
 לשנת תשפ"ב תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

 יקרים, וסטודנטיות סטודנטים

 
 

 רב,  שלום

 

בוצים. ישל סמינר הק ם מתקדמיםללימודיבית הספר על הצטרפותכן.ם ללימודים ב ברכות

, בוציםימקצועית של סמינר הקוהלמכללה משמעה הצטרפות לקהילה האקדמית  ן.םקבלתכ

שנות קיומה של  80 -מסורות וערכים שנוצרו והתפתחו במשך מעל לשותפות זו מושתתת על 

 המכללה.

אישית ומקצועית לתהליך של למידה וצמיחה  ושותפות  אנו מקדמים אתכם בברכה כשותפים

מוזמנים מוזמנות ום ן.את. התמדה ומאמץוהתחדשות, הזדמנויות חדשות, המזמין סקרנות, 

  . משלכם ליצירת אוירה פתוחה ומאפשרת לקחת חלק בכל פעילויות המכללה ולתרום

כפרט לבין רווחתה של קהילת המכללה,  .יתכדי לשמור על איזון מתאים בין צרכי הסטודנט

 על פימדי שנה עדכנת ומתנבנתה במשך השנים מערכת כללים ונהלים. מערכת זו נבדקת 

 תנאים וצרכים משתנים. 

ואת התקנות הנהוגות וחלות על כל הלימודים במכללה, את כללי תקנון המגדיר  לפניכם.ן

להכיר את תוכן התקנון ולפעול על פיו  .יתעל כל סטודנטבבית הספר.  .תהלומד .יתסטודנט

. .יתבמהלך לימודיו. ההנחיות המפורטות בתקנון תקפות גם אם לא נקראו על ידי הסטודנט

 ם. ן.ומחייב גם אות והמרצות תקנון זה מובא לידיעת המרצים

 .הופורייתקופת לימודים מעניינת  םן.אחלים לכאנו מ

 

 ם מתקדמיםהנהלת בית הספר ללימודי
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 בתשפ" מבנה שנת הלימודים .א

 

 17/10/2021 תחילת סמסטר א'

 21/1/2022 סיום סמסטר א'

 18/2/2022 – 23/1/2022 חופשת סמסטר א'

 20/2/2022 תחילת סמסטר ב'

 17/3/2022  חופשת פורים

 22/4/2022 – 10/4/2022 חופשת פסח

 5/5/2022 – 4/5/2022  יום העצמאות, יום הזיכרון

  ל"ג בעומרחופשת  אין

 5/6/2022 חופשת שבועות

 23/6/2022 סוף סמסטר ב'

  

 

ם  י ד ו מ י ל ה ת  נ פש ש בת ך  " י ר א ת ב ה  ל י ח ת 1מ 7 . 1 0 . 2 1 

ך  י ר א ת ב ת  מ י י ת ס מ  23.6.2022ו

בנוגע לפתיחת תכניות  ההחלטפתיחת תכנית מותנית במינימום משתתפים. 

 חודש לפני פתיחת התכנית. ת על פי נתוני ההרשמה שייקלטו עד מתקבל

 

סדנאות לפני תחילת שנת הלימודים או במהלך  /יתקיימו לימודים תכניות מסוימותב

 הקורסים יהיו שונים.  סיוםמועדי תחילת / שהחופשות. בחלק מן התוכניות ייתכן 

 .להתעדכן בנוגע למועדי הלימוד בתכנית שבה הוא לומד .יתסטודנטעל כל 

 

ובמערכת  ים במועדי החופשות  י ו נ הנהלת המכללה רשאית לעשות שי

 השיעורים, בהתאם לשיקול דעתה. 

 

 

 

 

 

 

י .ב נ ו רג א ה  נ ב  מ

 ם מתקדמיםספר ללימודיהשל בית  אקדמי ומנהלימבנה   (1)ב.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לקשרי חוץ ופיתוח מקצועימרכז 
03-6905411 

 
 לי ליבר מנהלת המרכז

Lee.lieber@smkb.ac.il 

 

 

 תחום גיל רך

03-6902348 
 
 

 

 

 שירה גידורמנהלת המרכז 

Shira.Gidor@smkb.ac.il 
 אלון-הדר כרמירכזת 

Hadar.Carmi@smkb.ac.il 
 

 בית הספר ראש 

 טלי איסוביץ
03-6902369 

Tali.Isovich@smkb.ac.il 

 נהל לומדיםמרכזת 
 מורן שוורץ

03-6901203 
 MinhalLom.Blmt@smkb.ac.il 

 רכזת אדמיניסטרטיבית   
 אילת נייק

03-6905413 
Eilat.Nijk@smkb.ac.il  

 

 

 לימודי תעודהמרכז 

03-6902498 
 

 

 

 

-רוני איישמנהלת המרכז 
 חמאם

Roni.Ayach@smkb.ac.il 
 

 מירב וילנררכזת 
Meirav.Vilner@smkb.ac.il 

 ראש מנהל
 איילת פנירי

03-6902388 
Ayelet.paniry@smkb.ac.il  

רכזת תיאום 
 אדמיניסטרטיבי

 ציפי כהן
03-6902349 

Tzippy.Cohen@smkb.ac.il  

 

 

מתעניינים רכזת 
 ופרוייקטים

 אלון-הדר כרמי
03-6902348 

Hadar.Carmi@smkb.ac.il  

 כניסה להוראההיחידת 

03-6905428 
 

 

 

 

 ליאנה המר מנהלת היחידה 
liana.hammer@smkb.ac.il 

 , שנה א' וחונכיםרכזת חממות

 נירה אלפן
Nira.Alpan@smkb.ac.il 

 סיגל אדלשטיין רכזת
Sigal.Edelstein@smkb.ac.il 
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 ם מתקדמים:ועדות בבית ספר ללימודי  (2)ב.
 

