הרשמה ללימודי חוץ:
א .מועדי הרשמה ודמי הרשמה
ההרשמה לקראת שנת הלימודים תשפ"א תחל במרץ  2020בהרשמה אינטרנטית בלבד .
דמי רישום בסך ₪ 350
את דמי הרישום ניתן לשלם אינטרנטית בסיום תהליך הרישום או בקופה אורנים .
"נרשם" ייחשב כמי שנרשם למכללה ,שילם דמי רישום והציג את המסמכים הנדרשים בתוכנית אליה
נרשם .בתוכניות אשר מסובסדות על ידי משרד החינוך קיימים תעריפים שונים של דמי הרשמה/דמי
טיפול פדגוגי .
דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד.
ב .הליך הרישום
להתחלת תהליך הרישום ,על המועמד למלא באינטרנט טופס רישום מקוון.
ההרשמה באינטרנט באתר המכללהwww.oranim.ac.il.
בחלק מהתכניות יתבקשו המועמדים להציג מסמכים כגון :צילום תעודת תואר אקדמי,
צילום גיליון ציונים של תואר אקדמי וכו' ,מסמכים אילו יועלו על ידי המועמד לפורטל נרשם.
לנרשמים להכשרת בעלי תפקידים ,נדרשות המלצות מנהל ומפקח כמפורט בידיעון לגבי
כל תכנית.
.
ג .בתכניות מסוימות (כמפורט בידיעון) יוזמנו הנרשמים לריאיון אישי או למפגש היכרות .
ד .תכניות שמספר הנרשמים אליהן יהיה פחות מהמינימום הנדרש ,או שתקצובן על ידי
משרד החינוך או גורם חיצוני אחר( לא יאושר  -לא ייפתחו .במקרה כזה תישלח הודעה לנרשמים
ויוצעו להם חלופות.
ה .אם בשבועיים הראשונים לאחר פתיחת הקורס/תכנית יתברר שמספר הלומדים בפועל אינו
תואם למספר הנרשמים  ,היחידה ללימודי חוץ שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים את
הקורס/תכנית ודמי ההרשמה ושכר הלימוד יוחזרו ללומד ,אלא אם יבחר ללמוד בתכנית אחרת.
ו .דמי ההרשמה יוחזרו רק לנרשם שהתכנית בה הוא מעוניין לא נפתחה ,והוא לא בחר ללמוד
בתכנית אחרת .
ז .אם הלומד מבטל ביוזמתו את לימודיו  -דמי ההרשמה לא יוחזרו.
הפסקת לימודים ביחידה ללימודי חוץ
סטודנט המבקש לבטל הרשמתו או להפסיק את לימודיו ביחידה ללימודי חוץ ,יודיע על כך בכתב
בלבד למנהל סטודנטים היחידה ללימודי חוץ בדוא"ל teuda@oranim.ac.il
עם העתק למדור שכר לימוד .
תלמיד שלא ינהג כך  -יחויב בתשלום של  %15מעלות התכנית/קורס

לא יתקבלו הודעות טלפוניות על ביטול או הפסקת לימודים ,כמו כן ,לא יתקבלו הודעות שנמסרו לרכז
התכנית בלבד .

