נספח  | 3תקנון שכר לימוד לשנת הלימודים תש"ף

אוגדן זה מאגד בתוכו את נוהלי גביית שכר הלימוד בכל תכניות הלימוד – המתוקצבות ושאינן מתוקצבות.
האוגדן כולל את כל המידע הנחוץ לכם ,בעלי התפקידים ,לעבודתכם ,והוא מעודכן מדי שנה ,בהתאם לשינויים ולתקנות החדשות ,ומאושר על ידי
הנהלת המכללה.
לתשומת ליבכם!
בעקבות המעבר לתקצוב ות"ת ,בשנה"ל תש"ף חל שינוי בגובה שכ"ל לסטודנטים הגוררים לימודים מעבר לזמן התקני (ראה עמ' .)63

בברכה,
מדור שכר לימוד

מנהל סטודנטים

החלטות כלליות
מקדמה והפסקת לימודים שונה בלימודי משחק-אושר  ₪ 3000מקדמה
אין מערכת ללא הסדר תשלום ומקדמה-מאושר החל משנת תש"ף

* מטעמי נוחות הטקסט מנוסח בלשון זכר ,אך הוא פונה לשני המינים

 .1סטודנטים סדירים לתואר B.Ed .
תוכנית מלאה ארבע
שנתית

שכר לימוד מלא ( )100%עבור כל אחת מארבע שנות הלימוד ,לפי שכר הלימוד שייקבע בכל אחת משנות הלימוד
ובסה”כ  400%שכר לימוד .בכל מקרה מחיר מינימלי לתואר הוא  400%שכר לימוד.

חזרה על קורס במהלך
ארבע שנים

המחיר ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש .יחל על סטודנטים שהחלו ללמוד בשנת תש"ף
ואילך בלבד .בשנת תש"ף ייגבו  50%מהסכום ,בשנת תשפ"א ייגבו  75%מהסכום ,משנת תשפ"ב ואילך ייגבו 100%
מהסכום.

השלמת חובות לימודים
לאחר הפסקת לימודים

גרירת לימודים יותר
מארבע שנים

דמי חידוש רישום (לפי דמי הרישום הנהוגים) והשלמה ל 400%-שכר לימוד אם לא חרג מטווח של ארבע שנות לימוד
כולל.

המחיר ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש ,בתוספת תקורה של ( ₪ 1,000התקורה תחל
מהשנה השנייה לגרירה) ועד לתקרה של  50%משכ”ל שנתי בעבור כל שנה נוספת .בשנת תש"ף ייגבו  50%מסכום
התקורה.
שכר לימוד מלא ( )100%עבור כל אחת משלוש שנות הלימוד ( 300%בסך הכול) ,ותמורתו תתקבל מלגה מלאה.

תוכנית מצטייני משה"ח
(רג"ב)
בכל המחלקות לתואר
B.Ed .

מהשנה הרביעית ואילך המחיר ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש ,בתוספת תקורה של 1,000
( ₪התקורה תחל מהשנה השנייה לגרירה) ועד לתקרה של  50%משכ"ל שנתי בעבור כל שנה נוספת .בשנת תש"ף
ייגבו  50%מסכום התקורה .גרירת לימודים מאילוצי מכללה לא תחויב.

הצטרפות לתוכנית
מצטיינים (מכללה)

* משנת תשע"ו תקופת לימודיהם של מצטייני מכללה היא ארבע שנים ,בדומה לסטודנטים סדירים .בכל שנות
ההשתתפות בתוכנית המצטיינים (ב' ,ג' ו-ד') ,הסטודנטים חייבים בשכר לימוד מלא ( )400%וזכאים למלגה מטעם
המכללה בסך  ₪ 2,500בכל שנה.

המצטרף לתוכנית
המצטיינים בשנה ב'

תשלום עבור גרירת לימודים יותר מארבע שנים ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש ,בתוספת
תקורה של ( ₪ 1,000התקורה תחל מהשנה השנייה לגרירה) ועד לתקרה של  50%משכ"ל שנתי בעבור כל שנה
נוספת .בשנת תש"ף ייגבו  50%מסכום התקורה.
המחיר ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש.

