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מכללת אורנים
תקנון שכר לימוד
לשנת הלימודים
תש"פ 2019-2020
מטרת תקנון זה להסדיר את התקנות ,הנהלים ואפשרויות התשלום להסדרת שכר הלימוד לשנת הלימוד תש"פ.
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.
אי ידיעת הכללים המפורטים בתקנון זה אינה פוטרת מעמידה בהם.
הסמכות לאישור חריגה מהנהלים המפורטים בתקנון זה נתונה לוועדת שכר הלימוד המכללתית.
התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.

סטודנטים יקרים
מכללת אורנים מברכת את הסטודנטים החדשים והוותיקים בשנת לימודים פורייה ,מהנה ומוצלחת.
תקנון זה מיועד לספק לכם מידע מעודכן בכל הקשור לנוהלי שכר לימוד לשנת הלימודים תש"פ.
אנו עושים כל מאמץ לספק לכם את מירב המידע בצורה בהירה ומדויקת.
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את הנהלים וההסברים.
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ,ואנו נשמח לסייע לכם ככל שנוכל.

אנא הקפידו לפעול ע"פ התקנון
בברכה
מדור שכר לימוד
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מדור שכר לימוד – יצירת קשר
ניתן ומומלץ ליצור אתנו קשר באמצעות הפורטל.
פניות באמצעות הפורטל ייענו באופן מידי ולכל המאוחר ביום שלאחר מכן.
ניתן להיעזר בשאלות ותשובות שכר לימוד
להלן דרכים נוספות ליצירת קשר:
צוות המדור טלפונים:
פרידה בכר ,מנהלת מדור שכר לימוד-
סוזן שמחהס ,רכזת גבייה-
אתי רוסו ,רכזת גבייה-
עינב פפאוצן ,רכזת גבייה-

04-9838862
04-9838863
04-9838748
04-9838866

מענה טלפוני
ימים א -ה בין השעות 8.00-12.00 :ומשעה . 13:00-15:00
פקס077-3180959 -
שעות קבלת קהל מדור שכר לימוד
ימים א -ה בין השעות 8.00-12.00 :ומשעה 13:00 – 14:00
ערבי חג ,ימי שישי -אין קבלת קהל.

מרכז שירות לסטודנט
מענה טלפוני -ימים א -ה בין השעות8.00-16.00 :
טלפון -מאיה למשטיין /נור בכר 04-9838777

מען למכתבים -אורנים ,המכללה האקדמית לחינוך ,דואר טבעון .3600600
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שכר לימוד תש"פ
כללי
גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בשנת הלימודים תש"פ נקבע בהסתמך על המלצות ועדת השופט
וינוגרד ,אשר אומצו ע"י הממשלה ,על פיהן שכר הלימוד לשנת תש"פ מופחת בשיעור של  .26%גובה ההפחתה
)שיפוי( הינו אישי ,והזכאות נקבעת לכל סטודנט על סמך הנתונים האישיים ,לכן מובהר בזאת כי הזכאות
נקבעת רק ע"י משרד החינוך ו/או המל"ג/ות"ת .במידה ולא יינתן אישור לשיפוי הסטודנט מכל סיבה שהיא,
או יאושר שיפוי חלקי בלבד ,תגבה המכללה את ההפרש בין השיפוי שאושר לשכר הלימוד המלא מהסטודנט.
שכר הלימוד מורכב משכר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים והינו צמוד לשינויי מדד המחירים לצרכן.

דמי הרשמה
מנהל הסטודנטים מטפל בהרשמת המועמדים ,ומודיע למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים.
דמי הרשמה ללימודים הינם  356ש"ח.
דמי ההרשמה בהרשמה מקוונת הינם  350ש"ח.

שימו לב  -עליכם לקרוא את תנאי הקבלה היטב ולבדוק התאמתכם לחוג/לתכנית בהם הנכם מעוניינים
ללמוד.
אנו ממליצים לכם ליצור קשר עם מרכז המידע לקבלת מידע ובדיקת התאמה.
דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה.
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שכר לימוד בסיסי
גובה שכר הלימוד הבסיסי ללא הפחתה בשנת הלימודים תש"פ יהיה על סך  13,863ש"ח בתוספת הצמדה
למדד המחירים לצרכן מחודש יולי  , 2019לא כולל תשלומים נלווים.
גובה שכר לימוד לאחר הפחתה נכון לתאריך  15.8.19יהיה על סך  10,259ש"ח בתוספת הצמדה למדד
המחירים לצרכן מחודש יולי  2019לא כולל תשלומים נלווים.

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

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

•

מורים בפועל לתואר ראשון ,הנמצאים בשנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות וששכ"ל שלהם אינו
משולם ע"י משה"ח.

יודגש ,כי הזכאות להפחתת שכר לימוד מוגבלת על ידי משרד החינוך לארבע שנות לימוד .סטודנט שימשיך
לימודיו לשנה חמישית ומעלה – ישלם שכר לימוד מלא )ללא הפחתה( החל משנת הלימודים החמישית.
יובהר ,כי הזכאות להפחתה למשך ארבע שנות לימוד היא זכאות כוללת ,כלומר ,במידה שהסטודנט החל
לימודיו במוסד אחר וניצל חלק מזכאות השיפוי – יזוכה במכללת אורנים עד השלמה ל 4 -שנים במצטבר.

סטודנטים החייבים בתשלום שכר לימוד מלא:
•

סטודנטים שאינם לומדים לתואר אקדמי ראשון ,כגון:

•

סטודנטים במסלול ההכשרה הלא אקדמית.

•

סטודנטים אקדמאים בתכנית הסבה להוראה.

•

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

•

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

•

סטודנטים בתכנית לימודים לתואר ראשון אקוויוולנטי.

•

סטודנטים אזרחי חו"ל שאינם בעלי אזרחות ישראלית.

•

סטודנטים בתכנית לימודים לתואר שני.