 ם י ג י ר ח ת  ד ע  : לנושאים פדגוגיים ו

והרכב ה , מרכז נהל לומדיםנציג מ ,ראש המרכז הרלוונטי  עדהו

 .התכנית הרלוונטית

לטפל בכל מקרה של חריגה מהתקנון, בכל אחד   ועדהותפקיד ה

       מסעיפיו.

  ראש המרכז הרלוונטי.   הקשר תשא

ועדה יה לו  קשר.ה לאיש .יתשל הסטודנט פניה בכתב    הליך הפנ

 

 ם י ג י ר ח ת  ד ע  : לשכר לימוד ו

מזכירת ו ראש מנהל, הכספים של המכללה סמנכ"ל  עדהוהרכב הו

ונציג  נציג מנהל חשבונותביה"ס ללימודים מתקדמים, 

 נהל לומדים.מ

ותפקיד ה לטפל בכל מקרה של חריגה מהתקנון הקשור לשכר   עדהו

       לימוד.

 , מזכירת ביה"ס ללימודים מתקדמים, אילת נייק   הקשר תשא

 .Eilat.Nijk@smkb.ac.il, 03-6905413: פוןטל

ועדה יה לו  לאיש הקשר. (.ית)של הסטודנט פניה בכתב  הליך הפנ

 

 ם י ר ו ע ר ע ת  ד ע  : ו

, ראש המרכז ם מתקדמיםללימודיספר הראש בית   עדהוהרכב ה

 .ית, ראש התכנית הרלוונטית, הסטודנטהרלוונטי

 ..תהמערער

ד ה  .הערער .יתלטפל במקרים חריגים שבהם הסטודנט  עדהותפקי

של מבחן או עבודה או במקרים של  בכתב על ציון

. בסמכותה של משמעת ערעור על החלטות ועדת

, או .יתהסטודנט ועדה זו לדחות סופית את ערעור

להחליט על בדיקה נוספת של המבחן או העבודה על 

עדה תמצא לנכון לפנות וידי מרצה במכללה, שה

 .ה.אליו

 

 

נהל לומדים ביה"ס ללימודים מורן שוורץ, מ  הקשר תשא

 ,מתקדמים

 .MinhalLom.Blmt@smkb.ac.il, 03-6901203: פוןטל

ועדה יה לו י  לאיש הקשר. (.ית)של הסטודנט פנייה בכתב  הליך הפנ

 

 ת ע מ ש מ ת  ד ע  :ו

והרכב ה ראש המרכז  ,ם מתקדמיםראש בית הספר ללימודי  עדהו

מרצה השיעור,  /רלוונטיראש התכנית ההרלוונטי, 

 .הסטודנט שעניינו נדון לפניהם

ותפקיד ה מכללי ההתנהגות  ה.חרגלטפל בסטודנט.ית ש  עדהו

      במכללה.

ללימודים  נהל לומדים ביה"סמורן שוורץ, מ  הקשר תשא

מייל: , 03-6901203טלפון:  ,מתקדמים

MinhalLom.blmt@smkb.ac.il. 

ועדה יה לו מרצה, איש סטודנט, פנית המתלונן )  הליך הפנ

 .הרלוונטי מינהל( בכתב לאיש הקשר

 

ל  .ג ה ו נ ו ן  ו ג ר  א

 : שינויים וביטולים .1

את רת לעצמה הנהלת בית הספר ללימודים מתקדמים במקרים יוצאי דופן, שומ

את  הזכות לשנות את מערך הלימודים, משכם ומועדם, מיקום התכנית וכן לדחות

פתיחת כל קורס מותנית במספר פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו. 

 נרשמים. מינימום של 

 : ביטול שיעורים .2

המרכז מזכירות  דרך כל סטודנט.יתודעה על ביטול שיעור תימסר לה .2.1

 האינטרנט. באתר אוו/  SMS ,מיילהודעת  באמצעותשבאחריותו הקורס 

 שיעור שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים אחריו.  .2.2



 :נוכחות בשיעורים .3

בשיעורים ובקיום  הסטודנטים והסטודנטיותרואה חשיבות בנוכחות בית הספר 

 20%עדרות מעל י. הוהמרצות םמרציה נן.ם לביןבשיעורים בי השיח והדיונים

מהיקף התכנית )למעט מקרים בהם דרישות התכנית מחייבות אחרת( לא תאפשר 

 השתתפות במבחנים או הגשת עבודות לרבות תעודת גמר. 

 

לחתום באופן אישי ביומן  משתלם.תבאחריות ה, השתלמות גמוללבקורסים  .3.1
המשתלם , לא יהיה 20%בכל מקרה של היעדרות מעל  הנוכחות שנמצא בכיתה.

 זכאי לאישור לגמול.
  

מסך  20%-)ולא יותר מ במקרים אלה בלבדתאפשר מלימודים תרצופה היעדרות  .3.2

 :שעות הלימודים(

 שבועות 4עד  –    חופשת לידה

 ימי השבעה –                אבל

 שבוע  –          ירח דבש

 אישור  על פי – שירות מילואים

דוגמת )מראש על היעדרויות עתידיות במהלך הסמסטר  .תהיודע .יתסטודנט

 עם היוודע על היעדרות זו. הליידע את המרצ .תמתבקש (לידה מילואים וחופשת

 האחריות ללמידה, להשלמת חומר ולהגשת עבודותבכל מקרה של היעדרות,  .3.3

 ..יתחלה על הסטודנט

 השיעוראיחור או עזיבה מוקדמת של : זכותו של מרצה לחשב איחורים .3.4

 כהיעדרות.

לא להפריע כדי  ,תינוקות עם להיכנס לשיעורים: אין הגעה ללימודים עם תינוקות .3.5

 להתנהלות התקינה של הלימודים. 

