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כללי
סטודנט נכבד,
החומר שבידך כולל מידע חיוני על סדרי התשלום ותקנות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב.
הנך מתבקש לקרוא את החומר כולו בעיון רב ולנהוג על פי האמור בו בכל הקשור לביצוע התשלומים.
ניסיון העבר מלמד כי סטודנטים שלא הכירו את ההסדרים והתקנות ולא פעלו לפיהם ,גרמו לעצמם
אי נעימויות ונזקים כספיים בשל אי מילוי חובותיהם ,או חוסר מודעות לזכויותיהם.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים והתקנות המתפרסמים
בחוברת זו מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.
כמו כן ,יצוין כי בנוסף לכללים הבסיסיים המופיעים בחוברת שבידך ,קיימות תקנות נוספות
בנושאי שכר לימוד והרשמה כפי שהן מופיעות בידיעוני הפקולטות ,באתר המכללה ובמדור שכר
לימוד.

כדי לקבל שירות יעיל ומהיר ,פתוחה בפניך האפשרות להסדיר את הרשמתך ואת התשלום
באמצעות פורטל המכללה או באמצעות האפליקציה בסלולאר.
אנו ממליצים להיעזר בשעות קבלת קהל במדור שכר לימוד לצורך בירורים בעניינים שלא פורטו
או הוסברו בחוברת זו.

קבלת מידע ושירות במדור שכר לימוד יינתן לסטודנט בלבד.
על מנת לשמור על פרטיות הסטודנ ט ,לא יימסר כל מידע לצד שלישי ,אלא אם כן הוא מצויד
בייפוי כוח נוטריוני.

כל הנאמר בחוברת זו בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

בברכת הצלחה מלאה בלימודייך.
מדור שכר לימוד
שנת הלימודים תשפ"ב תיפתח ביום ראשון ד' בחשוון תשפ"ב  10,באוקטובר .2021
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 .1הנחיות כלליות
 .1.1דמי רישום
הרישום ללימודים במכללה מחייב תשלום דמי רישום כמפורט בחוברת שכר לימוד
ובהנחיות השונות.
 .1.2הנחיות הרשמה לסטודנטים חדשים
עם קבלתך ללימודים יישלח אליך מכתב קבלה בדוא"ל שאליו יצורפו הצהרת הסטודנט,
טופס "הוראה לחיוב החשבון" (הוראת קבע) וטופס תשלום בכרטיס אשראי .כמו כן ,למייל
זה יצורף שם משתמש וסיסמה לשם ביצוע תשלום המקדמה והסדר תשלום בפורטל
המכללה על ידך.
 .1.2.1תשלום מקדמה
יש לשלם את המקדמה בסך ( ₪ 1,300למעט תכניות ייחודיות בהן נקבע גובה
מקדמה שונה) .למקדימים להירשם ,תשלום המקדמה בפורטל מזכה בהנחה בגובה
 5%מסכום המקדמה לסטודנטים חדשים הנרשמים לשנה א'.
 .1.3סטודנטים ממשיכים
 .1.3.1תשלום מקדמה
יש לשלם את המקדמה בסך ( ₪ 1,300למעט תכניות ייחודיות בהן נקבע גובה
מקדמה שונה) עד תאריך 15.09.2021
שים לב :יש לשלם את המקדמה לא יאוחר מ 15.09.2021-לאחר מועד זה
יתווסף תשלום נוסף בסך  ₪ 350שלא יקוזז משכר הלימוד.

 .1.4הנחיות לביצוע תשלומי שכר הלימוד (סטודנטים חדשים וממשיכים)
 .1.4.1מקדמת שכר הלימוד:
ניתן לשלם את המקדמה בשלוש דרכים:
•

תשלום באמצעות כרטיס אשראי בפורטל המכללה (הכניסה דרך אתר
המכללה > כניסה לפורטל באמצעות שם משתמש וסיסמה > מידע אישי > דף
חשבון > תשלומים) ניתן לפרוס את המקדמה על פני  3תשלומים.

•

שובר לתשלום אחד במזומן בבנק הדואר (יישלח בדואר על פי דרישה ממדור
שכר לימוד ,טלפון  09-7478748שלוחה  ,2בשעות מענה טלפוני).

•

העברה בנקאית – ניתן לבצע העברה בנקאית עבור תשלום המקדמה
לבנק הפועלים 12-סניף 394-חשבון .245237-חובה להחזיר את טופס
ההעברה בציון שם הסטודנט ומספר ת''ז למייל sachal@beitberl.ac.il
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•

באפליקציה של בית ברל בסלולאר תחת תחום "תשלומים" .ניתן לבחור בין
שלוש אופציות – תשלום אחד ,פריסה ב 3 -תשלומים או תשלום בקרדיט.

 .1.4.2יתרת תשלום שכר לימוד
את יתרת התשלום ניתן לשלם באחד מן האמצעים הבאים (ראה פירוט בסעיף :)1.5
•

הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק

•

כרטיס אשראי

•

שוברי תשלום (לתשלום בבנק הדואר ,יופק על פי דרישה במדור שכר
לימוד)