החזרי תשלומים
החזרי תשלום המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום התשלום של
הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים )שהוא יום הודעת הסטודנט בכתב למנהל הסטודנטים על
הפסקת לימודיו ,או יום קבלת ההחלטה ע"י המוסד על סיום לימודיו של הסטודנט(.
שיעורי החזר שכ"ל ביחידה ללימודי חוץ (עפ"י הודעה בכתב בלבד).
ביטול הרשמה עד שבוע יוםלפני תחילת שנת הלימודים בפועל ,יזכה את הנרשם בהחזר מלוא
המקדמה ומלוא שכ"ל ,אם שולם.
הודעה על ביטול הרשמה שבוע  7יום לפני תחילת שנת הלימודים בפועל ועד יום תחילת שנת
הלימודים תזכה את הנרשם בהחזר מלוא שכ"ל ובקיזוז מחצית המקדמה ששולמה.
לא יוחזר תשלום בעבור הלימודים במידה והסטודנט ביטל את לימודיו חודש ומעלה לאחר פתיחתם.
ההחזרים ישולמו עד  30ימי עבודה .לא יוחזר תשלום לסטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו
בכתב כנדרש.
עם הודעת הסטודנט למנהל סטודנטים על הפסקת לימודיו יועבר ע"י מנהל הסטודנטים של היחידה
ללימודי חוץ "טופס טיולים" למחלקות השונות.
סטודנט שהפסיק את לימודיו יחזיר לספרייה ספרים ששאל .ללא אישור הספרייה וללא טופס
"טיולים" חתום ,לא יוחזרו לו הפרשי שכר הלימוד ולא יהיה זכאי לאישור/תעודה עבור סיום
לימודים.
סטודנט שיתחיל לימודיו בסמסטר ב':
חייב להסדיר מקדמה ע"ח שכר הלימוד שבועיים לפני תחילת לימודיו.
היום בו תתקבל הודעת הסטודנט במנהל סטודנטים )עם העתק לשכר לימוד( ייחשב לו כיום
הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו ,והוא יחויב בתשלום שכר לימוד.
בוטלו הלימודים שבוע לפני תחילת הסמסטר ,תוחזר המקדמה במלואה .מיום תחילת הלימודים
בסמסטר ב' ועד  15.5.2021בכלל יחויב הסטודנט בשכר הלימוד עבור חודשי הלימוד
בפועל ועוד חודש.
שכר לימוד ותשלומים נלווים
שכר לימוד
ביחידה ללימודי חוץ נהוגים מספר תעריפים של שכר לימוד בהתאם לסוג הלימודים ולמעמד
הסטודנטים:
תכניות מסובסדות על ידי משרד החינוך
הסכום המשולם על ידי הסטודנט נקבע ע"י משרד החינוך מדי שנה לדוגמה :בתשע"ו עמד שכר

הלימוד על  ₪ 65לשעה שבועית-שנתית ל 30-שעות ולפיכך שכר הלימוד לתכנית בת  6ש"ש עמד
על  ₪ 390לא כולל תשלומים נלווים( .מהסדר זה יכולים ליהנות רק בעלי תעודת הוראה שהם עובדי
הוראה בפועל בשליש משרה לפחות וקבועים במערכת החינוך הרשמית .אחרים שילמדו בתכניות
אלה ישלמו שכר לימוד מלא .בנוסף לשכר לימוד מסובסד ,חלה חובת תשלומים נלווים כמפורט
בסעיף ב'.
תכניות במימון עצמי
הלומדים בתכניות אלה נושאים בעלותן המלאה .גובה שכר הלימוד נקבע לכל תכנית בנפרד ,ומופיע
בעמוד המפרט אותה בידיעון זה .בחלק מן התכניות יתבקש הנרשם לחתום על חוזה והתחייבות
תשלום שכר לימוד שיישלח אליו כאשר יוחלט על פתיחת התכנית .את החוזה החתום יש לשלוח
בדחיפות למדור שכר לימוד .לנרשמים לאחר תחילת הלימודים ,פירוט מספר התשלומים יקבע
בתיאום עם מדור שכר לימוד.

ללא הסדר שכר לימוד לפני תחילת הלימודים לא ניתן יהיה לבנות מערכת שעות ולהתחיל ללמוד ואף
לא להנפיק אישור לימודים.
אופן התשלום:
 תשלום במזומן הוראת קבע כרטיס אשראי )באמצעות האינטרנט( או טופס התחייבות לתשלום תשלום ע"י קרן השתלמות )לעובדי-הוראה בשנת שבתון(שכר לימוד ותשלומים נלווים
כל הסטודנטים ,כולל הלומדים בתכנית לימודים חלקית ,ישלמו תשלומים נלווים כמפורט להלן בנוסף
על שכר הלימוד הבסיסי עבור מגוון שירותים ,כגון :ביטוח תאונות אישיות ,שמירה וכו' ,על סך 150
ש"ח .במספר תכניות ,אשר ממומנות על ידי גורם חיצוני ,יינתן פטור מתשלום אגרות.
גימלאים )גבר מגיל , 67אישה מגיל ) 62
גימלאים ישלמו  %80משכר הלימוד על בסיס מקום פנוי ועמידה בתנאי הקבלה.
בתכניות במימון עצמי בהן מספר המקומות מוגבל ,תינתן עדיפות למשלמי שכר לימוד מלא.
לשם קבלת ההנחה יש לצרף לטופס ההרשמה צילום תעודת תושב ותיק.
מסלול אישי
תכנית לימודים מותאמת באופן אישי ללומד בעזרת יועץ ,ונבנית מתוך מערכת השיעורים ביחידות
השונות באורנים )מכללה ,היחידה ללימודי חוץ( על בסיס מקום פנוי .גובה שכר הלימוד בהתאם
למבנה התכנית האישית ,כ ₪ 800-לכל  1ש"ש קורסים במכללה וכ ₪ 900-לכל  1ש"ש לקורסים
במכון לאמנות.

