
 לימוד שכר
 לימוד שכר חיוב .1

 

שכר לימוד בעבור לימודיו לתואר ראשון. תיתכן  300%-כל סטודנט חייב לשלם לא פחות מ.  1.1

 הפחתה בהתאם להחלטת יחידת הסטאטוס ובהתאם לטבלת הפטור המפורטת בפרק זה.

 

שכר הלימוד, שנקבע לפי ועדת "מלץ", יחושב לפי מחיר שעת לימוד שנתית אחת. מחיר שעה    1.2

נקבע  לפי תכנית הלימודים הנורמטיבית במסלול שאליו התקבל הסטודנט, ובו סיים את 

 לימודיו לתואר.

 

שכר . 2018יוני צמוד למדד ₪,  13,794, הוא טשכר הלימוד הבסיסי המלא לשנת הלימודים תשע"  1.3

. על פי הוראות המועצה להשכלה גבוהה, 2018יוני  צמוד למדד₪  10,207הלימוד המופחת הוא 

הסטודנטים הזכאים להפחתת שכר הלימוד הם אלה אשר השלימו בהצלחה ונרשמו לזכותם 

 .נקודות זכות אקדמיות  18

 

עבור קורסי אנגלית, שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלומים נלווים ואינו כולל תשלומים    1.4

 קורסי מכינה וקורסי קיץ, והתעריפים עבור קורסים אלו ייקבעו על ידי הנהלת המכללה. 

 

 .2018צמוד למדד יוני ₪  ,  13.794שכר לימוד לתואר שני לשנת הלימודים  תשע"ט הוא     1.5

 

תעריף שכר לימוד לתלמיד במעמד "שומע חופשי" : תלמידים במעמד "שומע חופשי "   ישלמו   1.6

ש"ש יקבע בתחילת כל שנת לימודים . החזרת שכ"ל  1שכ"ל לפי שעות לימוד בפועל . שכ"ל עבור 

 .10בגין ביטול לימודים לפי סעיף 

ון מלא או חלקי במסגרת הסכמי סטודנטים אזרחי חו"ל, או סטודנטים ישראלים המקבלים מימ   1.7

שכר בין עובדים לבין מעבידים, או  במסגרת אחרת  של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר, 

 מגובה שכר הלימוד.  25%-ישלמו שכר לימוד הגבוה ב

 

נוספים, אם הוא לומד  10%סטודנט הלומד פחות מחצי תוכנית, לא ישלם תוספת תקורה של    1.8

שכר לימוד, אשר נובעות מהקורסים הבאים: הבעה  50%-ות את היקף תוכניתו לשעות המשלימ

 עברית וקורסי אנגלית.

 

קורסים שאותם לומד הסטודנט במסגרת דרישת קדם כדי לסיים את דרישות החוג שלו, לא    1.9

 יוכלו לשמש כקורסים עודפים לצורך קבלת גמול השתלמות.

 

לימודים בשנת הלימודים שהגיש בה עבודה באיחור או בחינה במועד  סטודנט שלא ערך תוכנית   1.1

 משכר לימוד המלא.  10% -מיוחד או מועד ג', יחויב ב

 

סטודנט יוכל לקבל תואר, תעודה או אישור כלשהו מהמכללה רק לאחר תשלום כל חובות שכר    1.11

 הלימוד.

 



הלימודים יימנע מסיבות של שביתה,  המכללה לא תחזיר לסטודנט שכר לימוד במקרה שקיום  1.12

 השבתה או כל סיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.

 

פי הנחיות ות"ת במועצה -הערה לתשומת לב: גובה שכר הלימוד הסופי לשנת הלימודים ייקבע על

 להשכלה גבוהה, בהתאם להחלטות הממשלה.

 

 באנגלית קורסים .2
 

הקורסים לפטור באנגלית ברמה שמתחת ל"מתקדמים שכר הלימוד האקדמי אינו כולל תשלום עבור 

 ". התעריפים הם בהתאם להנחיות ועדת "מלץ".2

 

  לימוד שכר 300%-ל מעבר תשלומים .3
 

מתוכנית הלימודים המלאה בתחום לימודיו, ישלם שכר לימוד  50%-סטודנט הלומד פחות מ   3.1

שכר הלימוד המלא, מ 10%יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה בשיעור של 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 שמהווה כיסוי בגין ההוצאות הקבועות הנוספות הקשורות בלימודיו החלקיים.                    