•

העברה בנקאית

*כל סטודנט מחויב לבצע הסדר תשלומים ללא קשר לצורת תשלום.
הצהרת הסטודנט לתשלום שכר לימוד – יש לחתום בקישור שנשלח על ידי מנהל סטודנטים.
שנת שבתון – סטודנט בשנת שבתון יחתום על הצהרת הסטודנט ועל טופס הוראה לחיוב חשבון
בהתאם לקרן שבה הוא חבר (הסתדרות  /ארגון(.
יש להחזיר את הטופס למדור שכר לימוד לאחר מילוי כל הפרטים וחתימה בעט כחול בלבד.
קרן ההשתלמות משלמת את שכר הלימוד בלבד ,ואילו על הסטודנט לשלם
בעצמו כל סכום אחר הנדרש מעבר לשכר הלימוד (מקדמה ,אגרות וכדומה).
סטודנט הנמצא בחצי שנת שבתון נדרש לבצע ,הסדר תשלום ליתרת שכר הלימוד.
למען הסר ספק ,סטודנטים בשבתון מלא ו/או שבתון חלקי נדרשים לשלם מקדמה
כמפורט בסעיף  1.2.1ו/או .1.3.1
 .1.4.3החזרת המסמכים
יש להחזיר את המסמכים הבאים בפקס ,בדואר או במייל (כקובץ מצורף לטופס פניות
למדור שכר לימוד)" :הוראה לחיוב חשבון" (הוראת קבע).
על הסטודנט להחזיר את המסמכים הנ"ל לאחר מילוי כל הפרטים וחתימה כנדרש
למדור שכר לימוד עד  10בספטמבר .2021
רק לאחר ביצוע תשלום המקדמה ,הסדר יתרת התשלום והחזרת המסמכים החתומים
ניתן יהיה להנפיק מערכת שעות ולגשת למבחנים .מודגש כי הסדרת אמצעי תשלום חלה
על כלל הסטודנטים ,לרבות סטודנטים אשר ברצונם לשלם את שכר הלימוד מראש.

המכללה האקדמית בית ברל
מדור שכר לימוד
דואר בית ברל 4490500
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 .1.5הנחיות להסדר שכר לימוד  -אמצעי תשלום
 .1.5.1הוראת קבע
עם טופס ההוראה לחיוב חשבון על הסטודנט לפנות לבנק שלו (או של בעל החשבון
– ההורים/בני הזוג) ובעזרת פקיד הבנק למלא בדייקנות את כל הפרטים הנדרשים
ובפרט

את

שם

הסטודנט

ומספר

תעודת

הזהות

שלו.

החלק שכותרתו "הוראה לחיוב חשבון" יישאר בבנק.
את "אישור הבנק" חתום ומאושר על ידי הבנק על הסטודנט לשלוח למכללה
בדואר ,או במייל.
אם הסטודנט ממשיך לשלם באמצעות הוראה לחיוב חשבון משנים קודמות ולא
ביטל אותה ,אין צורך למלא הוראה חדשה .המכללה תמשיך לגבות את שכר הלימוד
מהחשבון שפרטיו נמצאים במערכת.
אם הסטודנט החליף חשבון בנק ,יש למלא הוראת קבע חדשה ולהחתים את
הבנק.
על הסטודנט לדאוג שיהיה כיסוי כספי בחשבון הבנק במועדים שנקבעו לתשלום
( 16בכל חודש ,החל מחודש נובמבר  2021בשבעה תשלומים) .אי כיבוד התשלום
על ידי הבנק או בכרטיס אשראי ,מסיבה כלשהי ,יחייב את הסטודנט בעמלת
החזר בסך  ,₪ 25וכן ייחסמו בפניו כל שירותי המחשב והאינטרנט.
במקרים בהם הוראת הקבע אינה מכובדת על ידי הבנק יותר מפעמיים ,תבוטל
הוראת הקבע והסטודנט יידרש להשלים את מלוא שכר הלימוד.
כל תשלום שלא כובד על ידי הבנק יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי בפורטל
המכללה מידע אישי  -דף חשבון  -תשלומים באותו חודש בתוספת עמלת החזר.
תשלום בהוראת קבע מבוצע עבור כלל התשלומים (שכר לימוד ,אגרות ,סיורים
וכו') .באחריות הסטודנט לוודא כי כלל התשלומים למכללה בוצעו.
בכל מקרה של תקלה יש לפנות מיד למדור שכר לימוד.
 .1.5.2כרטיס אשראי
ניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי .עדכון
אמצעי התשלום מתבצע על ידי הסטודנט בפורטל המכללה (הכניסה דרך אתר
המכללה > כניסה לפורטל באמצעות שם משתמש וסיסמה > מידע אישי > דף
חשבון > הסדרים).
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יש לשים לב למילוי נכון של צורת התשלום ומספר התשלומים.
ניתן לשלם בהוראת קבע בכרטיס אשראי בשבעה תשלומים (החיוב יבוצע החל
מ 16-בנובמבר  ,2021בשבעה תשלומים).
אפשרות נוספת היא לחתום על טופס כרטיס אשראי בתשלום אחד או בתשלומי
קרדיט (ריבית בהתאם להסדר בין הסטודנט לבין חברת האשראי) ולהחזירו
למדור שכר לימוד (אין צורך להחתים את הבנק).
בכל מקרה ,על הסטודנט לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה בבנק שבו מתנהל
חשבונו .המכללה מכבדת את כלל כרטיסי האשראי ,למעט כרטיסי "דיינרס"
ו"דיירקט".
 .1.5.3שוברי תשלום – תשלום באמצעות שוברי תשלום יבוצע ב 2-תשלומים .תשלום בגין
סמסטר א' עד ה 10 -לאורטובר  2021ובגין סמסטר ב' עד ה 10 -למרץ .2022
יש לעדכן את מדור שכר לימוד בדבר בקשה להסדר זה .סטודנט שלא יגיע לקחת
את השוברים עד  10אוקטובר  ,2021יחויב בתשלום נוסף בסך  170₪שלא יקוזז
משכר לימוד הרגיל .באחריות הסטודנט לדאוג לקבלת שוברים מעודכנים בהתאם
לשינויים שמתבצעים במערכת השעות.
לתשלום בשוברי תשלום תתווסף הצמדה על פי צפי לעליית מחירים שנתית של
 ,1%כך שבפועל ייגבו  0.5%נוספים .שובר שלא ישולם בזמן יחויב בתשלום נוסף.
תשלום במזומן יתקבל בבנק הדואר בלבד.
 .1.5.4העברה בנקאית – ניתן לבצע העברה בנקאית עבור תשלום מלוא שכר הלימוד
לבנק פועלים 12-סניף 394-חשבון .245237-חובה להחזיר את טופס ההעברה בציון
שם הסטודנט ומספר ת"ז למייל sachal@beitberl.ac.il
 .1.5.5תשלום מראש – תשלום מראש (בשובר  /בהעברה בנקאית  /בצ'ק מזומן בלבד)
עד לתאריך  30.09.2021יזכה את הסטודנט בהנחה בסך  2.5%מגובה שכר
הלימוד.
 .1.5.6למורים בשנת שבתון יש הוראות מיוחדות לחיוב חשבון בהתאם לקרן שבה הם
חברים (הסתדרות  /ארגון).
 .1.5.7סטודנטים בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים במכללה ומשלמים שכר לימוד
מלא ,זכאים כל אחד להנחה של  5%משכר הלימוד הבסיסי (ללא תשלומים
נלווים) .יש לציין כי לא ניתן להעביר הנחה זו מבן משפחה אחד לבן משפחה שני.
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 .1.5.8לא יינתן כפל הנחות ו/או כפל מלגות.
 .1.5.9על סטודנטים הזכאים להשתמש בפיקדון לחיילים משוחררים ,לפנות למדור שכר
לימוד לקבלת שובר תשלום ולגשת עם השובר לבנק למשיכת הפיקדון.
• סטודנט אשר קיימת הפסקה בלימודיו לתקופה העולה על שנה ומבקש
לחזור/לבדוק אפשרות לחזור ללימודים ,נדרש לחדש הרשמתו לרבות
תשלום דמי רישום.
• אי ביצוע הסדר כספי או חוב מסוג כלשהו במהלך שנת הלימודים ,יגרור
חסימה של שירותי המחשוב ובכלל זה חסימת ההשתתפות בקורסי למידה
מרחוק ,וכן שלילת הזכאות לגשת לבחינות.
• באחריות הסטודנט לבדוק באם קיימת יתרת חוב ולשלמה במידע האישי.
לאחר מכן על הסטודנט לגשת למדור שכר לימוד ולקבל אישור להיבחן.
• יש להדגיש כי על מנת לקבל תואר/תעודה ,על הסטודנט להשלים טופס
טיולים אשר יאשר כי הסטודנט סיים את כל התשלומים והחובות
הכספיים למכללה.
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 .2עיקרי תקנון שכר הלימוד לסטודנטים ל B.Ed.F.A./B.Ed.-ומשלימי B.Ed.
.2.1

בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד החינוך ,שכר לימוד מצטבר לקראת תואר B.Ed.
או  B.Ed.F.A.הינו לפחות  ,400%כאשר בכל שנה שכר הלימוד יעמוד על .100%

.2.2

שכר הלימוד הבסיסי לשנת הלימודים תשפ"א הוא  ₪ 14,042צמוד למדד חודש יולי
 .2021התשלום עבור שכר הלימוד יורכב משכר לימוד בסיסי בתוספת הפרשי הצמדה
בין מדד יולי  2021לבין יום התשלום בפועל.

.2.3

סטודנט ל B.Ed.-או  B.Ed.F.A.זכאי להפחתה בשכר הלימוד בהתאם להחלטות ועדת
"וינוגרד" בשיעור  26%משכר הלימוד המלא.

.2.4

שכר הלימוד המופחת (בהתאם להחלטת ועדת "וינוגרד") יעמוד בשנת הלימודים תשפ"א
על סך של  ₪ 10,391צמוד למדד יולי  2021כאמור בסעיף  2.2לעיל ,סכום שכר
הלימוד המלא השנתי הוא ( ₪ 14,042המחיר יעודכן בהתאם להנחיות הות''ת ומשרד
האוצר) .אם ההפחתה בשכר הלימוד בהתאם לוועדת "וינוגרד" תבוטל ,כולה או
מקצתה ,יחויבו הסטודנטים בתשלום שכר הלימוד המלא (ללא ההפחתה).

.2.5

סטודנטים הזכאים לשכר לימוד מופחת בהתאם לוועדת "וינוגרד":
▪

סטודנטים לתואר ראשון  .B.Ed.או  B.Ed.F.A.במהלך  4שנות לימוד .

סטודנטים החייבים בתשלום שכר לימוד מלא:
▪

סטודנטים בשנה החמישית ואילך ללימודיהם לתואר ראשון  .B.Ed.או
.B.Ed.F.A.

▪

סטודנטים לתואר ראשון  .B.Ed.או  .B.Ed.F.A.אשר הינם בעלי תואר נוסף קודם
ו/או למדו בעבר לקראת תואר (גם אם לא סיימו את לימודיהם בפועל).

▪

סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה בלבד.

▪

סטודנטים שאינם לומדים לתואר אקדמי ראשון כגון סטודנטים במסלולי הכשרה
לא אקדמית.

▪

סטודנטים אקדמאים בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה; סטודנטים המשלבים
לימודים אקדמיים באוניברסיטה תוך לימוד הכשרה להוראה במכללה.

▪

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

▪

סטודנטים אזרחי חו"ל.

▪

סטודנטים המקבלים מימון מלא או חלקי ,במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין
מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי ,ממשלתי ,ציבורי או אחר.

.2.6

סטודנט המבטל את לימודיו במהלך שנת הלימודים הראשונה ,יחויב לפי טבלת
הביטולים מגובה שכר לימוד מלא ללא הפחתת "וינוגרד".

.2.7

מודגש כי ,החל מהשנה השביעית ללימודים ברצף ,חל חוק התיישנות על הלימודים,
והאפשרות לסיים את התואר כרוכה באישור ועדת חריגים.
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.2.8

סטודנט אשר החל את לימודיו בשנה"ל תשע"ו ומטה ,אשר מפצל את לימודיו לשנה
שביעית ללא הפסקה ,ובהינתן וקיבל אישור מראש מוועדת חריגים להשלים את
לימודיו ,יחויב לפי הטבלה המפורטת להלן:

.2.9

היקף שעות לימוד בשנה

סכום לתשלום

עד  6ש"ש

 25%מגובה שכר הלימוד מלא (ללא הפחתת "וינוגרד")

 7ש"ש  12 -ש"ש

 50%מגובה שכר הלימוד מלא (ללא הפחתת "וינוגרד")

 13ש"ש  18 -ש"ש

 75%מגובה שכר הלימוד מלא (ללא הפחתת "וינוגרד")

 19ש"ש ומעלה

 100%מגובה שכר הלימוד מלא (ללא הפחתת "וינוגרד")

סטודנט אשר החל את לימודיו בשנה"ל תשע"ז והלאה ,אשר מאריך או מפצל את לימודיו
ללא הפסקה ,יחויב פר שעה בעבור כל שנת פיצול/הארכה (מעבר לשנה הרביעית)
משכ"ל ללא הפחתת "וינוגרד" ובתוספת  10%על עלות השעה.