קורסי יסוד:
לשון ואנגלית

אנגלית:
טרום בסיסי א' (  4ש"ש)
טרום בסיסי ב' ( 3ש"ש)
בסיסי ( 3ש"ש)
לשון:
לשון הטקסט ( 2ש"ש)
סטודנט החוזר על קורס יחויב בגינו בתעריף  ₪ 600לכל ש"ש ,בכל הרמות.

הרחבת הסמכה לכיתות
א'-ב'
בהיקף של  12ש"ש
דמי רישום לתוכניות
נוספות

משנת תש"ף המחיר לסטודנט במכללה הוא .₪ 6,000
לתלמידים חיצוניים –  ₪ 600לש"ש ולא פחות מ.₪ 7,200-
מקדמה בסך  ₪ 500תוחזר למבטלים עד חודש לפני תחילת הלימודים.
סטודנט פעיל הנרשם לתוכנית נוספת במהלך לימודיו או בסיום לימודיו ישלם דמי רישום גם עבור התוכנית הנוספת,
נוסף לשכר הלימוד.

סטודנטים חיצוניים

תשלומים מיוחדים לתואר

המחיר עבור קורסים הנלמדים בתואר ראשון (ולא בתוכנית מלאה) ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי 600
 ₪לש"ש ,ללא תקורה.
השלמת לימודים לקראת לימודי תואר ראשון :התשלום עבור שנת טרום-תואר יקוזז מהתשלום לתואר הראשון
( )400%בשנה האחרונה ללימודים ,וזאת אם לימודי התואר החלו בשנה העוקבת והתקבל ציון בסיום הלימודים.
.B.Ed

א .לימודי השלמה לסטודנטים עולים :סטודנטים עולים שלא עמדו בבחינות בגרות בארץ חייבים בלימודי השלמה בארבעה מקצועות :עברית,
ספרות ,היסטוריה ומקרא.
המחיר ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש (היקף שעות הלימוד  3ש"ש).
ב .קורס ביטחון ובטיחות :קורס מקוון המתבצע על ידי מכון מופ"ת .הסטודנט ישלם ישירות באופן עצמאי למכון מופ"ת.
ג .קורס זהירות בדרכים :קורס מקוון המתבצע על ידי מכון מופ"ת .הסטודנט ישלם ישירות באופן עצמאי למכון מופ"ת.
ד .מבחן "אמירם" – מבחן סיווג באנגלית :סטודנט שיירשם למבחן "אמירם" ישלם למכללה סך של  .₪ 270התשלום מתבצע באופן מקוון.
ה .הנחת תשלום מוקדם :בהתאם לחוזר ות"ת ,סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד מראש ,עד  ,16.9.2019יהיה זכאי להנחה בשיעור של
 2.5%משכר הלימוד.
ו .השלמות לבני  :+30יש לשלם בגין לימודי המכינה בהיקף של  3ש"ש .המחיר ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש.
ז .מבחן קורס עזרה ראשונה :סטודנט הגורר לימודים יחויב ב ₪ 300-עבור הקורס .במקרה של ביטול ,יש להודיע עד שבוע לפני תאריך המבחן,
אחרת יחויב הסטודנט ב.₪ 100-
ח .תעודות מדריך :עבור כל תעודה יש לשלם סך של  .₪ 450סטודנט הגורר את לימודיו ישלם ,נוסף על עלות התעודה ,על שעות הלימוד בפועל
לפי  ₪ 600לש"ש.

 .2הסבת אקדמאים להוראה ולהשלמה לתואר B.Ed.
תעודת הוראה לאקדמאים

שכר לימוד לפי היקף השעות בפועל ,יחושב לפי  1/24מגובה שכר לימוד מלא לכל ש"ש,ולא יהיה פחות מ-
 24( 100%ש"ש) שכ"ל לתעודה לסטודנטים הלומדים תוכנית שבה פחות מ 24-ש"ש.