לנסיעה מאורגנת של תכנית הלימודים/עבודה  ילדים/ותאין להביא תינוק .3.6

 .מעשית/יום עיון/סיורים שקשורים בתכנית הלימודים

 

 פטורים אקדמיים .4

יינתנו פטורים אקדמיים משיעורים שהם חלק מתכנית ההכשרה. ככלל, לא 

התכניות מהוות מכלול שלם והשתתפות בכל השיעורים משמעותית, גם אם יש 

 חזרות לכאורה על תכנים מסוימים שנלמדו במסגרות קודמות.

 

 :לימודיםהדחיית השתתפות בעבודה מעשית במהלך  .5

 התוכנית.   ראשל תבבכבקשה לדחיית השתתפות בעבודה מעשית תוגש  .5.1

, להעביר את האישור לדחיית ההשתתפות בעבודה המעשית .יתהסטודנט לע .5.2

חריגים לשכר לימוד ולפעול בהתאם  תלוועד ,התוכנית ראשהחתום על ידי 

 להחלטת הועדה.

ניתנת ליישום אך ורק ברצף לימודי של התוכנית  העבודה המעשית שנדחתה .5.3

לבצע את העבודה המעשית בשנת  .תמחויב .יתהסטודנטהכוללת. כלומר, 

 ללימודיו.  עוקבתהלימודים ה

לשנה העוקבת  מעברלמען הסר כל ספק, לא ניתן להשלים עבודה מעשית 

  ללימודים.

אין באפשרות בית הספר להתחייב על ביצוע עבודה מעשית במידה והתכנית לא  .5.4

 .בשנה"ל העוקבת תפתח

 

 :.יתהפסקת לימודים על ידי הסטודנט .6

, ובכל ת לימודים, בכל שלב במהלך הלימודיםעל הפסק .השהחליט .יתסטודנט .6.1

התאריך ולמינהל לומדים. ראש התכנית לבכתב על כך  והיקף שעות, יודיע

נהל לומדים, בלת ההודעה בכתב במהקובע להפסקת הלימודים הינו תאריך ק

 (3ראה סעיף י"א.)חישוב לקיזוז שכר לימוד בהתאם לנוהל. ייערך ורק לאחריה 

בספרייה. אי  החובותלהסדיר את  .תחייב .ה את הלימודים,המפסיק .יתסטודנט .6.2

 הסדרת החוב תעכב את הליך סגירת החשבון בהנהלת החשבונות.

 

 :ם מתקדמיםהפסקת לימודים על ידי הנהלת בית הספר ללימודי .7

לימודים רשאית להשעות או להפסיק בית הספר ללימודים מתקדמים הנהלת  .7.1

 בכל שלב מכל אחת מן הסיבות הבאות: .יתשל סטודנט
 

 עמידה בדרישות לימודיות.-אי .א

 עמידה בתוכנית ההתנסות.-אי .ב

 *התנהגות בלתי הולמת ושלא על פי נוהלי המכללה. .ג

 אי התאמה לתוכנית ההכשרה .ד

 אי עמידה בתשלום שכר הלימוד** .ה

ד .יתהסטודנט הולמת,במקרה של התנהגות בלתי * .ה לעמו י י  צפו בפנ

ד  ועדת משמעת .  7)ראה עמו ה,( פי החלטת -על במקרה של השעי



מודים תתאפשרועדת המשמעת,   ,בתום תקופת ההשעיה חזרה ללי

ועדת המשמעת. בו  לפי התנאים שנקבעו 

ית שלא  ההמכלל** רשאית להסיר מרשימת הלומדים סטודנט.

דים, אם  ללימו דים. חזרה  מוד עד פתיחת שנת הלימו ר.ה שכר לי הסדי

ב, תהיה כרוכה בתשלום דמי רישום מחדש  תתאפשר י החו סו כי לאחר 

 ₪. 300על סך 
 

כתב במ עומד.ת בדרישות התכנית.שלא  .יתסטודנטמכתב התראה יישלח ל .7.2

בתום . , לרבות תקופת ניסיון שתוגדרלעמוד בהם ישפירוט התנאים שיופיע 

מידה שלא ב .בהמשך הלימודיםועדה תקופת הניסיון שפורטה במכתב, תדון 

תמנע אפשרות , ו.יתשל הסטודנט הלימודים, יופסקו בתנאים הנדרשים .העמד

 .להמשכם

עפ"י  חיוב שכר הלימוד ייעשה, .יתשיוחלט להפסיק את לימודי הסטודנטבמידה  .7.3

  .המפורט בהמשך התקנון() נוהל הפסקת לימודים

 

ות .ד ג ה נ ת ה י  לל  כ

 נקבעים הן על ידי  ,בשיעור והסטודנטיות המחייבים את הסטודנטים ,כללי ההתנהגות

  וכמפורט: המרצה

ה, בסדנאות, יעל עישון בחדרי הכיתות, בספרי חל איסור מוחלט .1

 העישון מותר בשטחים הפתוחים המוקצים לכך. במשרדים ובמסדרונות.

 

יה, יעל שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעורים, בספר חל איסור מוחלט .2

 בסדנאות ובחדרי התרגול. 

 

הנוגע הקפדה מלאה על שמירת כללי ההתנהגות במכללה בכל  יש להקפיד .3

, כבוד וסגל מנהלי וסטודנטיות, סגל אקדמיסטודנטים  –לשמירה על כבוד האדם 

עמידה בנורמות של יושר ואמינות ושמירה על רכוש המוסד. וכן המוסד וההנהלה, 

 .ועדת משמעת הסטודנט.ית צפוי.ה לעמוד בפני  – הפרת הכלליםבמקרה של 

תינתן זכות ערעור על החלטת ועדת המשמעת  .יתלסטודנט .(3סעיף ב.)ראה 

  .(3סעיף ב.)ראה . ערעוריםועדת בפני 

 

לשמור על  .יתסטודנטאת המחייב  מוש בציוד המכללה במהלך הלימודיםשי .4

 –תקינותו, ניקיונו ועל שמירת הסדר בארגון הציוד. במקרה של הפרת הכללים 

  .(3סעיף ב.)ראה  ועדת משמעת.בפני  עמודל .יתהסטודנט צפוי.ה

 .ועדת ערעוריםתינתן זכות ערעור על החלטת ועדת המשמעת בפני  .יתלסטודנט

   .(3סעיף ב.)ראה 

 

על פינוי אשפה אישית בכיתות, בשירותים ובחצר לפחים המיועדים  יש להקפיד .5

 לכך.