.2.10

סטודנט שלומד ליותר מתעודה אחת ,יחויב בתוספת שכר לימוד כמפורט בסעיף .2.18

.2.11

שכר הלימוד ללימודי המשך לתואר  B.Ed.או  B.Ed.F.Aהוא שכר הלימוד המלא
במכללה ללא הפחתת "וינוגרד" .שכר הלימוד ייקבע בהתאם להיקף הלימודים בפועל
ע"פ  ₪ .877.63ל 1-ש"ש צמוד למדד חודש יולי ( 2021המחיר יעודכן בהתאם
להנחיות הות"ת ומשרד האוצר).

.2.12

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נלווים .לפירוט תשלומים נלווים ראה סעיף .6

.2.13

הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעורי שכר הלימוד ,תנאי התשלום ומועדיו בכפוף
להנחיות הות"ת ומשרד האוצר.

סדנת התמחות (סטאז')
סטודנט הלומד לסדנת ההתמחות כחלק מלימודיו לתואר ראשון  B.Ed.או B.Ed.F.A.

.2.14

(עד השנה הרביעית בלבד) ,פטור מתשלום עבור סדנת התמחות (סטאז').
.2.15

בוגר מכללה אשר סיים את לימודיו לתואר ראשון (לאחר  4שנים) ולתעודת הוראה (לרבות
בוגר תכנית המצוינים שלא המשיך ישירות להתמחות) ,המשתתף בסדנת התמחות
(סטאז') ,נדרש לשלם עבור סדנת ההתמחות ( ₪ 1,194המחיר יעודכן בהתאם
להנחיות משרד החינוך) .בוגר מכללה המבצע הפסקה של למעלה משנה בין סיום
לימודיו לבין ביצוע סדנת ההתמחות ,יחויב בנוסף לעלות הסדנה בדמי רישום .

.2.16

סטודנט בשנה ד' ,המשתלב בסדנת ההתמחות שלא במוסד האם שבו הוא מוכשר
להוראה ,נדרש לשלם עבור סדנת התמחות (סטאז') ( ₪ 1,194המחיר יעודכן בהתאם
להנחיות משרד החינוך) וכן דמי רישום.

.2.17

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נלווים .לפירוט תשלומים נלווים ראה סעיף .6

תעודות נוספות
.2.18

סטודנט הלומד במקביל ליותר מתעודה אחת יחויב בתוספת שכר לימוד ,כלהלן:
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מסלול
מסלול הגן  +הרחבה לכיתות א-ב
מסלול לקידום נוער  +חוג נוסף  +תעודת
הוראה באנגלית
מסלול לחינוך בלתי פורמלי/קידום נוער +
חוג נוסף  +תעודת הוראה בבית הספר
העל-יסודי
מסלול לחינוך בלתי פורמלי/קידום נוער +
חוג נוסף  +תעודת הוראה בבית הספר
העל-יסודי
מסלול לחינוך בלתי פורמלי/קידום נוער +
חוג נוסף  +תעודת הוראה בחינוך המיוחד

סכום לתשלום
 50%משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד",
התשלום מבוצע בהתאם למשך לימודי ההרחבה
(ללומדים עד השנה הרביעית בלבד).
 75%משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד",
התשלום מבוצע על פני שנתיים ( 25%בשנה ד'
ו 50%-בשנה ה').
 50%משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד",
התשלום מבוצע בהתאם למשך לימודי ההרחבה
(ללומדים עד השנה הרביעית בלבד)
 75%משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד",
התשלום מבוצע על פני שנתיים ( 25%בשנה ד'
ו 50%-בשנה ה').
 100%משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד",
התשלום מבוצע על פני שנתיים ( 25%בשנה ד'
ו 75% -בשנה ה').
 25%משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד"
התשלום מבוצע בהתאם למשך לימודי ההרחבה
(ללומדים עד השנה הרביעית בלבד).

למתחילים בשנה"ל תשע"ח למסלול מורים
לחינוך מיוחד  +תעודת הוראה יסודי/על-
יסודי
למתחילים בשנה"ל תש"ף למסלול מורים
יפורסם בהמשך
לחינוך מיוחד  +תעודת הוראה גיל הרך
מלגות/הנחות
.2.19

מלגה/הנחה תינתן על מרכיבי שכר לימוד בלבד ולא תחול על תשלומים נוספים.
סטודנטים אשר יש להם יתרה לתשלום ,ראשית יבוצע קיזוז מיתרות שכר לימוד
לתשלום.

.2.20

סטודנט אשר לימודיו ממומנים באופן מלא על ידי גורמי חוץ אינו זכאי למלגה/הנחה.

.2.21

סטודנט המפסיק לימודיו במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבל מלגה/הנחה/הפחתה
בשכר לימוד ,תתבטל אותה מלגה/הנחה/הפחתה ,והסטודנט יחויב בהחזרתה.

.2.22

סטודנט שהיקף לימודיו ירד – המלגה/הנחה/הפחתה תותאם בהתאם להיקף הלימודים
החדש.