•

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

•

סטודנט אשר יירשם לתכנית לימודים שנתית שאיננה מלאה .עם השלמת ההרשמה לתכנית לימודים
שנתית מלאה יקבל הסטודנט החזר בגובה השיפוי .אם הסטודנט נרשם לתכנית מלאה וביטל את
לימודיו או את חלקם ,יידרש להחזיר את ההפחתה ,עד להשלמת תכנית מלאה.
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הצמדה למדד
שכר הלימוד הבסיסי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל מחודש יולי  ,2019המתפרסם ב.15.8.19 -
לתשומת ליבך -אם יקבע משרד החינוך מפעם לפעם תוספות ,ישתנה שכר הלימוד בהתאם והסכום שיתווסף
יהיה אף הוא צמוד לשינויי המדד.

תשלומים נלווים
בנוסף לשכר הלימוד הבסיסי ,מוטלים על הלומד תשלומים נלווים .כל הסטודנטים מחויבים במלוא
תשלומים אלו כולל סטודנטים הלומדים בתכניות לימוד חלקיות.
במקרה של הפסקת לימודים עד לתאריך  30.11.19יוחזרו התשלומים הנלווים במלואם .לאחר תאריך זה לא
יוחזרו.
תשלומי חובה
ספריה 220 -ש"ח
שמירה 320 -ש"ח
דמי רווחה 135 -ש"ח
שירותים טכנולוגיים 50 -ש"ח
ביטוח תאונות אישיות₪ 20 -
דמי חברות אגודת הסטודנטים₪ 135 -
דמי תשלום ארגון הסטודנטים הארצי – ₪ 10
סה"כ תשלומי חובה₪ 890 -
הערות:
א .סטודנט הלומד רק קורסים מחוץ לקמפוס )קורס מקוון ,לימודים מעשיים וכולי( יחויב רק באגרת
ספרייה .מותנה בהצגת אישור מהמזכירות האקדמית של הפקולטה.
ב .גובה דמי החבר הינו בהתאם להנחיות אגודת הסטודנטים אשר מפורסמות בתחילת השנה האקדמית.
סטודנט שאינו מעוניין בחברות באגודת הסטודנטים יפנה לאגודת הסטודנטים טרם פתיחת שנת הלימודים
על מנת לבטל תשלום זה .יודגש ,כי האחריות לביטול התשלום חלה על הסטודנט .יש לעדכן את אגודת
הסטודנטים בכל שנת לימוד מחדש .תוקפן של תעודות הסטודנט יפוג לקראת תחילת שנת הלימודים תש"פ.

ג .תשלומים לארגון הסטודנטים הארצי – ע"פ כללי המועצה להשכלה גבוהה אשר נכנסו לתוקפן ביום
 18.6.18סטודנט לתואר ראשון או מוסמך  ,חייב לשלם לארגון הסטודנטים הארצי היציג  ₪ 10לשנה.
סכום זה יגבה באמצעות המכללה ויועבר לארגון הסטודנטים הארצי.
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תשלומי רשות
חניה
החניה בקמפוס אורנים היא בתשלום .תעריפי החניה מפורסמים באתר המכללה.

תשלומים שונים
בחינת פטור במיומנויות מחשב -בחינת פטור ראשונה ללא תשלום .כל בחינה נוספת.₪ 50 -
תשלום עבור לינה וארוחות בסיורים לימודיים שהינם חלק מלימודי החובה  -ייגבה בנפרד .בקורסי בחירה
ייגבה מחיר מלא.
ביטוח לאומי -המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי הביטוח הלאומי ואת דמי ביטוח הבריאות ישירות
מהסטודנט .המכללה מעבירה את רשימות הסטודנטים למוסד לביטוח לאומי .כל סטודנט אמור לקבל לביתו
פנקס שוברים לתשלום .בירורים לגבי קבלת הפנקסים יש לבצע ישירות מול המוסד לביטוח לאומי .האחריות
בנושא מוטלת על הסטודנט בלבד.

תשלומים מיוחדים:
תשלום עבור החזר שיק₪ 50 -
תשלום עבור ביטול שיק שנשלח לסטודנט ע"פ הכתובת שעודכנה באורנים והפקת שיק חדש₪ 30 -
תשלום עבור החזר הוראת קבע₪ 50 -
תשלום עבור אישור נוסף על גובה שכר לימוד) ₪ 25 -אישור ראשון נשלח במייל לכל סטודנט בתחילת שנת
הלימודים ללא תשלום(
שיחזור קבלת העתק נאמן למקור₪ 25 -
שנה א – תואר ראשון באומנות סדירים חויבו ב ₪ 400 -חומרים עבור כל השנה ובכל שנת לימודים חדשה
החל תשע"ט.
סטודנטים שממשיכים שנה ב – ד – יחויבו .₪ 150
סטודנטים שלומדים במסלול הסבות יחויבו לפי מספר סדנאות  ₪ 100 -לכל סדנא לא יותר מ.₪ 400 -
גיליון ציונים -כל סטודנט זכאי לקבל גיליון ציונים אחד בכל שנת לימודים .גיליון נוסף בעלות .₪ 20
אישור לימודים נוסף כרוך בתשלום של .₪ 10
תרגום גיליון ציונים לאנגלית – .₪ 20
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•

לימודי יסוד – קורסים מקוונים במכון מופ"ת:
 (1ביטחון ,בטיחות ושעת חירום – . ₪ 60
 (2חינוך לזהירות ובטיחות – .₪ 60

התשלומים מבוצעים ישירות במכון מופ"ת.

