בכל  ימות השנה, בכל שעות היממה ובכל מקום בארץ. הביטוח. תחולת הכיסוי

 . אגרת שמירה (חובה)2

 הוצאות שמירה לאורך השנה.האגרה מיועדת לכיסוי 

 . חניה (רשות)3

הקמפוס, חייב להצטייד במנוי  סטודנט המבקש להגיע ברכב פרטי לאורנים ולחנות בשטח

 חניה שנתי או לשלם תשלום יומי.

 הסדרת חובות התשלוםז. 

חברי קיבוץ וגם על סטודנטים ששכר  ההנחיות להסדרת חובות התשלום חלות גם על סטודנטים

 .5-להם ממומן ע"י גוף אחר כלשהו. ראה להלן סעיף ה'הלימוד ש

למאחרים מכל סיבה  תשע"חמודגש בזאת כי אין המוסד מתחייב לאפשר לימודים בשנה"ל 

 בהסדרת חובות התשלום וחובות אחרים. שהיא,

 תקנות דמי פיגור בתשלומים

תב. על פיגור לימודיו לאחר אזהרה בכ סטודנט שאינו עומד בהסדר התשלומים שנקבע יופסקו

 לכל שבוע. בחישוב ריבית הפיגורים יכללו גם תשלומי 0.5%בתשלומים יוטל קנס פיגורים בגובה 

 הפרשי הצמדה. הנהלת אורנים זכאית לפי שיקול דעתה להגדיל שיעור דמי הפיגורים.

 מניעת שירותים

ם, לרבות לא שילם הסטודנט חוב כלשהו לאורנים, תהיה אורנים רשאית למנוע ממנו שירותי

 ה, תעודות, אישורים, בחינות וכד', עד שיסולק חובו.ישירותי ספרי

 . הפסקת לימודים או ביטול הרשמה2

 א. כללי
משמעתיות, יחויב בתשלום שכר לימוד  סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או

 עד ליום הפסקת לימודיו. ותשלומים נלווים
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 ב. הודעה על ביטול
למוסד או להפסיק לימודיו בו, יודיע על כך  ללימודים או סטודנט המבקש לבטל הרשמתו מועמד

 . היום בו תתקבל הודעת הסטודנט במינהל הסטודנטים, יחשב לו כיוםבכתב למינהל הסטודנטים

 ביטול הרשמתו. דמי ההרשמה לא יוחזרו! הפסקת לימודיו או

ה לא יוחזרו לו ייששאל. ללא אישור הספר םסטודנט שהפסיק את לימודיו, יחזיר לספריה ספרי

 הלימוד. הפרשי שכר

 ג. החזרי תשלומים
למדד המחירים לצרכן מיום התשלום  החזרי תשלום המגיעים לסטודנט, ישולמו בתוספת הצמדה

על הפסקת לימודיו,  הלימודים, שהוא יום הודעת הסטודנט למזכירות המחלקה ועד ליום הפסקת

 סיום לימודיו של הסטודנט.  "י המוסד עלאו יום קבלת ההחלטה ע

 מיום קבלת הודעת הביטול.(ימי עבודה)  יום 45ההחזר יבוצע עד 

על הסטודנט להוריד את הטופס להחזר לחשבון הבנק למלא את פרטיו לפי הכתוב ולפקסס למדור 

 .0773180959שכ"ל לפקס' שמספרו 

 שיעורי החזר שכ"ל במכללהד. 
הלימודים בפועל, יוחזר מלוא שכר  ה עד שבועיים לפני תחילת שנת* במקרה של ביטול הרשמ

 הלימוד אם שולם מראש.

יום לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת  14* במקרה של הפסקת לימודים בין 

 שנה"ל במוסד, יוחזר מלוא שכר הלמוד אם שולם מראש, בקיזוז מחצית המקדמה ששולמה.

 יוחזר מלוא 15.5.18ודים בין יום תחילת הלימודים בפועל ועד ליום * במקרה של הפסקת לימ

 מספר חודשי הלימוד בפועל ועד חודש לימודים נוסף. שכר הלימוד בקיזוז

מים ספריית ההשאלה ותעליו יהיו ח * סטודנט המסיים את לימודיו ימלא טופס "טיולים" אשר

 ר אישורים ותעודות.את הטופס החתום יש להביא למדו והיחידה לשכר לימוד.

 . ביטוח3
יש לדווח  הרוע תאוניבמקרה של א הסטודנטים באורנים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.

 .04-9530488פקס:  ;04-9838896טל:  אביגיל –מיידית למינהלה 

 . שירותים שונים לסטודנט4
 א. שירותי מסעדה

דה בשרית. כמו כן ניתן לרכוש ומסע לרשות הסטודנטים עומד מטבח כשר, הכולל מזנון חלבי

(לא  17:00-07:00 בסיסיים. שירותי המסעדה באורנים פועלים בין השעות במקום מוצרי מכולת

 מוגשת במקום ארוחת ערב).

 היב. ספרי

ת המרכז לספרות ילדים, המעבדה הפדגוגית, יה המרכזית של אורנים ושלוחותיה (ספרייהספרי

חומר רב ויקר  היתת את הסטודנטים והמורים. בספרימנות), משרולא אוסף הספרים במכון
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קולי ועוד כהנה וכהנה. עבור כל -רוגזירים, חומר או ספרים וכתבי עת, חומר ארכיוני –המציאות 

 יום איחור בהחזרת ספר מושאל יוטל קנס.

 

 ג. טיפול רפואי

 עמל. -הקרוב בקרית חולים-סטודנט הזקוק לטיפול רפואי יפנה לסניף קופת

  .04-9838805בטלפון:  תפעולתאונה או פגיעה כלשהי נא לדווח מיידית לחירום,  מקרהבכל 

  חניה .ד

  לפרטים אודות חנייה 

 נספח

 נוהל מעקב אקדמי ואכיפת תקנון
חובותיהם ולהגיש עבודת  את ודת גמר רגילה מחויבים לסייםסטודנטים בשנה ב' הכותבים עב

. אם לא תוגש העבודה במועד, לכל המאוחר אוקטובר (תחילת שנה"ל העוקבת) חודשגמר עד 

פתח שנה נוספת (ג') הכרוכה בתשלום. סטודנט שסיים שנה ב' ועדיין לא הגיש הצעה, יירשם ית

, ישלם שכ"ל כנדרש וימשיך שם את "מרעבודות ג כתיבת" תלסדנ תוכניתה ת/באישור ראש

. מעבר משנה שלישית לרביעית ייעשה רק לאחר בדיקת חובות , בהתאם להנחיות המנחהעבודתו

יקבל הוא אם לא סיים הסטודנט חובותיו  ,. בתום שנה רביעיתתוכניתהסטודנט וסיכום מול ראש 

ועדת חריגים בראשות ב וןידמעבר משנה רביעית לחמישית במקרים חריגים בלבד מכתב פקיעה. 

  וראש היחידה לעבודות גמר. תוכניתהדיקן, ראש ה
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