.2.23

כמפורט בסעיף  ,1.5.8לא יינתן כפל הנחות ו/או כפל מלגות.
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 .3עיקרי תקנון שכר הלימוד לסטודנטים בעלי תואר אקדמי הלומדים לתעודת הוראה
.3.1

בהתאם להנחיות משרד החינוך ,אקדמאי הלומד לתעודת הוראה ישלם שכר לימוד פר
ש"ש אך לא פחות מ 100%-שכר לימוד (גם אם הסטודנט חויב בתכנית האישית
ללמוד פחות מ 24-ש"ש) ,דהיינו  ₪ 14,042צמוד למדד יולי ( 2021המחיר יעודכן
בהתאם להנחיות הות"ת ומשרד האוצר).

.3.2

תשלום שכר הלימוד יבוצע בהתאם להיקף שעות הלימודים בפועל ובהתאם להיקף
הלימודים .סטודנט אשר היקף לימודיו מעבר ל 24-ש"ש יחויב מעבר ל 100%-שכ"ל
כמפורט בסעיף .3.3

.3.3

מעבר ל 24-ש"ש יחויב הסטודנט עבור כל שעה נוספת ובהתאם להיקף לימודיו בפועל על
פי עלות של  ₪ 585.09ל 1-ש"ש צמוד למדד חודש יולי ( 2021המחיר יעודכן בהתאם
להנחיות הות"ת ומשרד האוצר).

.3.4

סטודנט אקדמאי בעל תעודת הוראה המבצע הרחבת הסמכה יחויב בהתאם להיקף
לימודיו בפועל על פי  ₪ 585.09ל 1-ש"ש צמוד למדד חודש יולי ( 2021המחיר יעודכן
בהתאם להנחיות הות"ת ומשרד האוצר).

.3.5

סטודנט אקדמאי המשתלב בסדנת התמחות (סטאז') ,נדרש לשלם עבור הסדנה עלות
של ( ₪ 1,194המחיר יעודכן בהתאם להנחיות משרד החינוך).

.3.6

חישוב שכר לימוד לסטודנט אקדמאי הלומד מעבר ל 24-ש"ש או המבצע הרחבת הסמכה,
יבוצע על בסיס מערכת השעות .שיבושים מסוג כלשהו בהגשת המערכת על ידי
הסטודנט ,עלולים לגרום לחיוב שגוי בשכר לימוד .על הסטודנט להקפיד על עדכון
מערכת השעות (את מערכת השעות ניתן לראות בפורטל > מידע אישי > שיעורים).

.3.7

שינויים במערכת השעות ללא תשלום ניתן לבצע במשך שבועיים ראשונים ממועד
פתיחת סמסטר א' ולא יאוחר מיום  ,24.10.21או במשך שבועיים ראשונים ממועד
פתיחת סמסטר ב' ולא יאוחר מיום ( 10.3.21עבור קורסים של סמסטר ב' בלבד ולא
קורסים שנתיים) .בסמסטר קיץ ניתן יהיה לבטל את הקורסים עד שבועיים לפני מועד
פתיחת

הקורס

ולא

יאוחר

מיום

2.7.21

(בכפוף

לאמור

בסעיף

.)7

מעבר לתקופה זו ,סטודנט שלא ביטל את הרשמתו יחויב בגין הקורסים אליהם
הוא רשום ,גם אם לא נלמדו בפועל .מודגש כי ,קורסים שנתיים ניתן לבטל רק
במהלך השבועיים הראשונים ללימודים.
.3.8

ביטול קורס יבוצע על ידי הסטודנט בפנייה בכתב בלבד אל מנהל הסטודנטים.

.3.9

קבלת פטור מקורס וזיכוי בגובה שכר לימוד יתבצע במהלך שבועיים ראשונים של כל
סמסטר .שים לב :לא יתקבלו פטורים בסוף הסמסטר ו/או סוף השנה.
מודגש כי שכר הלימוד אשר משולם על ידי הסטודנט לתעודת ההוראה לא יפחת
מ 100%-כמפורט בסעיף .3.1
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.3.10

יש לציין כי שינויים במערכת לאחר מועדים אלו שיובילו להפחתת שעות לא יפחיתו את
שכר הלימוד .שינויים במערכת במועד כלשהו שיובילו לתוספת שעות ,יחייבו תוספת
בשכר לימוד.

.3.11

סטודנט אשר יבצע שינויים במערכת ולאחר מכן יבטל את לימודיו ,יחויב לפי טבלת ביטול
לימודים כמפורט בסעיפים .7.9-7.12

.3.12

כל שינוי במערכת השעות שלא נקלט במחשב אינו תקף ,והחיוב יהיה על פי הנתונים
במחשב.

.3.13

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נלווים .לפירוט תשלומים נלווים ראה סעיף .6

.3.14

הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעורי שכר הלימוד ,תנאי התשלום ומועדיו בכפוף
להנחיות משרד האוצר ,הות"ת ומשרד החינוך.

 .4עיקרי תקנון שכר לימוד לתואר שני  M.Ed.ולתואר מוסמך בהוראה )(M.Teach
.4.1

משך הלימודים התקני לתואר  M.Ed.ולתואר מוסמך בהוראה ( )M.Teachהוא שנתיים,
ולפיכך גובה שכר הלימוד לתכנית הוא .200%

.4.2

שכר הלימוד לתואר  M.Ed.ולתואר מוסמך בהוראה ( )M.Teachיעמוד בשנת הלימודים
תשפ"א על סך של  ₪ 14,042צמוד למדד יולי ( 2021המחיר יעודכן בהתאם להנחיות
הות"ת ומשרד האוצר).

.4.3

סטודנט שיפרוס את חובותיו האקדמיים מעבר למשך לימודים תקני ,יחויב פר שעה משכר
לימוד מלא ובתוספת  10%על עלות השעה.

.4.4

סטודנט הלומד ,בנוסף לתכנית לתואר שני ,קורסי אנגלית וסטטיסטיקה ,ישלם עבור
הקורסים סך של  ₪ 910לקורס של  1ש"ש.

.4.5

סטודנט המגיש את עבודת הגמר בתכניות לתואר השני לאחר  31.12הקרוב למועד סיום
לימודיו ,יחויב בתשלום נוסף של  10%משכר לימוד מלא.