קורסי אנגלית לרמת פטור באנגלית
היחידה לאנגלית כשפה זרה מציעה קורסים ברמות שונות.
מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנטים ידע בהבנת הנקרא באנגלית .הסטודנטים מסווגים לרמתם ע"פ
מבחני המיון ומחויבים להגיע לרמת פטור באנגלית .חובת לימודי האנגלית חלה החל מהסמסטר הראשון
ללימודים.
עבור כל קורס באנגלית יגבה סכום של ) ₪ 1,154בהתאם לתעריף שנקבע ע"י משרד החינוך( למעט שני
קורסים :מתקדמים א ומתקד מים ב הפטורים מתשלום שכר לימוד עבור השתתפות אחת בכל קורס.
סטודנט החוזר על קורסי אנגלית בכל הרמות מחויב בתשלום.
סטודנט יכול לבחור ללמוד בקורס מקוון באנגלית באמצעות האוניברסיטה הפתוחה ,במקרה זה ייבחן דרך
המרכז הארצי לבחינות והערכה וישלם עבור כל בחינה סך של  ₪ 300למרכז הארצי לבחינות והערכה.
)בהתאם לתעריף שנקבע על ידי מרכז זה מעת לעת( .מידע נוסף ניתן למצוא בקישור לדף היחידה.

להלן תעריפי קורסי הקיץ באנגלית לשנה"ל תשע"ט:
סטודנטים סדירים לתואר ראשון – עלות – .₪ 900
סטודנטים חיצוניים – עלות – . ₪ 1,800
סטודנטים משלימי תואר – עלות – .₪ 1,800

לשון למטרות הוראה
על פי החלטת משרד החינוך לימודי יסוד בלשון עברית הם חובה לכלל הסטודנטים .
הסטודנטים יסווגו לרמות על פי הרכיב הלשוני של המבחנים הפסיכומטריים או ציון במקצוע לשון עברית
בתעודת הבגרות .
שכר הלימוד השנתי כולל  4ש"ש של לימודי לשון לפטור .סטודנטים הנדרשים ל 6 -ש"ש על סמך סיווג
רמתם ,יחויבו עבור  2ש"ש בנפרד – .תחולה בשנה"ל תשע"ט.
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כיתת לקויי למידה – ניתן לפנות לקשת לבקשה לקורסי לשון מותאמים בקורסים לשון ואוריינות א ולשון
ואוריינות ב ,הזכאות לקורסים מותאמים תקבע לאחר הצגת אבחון  .התשלום על כיתת לקויי למידה הינו
. ₪ 100

פרישת לימודים
עפ"י הנחיות משרד החינוך על סטודנט הלומד במכללות אקדמיות לחינוך לשלם  400%שכ"ל )  100%על כל
שנה( ובנוסף לשלם  25%שכ"ל על כל שנה נוספת.
מכללת אורנים מאפשרת לסטודנטים הלומדים בתוכניות מיוחדות )מל"ח לסוגיו -מל"ח על יסודי ,מל"ח
לגיל הרך( וכן לסטודנטים שקיבלו אישור מיוחד מדיקן הסטודנטים או ממרכז "קשת" ,לפרוש את
לימודיהם לתקופה שלא עולה על  6שנות לימוד רצופות.
בקשות בעניין פרישת לימודים יש להגיש באמצעות הפורטל ולצרף אליהן את אישור דיקן
הסטודנטים/המלצת קשת חתומה ע"י דיקן הסטודנטים..
לתשומת לבכם – יש להיפגש עם רכזת אקדמית על מנת לתכנן ולאשר את תכנית הפרישה.
סטודנט שקיבל אישור מיוחד זה ,ישלם  400%שכר לימוד במהלך  4השנים הראשונות ) 100%בכל שנה(
ובשנים החמישית והששית יוכל ללמוד את יתרת השעות שנותרו לו ללא תוספת שכר לימוד ,תוך שהוא
משלם את התשלומים הנלווים עפ"י תקנון שכר הלימוד במכללה.
במקרה שסטודנט יחזור על קורסים שלמד בעבר כסטודנט מן המניין ,יהיה עליו לשלם שכר לימוד נוסף עפ"י
תעריף שעתי.

מלגות סיוע
מכללת אורנים עושה מאמצים לסייע לסטודנטים ,הזקוקים לעזרה כלכלית במהלך לימודיהם ,באמצעות
מלגות.
באתר הדיקאנט מופיעה רשימת מלגות פנימיות וחיצוניות ,כשלכל מלגה קריטריונים שונים לקבלת זכאות.
מלגת הסיוע של אורנים מוענקת לסטודנטים סדירים לתואר ראשון ,שני שלומדים לפחות  50%מהיקף
תכנית שנתית ,על בסיס מצב כלכלי של הסטודנט ומשפחתו ובאופן יחסי לשאר המבקשים.
קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית למען הקהילה.
לאתר הדיקאנט.
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שכ"ל בתכניות הלימודים
תואר ראשון ותעודת הוראה
הסטודנטים במסלול זה לומדים בתכנית לימודים ארבע-שנתית לתואר ראשון ולתעודת הוראה .גובה שכר
הלימוד לכל תכנית הלימודים הינו  400%משכר לימוד אקדמי שנתי למסיימים לימודים ב 4-שנים ,לא כולל
תשלומים נלווים .סטודנט הפורש לימודיו לשנת לימוד חמישית ומעלה ,יחויב בתוספת שכר לימוד של 25%
משכר לימוד אקדמי שנתי מלא )ללא הפחתה(.

הרחבת הסמכה
הרחבת הסמכה לכיתות א -ב -בהיקף של  12ש"ש )לסדירים שנה ג/ד במכללה( .הסכום לתשלום סך של
 - ₪ 6,897בגין כל שנה.

תכנית מצטיינים )משרד החינוך(
סטודנטים הלומדים בתכנית המצטיינים לתואר ראשון ותעודת הוראה יחויבו בתשלום שכר לימוד בגובה
 300%משכר לימוד אקדמי שנתי ,לא כולל תשלומים נלווים .לימודים מעבר ל 3-שנים יחויבו בתשלום של
 25%משכר לימוד אקדמי מלא )ללא הפחתה( לכל שנת לימוד.