 

על סידור הכיתה במידת הצורך על פי הנחיות המרצה והחזרתה  יש להקפיד .6

 סטנדרטי בתום השיעור.לסידור 

 

בפני פרטים או ציבור מחוץ לכותלי המוסד,  בשם המכללה .יתהופעת סטודנט .7

 מחייבת אישור מוקדם של ההנהלה.

 

 לימודים מקוונים .8

 

עשויים להיות מקרים של שינוי זמני הפעילות או השבתת פעילות המכללה, בשל 

אחרות שאינן תלויות הוראות משרד הבריאות ו/או הוראות הממשלה ו/או נסיבות 

במכללה, לרבות אך לא רק בשל הוראות הנובעות מהתפרצות מגפה / התפרצות 

ח עליון על וחוזרת של מגיפה/ שביתה/ השבתה / מלחמה. מקרים אלו לא ייחשבו ככ

. כמו כן, במצבים המפורטים 1970-פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

)כולה או חלקה( באופן מקוון, באופן שלא יאפשר לבטל  לעיל, ייתכן והתכנית תועבר

את ההרשמה, ומבלי שהדבר יהווה הפרה של מי מהצדדים את ההתחייבות כלפיהם. 

על אף האמור, מובהר כי במקרה שלמרות האמור לעיל סטודנט.ית יבטל את רישומו 

חול לתכנית, הדבר לא יהווה הפרה מצד המכללה של הסכם זה, ועל הסטודנט.ית י

 .4נוהל הפסקת לימודים כמפורט בסעיף 

 

 ארגון סביבת למידה נאותה 8.1

 ובגישה לאינטרנט. Windowsיש להצטייד במחשב הכולל תוכנת  •

 בעת השיעור יש לשהות בחדר שקט. •



 מומלץ להתחבר לשיעור מספר דקות לפני תחילתו. •

שיח מכבד והימנעות מעיסוקים שאינם קשורים  יש להקפיד על לבוש נאות, •

 לשיעור.

 פתיחת מצלמות בשיעור נתונה לשיקול דעתו של המרצה. •

 בשיעור/בתכנית. .תהלומד .יתהגישה לשיעור מותרת רק לסטודנט •

 

 נוכחות 8.2

 הרא)חובת נוכחות בשיעורים מקוונים זהה לחובת נוכחות בשיעורים פרונטאליים  •

 .(בשיעורים תוכחונ 3ג.סעיף 

 

 הקלטת שיעור מקוון 8.3

 הקלטת השיעור נתונה לשיקולו של המרצה )אין חובת הקלטה( •

 בשיעור/בתכנית. .תהלומד ט.יתוקלטים, הגישה מותרת רק לסטודנבשיעורים מ •

, ללא אישור אין לצלם, להקליט, להעתיק או להפיץ כל חומר מחומרי הקורס •

 .המרצהכתוב מ

 

                     

ת  .ה ו י ד ו ימ ל ת  ו ב ו יםח נ ו י צ ה ו ת  ו נ י ח ב , ה ת ו ד ו ב ע  ה

 השתתפות בבחינות ומסירת עבודות במועד הינן חובה.

 :עבודות .1

על יקבע י. מועד הגשת העבודה יקבע מועד אחד בלבדילמסירת עבודות  .1.1

 .המרצה ידי

ציון "נכשל"  .העבודה בזמן, או שקיבל .הלא מסר .יתסטודנטבמקרים בהם  .1.2

ראש ל , לא יאוחר ממועד ההגשה המקורי, לפנות בכתביהיה עליהן.ם   –

מועד הגשה מחודש ותיאום אישור קבלת לצורך  התכנית ולמזכירות המרכז,

 . לעבודה

מועד חדש להגשה, ולא יאוחר  .יתיימסר לסטודנטקשה, היה ותאושר הב

  ..המסיום שנת הלימודים בה למד

, לא תימסר תעודה במועד ההגשה החדשלא עמד.ה הסטודנטי.ת במקרה ש

  ויהיה עליו.ה לחזור על הלימודים ולשלם שכר לימוד בהתאם.

גש. המכללה אינה אחראית תולשמור עותק מכל עבודה ש .יתעל הסטודנט .1.3

 לעבודה שאבדה.

 

 :הגשת ציונים והחזרת עבודות על ידי המרצה .2

לא יאוחר מארבעה להזין את ציוני המבחנים  המרצהעל  –ציוני מבחנים  .2.1

 מיום המבחן. שבועות 

להגיש את ציוני העבודות לא יאוחר מארבעה  ההמרצעל  –ציוני עבודות  .2.2

שבועות לאחר קבלת העבודה. לגבי עבודות סיום שנה, יש להגיש ציונים לא 

 . , למעט תכניות חריגותיאוחר משישה שבועות ממועד סיום הקורס

 

 : בחינות .3

 ..יתהתכנית ובפורטל הסטודנטהשיעור/ "י מרצהע הבחינות יפורסמומועדי  .3.1

ת מבחן. במקרה יש להקפיד הקפדה מלאה על שמירת כללי ההתנהגות בע .3.2

)ראה . ועדת המשמעתלברור בפני  .יתהסטודנט של הפרת כללים צפוי.ה

  .(3סעיף ב.