.4.6

השלמות נוספות שיידרש סטודנט לבצע על מנת להתקבל ללימודי התואר (למעט קורסי
אנגלית וסטטיסטיקה) יחויבו על בסיס חיוב של  ₪ 877.63פר  1ש"ש (המחיר יעודכן
בהתאם להנחיות משרד החינוך).

.4.7

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נלווים ואגרות .לפירוט תשלומים נלווים ראה סעיף .6

.4.8

הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעורי שכר הלימוד ,תנאי התשלום ומועדיו בכפוף
להנחיות משרד האוצר ,הות''ת ומשרד החינוך.

לימודי  – M.Teachהנחיות ייחודיות לסטודנטים שהחלו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א
.4.9

סטודנט הלומד בתכנית ( M.Teachעל יסודי ו/או יסודי ו/או הוראת המקצוע) ונמנה עם
האוכלוסיות הזכאיות לפי הגדרות משרד החינוך ,זכאי להלוואה מותנית ממשרד
החינוך .התנאים והסכומים עשויים להשתנות בכפוף להנחיות משרד החינוך .יש
לציין כי המלגות אינן ניתנות לסטודנטים הלומדים חינוך לאמנות.
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.4.10

סטודנט בתכנית  M.Teachיקבל זיכוי של עד  8ש"ש בגין שעות השלמה נדרשות ,
במהלך לימודיו הסדירים (שנתיים).

.4.11

קבלת ההלוואה כמפורט בסעיף  4.9מותנית בעמידה מלאה בדרישות התכנית,
בלימודים בהיקף שלא יפחת מ 15-ש"ש לשנה ובאישור משרד החינוך.

.4.12

סטודנט הרוצה לדחות את תשלום שכר הלימוד עד לקבלת ההלוואה המותנית ,יפנה
למדור שכר לימוד (יש לציין כי שכר הלימוד צמוד למדד יולי  2021גם אם התשלום
נדחה) .יש לציין כי תשלום שכר הלימוד יבוצע לא יאוחר מחודש יוני .2021
על הסטודנט להשלים את מלוא תשלום שכר הלימוד גם אם ההלוואה
המותנית לא התקבלה עד לסיום שנת הלימודים.

לימודי  M.A.A.Tתואר שני טיפול באמצעות אמנות חזותית
.4.13

משך הלימודים התקני לתואר  M.A.A.T.הוא שנתיים ,ובשנה השלישית מתקיימת
הכשרה מעשית.

.4.14

שכר הלימוד לתואר  M.A.A.Tלשנת לימודים אחת למשך שנתיים יעמוד בשנת
הלימודים תשפ"א על סך של  ₪ 14,042צמוד למדד יולי .2021
שכר לימוד של פרקטיקום בשנה ג' יעמוד בשנת הלימודים תשפ"א על סך של ₪ 10,000

.4.15

צמוד למדד יולי ( 2021המחיר יעודכן בהתאם להנחיות הות"ת ומשרד האוצר).
.4.16

סטודנט הלומד ,בנוסף לתכנית לתואר שני ,קורסי אנגלית וסטטיסטיקה ,ישלם עבור
הקורסים סך של  ₪ 910לקורס של  1ש"ש.

.4.17

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נלווים .לפירוט תשלומים נלווים ראה סעיף .6

.4.18

הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעורי שכר הלימוד ,תנאי התשלום ומועדיו בכפוף
להנחיות משרד האוצר ,הות''ת ומשרד החינוך.
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 .5תכניות תעודה

שם
הפקולטה

הפקולטה
לאמנויות
המדרשה

שכר

גובה

לימוד

מקדמת

(לשנה)

שכ"ל

מדריך אמנות מוסמך

שנתיים

14,200

1,300

410

מדריך אמנות בכיר

שנה

14,200

1,300

410

600

מדריך – תכנית חלקית

 4שנים

7,200

1,300

410

600

לימודי תעודה באמנות

 4שנים

16,300

1,300

410

600

לימודי תעודה בקולנוע

 4שנים

20,290

1,300

410

600

תכנית אישית (לפחות  11ש"ש)

פר ש"ש

1,030

1,300

410

600

חוגים (מדריכי אמנות)

פר ש"ש

1,030

1,300

205

600

שם התכנית

משך
התכנית

מכינת אמנות ( 3נ"ז)

3,840

מכינה שנתית בפסיכולוגיה ( 2נ"ז)

2,560

מכינה סמטריאלית בפסיכולוגיה

1,280

(נ"ז)

גננות פרטיות

קשת

שנה

תשלום
מלא

דמי רישום

אגרות

(חד-פעמי)

(לשנה)

600

תלמידים
410

חיצוניים
משלמים

15,500

1,300

205

600

תרגום

שנה

12,200

1,300

205

600

התמחות במדידה הערכה חינוכית

שנה

7,700

1,300

205

600

הוראה מותאמת א

שנה

7,400

1,300

205

600

הוראה מותאמת ב

שנה

2,100

1,300

205

600

פרקטיקום

שנה

14,042

1,300

410

600

טיוטרס

שנה

6,700

1,300

205

600

2,000

1,300

0

210

מייקרס

וחצי

חצי
שנה
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 .6תשלומים הנוספים לשכר הלימוד (ב)₪-
.6.1

.6.2

שירותי ספרייה ,מחשוב ,שמירה ,רווחת הסטודנט (*)
סימסטר א
סימסטר ב
דמי רווחה (אגודת הסטודנטים)
תשלום חובה לאגודה הארצית
תשלום הדפסת קבלות חוזרת
קורסי לימוד לרמת פטור באנגלית .בלשון עברית ולשון ערבית לסטודנטים
אשר החלו ללמוד בשנה"ל תשע"ט ומטה:
• סטודנט ל - B.Ed.-במסגרת  4שנות הלימודים הראשונות זכאי ללימודים
בהיקף של  2ש"ש (רמות פטור).
•

עלות לקורס לרמת מתקדמים א' ולרמת מתקדמים ב'