תואר ראשון בהוראת מדעים
הסטודנטים במסלול זה לומדים בתכנית לימודים ארבע-שנתית לתואר ראשון ולתעודת הוראה .גובה שכר
הלימוד לכל תכנית הלימודים הינו  400%למסיימים לימודים ב 4-שנים ,לא כולל תשלומים נלווים .ובנוסף
יחויבו בתוספת שכר לימוד של  25%שכ"ל על כל שנת לימודים נוספת.
סטודנט הלומד במחלקת המדעים במכללת אורנים ומשלם  100%שכר לימוד זכאי לפטור מתשלום עד 4
ש"ש באוניברסיטת חיפה .כנ"ל סטודנט לתואר ראשון הלומד באוניברסיטת חיפה ומשלם  100%שכר לימוד,
זכאי לפטור מתשלום עד  4ש"ש במחלקת המדעים במכללת אורנים .מותנה בהצגת אישור לימודים
מאוניברסיטת חיפה.

הכשרת אקדמאים להוראה ותעודת הוראה שנייה
הסטודנטים במסלול לומדים במסגרת אחת מהתכניות הבאות:
 .1הכשרת אקדמאים להוראה.
 .2הרחבת הסמכה )תעודת הוראה נוספת לאקדמאים בעלי תעודת הוראה(
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יוצאי אוניברסיטאות בעלי תואר אקדמי ,יירשמו כלומדים סדירים אם אינם מורים בפועל .שכר הלימוד
לתעודת הוראה ,בכל היקף לימודים שנקבע על פי המתווה לתעודת הוראה ) 24-36ש"ש( ייחשב על פי 100%
שכר לימוד )ללא הפחתה( בסך של .₪ 13,863
על פי חישוב שעתי כ ₪ 730 -צמוד למדד עד  19ש"ש.

לומדים הנדרשים להשלים ידע דיסציפלינארי )השלמת שעות ונושאים בתחום הדיסציפלינה הנדרשים
להוראת התחום( ,יחויבו בתוספת תשלום לשכר הלימוד ,על פי מספר השעות אותן יידרשו להשלים) .הנוסחה
היא :ערך שעה כפול מספר שעות ההשלמה( .ערך שעה נקבע ע"י משרד החינוך ל.₪ 575-
סטודנטים במסלול זה אשר החלו את לימודיהם בשנת תשע"ט ,ובכלל אלה גם מי שמחדשים את לימודיהם
בתשע"ט ,ישלמו ע"פ הפרוט הבא:
עד  36ש"ש –  100%שכר לימוד
 37-60ש"ש -שכר הלימוד ייקבע ע"פ תעריף לש"ש מוכפל בכמות השעות.
מעל  60ש"ש 200% -מגובה שכר הלימוד.
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לימודי מוסמך -תואר  M.Ed.או M. Teach.
הסטודנטים במסלול זה לומדים בתכנית לימודים דו-שנתית לקראת תואר שני , M.Ed-או לקראת תואר
שני ותעודת הוראה  .M.Teach.גובה שכר הלימוד לתכנית הינו .200%
לתשומת הלב ,שכר הלימוד אינו כולל קורסי קדם/השלמות .על קורסים אלו יגבה תשלום נוסף.
הארכת משך התוכנית מעבר לשנתיים תחייב את הסטודנט בתוספת של  25%מגובה שכר הלימוד לכל שנה
נוספת .הסטודנט ישלם רק  15%משכר לימוד שנתי אם יסיים את כל חובות לימודיו כולל עבודת הגמר עד
סוף סמסטר א.
•

סטודנטים הלומדים במסלול אומן –מורה יחויבו בנוסף לשכ"ל ,בסכום של  ₪ 300בשנה א ו400-
 ₪בשנה ב בגין השתתפות בעלויות הפקת תערוכה ,קטלוג וכיו"ב.

לידיעה  -לא תשלח לבדיקה הצעה לעבודת גמר או עבודת הגמר עצמה אם הסטודנט לא הסדיר את תשלום
שכר הלימוד.
סטודנטים בשנת השלמות לקראת לימודי ייעוץ חינוכי ,או  ,M. Teachישלמו שכ"ל לפי תעריף  ₪ 750לשעה.
סטודנט בתוכנית  M. Teachהלומד לימודי השלמה במהלך לימודיו בתוכנית ,בהיקף של עד  8ש"ש )כולל(
לא יידרש לשלם שכר לימוד נוסף.

משלימי תואר ראשון :
סטודנט/ית בעלי תואר מוסמך בכיר בלבד שכ"ל יחושב עפ"י הפרוט :
עד  24ש"ש – .100%
 25-38ש"ש .150% -
 39-56ש"ש –  - 200%לא יותר.

התמחות בהוראה )סטאז'(
על פי הנחיות משרד החינוך ,שכר הלימוד עבור התמחות בהוראה )סטאז ( יהיה כדלקמן:
לומדים סדירים שסדנת ההתמחות שלהם היא במסגרת לימודיהם בשנה ד' ,אינם נדרשים לשלם כל תשלום
עבור סדנת ההתמחות בהוראה )סדנת הסטאז(.
בוגרי תכנית המצוינים להוראה )ר.ג.ב( המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום לימודיהם ,אינם נדרשים
לשלם עבור סדנת ההתמחות.
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לומדים סדירים בשנה ד' ,המשתלבים בסדנת ההתמחות במכללת אורנים שאיננה מכללת האם בה הם
מכשירים את עצמם להוראה ,נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות של  2ש"ש ,שהם  1200ש"ח .סכום
זה יופחת משכר הלימוד השלם שישולם למכללת האם.
בוגרי מכללה ,לאחר סיום לימודיהם לתואר ולתעודת הוראה ,המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום
לימודיהם ,נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות קורס אקדמי בהיקף  2ש"ש ,שהם 1200 :ש"ח.
לומדים בתכניות להכשרת אקדמאים להוראה ,המשתלבים בסדנת ההתמחות ,נדרשים לשלם עבור סדנת
ההתמחות עלות של  2ש"ש ,שהם 1,200 :ש"ח.
סטודנטים בתכנית  M. TEACHשישתתפו בסדנת הסטאז החל משנת הלימודים תשע"ט ההשתתפות
בסדנה תחויב בתשלום.