* קבלה ללימודים במסלול שומע חופשי תינתן סמוך מאוד לפתיחת שנת הלימודים
עובדי הוראה בשנת שבתון
סטודנט אשר לימודיו ממומנים על-ידי קרנות ההשתלמות של הבנק הבינלאומי ,מדור שכר לימוד
ישלח אליו טופס הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד של הבנק הבינלאומי בהתאם לגוף אליו
הוא משתייך )ארגון המורים או הסתדרות המורים( הסטודנט יחתום עליו ויחזירו למדור שכר לימוד
במכללה .במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו ,ישלם הסטודנט את ההפרש.
עובד הוראה בשנת שבתון אינו פטור מתשלום דמי הרשמה ואגרות .הודעת תשלום תישלח לפני
תחילת הלימודים .עפ"י הנחיות משרד החינוך ,עובדי הוראה בשנת שבתון אינם זכאים לשכר לימוד
מסובסד.
לתשומת לבך
אישור על השתתפות בלימודים יינתן רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד
הטיפול בגביית שכר לימוד מבוצע ע"י מדור שכר לימוד במכללת אורנים .טלפונים:
04-9838862/3/748
שכר הלימוד צמוד למדד חודש אפריל  2016ויתעדכן בכל חודש בהתאם.
שנת שבתון
לעובדי הוראה בשנת שבתון מוצע מבחר מגוון ומעניין של תכניות להתמקצעות בתחומי
דעת ,לרכישת תפקיד ולהעשרה.
במידה וקרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו ,ישלם הסטודנט את ההפרש.
לידיעתכם ,קוד המוסד של מכללת אורנים הוא . 2240בתום שנת הלימודים ,היחידה ללימודי
חוץ תעביר ישירות את הדיווחים לקרן ההשתלמות לצורך אישור הוותק.
לייעוץ אישי לעובדי הוראה בשנת שבתון ניתן לפנות למנהל סטודנטים טלפון9535669-04 :
חובות הלומדים
השתתפות סדירה בשיעורים ובפעילויות שיתקיימו במסגרת התכניות השונות,
קיימת חובת נוכחות מלאה .במקרים חריגים ועל בסיס אישור מראש ניתן
לאשר היעדרות ובלבד שהיקף הנוכחות לא יפחת מ %80-משעות הלימוד.
הגשת עבודות ועמידה בבחינות בהתאם לדרישות המיוחדות בכל שיעור/קורס/תכנית.
הדרישות המדויקות יפורטו ע"י המרצים בתחילת הלימודים.
סטודנט אשר לא יעמוד בחובות הנ"ל לא יהיה זכאי לקבל אישור/תעודה על לימודיו.
אישורים ,תעודות ותנאי הכרה בתכניות המזכות בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש"
וגמול השתלמות לעו"ה
עבור עובדי-הוראה בשנת שבתון ,היחידה ללימודי חוץ תעביר בסוף השנה דיווחים
על לימודיהם למשרדי קרנות ההשתלמות .הסטודנט יהיה פטור ממשלוח האישור