•

עלות לקורס ברמות בסיסי וטרום בסיסי(א' וב')

210
210
180
10
10

פטור
1,850
2,900

.6.3

קורסי לימוד לרמת פטור בלשון עברית ולשון ערבית לסטודנטים :
• סטודנט ל - B.Ed.-במסגרת  4שנות הלימודים הראשונות ,ללימודים לקורס
ברמת הפטור.
• עלות לקורס רמת א' ,ב' וג'
עלות קורס חוזר בלימודים באנגלית ולשון עברית ולשון ערבית ,בהינתן
שהסטודנט שילם בגין הקורס הקודם.
לימודי אנגלית לפטור לסטודנטים חיצוניים:
שכר לימוד – חיוב פר ש"ש
דמי רישום חד פעמיים
אגרות מכללה כמפורט בסעיף 6.1
קורס חוזר – חיוב פר ש"ש ()50%
קורס חוזר – תשלום פר ש"ש לסטודנטים אשר נדרשים לחזור על קורס.

.6.7

מטרת לימודים :שומע חופשי (לא ניתן לגשת לבחינה ולקבל ציון) ,חיוב פר ש"ש
תשלומים נלווים ואגרות מכללה בהתאם למפורט בסעיף 6
מטרת לימודים :גיליון ציונים (ניתן לגשת לבחינה ולקבל ציון) ,חיוב פר ש"ש
תשלומים נלווים ואגרות מכללה בהתאם למפורט בסעיף 6
מועד מיוחד לבחינה

50

.6.10

פיצוי בגרות – תשלום פר ש"ש לסטודנטים הנדרשים

400

.6.11

דמי שימוש שנתיים בציוד במדרשה

400

.6.12

מנוי שנתי למוזאון ל אומנות בתל-אביב לסטודנטים במדרשה -פקולטה לאומנויות

140

.6.13

קורס עזרה ראשונה – לכל התארים והתכניות (למעט לסטודנט  B.Ed.במהלך
 4שנות הלימוד הראשונות)
בפעילות לימודית מחוץ למוסד (סיורים ,קמפוסים ,סמינרים) למעלה מיום אחד
ברציפות ,עבור הוצאות לינה וכלכלה ליום.
ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים – הקורסים מתקיימים במופ"ת ,ושכר הלימוד
ישולם על ידי הסטודנט ישירות למפעילי הקורס.
בדיקת עבודה שהוגשה באיחור לאחר אישור המזכירות האקדמית ל 1-ש"ש

400

.6.17

ייעוץ פסיכולוגי – תעריף לפגישה

60

.6.18

מרכז תמיכה (סכום שנתי)

150

.6.4
.6.5

.6.6

.6.8
.6.9

.6.14
.6.15
.6.16

פטור
1,850
400
1,050
410
525
400
585.83
877.63

287
265
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.6.19

תמיכה בעיבודים סטטיסטיים (תואר שני)

80

.6.20

אקדמאים  -מבחן פטור בלשון

410

.6.21

קורס יע"ל

.6.22

תשלום למעונות ודמי חניה  -ישולמו ישירות על ידי הסטודנט למפעילים

1,528

(*) סטודנט רשאי לוותר בתוך שבועיים מיום תחילת הלימודים על תשלום דמי רווחה בסך
 .₪ 180לשם כך יש לגשת לאגודת הסטודנטים ולחתום על טופס ויתור .יש לציין כי סטודנט
שיבקש שלא לשלם דמי רווחה ,לא יוכל ליהנות מהשירותים וההטבות הנובעים מהם.
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 .7הפסקת לימודים או ביטול הרשמה
.7.1

הודעה על ביטול או הפסקת לימודים תישלח בכתב ,במייל ,בדואר רשום ,או תימסר
במסירה אישית בכתב למזכירות התכנית/מסלול/קורס שבו הסטודנט לומד (הודעה
לכל גורם אחר אינה קבילה) .לא תתקבל הודעה טלפונית.
במשלוח בדואר ,תאריך חותמת הדואר של יום המשלוח הוא התאריך הקובע.
אי-רישום לקורסים לא ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.

.7.2

דמי ההרשמה ששולמו ע"י הסטודנט לא יוחזרו במקרה של ביטול לימודים מסיבה כלשהי.

.7.3

החזר שכר לימוד יבוצע בתוך  30יום מתאריך קבלת ההודעה ,ויישלח בדואר רשום לפי
הכתובת הרשומה במדור שכר לימוד במאגר המידע.

.7.4

כל ההחזרים המגיעים ישולמו צמודים למדד מיום התשלום ועד ליום הפסקת הלימודים.
הערה :סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודים ייחשב כסטודנט פעיל
ויחויב בשכר לימוד מלא ,גם אם לא יופיע ללימודים.

.7.5

סטודנט לתואר  B.Edהמבטל את לימודיו במהלך שנת הלימודים הראשונה ,יחויב בשכר
לימוד מלא (ללא הפחתת "וינוגרד" ,לרבות החזר עבור מלגות/הנחות שקיבל במהלך
שנת הלימודים).

.7.6

כל סטודנט המבטל את לימודיו יחויב לפי טבלת נוהל ביטול לימודים ,וזאת ללא הפחתת
מלגות/הנחות.

.7.7

סטודנט המבקש לחזור ללימודיו עד שנתיים לאחר הפסקת לימודים ,יידרש לחדש את
הרשמתו במכללה ולשלם את דמי הרישום.

.7.8

בסמסטר/קורסי קיץ ניתן לבטל רישום לקורסים עד שבועיים טרם מועד פתיחת הקורס.