קורסי הכנה במסגרת מכינת "אקדמה"
קורסי ההכנה במסגרת "אקדמה" מיועדים לסטודנטים חדשים כחלק משרות מרכז "קשת"  .הקורסים
מתקיימים לפני תחילת שנת הלימודים.
עלות ההשתתפות בקורסי הכנה הינה .₪ 3,000
מובהר כי עלות ההשתתפות עבור קורסי "אקדמה" לא תקוזז משכר הלימוד על הסטודנט לשלם ולבצע
הסדר אם ימשיך את לימודיו באורנים.

תשלום שכר לימוד
כל סטודנט הלומד בתכניות הלימודים שפורטו מחויב בהסדרת שכר הלימוד באחד מהאופנים הבאים:
א .תשלום שכר לימוד מראש
ב .תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי
ד .תשלום באמצעות שוברים
ה .מימון שכ"ל על ידי גורמים חיצוניים
גובה מקדמת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט הינו  .₪ 1400יש לשלם את המקדמה עד לתאריך המצוין
בשובר שנשלח לסטודנט במייל .ניתן לשלם את המקדמה באתר אורנים באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
)סטודנטים המעוניינים לשלם את המקדמה באמצעות הפיקדון הצבאי ,יפנו דרך פורטל הסטודנט בבקשה
למדור שכר לימוד ויתודרכו בהתאם( מהמקדמה ינוכו התשלומים הנלווים שהסטודנטים חייבים בהם והיא
תקוזז מתשלום שכר הלימוד השנתי .תשלום זה הינו תנאי לשיבוץ הסטודנט בחוג הלימודים ולבניית מערכת
שעות.
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הסדרת אופן התשלום באמצעותו יחויב שכר הלימוד נעשית בהתאם לבחירת הסטודנט בפורטל הסטודנט
בסעיף :תשלומים  -הסדרים.
למען הסר ספק ,התאריך האחרון לפירעון כלל התשלומים לשנת הלימודים על ידי הסטודנט הוא ה16-
לאפריל באותה שנה ,אלא אם אושר הסדר תשלומים אחר .שינויים במערכת השעות הכרוכים בעלות כספית
שיבוצעו לאחר מועד זה יגרמו לחסימת מערכת השעות עד להסדרת התשלומים שנוספו.
יש להביא בחשבון כי עלויות שיתווספו לאחר פתיחת שנת הלימודים כגון :לימודי אנגלית אקדמית ,קורס
חוזר וכד ,עשויים להביא לשינוי בגובה התשלום הנדרש.
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חסימת סטודנטים לשירותי מכללה
במקרה של אי תשלום או פיגור בתשלומים סטודנט ייחסם לשירותי המכללה באופן אוטומטי .באחריות
הסטודנט לדאוג להסדרי התשלום ולעקוב באופן שוטף אחר מצב חשבונו בפורטל הסטודנט .יש לפנות למדור
שכר לימוד בכל בעיה המתעוררת בהסדרי התשלום .סטודנט אשר מכל סיבה שהיא הינו בעל חוב שכר לימוד,
לא יורשה לגשת לבחינות ו/או לקבל ציונים ו/או להגיש עבודות.
סטודנט שמסר הסדר שכר לימוד שלא כובד למשך שלושה תשלומים רצופים – ההסדר יבוטל ותיחסם
הגישה למערכות באופן אוטומטי .כמו כן יחויב בריבית פיגורים .על הסטודנט להמציא למכללה הסדר
תשלום חלופי באופן מידי.
החיוב החודשי )בכל אמצעי תשלום שנבחר( יבוצע ב –  16לכל חודש.
למשלמים בהוראת קבע בבנק  -הקבלה המקורית )חיתום דיגיטלי( תופק כשבוע לאחר החיוב בבנק ותשלח
למייל הסטודנט.

הנחת תשלום שכר לימוד מראש
סטודנט אשר ישלם את מלוא שכר הלימוד עד התאריך  14.09.19יהיה זכאי להנחה בגובה של  2.5%מגובה
שכר הלימוד הבסיסי )לא כולל תשלומים נלווים(.
את הסכום המדויק לתשלום ניתן לראות במצב חשבון האישי בפורטל הסטודנטים.
בחירה באפשרות זאת אינה פוטרת את הסטודנטים מתשלום המקדמה.
הנחת קרובי משפחה
אחים ו/או בעל ואישה הלומדים במכללה באותה שנת לימוד זכאים להנחה של  5%משכ"ל הבסיסי של כל
אחד מהם .הנחה זו ניתנת למימוש בשנת הלימודים המשותפת בלבד ולא ניתן לממשה בדיעבד.
על מנת לממש הנחה זו ,יש לפנות למדור שכר לימוד עם תצלום תעודת זהות שבה רשומים מבקשי ההנחה.

תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק
באתר אורנים נמצא טופס הרשאה לחיוב החשבון בבנק עבור שכר לימוד ומעונות .על הסטודנט להחתים
את הבנק שבו מתנהל חשבונו .יש למלא את כל הפרטים הנדרשים כולל מסלול הלימודים .התשלום יתבצע
בשישה תשלומים שווים וצמודים ,החל מ 16.11.19-ועד  .16.4.20ניתן לשלוח למדור שכר לימוד את הטופס
בפקס או לצרף את הקובץ בפורטל בעת ביצוע ההסדר.
מכללת אורנים שומרת לעצמה את האפשרות לחדש אוטומטית הוראת קבע שניתנה על ידי הסטודנט
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בכל שנת לימוד מחדש .סטודנט שמפסיק  /מבטל הוראת קבע ימציא אמצעי תשלום חלופי למכללת
אורנים.
תשלום באמצעות כרטיס אשראי
א .תשלום דרך הפורטל
ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר אורנים )לחצן "תשלום באשראי" ( .האתר הינו
מאובטח ) .תשלום בשיטה זו מקטין את מסגרת האשראי במלוא החיוב העתידי(

שימו לב -בסיום שנת הלימודים ,עליכם לדאוג להסדרת תשלום בגין הפרשי מדד.
התנאים להסדר תשלומים הינם כדלקמן:
סטודנט המסדיר את תשלומיו החל מחודש אוגוסט יכול לשלם ב 8-תשלומים.
סטודנט המסדיר את תשלומיו החל מחודש ספטמבר יכול לשלם ב 7-תשלומים
סטודנט המסדיר את תשלומיו החל מחודש אוקטובר יכול לשלם ב 6-תשלומים
וכן הלאה.
אפשרות התשלומים ניתנת עד אפריל בלבד.
לסטודנטים שמתחילים בסמסטר ב התשלומים כדלקמן:
סטודנט שמשלם את תשלומיו בחודש פברואר ,ישלם  2תשלומים בלבד.
סטודנט שמשלם את תשלומיו בחודש מרץ ישלם בתשלום אחד.
לאחר חודש אפריל כל תשלום שיתקבל באותה השנה יחויב בקרדיט.
באחריות סטודנט שבחר במסלול הוראת קבע בכרטיס אשראי לעדכן את מכללת אורנים במידה ושינה את
פרטי הכרטיס )לרבות חידוש תוקף הכרטיס(
ב .תשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
יש להיכנס לפורטל הסטודנט – לתשלומים <<הסדרים ולבחור הוראת קבע בכרטיס אשראי )
תשלום בשיטה זו מקטין את מסגרת האשראי בגובה התשלום החודשי בלבד(

תשלום באמצעות שוברים
סטודנטים אשר שילמו מקדמה ומילאו טופס התחייבות בו ציינו שברצונם לשלם בשוברים ,יישלח להם
מארז שוברי תשלום.
תשלום באמצעות שוברים החל מ 16.11.19-ועד .16.4.2020
תשלום שובר באיחור מעל  3ימים ממועד התשלום יחויב בריבית ע"ס  40ש"ח.
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מימון שכר לימוד על ידי גורמים חיצוניים
סטודנטים אשר שכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גוף או מוסד כלשהו )לדוגמא :משרד הביטחון ,מנהל
הסטודנטים ,ביטוח לאומי ,קיבוצים ,צבא( חייבים להמציא כתב התחייבות מן הגוף המממן בשני עותקים.
אם כתב ההתחייבות המתאים לא הגיע לידיך במועד ,עליך להמציא לנו אישור שהנך בטיפולו של המוסד
המממן .במקרה כזה עליך לשלם מקדמה .המקדמה תכסה את התשלומים הנלווים.
סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל צריכים להסדיר שכר לימוד כמו כל סטודנט
אחר עד להמצאת אישור מהגוף המממן.
יש להביא בחשבון כי מרבית הגופים המממנים משלמים את שכר הלימוד הבסיסי ,ואינם מכסים תשלומים
נלווים ,ושכ"ל עבור קורסים חוזרים .יש להיערך לכך שעלויות אלו ימומנו על ידי הסטודנט .יתרה לזכותו
של הסטודנט תוחזר רק לאחר קבלת התשלום מהגוף המממן.
פיקדון חיילים משוחררים -לחיילים משוחררים תינתן האפשרות לשלם את המקדמה ואת שכר הלימוד
באמצעות הפיקדון האישי בכפוף לחוק קליטת חיילים משוחררים על ידי הצגת אשור מוסד מוכר בבנק
)נמצא באתר אורנים בטפסים להורדה( סטודנט שסכום הפיקדון העומד לרשותו נמוך מהסכום אותו נדרש
לשלם באותה עת יפנה למדור שכר לימוד לקבל שובר תשלום מתאים או לחלופין יחתום על הסדר תשלום
שובר אחד.

ביטול הרשמה או הפסקת לימודים
ביטול הרשמה
ביטול הרשמה עד  15יום לפני תחילת שנת הלימודים בפועל ,יזכה את הנרשם בהחזר מלוא המקדמה ומלוא
שכר הלימוד.
במקרה של ביטול הרשמה שבועיים ) 14יום( לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת
הלימודים ,יוחזר מלוא שכר הלימוד בקיזוז מחצית המקדמה.

הפסקת לימודים
•

יום הפסקת הלימודים הינו היום שבו הגיש הסטודנט במערכת הפורטל בקשה להפסקת לימודים.

יש להיכנס לפורטל הסטודנט
להפסקת לימודים.

שירותים נוספים

בקשות וערעורים

בקשה

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם לאמור לעיל יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף
בשיעורים.
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החזרי תשלום המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום התשלום של
הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים )פרוט בטבלה להלן(

לימודים שהופסקו ביוזמת הסטודנט לאחר תחילת הלימודים בפועל ועד ליום  15.5.20ועד בכלל יוחזר שכר
הלימוד ששולם בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.
)ובכל מיקרה יוחזר רק הסכום מעבר לגובה המקדמה(.
לימודים שהופסקו ביוזמת המוסד ,יחויב הסטודנט בשכר לימוד יחסי למספר חודשי לימודיו בפועל.
סטודנט המפסיק את לימודיו חייב להסדיר את חובותיו בספרייה ובכל הגופים האחרים במכללה ,אי
הסדרת החוב תעכב את הליך סגירת החשבון במדור שכר לימוד.
במקרה של ביטול קבלה ללימודים או הפסקת לימודים יחויב שכר הלימוד כדלקמן:
תאריך תחילת שנה"ל תש"פ .27.10.19 :
שיעור החיוב צמוד למדד