סטודנט הפורש את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו,     3.2

ות היחסית של לימודיו לכל שנת משכר הלימוד המלא, מעבר לחלקי 10%ישלם תוספת בשיעור 

 לימוד נוספת. 

 

 לאקדמאים סוציאלית לעבודה הסבה תכנית .4
 

על אף האמור לעיל, סטודנט אשר לומד במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית בתוכנית הסבת    4.1

 בעבור לימודיו.  200%אקדמאים, ישלם שכר לימוד בגובה של לפחות 

 

מובהר בזאת, כי ככל שלסטודנט יהיו השלמות מעבר לתוכנית הלימודים, יחויב הסטודנט בנפרד     4.2

 בגין ההשלמות הנ"ל, בהתאם לתעריף הנהוג בבית הספר לעבודה סוציאלית.

 

ככל שלימודי הסטודנט יימשכו מעבר לתקופה של שנתיים, יחויב הסטודנט נוסף לאמור לעיל,    4.3

בהתאם לתשלומים אותם משלם כל סטודנט אשר פרש את לימודיו מעבר בתשלומים נוספים 

 לשלוש שנים, וזאת בהתאם להנחיות שכר הלימוד האמורות לעיל  ולהלן.

 סיעוד   .5        

, ישלם שכר לימוד בגובה של לפחות לתואר בסיעודעל אף האמור לעיל, סטודנט אשר לומד    5.1

 בעבור לימודיו.  400%

 שני. תואר 6

 .200%-שכר הלימוד לתואר שני לא יפחת מ   6.1

 וזאת שלו הלימודים בתוכנית הרשומות השעות לפי לימוד שכר ישלם שני לתואר סטודנט 6.2

  .החוג דרישת פי על ,לתוכנית הנורמטיבית יחסית

 אחת מכל המלא הלימוד משכר  50% הינו  מקרה בכל השנתי הלימוד שכר מינימום 6.3

 לימוד שכר % 200 של תשלום הסטודנט השלים לא עוד כל , השנים הראשונות מארבע

 .לתואר



 .החלקיות מחושבת לכך ובהתאם ,לימוד שכר 100% מהווה השנתית הנורמטיבית התוכנית 6.4

 

משכר הלימוד במשך שנתיים, וטרם סיים את   200% סטודנט לתואר שני אשר סיים לשלם 6.5

 5%ת יחסית לחלקיות לימודיו, לפי חובות השמיעה שלו, ישלם בשנתו השלישית או הרביעי

 משכר הלימוד המלא. 10%משכר הלימוד המלא לכל שעה שנתית , אך לא פחות מ 

 

 הגשת או גמר בחינת לו ונותרה ,שלו השמיעה חובות את סיים אשר שני לתואר סטודנט 6.6

הלימוד,  שכר 200%שילם   ואשר ,התואר לסיום אחרת מטלה כל או/ו פרויקט גמר/עבודה

 .לתואר חובותיו כל גמר עד ,מחדש שנה כל המלא הלימוד משכר 10  %ישלם

 

 .לימודים הפסקת לאחר שחזר סטודנט על גם חל זה כלל 6.7

 

 שני לתואר לימודיו סמך על השנייה הלימודים לשנת מתקבל אשר שני לתואר סטודנט 6.8
 שכר לימוד. 100%במוסד אחר, ישלם מינימום 

 

 הלימוד לשכר תוספת ישלם , שני תואר ללימודי במקביל השלמות קורסי הלומד סטודנט 6.9

 .הזהה לגובה שכר לימוד המלא של התואר הראשון עתיפי התעריף השעל  , הרשום
 

כללי ונהלי שכר הלימוד של התואר הראשון ביחס לתשלום דמי רישום , מקדמה, דמי שמירה 
לימוד בגין הפסקת  ואבטחה ,דמי רווחה ושירותים, מועדי תשלום ותנאים להחזרת שכר

 לימודים יחולו על הסטודנטים לתואר שני.
 