השלמה לתואר B.ed .
לסטודנטים או מורים בפועל

סטודנט המשלים את לימודיו לתואר ( B.Ed.מחול ,דרמה ומורים בפועל) ישלם  200%שכר לימוד לתואר
ראשון ,עד שנתיים לימודים .המחיר של כל שנת לימודים נוספת ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי
 ₪ 600לש"ש ,בתוספת תקורה של ( ₪ 1,000התקורה תחל מהשנה השנייה לגרירה) ועד לתקרה של 50%
משכר לימוד שנתי בעבור כל שנה נוספת .בשנת תש"ף ייגבו  50%מסכום התקורה .קורס חוזר יתומחר כמו
לסטודנט לתואר ..B.Ed

תוכניות במימון מלא של משרד סטודנטים במסלולים אלו פטורים מתשלום שכר לימוד ומתשלומים נלווים.
החינוך
תוכניות מיוחדות ומואצות

שכר הלימוד מורכב מהלוואה מותנית או מסל חיזוקים .נוהל הפסקת לימודים וחתימה על כתב התחייבות זהה
לסטודנט סדיר.

הרחבת הסמכה

שכר הלימוד ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ,ויחושב לפי  1/24מגובה שכר לימוד מלא לכל ש"ש ,ולא יהיה
נמוך מ 50%-משכר לימוד לתעודה.

 18-12ש"ש

הסבת אקדמאים אנגלית –
מקוצר

סה"כ שכ"ל ₪ 20,880
לזכאים הלואה מותנית ₪ 5,800 -
מלגת מפעל הפיס ( ₪ 1,000/5,000בהתאם לשעות התוכנית)
יתרת שכר לימוד ואגרות ישולמו ע"י הסטודנט

הסבת הנדסאים ומהנדסים

שכר הלימוד הוא  ₪ 21,920לשנתיים.
תשלום ביטוח תאונות אישיות בלבד לכל שנה.
משך התוכנית הוא ארבעה סמסטרים.

חיובים נוספים
א .קורס עזרה ראשונה :התשלום עבור קורס עזרה ראשונה לסטודנט במסלול הסבת אקדמאים הוא ב.₪ 300.
סטודנט יכול ללמוד קורס עזרה ראשונה במכון פרטי מוכר ולהציג תעודה.
במקרה של ביטול הבחינה ,יש להודיע עד שבוע לפני תאריך בחינה ,אחרת יחויב הסטודנט ב.₪ 100-
ב .תעודות מדריך :עבור כל תעודה יש לשלם  .₪ 450סטודנט הגורר את לימודיו ישלם ,נוסף על עלות התעודה ,לפי שעות הלימוד בפועל לפי
 1/24מגובה שכר לימוד מלא לכל ש"ש.