 

 התנאים הבאים: כל אחר  .הרשאי להשתתף בבחינות מי שמילא .4

 בקורס במהלך הסמסטר. חובות .השמילא .יתסטודנט .4.1

 .יהי, כולל חובות לספרלמכללה תשלומים .השהסדיר .יתסטודנט .4.2

 תעודה מזהה.  שהציגו .יתסטודנט .4.3

 

 .השנכשל .תסטודנטי ,ללא הרשמה בפורטל ,לגשת למועד ב' רשאי.ת –מועד ב'  .5

 .להירשם בפורטל למועד ב'חייבים משפרי ציון . במועד א' או לא ניגש.ה

 

 מועד מיוחד:  .6

א' מסיבה שאינה למועד  .השלא ניגש .יתסטודנט .תלמועד בחינות מיוחד זכאי   

או וכדומה ו/ לאישור רפואי, חופשת לידה, מילואים כפוף)מחלה ב בו או בהתלויה 

 במועד ב'.  .הקיום שתי בחינות באותו זמן(, ונכשל

 םללימודי בית הספרעדת חריגים של ומואישור למועד מיוחד יש לקבל  .6.1

  מתקדמים.



ב' ללא סיבה -למועדי א' ו .השלא ניגש .יתלא יאושר מועד מיוחד לסטודנט .6.2

 מוצדקת ומאושרת. 

 הסופי.  הציוןבמועד האחרון בו נבחן, הוא  ט.יתהסטודנ .ההציון שקיבל .6.3

 

  ציון נכשל בשני מועדים: .7

 לחזור על הקורס .תבבחינות במועד א' ובמועד ב' חייב .השנכשל .יתסטודנט .7.1

בית הספר אינו הקורס עדיין קיים. בתשלום מלא של הקורס, במידה ש

הקורס שבמקרה  דים בעתיד.ומתחייב כי הקורס יהווה חלק מתכונית הלימ

 ניתןציון ולכן לא לא יתאפשר לקבל בו אינו מתקיים יותר מסיבות שונות, 

 .ים בוהלימודלהשלים את 

 

 :ערעור על ציון .8

, בתוך שבועיים .הלערער בפני מרצה הקורס על ציון שקיבל .תרשאי .יתסטודנט

לבקש מהמרצה בדיקה מחודשת של המבחן  .תזכאי .יתמיום פרסומו. הסטודנט

  .או העבודה

ניתן לאחר הבדיקה הוא סופי )גם אם יהיה נמוך מהציון הקודם(. במקרה שהציון 

לערער בפני ראש  .יתהסטודנט .תשל תשובה לא מספקת מהמרצה, רשאי

 המרכז. 

 

לא ניתן לערער על ציון או לשפר ציונים לאחר סיום הלימודים וקבלת התעודה.  .9

ן הציונים ניתן לפנות בכתב למנהל לומדים בבקשה לעכב את הוצאת גיליו

 . בתיקון ציון .תמעוניין.ית סטודנטוהתעודה, במקרה ש

 

אה .ו ר ו י ה ד וב לע ת  ו מ ל ת ש ה י  ל ו מ  ג
 

ובכפוף לנהלים הנקבעים  החינוך, הזכאות לגמול נקבעת על ידי משרד

 .ועל יד
 

יאושר ל  נוך רק היקף שעות הזכאות לצבירת שעות גמו . ע"י משרד החי

ן י י נ רך קידום  .תעו"ה המעו לקבל הכרה בשעות הלימוד לצו

י במסלול אישי  להגיש בקשה .הצריך ,דרגה/צבירת גמולים לפנ

ז למפקח על הפיתוח המ - פתיחת התכנית נטי קצועי במחו ו הרלו

ולנהלי אופק חדש י. הבקשה תלעו"ה בחן בהתאם לנוהל מסלול אישי 

ות ו   .בלבד עו"הכל זאת באחרי

       

 
 

 

ה  .ז נ מש ר  ב ע מ י  א נ תת ל /ת ו ד ם  י רס ו ק ב ה  נ ש ים-ל י נת  ש

 לעבורניתן בהשלמת חובות לימודים בכל שנת לימודים.  .תחייב ט.יתסטודנה .1

לימודים משנה קודמת. חריגה מנוהל זה החובות  הושלמו משנה לשנה רק אם

 . תכניתמחייבת את אישורו של ראש ה

לבדוק את גיליונות הציונים, כדי לוודא שהציונים  .יתהסטודנט באחריות .2

 מעודכנים.

, בסוף שנה א' או שנה שנתיים, לשנה או םלימודי .השהפסיק .יתסטודנט .2.1

 ,לראש המרכז בכתב כרוכה בפנייה ,ללימודים לחזור .תומעונייןב' 

ולא יאוחר משנתיים מהפסקת , להרשמה חוזרת הקבל אישורול

. חזרה ללימודים, שלא בשנה העוקבת, מחייבת רישום מחדש הלימודים

בית הספר אינו מתחייב כי הקורס יהווה חלק ותשלום דמי רישום. 

 ,הקורס אינו מתקיים יותרשבו במקרה  דים בעתיד.וכנית הלימומת

ניתן יהיה להשלים בו ציון ולכן לא  לא ניתן יהיה לקבלמסיבות שונות, 

 .םלימודיהאת  בו

  ..ית שהשלים.ה את החובות הכספייםסטודנטלרק נה לשנה יתאפשר מעבר מש .3

 

ים .ח ד ו מ י ל ת  ו שנ י י ת ה ו ת  ו ב ו ח ת  מ ל ש  ה

המרכז,  התכנית, בידיעת ראשבמקרים חריגים ובאישור בכתב מהמרצה ומראש  .1

זאת ללא וסיום הקורס, ממועד תתאפשר השלמת חובות מאוחרת, לא יאוחר משנה 

 חובות כרוכה בתשלום שכר לימוד בהתאם.השלמת אפשרות קבלת אישור לגמול. 

 בכתב מחייבת פנייה משנתייםחריגה בהשלמת החובות מעל שנה ולא יאוחר  .2

, לצורך קבלת אישור. יתכן ם מתקדמיםועדת חריגים של בית הספר ללימודיול

דרישות ההשלמה תהיינה שונות מהדרישות בתוכנית המקורית, בתכנים ובהיקף ש

 תיעשה גביית שכר לימוד בגין השלמת חובות.בהתאם לכך, השעות. 