 

 נלווים תשלומים.        7
 

 )התעריף נקבע בתיאום עם אגודת הסטודנטים(.₪   350ע"ס  דמי שמירה ואבטחה 7.1

)התעריף נקבע בתאום עם אגודת הסטודנטים(. ₪  350דמי רווחה ושירותים ע"ס  7.2

שרותי הרווחה כוללים: סריקת מבחנים, שיעורי עזר ותגבור מסובסדים, בנק בחינות, 

ביטוח תאונות אישיות, יעוץ פסיכולוגי מסובסד, שירות שליחת מסרונים, חברות 

 באגודת הסטודנטים וסקרי רמת הוראה. 

 ש"ח 10לארגון הסטודנטים הארצי תשלום  7.3

 15-כל סטודנט אשר אינו חפץ להיות באגודת הסטודנטים, יודיע על כך עד יום ה 7.4

 בנובמבר, ולא יאוחר מכך. את ההודעה יש למסור למדור שכר לימוד.

 על פי פרסומי הנהלת המכללה. –קנסות  7.5

 אישורים נוספים מעבר להנחיות ועדת "מלץ", לפי בקשת הסטודנט.  7.6

 

.  2.5%סטודנט רשאי לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש. סטודנט שיעשה כן, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 

 31)בסמסטר  אביב  עד לתאריך ,  2018בר בספטמ 15-עד לתאריך התשלום מראש ייחשב תשלום ששולם 

 שכ"ל. 100%-בתנאי שיערוך תוכנית לימודים מלאה ויחויב   ב(  2019לינואר 

 

 

 התשלום  מועדי .8
 

 עד מועד עריכת תוכנית הלימודים. - 1תשלום 

 תשלומים שווים שייגבו בהוראת קבע לפי פירוט במועדים הבאים:  6  נוסף לכך



 .2018 בנובמבר 15-ב - 2תשלום 

 .2018 בדצמבר 15-ב  - 3תשלום 

 .2019בינואר  15 -ב -4תשלום 

  .2019 בפברואר 15-ב  - 5תשלום 

 .2019במרץ  15-ב  - 6תשלום 

 . 2019 באפריל 15-ב  -7תשלום 

 

 הלימוד שכר ממינימום זיכוי .9
 

סטודנט,  שהוועדה לקביעת מעמד העניקה לו פטור מלימודים על סמך קורסים במוסדות אחרים להשכלה 

סטודנט שיקבל פטור . גבוהה, יקבל פטור מלא באחוזי שכר הלימוד על פי מקצועות ההתמחות שלו

מלימודים על סמך קורסי קיץ )למעט הבעה עברית ואנגלית( יקבל זיכוי לפי תעריף  שעה במקצועות 

 ההתמחות שלו.

פטור מקורסים שסטודנט יקבל על סמך לימודים במוסדות אחרים, יזכה את הסטודנט בהפחתה מתשלום 

 מינימום שכ"ל כדלהלן:

 

 ל זיכוי.שעות שנתיות לא יתקבל כ 8.9בהיקף לימודים עד   9.1

 

משכר הלימוד  25%שעות שנתיות יקבל הסטודנט זיכוי של   14.9 – 9בהיקף לימודים של     9.2

 השנתי המלא.

 

משכר הלימוד השנתי  50%שעות שנתיות ומעלה יקבל הסטודנט זיכוי של  15בהיקף לימודים של   9.3

 המלא.

 

את כל הנדרש על פי תקנות שכר הזיכוי יינתן רק במקרים שהסטודנט שילם במשך שנות לימודיו 

 הלימוד, ושכר הלימוד המצטבר לא הגיע לכדי מכסת מינימום שכר לימוד.

 

 לימודים הפסקת בגין לימוד שכר להחזרת תנאים .10
 

 מועמדים שלא ערכו תכניות לימודים  10.1

 שלפני פתיחת אותה שנת לימודים,  15.8שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום  מועמד 

  ולא ערך תוכנית לימודים, יקבל את מלוא המקדמה ששילם (  1.1) בסמסטר אביב  עד ליום

 ₪.  2,500על חשבון שכר הלימוד, בסך 

 שלפני פתיחת אותה שנת לימודים, 15.9שיודיע על ביטול הרשמתו עד ליום   מועמד 

המקדמה ולא ערך תוכנית לימודים, יקבל מחצית מגובה  ( 1.2בסמסטר אביב  עד ליום )

 ₪. 1,250ששילם על חשבון שכר הלימוד, בסך 

 שלפני פתיחת אותה שנת לימודים, ולא ערך  15.9שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר  מועמד