 .3תואר מוסמך בחינוך –  / M.Edמוסמך בהוראה – M.A.A.T /M.Teach
טיפול באמצעות אומנויות
א .שכר לימוד :משך הלימודים הוא שנתיים .שכר הלימוד לתוכנית הוא  100%בכל שנה ,ובסך הכול .200%
ב .גרירת לימודים :מחירה של כל שנת לימודים נוספת ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש ,בתוספת תקורה של 1,300
(₪התקורה תחל מהשנה השנייה לגרירה) ,ועד לתקרה של  50%בשכר לימוד שנתי .בשנת תש"ף ייגבו  50%מסכום התקורה.
ג .פטור :סטודנט הזכאי לפטור בשל הכרה בלימודים קודמים ,נדרש לשלם שכר לימוד מלא בשיעור של .200%
ד .השלמת קורסים :סטודנט במסלול  .M.Edהזקוק להשלמות קורסים בלימודי  ,B.Ed.יחויב על כל שעות הלימוד בפועל לפי  ₪ 600לש"ש ,נוסף
לשכר הלימוד לתואר ..M.Ed
ה .קורסים חוזרים :מחירו של קורס חוזר ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש .חל על קורסים שהחלו בשנת תש"פ ואילך
גרירת עבודת גמר :סטודנט במסלול העיוני הגורר את הגשת עבודת הגמר ייקנס בסך .₪ 1,200
בלבדו.
ז .מסלול תזה
משך הלימודים הוא שנתיים .שכר הלימוד לתוכנית הוא  100%בכל שנה ,ובסך הכול .200%
מחירה של כל שנת לימודים נוספת ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי  ₪ 600לש"ש ,בתוספת תקורה של  ,₪ 1,300ועד לתקרה של
 50%בשכר לימוד שנתי .בשנת תש"ף ייגבו  50%מסכום התקורה.
את עבודת התזה אפשר להגיש עד שנה מסיום הלימודים ללא תשלום נוסף .הגשה במועד מאוחר יותר תחייב את הסטודנט בקנס בסך ₪ 1,300
עבור כל שנת גרירה .בוגרי תוכנית  M.Ed.שסיימו את לימודיהם במכללת סמינר הקיבוצים בעבר ומבקשים להשלים עבודת תזה יחויבו ב-
( ₪ 6,000סכום קבוע)  +עלות ש"ש ( 5–3ש"ש ₪ 600 ,לש"ש).
ח .סטודנט לתואר ראשון העומד לקראת סיום לימודיו (שנה רביעית) ולומד קורסים בתואר שני במקביל לשנה רביעית ישלם עבור קורסים אלו
לפי שעות הלימוד בפועל לפי  ₪ 600לש"ש .שכר הלימוד עבור כל התוכנית יעמוד על  200%בסיום לימודיו לתואר שני.
ט .סטודנטים חיצוניים :המחיר עבור קורסים הנלמדים בתואר שני (ולא בתוכנית מלאה) ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל ויחושב לפי ₪ 600
לש"ש ,ללא תקורה.השלמת לימודים לקראת לימודי תואר שני :התשלום עבור שנת טרום-תואר יקוזז מהתשלום לתואר השני ( )200%בשנה
האחרונה ללימודים ,וזאת אם לימודי התואר החלו בשנה העוקבת והתקבל ציון בסיום הלימודים.

 .4תואר מוסמך  -טיפול באמצעות אומנויות ( - ) M.A.A.Tשנת סטאז'
א .שכר הלימוד לשנה הוא  ₪ 14,000ותוספת תשלום ביטוח תאונות אישיות.
ב .תשלום בעת גרירת הלימודים בשנת הכשרה מעשית מתקדמת (סטאז'):
 )1השלמת שעות ההתנסות  +הדרכה אישית  +קורס במכללה  50% -מעלות הסטאז'
 )2השלמת שעות ההתנסות  +הדרכה אישית (ללא קורס במכללה)  25% -מעלות הסטאז'

 .5תשלומים נלווים לכלל הסטודנטים

מי חייב

הנושא

הסכום
בש"ח

הסבר

אגרת ביטוח
תאונות אישיות

40

חובת תשלום של אגרת ביטוח תאונות אישיות חלה על כל הסטודנטים הרשומים
במכללה (לקבוצות חריגות כמצוין בטבלה בסעיף  2ישולם הביטוח על ידי
המכללה לפי שיקול דעתה) .תקופת הביטוח היא לשנה מלאה.

דמי רווחה

375

תשלום עבור פעילות חברה תרבות ורווחה לסטודנטים (תשלום רשות ,אפשר
לבטל עד חודש מתחילת הלימודים).

שמירה מוסדית

425

התשלום נקבע בתיאום עם אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים.

אגרת התאחדות
הסטודנטים
הארצית

10

תלמידי שנה א'

דמי טיפול

200

תלמידי החוג
לקולנוע ותקשורת

שימוש בחומרים

תלמידי החוג
לעיצוב

שימוש בחומרים

כלל הסטודנטים

אגרת העשרה
מסלול בימוי

תלמידי החוג
לאומנות

שימוש בחומרים

למקבלי תואר ראשון ושני בלבד.