על לימודיו.
הסטודנטים בתכניות השונות יקבלו לאחר הסדרת תשלום שכר לימוד ,אישור על
השתתפות בלימודים לצורך הצגתו בפני הגורמים השונים במשרד החינוך .עם סיום
הלימודים ועמידה בכל הדרישות יקבלו אישור סיום לימודים.
תכניות המיועדות לעובדי הוראה בלבד )מתוך חוזר מנכ"ל של משרד החינוך
תשס"ז(3/ב'( ,מתאריך ) 06.11.1יוגשו במרוכז להכרה לגמול השתלמות/הכרה
בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" * וידווחו ישירות למשרד החינוך ללא צורך
בפנייה אישית של הסטודנט.
הסטודנט יקבל אישור/גיליון ציונים לידיעה בלבד .יודגש כי שעות פרקטיקום עבודה
מעשית והתנסות אישית ,וכן שעות לביצוע ולכתיבת עבודה )תרגול לא מונחה( ,או
ביצוע פרויקט ,אינן נכללות במסגרת השעות להכרה.
תכניות במסלול אישי )מתוך חוזר מנכ"ל של משרד החינוך תשס"ז(3/ב'( ,מתאריך
). 06.11.1תכניות במסלול אישי מיועדות למתן פתרון לעובדי הוראה אשר לא מצאו
מענה לצורכיהם הפדגוגיים במסגרות קיימות שאושרו בתכניות ייעודיות לעובדי
הוראה .תכנית במסלול אישי מחייבת קבלת אישור מראש ובכתב מהפיקוח על
הפתוח המקצועי של עו"ה במחוז.
עובד הוראה המבקש ללמוד או להשתלם במסגרת של מסלול אישי ,ימלא טופס
בקשה ייעודי לתכנית זו ,יצרף אליו את תכנית הלימודים המפורטת מטעם המוסד
ויגיש אותו לפיקוח על הפיתוח המקצועי של עו"ה במחוז בו הוא מועסק 45 ,יום
לפחות לפני תחילת הלימודים .את טופס הבקשה לאישור גמול השתלמות במסלול
אישי ,ניתן לקבל במנהל סטודנטים ,או להוריד מאתר אורנים ,היחידה ללימודי חוץ.
בתום הלימודים ,יעביר הסטודנט לפיקוח על הפיתוח המקצועי במחוז אישור רשמי
המעיד על סיום לימודיו ועמידתו בכל הדרישות ,בצירוף תצלום אישור המפקח על
הפיתוח המקצועי של עו"ה שניתן לו טרם לימודיו .יודגש כי בכל מקרה על עובד
ההוראה לקבל אישור לפני תחילת לימודיו עובד הוראה אשר יתחיל את לימודיו לפני
קבלת האישור מראש מהפיקוח על הפיתוח המקצועי של עו"ה ,לא יהיה זכאי לקבל
גמול השתלמות בעבור לימודים אלו.
ערעורים :עובד ההוראה רשאי לערער על דחיית בקשתו באמצעות ערעור בכתב
לפיקוח על הפיתוח המקצועי של עו"ה אשר יבחן את הפניה וישיב לפונה.
עובדי הוראה הנכללים במסגרת "אופק חדש" אינם זכאים לגמול במסגרת מסלול
אישי.
תכניות במסלול אישי עם ציון במסגרות שאינן מחייבות קבלת אישור מראש )תכנית

להכשרת מנהלים ,שיעורי מכללה ועוד( .בסיום לימודיו ועמידתו בכל החובות ,על
הסטודנט למלא טופס בקשה לאישור גמול השתלמות אליו יצרף גיליון ציונים מפורט.
הסטודנט יפנה את בקשתו למחלקת ההשתלמויות במשרד החינוך במחוז בו הוא
מועסק .את הטפסים ניתן לקבל במנהל סטודנטים או להוריד מאתר אורנים היחידה
ללימודי חוץ
לימודים המוגדרים כלימודי תעודה ,יזכו בתעודה מוכרת מטעם מכללת אורנים,
ובמקרים אחדים גם על ידי היחידה המתאימה במשרד החינוך או גוף אחר.
* הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה
לשינויים של משרד החינוך
גימלאים
גימלאים )גבר מגיל , 67אשה מגיל ) 62
גימלאים ישלמו  %80משכר הלימוד על בסיס מקום פנוי ועמידה בתנאי הקבלה .
בתכניות במימון עצמי בהן מספר המקומות מוגבל ,תינתן עדיפות למשלמי שכר
לימוד מלא .
לקבלת ההנחה יש לצרף לטופס ההרשמה צילום תעודת תושב ותיק.
מסלול אישי
תכנית לימודים מותאמת באופן אישי ללומד בעזרת יועץ ,ונבנית מתוך מערכת השיעורים ביחידות
השונות באורנים )מכללה ,היחידה ללימודי חוץ( על בסיס מקום פנוי .גובה שכר הלימוד בהתאם
למבנה התכנית האישית ,כ ₪ 800-לכל שעה שבועית-שנתית לקורסים במכללה וכ 900-ש"ח לכל
שעה שבועית  -שנתית לקורסים במכון לאמנות.
*קבלה ללימודים במסלול אישי תינתן סמוך מאוד לפתיחת שנת הלימודים .