כרוכה בתשלום ותיעשה על פי לוח הזמנים  )שהוגשה באיחור( בדיקת העבודה .3

לתעודה ו/או אישור על סיום  ותזכא תינתן לאחר עדכון הציוןרק של המרצה. 



 לימודיו.

במקרה  דים בעתיד.וכנית הלימובית הספר אינו מתחייב כי הקורס יהווה חלק מת

ציון ולכן לא לא יתאפשר לקבל בו הקורס אינו מתקיים יותר מסיבות שונות, ש

 .הלימודים בולהשלים את  ניתן

 

 

 
 

ת .ט ו ר אג ו ד  ו ימ ל ר  כ   ש

section-http://www.smkb.ac.il/registration/tuition 
 

 :כללי .1

תכניות  עבור  .המפורסם הינו קבוע לשנת לימודים אחת בלבדשכר הלימוד  .1.1

יה ואילך, יתעדכן כל שנה ירב שנתיות, גובה שכר הלימוד של השנה השנ

 -בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן של חודש מאי המתפרסם ב

 ליוני בכל שנה. 15

. ת.יסטודנטלמייל של ה יישלחשכר הלימוד  אישור קבלה ללימודים והסדר .1.2

 במייל לכתובת  ניתן לפנות בענייני שכר לימודרורים ילב

scharlimud.skb@smkb.ac.il. 6902342-03 ווטסאפטלפון/או ב 

שמירה בהתאם להיקף אגרת תשלומים נלווים )בנוסף לשכר הלימוד(:  .1.3

כניות ובקורסים בת סטודנט.ית לשנה(. ₪ 250 – 100ין )בשעות הלימוד 

עבור בתשלום  מחוייב.תתכניות ייחודיות שמשלבים עבודה מעשית ו/או 

 .לשנה ₪ 50-בסך של כביטוח תאונות אישיות 

 

תאפשר למכללה להוציא את  במועדואי הסדרת התשלום 

חזרה ללימודים, אם  מרשימת הלומדים. .יתהסטודנט

י החוב, תהיה כרוכה בתשלום דמי  תתאפשר, לאחר כיסו

 ₪. 300 רישום מחדש על סך

 

 :אופני התשלוםפירוט להלן  .2

 תשלום מראש 

 תשלום על ידי כרטיס אשראי 

  קרן השתלמות באמצעות תשלום   

  במכללה  .השלמד סטודנט.ית–בבנק או בכרטיס אשראי הוראת קבע

באמצעות הוראת קבע, הוראת הקבע תמשיך  .הלמיבשנה קודמת וש

הוראה אחרת בכתב מצד  ןבאופן אוטומטי גם בשנה זו, אלא אם תינת

 לגביית שכר הלימוד. הסטודנט.ית

 

 :החזר כספי במקרה של הפסקת לימודים .3

 .ה/אי קבלהקבללעד  .תשום למכללה כוללים טיפול במועמדדמי הרי .3.1

למעט בהרשמה לתוכניות שמבוטלות על ידי  –אין החזר דמי רישום 

 המכללה.

בכתב הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה  .3.2

או למייל:  03-6901218, לפקס שמספרו נהל לומדיםילמ בלבד

MinhalLom.Blmt@smkb.ac.il . 

 

 

 בתשפ"נוהל הפסקת לימודים  .4

 בלבד בכתב ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה

לפקס או  MinhalLom.Blmt@smkb.ac.il למייללמחלקת מנהל לומדים, 

  . 03-6901218שמספרו 

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או  

ולא תחשב כהודעה רשמית על ות למזכיר לא תתקבל 

 .ביטול לימודים

 
 

 עבור תכניות הנפתחות בתחילת שנת הלימודים: 

י ד מו הלי חת שנת  לפתי בע  הקו ך  י ו התאר נ הי 17ם  .10 . 21 

 

 

 ט.יתנו/או ביטול הרשמה יחייב את הסטוד מועד ההודעה על הפסקה

בהתאם לנוהלי הפסקת  מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בתשלום של 

 , המפורטים להלן:לימודים

http://www.smkb.ac.il/registration/tuition-section
mailto:scharlimud.skb@smkb.ac.il
mailto:ofra.ronen@smkb.ac.il
mailto:Ofra.Ronen@smkb.ac.il


 

 חודש לפני תחילת הסמסטרעל ביטול הרשמה עד  בכתב הודעה .4.1

 .לימוד התשלום ששולם בגין שכרמלוא בהחזר  .תתזכה את הנרשם

במהלך החודש לפני תחילת על ביטול לימודים  בכתבהודעה  .4.2

 .המלא משכר הלימוד 15% -ב נרשם.תתחייב את ה, הסמסטר

מיום תחילת הסמסטר ובמהלך על הפסקת לימודים  בכתבהודעה  .4.3

 משכר הלימוד המלא 20%-ב סטודנט.ית, תחייב את ההחודש הראשון

 .והאגרות

 במהלך החודש השני לסמסטרעל הפסקת לימודים  בכתבהודעה  .4.4

   והאגרות. משכר הלימוד המלא 30% -ב תחייב את הסטודנט.ית

 במהלך החודש השלישי לסמסטרעל הפסקת לימודים  בכתבהודעה  .4.5

    והאגרות. משכר הלימוד המלא 50% -ב תחייב את הסטודנט.ית

במהלך החודש הרביעי לתחילת על הפסקת לימודים  בכתבהודעה  .4.6

 משכר הלימוד המלא 80% -ב הסטודנט.יתתחייב את  שנת הלימודים

                                  והאגרות.