חוב אגרות

ביטול הפסקת לימודים

תוחזר מלוא המקדמה

פטור

13.10.19-26.10.19

תוחזר מחצית המקדמה

פטור

27.10.19-31.10.19

תשלום מלוא המקדמה

פטור

01.11.19-30.11.19

 1/6של שכר לימוד )חודש( +חודש נוסף

פטור

01.12.19-31.12.19

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

מלא

01.01.20-31.01.20

 3/6של שכר לימוד ) 3חודשים( +חודש נוסף

מלא

01.02.20-28.02.20

 4/6של שכר לימוד ) 4חודשים( +חודש נוסף

מלא

01.03.20-31.03.20

 5/6של שכר לימוד ) 5חודשים( +חודש נוסף

מלא

01.04.20-30.06.19

שכ"ל מלא

מלא

עד ה – 12.10.19

* במקרה של הפסקת לימודים תבוטל  -הנחה  /הפחתה  /מלגה /בהתאם .ושכר הלימוד יחושב מהשכר
לימוד המלא ללא הפחתה.
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החזר הפחתה )שיפוי(
סטודנט שנרשם לתוכנית שנתית מלאה וביטל את לימודיו או את חלקם במהלך השנה ,יידרש להחזיר את
ההפחתה )שיפוי(  -זאת עד להשלמת תכנית לימודים שנתית מלאה.
סטודנט ב שנה א שהשלים  7חודשי לימוד ונשר ,זכאי להפחתה בגובה החודשים שלמד.
סטודנט שנשר במהלך  7חודשי הלימוד הראשונים ,אינו זכאי להפחתה.

הפסקת לימודים במהלך סמסטר ב'
סטודנט שהחל לימודיו בסמסטר ב' ומפסיק את לימודיו ,ביטול הרשמה עד שבועיים ) 14יום( לפני תחילת
הסמסטר יזכה את הלומד בהחזר מלוא שכר לימוד אם שולם ,ובקיזוז מחצית המקדמה.
מיום תחילת הסמסטר המקדמה אינה מוחזרת .חיוב שכר לימוד מתבצע החל מהשבוע השני של הסמסטר.
הפסקת לימודים בהרחבת הסמכה
א .סטודנט שיפרוש עד סוף סמסטר א )סוף ינואר( של השנה הראשונה בשנתון ג – יחויב ב.25% -
ב .סטודנט שיפרוש עד סוף השנה )סמסטר א+ב( בשנתון ג – יחויב בכל הסכום שחויב.
ג .סטודנט שיפרוש עד אמצע סמסטר א בשנה השנייה של מסלול הרחבת הסמכה קרי
שנתון ד  -יחויב .75%-
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לימודי חוץ
כללי
שכר הלימוד ביחידה ללימודי חוץ ,הינו בהתאם לתוכנית אליה נרשם המועמד .גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים
בתוכנית  ,מופיע במכתב הקבלה ללימודים אותו מקבל המועמד למייל.

דמי הרשמה
מנהל הסטודנטים מטפל בהרשמת המועמדים ,ומודיע למועמדים על קבלתם או אי קבלתם ללימודים.
דמי ההרשמה בהרשמה מקוונת הינם  200ש"ח.
שימו לב  -עליכם לקרוא את תנאי הקבלה היטב ולבדוק התאמתכם לחוג/לתכנית בהם הנכם מעוניינים ללמוד.
אנו ממליצים לכם ליצור קשר עם מרכז המידע לקבלת מידע ובדיקת התאמה.
דמי הרישום אינם נכללים בשכר הלימוד ויוחזרו רק אם התכנית אליה נרשם המועמד לא תפתח.

גובה מקדמת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט מותאם לגובה שכר הלימוד בתוכנית אליה נרשם
המועמד ועומד על  ₪ 1400או  .₪ 600ניתן לשלם את המקדמה באתר אורנים באמצעות כרטיס אשראי
בלבד .מהמקדמה ינוכו התשלומים הנלווים שהסטודנטים חייבים בהם והיא תקוזז מתשלום שכר הלימוד
השנתי.
הסדרת אופן התשלום באמצעותו יחויב שכר הלימוד נעשית בהתאם לבחירת הסטודנט בפורטל הסטודנט
בסעיף :תשלומים  -הסדרים.
תשלום שכר לימוד מראש
סטודנט אשר ישלם את מלוא שכר הלימוד עד התאריך  08.07.18יהיה זכאי להנחה בגובה של  5%מגובה
שכר הלימוד הבסיסי )לא כולל תשלומים נלווים( .ההנחה תמומש רק לאחר פתיחת שנת הלימודים.
את הסכום המדויק לתשלום ניתן לראות במצב חשבון האישי בפורטל הסטודנטים.

שכר לימוד בסיסי
הלומדים בתכניות יחויבו בשכר לימוד על פי התוכנית אליה נרשמו ,כולל עובדי הוראה בפועל .כל פיגור
בתשלום יגרור ריבית והצמדה .לתשומת לבכם  -ללא הסדר שכר לימוד לפני תחילת הלימודים לא ניתן יהיה
לבנות מערכת שעות ,להתחיל ללמוד ולהנפיק אישור לימודים.
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גמלאים הלומדים שלא לתעודה ,יקבלו  20%הנחה משכר הלימוד בהצגת תו אזרח ותיק ,למעט תכניות בהן
מצוין מפורשות כי אין הנחה לגמלאים.
משתלמים בשבתון ששכר הלימוד שלהם משולם על ידי קרן ההשתלמות ,יחויבו עבור כל שעת לימוד במחיר
של  1/16ממענק הלימודים של הקרן.