688

688

תשלום מלא בכל שנת לימוד
( 4שנים)
תשלום מלא בכל שנת לימוד
( 4שנים)

2,500

 3שנים בלבד
(שנים א'–ג')

688

תשלום מלא בכל שנת לימוד
( 4שנים)

תלמידי אוריינות
חזותית

סמינרים חוגיים

תלמידי החוג
הקולנוע ותקשורת
שנה ה' ,למשלימים
תזה ללא שעות

דמי ביטוח

לכל שנה ,לתלמידי תואר שני בלבד

600

סטודנט פעיל ללא שעות בשנה ה' בלבד.
סטודנט פעיל ללא שעות למשלימים תזה.

40

תעריף שכ"ל בפקולטה לאומנויות – תכניות לא מתוקצבות
המקצוע

משך זמן
הלימוד

שכ"ל
בסיס
תש"ף

מינימום
נרשמים

הערות – תוספת אגרות

לימודי
משחק

 3שנים

17,950

26

ביטוח תאונות אישיות רווחה ,דמי שמירה.
מקדמה בסך  ₪ 3,000שלא תוחזר (בשנה א').
לפי  99.5ש"ש לכל התואר.

מכינה
במשחק

 6חודשי לימוד 8,290

23

אגרות :ביטוח תאונות אישיות

מכינה במחול
– קצרה

 3חודשי לימוד 3,700

10

נרשמים פנימיים .אגרות :ללא חיוב

מכינה במחול
– ארוכה

 7חודשי לימוד 8,500

22

נרשמים חיצוניים .אגרות :ביטוח תאונות אישיות

 1שנה

10,500

14

אגרות :ביטוח תאונות אישיות

 3שנים

19,200

15

עיצוב במה –
מסלול
 4שנים
מורחב

19,200

אוצרות

לפי  64.5ש"ש לכל התואר.
עיצוב במה

אגרות ביטוח תאונות אישיות ,דמי רווחה ,דמי שמירה.
לשנה א' תינתן בסיום השנה ובתנאי המשך לימודים מלגת התמדה ומצוינות
בסך .₪ 4,200
שנים א'–ב'₪ 19,200 :
שנה ג' + ₪ 19,200 :קורסי הסבה נוספים ,לפי ש"ש ,מעבר ל 10-ש"ש
פטור בעקבות לימוד עיצוב במה.
שנה ד' :שכר לימוד הסבה מלא לפי ש"ש ללימודי תואר שני.

*צמוד למדד המתפרסם ב 15/08/19
א .הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה התשלומים הנלווים ,כפוף להנחיות ות"ת ובתיאום עם אגודת הסטודנטים.
ב .חיוב האגרות לגבי סטודנטים המשלמים לפי שעות (למעט אגרות ייחודיות לחוגי האומנויות) יחושב דיפרנציאלית לפי שעות הלימוד בפועל,
בהתאם לטבלה שלהלן (למעט ביטוח תאונות אישיות אשר ישולם במלואו):

שעות שבועיות
שנתיות

בטוח
תאונות

רווחה

שמירה

1-4

בטוח תאונות אישיות בלבד

40

0

0

5-6

33%

40

123.75

140.3

7-12

66%

40

247.5

280.5

 13ואילך

100%

40

375

425

אחוז תשלום אגרות

כללי:
כל התעריפים צמודים למדד המחירים לצרכן.
אין לערוך שינויים במערכת הלימודים שלא בתקופת השינויים (מעבר לשבועיים לאחר תחילת הלימודים) למעט שינויים המצריכים אישור בוועדת
חריגים לאחר תקופה זו.
ללומדים בתוכניות להסבת אקדמאים להוראה ,תוארך תקופת השינויים במערכת עד לסיום השבוע השלישי של הסמסטר .בתקופת השינויים של
סמסטר ב' אפשר לערוך שינויים לקורסים של סמסטר ב' וסמסטר קיץ בלבד.
בגין גרירת עבודה  /סמינריון ת/יידרש הסטודנט/ית לשלם למכללה .₪ 400