מהחודש החמישי לתחילת שנת מקרה של הפסקת לימודים החל  .4.7

 .והאגרות שכר הלימוד במלוא תחייב את הסטודנט.ית, ואילךהלימודים 

ב במלואה החל מהיום הראשון אגרת בטוח תאונות אישיות תחוי .4.8

 ללימודים

מסיבה  ,ם במהלך השנהלימודי .המפסיקו ת שקיבל.ה הנחהי.טודנטס .4.9

 .הנחההתתבטל  ,כלשהי

 

 

 הנפתחות בסמסטר א' ו/או    תכניות סמסטריאליותעבור     

 סמסטר ב':    

 17/10/2021הינו  סמסטר א'תאריך הקובע לפתיחת ה

 20/2/2022 הינו לסמסטר ב'התאריך הקובע 

 סטודנט.יתאת ה מחייבמועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה 

בתשלום של מלוא/חלקו של שכר הלימוד,  בהתאם לנוהלי הפסקת 

 לימודים, המפורטים להלן:

 

, הסמסטר עד חודש לפני תחילתעל ביטול הרשמה בכתב הודעה  4.10

 בהחזר מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימוד. .תתזכה את הנרשם

במהלך החודש לפני תחילת על ביטול לימודים  בכתבהודעה  4.11

 משכר הלימוד המלא. 15% -ב נרשם.ת, תחייב את ההסמסטר

מיום תחילת הסמסטר ובמהלך על הפסקת לימודים  בכתבהודעה  4.12

משכר הלימוד  20%-ב סטודנט.יתתחייב את ה השבועיים הראשונים

 המלא והאגרות.

יה של יהמחצית השנבמהלך על הפסקת לימודים  בכתבהודעה  4.13

 50% -ב סטודנט.ית, תחייב את ההחודש הראשון לתחילת הסמסטר

 משכר הלימוד המלא והאגרות .                                          

החל מהחודש השני לתחילת הסמסטר מקרה של הפסקת לימודים  4.14

 במלוא שכר הלימוד והאגרות. סטודנט.יתה תחייב את, ואילך

יב במלואה החל מהיום הראשון תאונות אישיות תחואגרת בטוח  4.15

 ללימודים

מסיבה  ,ם במהלך השנהלימודי .המפסיקו ת שקיבל.ה הנחהי.טודנטס 4.16

 .הנחההתתבטל , כלשהי

  

   

 :עבור תכניות הנפתחות בסמסטר קיץ 

  01/7/2022הינו  סמסטר קיץהתאריך הקובע לפתיחת 

מועד ההודעה על הפסקה ו/או ביטול הרשמה יחייב את הלומד בתשלום 

, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים שכר הלימוד,  מלוא/חלקו של של 

 המפורטים להלן:

 

, חודש לפני תחילת הסמסטרעד על ביטול הרשמה  בכתב הודעה 4.17

 .מלוא התשלום ששולם בגין שכר לימודבהחזר  .תתזכה את הנרשם

במהלך החודש לפני תחילת על ביטול לימודים  בכתבהודעה  4.18

 .המלא הלימודמשכר  15% -ב נרשם.תתחייב את ה ,הסמסטר



מיום תחילת הסמסטר ובמהלך על הפסקת לימודים  בכתבהודעה  4.19

משכר  20%-ב סטודנט.יתאת התחייב את  השבועיים הראשונים

 .והאגרות הלימוד המלא

במהלך המחצית השנייה של על הפסקת לימודים  בכתבהודעה  4.20

 50% -ב , תחייב את הסטודנט.יתהחודש הראשון לתחילת הסמסטר

 משכר הלימוד המלא והאגרות .                                          

החל מהחודש השני לתחילת הסמסטר מקרה של הפסקת לימודים  4.21

 , תחייב את הסטודנט.ית במלוא שכר הלימוד והאגרות.ואילך

אגרת בטוח תאונות אישיות תחוייב במלואה החל מהיום הראשון  4.22

 .ללימודים

מסיבה  ,לימודים במהלך השנה .המפסיקו שקיבל.ה הנחה תי.טודנטס 4.23

 .הנחההתתבטל , כלשהי

 

 מזכירותלמרצה או לכל הודעה טלפונית או הודעה אישית 

 .תחשב כהודעה רשמית על ביטול לימודיםלא תתקבל ולא 

 

  עבור תכניות שאינן נפתחות בתחילת סמסטר, המועד

 הקובע הוא יום פתיחתן.

 

 

נט .י ד ו ט ס ת ל ו ר י יתש . 

זה יאפשר את השימוש בכל שירותי  כרטיס: .יתהנפקת כרטיס סטודנט .1

העומדים לרשות כלל  םומשאבי הלימוד האחריה יהמכללה לרבות ספרי

 .והסטודנטיות הסטודנטים

 כרטיס זה מהווה אישור כניסה למכללה. 

ובאחריות מזכירות ביה"ס  דרך פורטל הסטודנט.ית הנפקת הכרטיס מתבצעת

 .ללימודים מתקדמים

 .₪ 15 ניתן להנפיק כרטיס חדש, במקרה שאבד, תמורת

 

. עיון, יעץ והשאלת ספריםת המכללה נותנת שירותי יספרי :הישירותי ספרי .2

לא ינתנו בתשלום קנס.  .תמחויב ,ספרים במועד .המחזיר לאש תי.סטודנט

קנס  שילמ.הספרים ו/או לא תעודה ואישור סיום לסטודנט.ית שלא החזיר.ה 

  - התקנון המלא של הספרייה מופיע בתקנון המכללה .כנדרש

lationsregu-https://www.smkb.ac.il/studies 

 

: במכללה קיימת גישה חופשית לאינטרנט מכל שירותי אינטרנט ומידע .3

ה. באתר האינטרנט ימחשבי המכללה, הממוקמים בכיתות התרגול ובספרי

סילבוסים של כל  לקבל מידע אישי על מערכת השעות, ניתןשל המכללה 

פעיל.ה  סטודנט.יתמידע על ציונים. המידע ניתן לו הקורסים הנלמדים

   בלבד, ומחייב סיסמה וקוד משתמש.

  www.smkb.ac.il כתובת האתר לסטודנטים:

 