תשלומים נלווים
בנוסף לשכר הלימוד הבסיסי ,מוטלים על הסטודנט תשלומים נלווים .כל הסטודנטים מחויבים במלוא
תשלומים אלו כולל סטודנטים הלומדים בתכניות לימוד חלקיות .במקרה של הפסקת לימודים עד לתאריך
 30.11.18יוחזרו התשלומים הנלווים במלואם .לאחר תאריך זה לא יוחזרו.
תשלומי חובה ₪ 150 -
הערות:
א .סטודנט הלומד קורסים מחוץ לקמפוס בלבד )קורס מקוון ,לימודים מעשיים וכולי( לא יחויב באגרות.
ב .סטודנט המעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יפנה באופן אישי למדור שכר לימוד על מנת לשלם את
דמי החבר הנגבים על ידי האגודה.
תשלומים שונים
הגשת עבודה באיחור תתאפשר באישור ראש תכנית ומרצה .הפנייה תיעשה דרך מנהל הסטודנטים בלבד .
בדיקת עבודה לאחר האישור ,מותנת בתשלום על סך .₪ 300

מימון שכר לימוד על ידי גורמים חיצוניים
סטודנטים אשר שכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גוף או מוסד כלשהו )לדוגמה :משרד הביטחון ,מנהל
הסטודנטים של משרד הקליטה ,ביטוח לאומי ,קיבוצים ,צבא וכו( חייבים להמציא כתב התחייבות מקורי
מן הגוף המממן .אם כתב ההתחייבות המתאים לא הגיע לידי הסטודנט במועד הנדרש  ,עליו להמציא אישור
שהנו בטיפול המוסד המממן .במקרה זה עליו לשלם מקדמה.
סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל צריכים להסדיר שכר לימוד כמו כל סטודנט
אחר עד להמצאת אישור מהגוף המממן.
יש להביא בחשבון כי מרבית הגופים המממנים משלמים את שכר הלימוד הבסיסי ,ואינם מכסים תשלומים
נלווים ,ושכ"ל עבור קורסים חוזרים .יש להיערך לכך שעלויות אלו ימומנו על ידי הסטודנט .יתרה לזכותו
של הסטודנט תוחזר רק לאחר קבלת התשלום מהגוף המממן.
עובדי הוראה הלומדים בתכניות מסובסדות על ידי משרד החינוך  -הסכום המשולם על ידי הסטודנט נקבע
ע"י משרד החינוך מדי שנה .לדוגמה  :בתשע"ח דמי הרשמה  -על  ₪ 65לשעה שבועית-שנתית ) 30שעות(.
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מהסדר זה יכולים ליהנות רק בעלי תעודת הוראה שהם עובדי הוראה בפועל בהיקף של שליש משרה לפחות
וקבועים במערכת החינוך הרשמית.
פיקדון חיילים משוחררים  -לחיילים משוחררים תינתן האפשרות לשלם את המקדמה ואת שכר הלימוד
באמצעות הפיקדון האישי בכפוף לחוק קליטת חיילים משוחררים על ידי הצגת אשור מוסד מוכר בבנק
)נמצא באתר אורנים בטפסים להורדה( סטודנט שסכום הפיקדון העומד לרשותו נמוך מהסכום אותו נדרש
לשלם באותה עת ,יפנה למדור שכר לימוד לקבל שובר תשלום מתאים או לחלופין יחתום על הסדר תשלום
שובר אחד.
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  .על פי הנחיות משרד החינוך ,עובדי הוראה בשנת שבתון אינם זכאים לשכר
לימוד מסובסד.
מסלול אישי
תכניות במסלול אישי בשעורי המכללה – הלומדים במסלול זה ,בקורסים המוצעים לתואר הראשון/שני,
יחויבו בשכר לימוד על פי מספר השעורים שאליהם יבקשו להירשם עלות  1ש"ש = .₪ 750
לימודים בקורסים בודדים ביחידה ללימודי חוץ  -יחויבו בשכר לימוד על פי מספר השעורים שאליהם יבקשו
להירשם עלות  1ש"ש = .₪ 1500

הפסקת לימודים או ביטול הרשמה
יום הפסקת הלימודים הוא יום קבלת הודעת הסטודנט במייל או בפקס למזכירות המחלקה על הפסקת
לימודיו .במקרה של הפסקת לימודים ביוזמת המכללה תישלח לסטודנט הודעה במייל ובדואר רשום .לצורך
חישוב הפרשי שכר לימוד יום משלוח ההודעה במייל ייחשב כיום הפסקת הלימודים.
סטודנט המבקש לחזור וללמוד בתוכנית לאחר הפסקת לימודים ,יוכל לעשות כן רק אם התוכנית עדין נלמדת
ביחידה .החזרה ללימודים מותנת באישור ראש תכנית ,ויתכן שהסטודנט יידרש לחזור על חלק מהקורסים
לשם השלמת ידע חסר .שכר הלימוד יקבע בהתאם לקורסים אותם יידרש להשלים.

ביטול הרשמה
ביטול הרשמה עד  15ימי עסקים לפני מועד פתיחת תחילת התוכנית בפועל ,יזכה את הנרשם בהחזר מלוא
המקדמה ומלוא שכר הלימוד.
במקרה של ביטול הרשמה במהלך  14ימי עסקים לפני מועד תחילת פתיחת התוכנית בפועל ועד יום פתיחת
התוכנית ,יוחזר מלוא שכר הלימוד ובקיזוז המקדמה.

•

תשלום ההחזרים ע"י המוסד יבוצע תוך  45ימים  ,מיום פניית בקשת ההחזר.
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טפסים להורדה
הוראה לחיוב חשבון )-מכללה וחטיבת המדעים(  -תואר ראשון ,תואר שני ,לימודי תעודה ,הכשרת
אקדמאים.
הרשאה לחיוב חשבון של ארגון המורים
הרשאה לחיוב חשבון של ההסתדרות המורים
אישור מוסד עפ"י חוק קליטת חיילים משוחררים
טופס הרשאה להחזר יתרות זכות לחשבון הבנק
כתב התחייבות כספית רב שנתית
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