.7.9

להלן טבלת החזרים למקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לסטודנט המשלם
שכר לימוד גלובלי:
מועד

מהות הביטול

שיעור החיוב בשכר לימוד
(מתוך שכר הלימוד השנתי)

עד 25.09.21

מסיבה כלשהי

פטור

26.09.21-16.10.21

מסיבה כלשהי

₪ 500

17.10.21-13.11.21

מסיבה כלשהי

 25%ולא יפחת מ 1,000-ש"ח

14.11.21-11.12.21

מסיבה כלשהי

37.5%

12.12.21-15.01.22

מסיבה כלשהי

50%

16.01.22-19.02.22

מסיבה כלשהי

62.5%

20.02.22-26.03.22

מסיבה כלשהי

75%

27.03.22-30.04.22

מסיבה כלשהי

87.5%

החל מ01.05.21-

מסיבה כלשהי

100%
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להלן טבלת החזרים למקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לסטודנט המחויב

.7.10

לפי ש"ש המבטל את לימודיו במהלך סמסטר א':
מועד

מהות הביטול

שיעור החיוב בשכר לימוד

עד 25.09.21
26.09.21-16.10.21
17.10.21-13.11.21

מסיבה כלשהי
מסיבה כלשהי
מסיבה כלשהי

פטור
₪ 500
 25%ולא יפחת מ 1,000-ש"ח

14.11.21-15.12.21

מסיבה כלשהי

50%

06.12.21-26.12.21
החל מ27.12.21-

מסיבה כלשהי
מסיבה כלשהי

75%
100%

מובהר כי לאחר תום סמסטר א' ,טבלת הביטולים הרלוונטית לאוכלוסייה המפורטת
בסעיף זה (  )7.10לצורך קביעת שיעור החיוב בשכר לימוד ,הינה לפי הטבלה בסעיף .7.9
.7.11

להלן טבלת החזרים למקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לסטודנט המחויב לפי
ש"ש ונרשם ללימודים בסמסטר ב':

7.12

מועד

מהות הביטול

עד 20.02.22

מסיבה כלשהי

שיעור החיוב בשכר לימוד
(מתוך שכר הלימוד השנתי)
פטור

21.02.22-06.03.22

מסיבה כלשהי

₪ 500

07.03.22-27.03.22

מסיבה כלשהי

 25%ולא יפחת מ 1,000-ש"ח

28.03.22-24.02.22

מסיבה כלשהי

50%

25.04.22-10.05.22

מסיבה כלשהי

75%

החל מ11.5.22-

מסיבה כלשהי

100%

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לסטודנט אשר מחויב לפי ש"ש בתקופה

שבין סוף סמסטר א' לתחילת סמסטר ב',בין התאריכים  27.12.2021ועד 13.2.2022
הסטודנט ישלם  100%עבור סמסטר א' ופטור מתשלום נוסף בגין סמסטר ב' .החל מיום
 14.2.2021התשלום לסטודנט המבקש לבטל יהיה בהתאם למפורט בסעיפים  4.6ו.4.7-
.7.12

להלן טבלת החזרים למקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים בקורסי קיץ באנגלית:
מועד
עד שבועיים טרם
פתיחת הקורס
שבועיים טרם פתיחת
הקורס ועד יום
הפתיחה
ביטול הקורס מתחילתו
עד סוף השבוע השני
לאחר תחילתו
ביטול הקורס החל
מהשבוע השלישי

מהות הביטול
מסיבה כלשהי

שיעור החיוב בשכר לימוד
פטור

מסיבה כלשהי

 25%שכר לימוד

מסיבה כלשהי

 50%שכר לימוד

מסיבה כלשהי

תשלום מלא
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 .8עדכון פרטים
.8.1

חובתו של כל סטודנט להודיע במזכירות תלמידים על שינויים שחלו או יחולו בפרטיו
האישיים ,כולל כתובת ,שינוי מסלול לימודים ,מצב משפחתי וכו'.

.8.2

יש לציין כי מדור שכר לימוד אינו אחראי על הודעות שלא יגיעו לבית הסטודנט או לכל
שיבוש אחר שייגרם עקב אי-עדכון פרטיו של הסטודנט בזמן.

 .9ביטוח לאומי
.9.1

ביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי
כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.

.9.2

דמי הביטוח לשנת תשע"ח ייגבו מהסטודנט באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו לכתובתו
בדואר ,על ידי המוסד לביטוח לאומי.

.9.3

סטודנט שעובד בתקופת לימודיו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
המופיעים בפנקס התשלומים ,וזאת בעבור כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי
ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות .לשם קבלת הפטור יחזיר הסטודנט למוסד לביטוח
לאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידי מעסיקו.

 .10מימון שכר לימוד על ידי גורמי חוץ
.10.1

התקשרות הסטודנט למכללה היא על בסיס אישי ,ובכל מקרה הסטודנט אחראי אישית
לתשלום שכר הלימוד ,גם אם מוסד חיצוני משלם בעבורו .עם זאת ,על סמך הסכמים
עם גורמים שונים ,מוכנה המכללה לקבל התחייבות לתשלום מאותם גורמים.

.10.2

סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן על ידי גורמי חוץ ,יפנה באופן אישי למדור שכר לימוד
וימציא כתב התחייבות מפורש מן הגוף המממן ,המעיד על טיפולו בו .סטודנט זה
פטור מהפקדת ההרשאה לחיוב חשבון בבנק.

.10.3

סטודנט שלא יוכל להמציא מכתב התחייבות ,דינו כדין סטודנט רגיל.

.10.4

צה"ל ,משרד הביטחון ,מנהל הסטודנטים ,קרנות ההשתלמות וגופים נוספים ,אינם
משלמים עבור הסטודנט שבטיפולם תשלומים נלווים ,כגון דמי רישום ,ביטוח
תאונות אישיות ,דמי חברות באגודת הסטודנטים ותשלומים אחרים שאינם שכר
לימוד ישיר .על הסטודנט לדאוג אישית להסדיר תשלומים אלו.

הסדר מימון באמצעות קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט) המציעה מגוון מסלולי מימון
לתשלום שכר הלימוד השנתי בפריסת תשלומים ארוכת טווח ,נוחה וכדאית.
לבירור המסלולים ניתן לפנות לקרן שכ"ל בטלפון  03-9635856ו/או באתר הקרן בכתובת:
www.sachal.co.il
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