נו מערך תומך לפיתוח המקצועי יל" ה""משעו מרכז משאבים ויעץ: –ל "משעו .4

שירותי יעץ ומשאבים.  והסטודנטיות במכללה, המקיים מגוון של הסטודנטים

ניתנים במקום מלווים את הסטודנט.ית בכל היבטי שירותי הייעוץ המקצועי ה

האקדמית: עיצוב גרפי של חומרי הוראה; שימוש במשאבים מודפסים  הפעילות

 ועוד.  שילוב מוסיקה, קולנוע ואמנות בהוראה וטכנולוגיים,

ציוד משוכלל ים, וכן במקום מאגר עשיר של משאבי הוראה בתחומי דעת מגוונ

)מחשבים; וידאו; אמצעים אורקוליים; מכונת צילום, ועוד(.  לשימוש הסטודנט.ית

משעול ממוקם באגף א', והוא פתוח כל היום עד שעות הערב המוקדמות 

 )פרטים במקום(.     

 

במכללה יש עמדת בנקומט לבעלי כרטיסי אשראי ממגוון חברות  :בנקומט .5

 אשראי.  

 

 

 

 

א ת  .י ו י ו כ יםז ר וצ  י

 . הוראות פרק זה נועדו לשמור על האינטרסים של המכללה ביצירות שנוצרו, תוך 1

, ובכללם והסטודנטיות שהמכללה מעמידה לרשות הסטודנטים שימוש במשאבים

 .(משאבי המכללה"“אלה להלן:  כל)הדרכה, הוראה, אמצעים ומשאבים פיזיים 

https://www.smkb.ac.il/studies-regulations
http://www.smkb.ac.il/


מהלך ועקב הלימודים של . הוראות פרק זה חלות על כל היצירות שנוצרו ב2

כל אלה, להלן )המכללה, לרבות במסגרת מטלות הבית  במסגרת .תהיוצר .יתהסטודנט

 או תוך שימוש במשאבי המכללה.( הלימודים"“

. זכויות היוצרים וכל זכויות קניין רוחני אחרות בכל יצירה, ובכל טביעה של כל ביצוע 3

, או תוך שימוש םבמסגרת או עקב לימודי .יתסטודנט של( יצירה"“ כל אלה להלן:)

בכל חפץ שבתוכו היצירה המקורית נקבעה או  במשאבי המכללה, לרבות הבעלות

 תקופת הזכויות ובכל מקום בתבל. הוטבעה, שייכות באופן בלעדי למכללה וזאת למלוא

. המכללה רשאית לרשום את זכויותיה בכל יצירה כאמור בכל מרשם המתנהל בכל 4

ביצירה כל שימוש המיוחד לבעל זכות היוצרים על פי כל דין, ובכלל זה  לעשותמדינה ו

מסחרי ושאינו מסחרי, לשכפל אותו, לפרסם אותו ולהפיץ  לנצל את היצירה לשימוש

 אותו בכל אמצעי מדיה קיים או עתידי.

. המכללה רשאית להציג, להשמיע או לפרסם יצירה בשלמותה או בחלקה, לרבות 5

אודות המכללה ו/או פעילויות כלשהן שקשורות אליהן, ולהתאימה  ומיםבמסגרת פרס

לא תערוך ביצירה כל שינוי שיש בו כדי לפגום  לכל מדיה. בכפוף לכך, המכללה

 בכבודו או בשמו של היוצר. ביצירה, או לגרום לסילופה, באופן שיש בהם לפגוע

את היצירה בעת כל פרסום מטעמה  .השיצר .יתהסטודנט ם. המכללה תציין את ש6

 וזאת בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. אשר בשליטתה,

להציג את היצירה בתיק העבודות שלו, תוך ציון העובדה  .תרשאי .ית. הסטודנט7

להלן, ובכפוף לאמור  10במכללה, והקפדה על האמור בסעיף  שנוצרה במסגרת לימודיו

 להלן. 11בסעיף 

, לא יהיה כדי הלימודיםבמסגרת  תיווצרבכל יצירה ש , כי.תמתחייב ית.. הסטודנט8

לרבות ’, זכויות קניין רוחני ו/או בכל זכות אחרת של כל צד ג לפגוע בזכויות יוצרים ו/או

לפנות לייעוץ  .יתמקרה של ספק, על הסטודנט זכות לשם טוב ו/או לפרטיות. בכל

 משפטי.

יצירה קיימת ו/או להתבסס על יצירה  היצירלשלב ב .תמבקש .ית. ככל שהסטודנט9

לקבל רשות כדין ובכתב לשימוש  .יתקיים אחר, באחריות הסטודנט קיימת ו/או כל חומר

לקבל רשות לשימוש בכל  הסטודנט.ית באחריות ,כן בכל יצירה ו/או חומר כאמור. כמו

שמשתתף או  אדםכל  ביצוע של כל אדם ו/או לשימוש בקולו, תמונתו או דמותו של

, (ומלחינים כגון צלמים, כותבים)מופיע ביצירה שיצור, לרבות מרואיינים, יוצרים אחרים 

 מבצעים, אנשי צוות וגורמים אחרים שישתתפו ביצירה. הרשות חייבת לאפשר ניצול

 היצירה לכל מטרה.

 יםביצירה או מופיע פולהעניק קרדיט ראוי לכל מי שהשתת .יתהסטודנט .תכן מתחייב

 .יםאו כמבצע יםה כיוצרב

. על כל יצירה שתיוצר ו/או שתופק במסגרת הלימודים או תוך שימוש במשאבי  10

קרדיט למכללה באופן ובצורה שייקבעו על ידי המכללה מעת לעת. כמו  המכללה יופיע

מכללת סמינר  [שנת היצירה]© והטקסט בנוסח המפורט  כן, יופיע סימן זכויות יוצרים

 הזכויות שמורות.הקיבוצים. כל 

. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל וככל הנדרש על פי דין ישמש מסמך זה ככתב  11

 כל הזכויות האמורות לעיל. העברת זכויות לגבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