 ₪. 2,500תוכנית לימודים, יחויב במלוא המקדמה ששילם על חשבון שכר הלימוד, בסך 

 

 מועמדים וסטודנטים שערכו תכנית לימודים  10.2

 



  שלפני פתיחת אותה  15.8תכנית לימודים, ויודיע על הפסקת לימודיו עד ליום מועמד שערך

, יקבל את מלוא המקדמה ששילם על חשבון שכר (1.1) בסמסטר אביב  עד שנת לימודים

 ₪. 2,500הלימוד, בסך 

  שלפני פתיחת אותה  15.9מועמד שערך תכנית לימודים, ויודיע על הפסקת לימודיו עד ליום

, יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם על חשבון ( 1.2) בסמסטר אביב  עד  שנת לימודים

 ₪. 1,250שכר הלימוד, בסך 

  סטודנט או מועמד, שיודיע על הפסקת לימודיו עד שבוע מיום פתיחת שנת הלימודים, יחויב

 ₪. 2,500בסך במלוא תשלום המקדמה, 

 יום מיום פתיחת  30מודיו עד סטודנט או מועמד, שערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לי

משכר הלימוד המלא שחויב בו ובתוספת התשלומים הנלווים  25%-שנת הלימודים יחויב ב

 . מבניהםלפי הגבוה  -או במלוא התשלום הראשון 

  יום מיום פתיחת  60סטודנט או מועמד, שערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד

ר הלימוד המלא שחויב בו ובתוספת התשלומים הנלווים, משכ 40%-שנת הלימודים יחויב ב

 . מבניהםאו במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה 

  בינואר  31סטודנט או מועמד שערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד ליום

משכר הלימוד המלא  60%-, יחויב ב( 16למאי  31)בסמסטר אביב  עד  באותה שנת לימודים

 .מבניהםלפי הגבוה  -ובתוספת התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון שחויב בו 

  במרץ באותה  15סטודנט או מועמד שערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד

משכר הלימוד המלא שחויב  80% -, יחויב בביולי ( 15) בסמסטר אביב  עד    שנת לימודים

 . מבניהםלפי הגבוה  -מלוא התשלום הראשון בו ובתוספת התשלומים הנלווים או ב

  במרץ 15סטודנט או מועמד שערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו לאחר 

יחויב במלוא שכר הלימוד שחויב בו בתוספת התשלומים  ביולי ( , 15בסמסטר אביב  לאחר )

 הנלווים, בין אם למד ובין אם לא למד.

 

 הודעה על ביטול מועמדות ו / או הפסקת לימודים        10.3   

 

 בכתב בלבד.הודעה על ביטול מועמדות או על הפסקת לימודים תתקבל 

תלמיד שנרשם למכללה המועד הקובע על פי הנוהל דלעיל הינו מועד קבלת ההודעה במכללה בלבד. 

הודעה על הפסקת לימודים תופנה ומעוניין להפסיק את לימודיו, יודיע למכללה על כוונתו בכתב. ה

. לא תתקבלנה כל הודעות בעל פה בדבר הפסקת לימודים והודעות מזכירות החוג שבו למד הסטודנטל

 כאלה לא תחייבנה את המכללה. 

המכללה לא תתחשב בטענות סטודנטים ביחס להודעות שנשלחו בדואר אך לא הגיעו למכללה. אשר על כן, 

או על הפסקת לימודים יש להמציא למכללה באופן אישי או באמצעות דואר הודעות על ביטול מועמדות 

 רשום )יש לשמור עותק  ואישור משלוח(.

סטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו ולא קיבל בדואר חוזר אישור על קבלת הודעתו בתוך שבועיים מיום 

יתחיל חודש לאחר תחילת שנת . הדיון בבקשות להחזרת התשלומים למזכירות החוגיפנה שנית פנייתו, 

 הלימודים, והפונים יקבלו תשובה בכתב באמצעות הדואר.

  סטודנט שלימודיו הופסקו על ידי המכללה, יחויב בתשלום שכר הלימוד עד ליום  הפסקת

 לימודיו.

 



, בהתאם להנחיות סטודנטים אשר ביטלו לימודיהם, אינם זכאים להפחתת שכר לימוד

 וועדת "וינגורד".

 

 


