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ראשון  לתוארתשפ"ב בנושא שכר לימוד לשנה"ל מדריך לנרשם   

 
   מדור שכר לימוד ותשלומים מנהלת 

 גב' הלן אברהם 
 

 , 08:30-12:30 : ה'  -  א' :  שכר לימוד ותשלומים במדור שעות קבלה 
 14:00-16:00 : ד'  +  א'                                                            

 04-6423662טלפון: 
   09:00-11:00    :ה'  -שעות מענה טלפוני: א' 

                                        15:00  - 14:00 
   1534-6423510פקס: 

e-mail: sl@yvc.ac.il 
         4010, חדר קומת כניסה  ,4מס' בניין 

 
 

 הוראות כלליות 
 
יהיה בהתאם   2021-2022 ב תשפ" ת עמק יזרעאל לשנת הלימודים גובה שכר הלימוד במכללה האקדמי . 1

להחלטות שיתקבלו על ידי הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.  
 טרם פורסמו.  תשפ"בורית לגבי שכר הלימוד בשנת החלטות הועדה הציב

 
. במידה והחלטות  תשפ"אשכר הלימוד כמפורט בהמשך הינו בהתאם לשכר הלימוד ששולם בשנת  . 2

תהיינה שונות, ישונה שכר הלימוד בהתאם. ההחלטות   ב תשפ"ם הועדה המתייחסות לשנת הלימודי
תקפות הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים. כל סטודנט ישלם את שכר הלימוד  

 דים ובתנאים כפי שייקבעו על ידי המכללה האקדמית עמק יזרעאל. בהיקף, במוע 
 

גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים במכללה האקדמית עמק יזרעאל, אשר אינם נכללים   . 3
 ידי המכללה. -( ייקבעו בנפרד על .B.A במסגרת הלימודים לתואר אקדמי )

 
נוסף על שכר הלימוד חייב הסטודנט בתשלומים למכללה כמפורט בהמשך, בשיעורים ובתנאים   . 4

 המפורטים בתקנון שכר לימוד.  
 

גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על ידי המכללה, לפי   . 5
 ובמהלכה.שיקול דעתה, בכל עת, לפני תחילת שנת הלימודים 

 
הצמדה   כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד במלואם, יישאו . 6

ידי  -בפועל. כל זאת כפי שייקבע על תשלומם מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד  לעליית המדד 
 המכללה. 

 
בהמחאה אשר חזרה  או ע בהוראת קב מהתשלומים המצוינים  תשלום כלשהו / מועמד שילם סטודנט . 7

, ישלם הסטודנט מיד את מלוא  דרישת התשלום והמכללה חויבה בסכום  ולא כובדה / בלא שנפרעה 
 פי קביעתה, ובתוספת הוצאות עמלה -סכום ההוצאות בהן תישא המכללה כתוצאה מכך, על 

 ₪.   35בסך של 
 

שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים יימנע מסיבות של שביתה, השבתה או  תשלום המכללה לא תחזיר  . 8
   מכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת המכללה. 

 
המכללה האקדמית עמק יזרעאל מוכרת כמוסד שתלמידיו זכאים ליהנות מן הפיקדון האישי עפ"י חוק   . 9

   קליטת חיילים משוחררים. 
 

יבחן עד אשר יגיש הוראת קבע  סטודנט אשר הוראת הקבע שלו חזרה בלא שנפרעה, לא יורשה לה . 10
 / מעודכנת.   חדשה
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 חישוב שכר לימוד
 

 שכר לימוד מלא א.  
 חושב על פי שני תעריפים: תשפ"א שכר לימוד מלא לשנת הלימודים  

 
₪  צמוד לעליית מדד המחירים   13,780ודנט המשלם את שכר הלימוד בעצמו שכר לימוד לסט 100% . 1

 , לא כולל תשלומים נילווים. 2020להלן מדד יולי - 2020באוגוסט  15לצרכן כפי שהתפרסם ביום  
 

₪ צמוד   17,225ידי צד שלישי וכן תלמיד אזרח חו"ל -שכר לימוד לסטודנט הממומן מלא על 125%  . 2
 , לא כולל תשלומים נילווים. 2020לעליית מדד יולי 

 
על החלק   125% -שכר לימוד על החלק שלו ו  100%ידי צד שלישי ישלם -סטודנט הממומן חלקית על  . 3

 של הצד השלישי. 
 

 
   : נטים לתואר ראשוןלסטודשכר לימוד  

 הופחת בשיעור של   תשפ"אתשלום שכר לימוד למכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנת הלימודים 
לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנה"ל תשס"א, וזאת על פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של   26% -כ

 שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.  
 

  2021-2022ההפחתה בשכר הלימוד כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנת 
 ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן ההפחתה כתנאי לביצועה.  

 
ולפיכך, היה ולא תקבל המכללה האקדמית עמק יזרעאל מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו  

 את מלוא שכר הלימוד במועד עליו תודיע המכללה האקדמית עמק יזרעאל.  סטודנטים לתואר הראשון  
 

 ב. שכר לימוד חלקי 
נקודות זכות,  ישלם שכר לימוד   18-להיקף הנמוך מ  תשפ"בא' אשר נרשם בשנת הלימודים  סטודנט שנה

 נקודות זכות, יזוכה הסטודנט בתעריף המופחת.   18-מלא )לא מופחת(. עם השלמת היקף הרישום ל
 

נקודות זכות רק בשנת הלימודים הבאה, יזוכה בשנת הלימודים   18-סטודנט אשר ישלים את היקף הרישום ל 
 תשפ"ב. שנה"ל הבאה עבור ההפחתה גם בגין 

 
 ג. שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון 

 
 ככלל, סטודנט לתואר ראשון ישלם שכר לימוד היחסי להיקף לימודיו. 

 נקודות זכות בשנה.   40שכר לימוד ישלם סטודנט הלומד תכנית לימודים בהיקף של   100%

 נקודות צבירה לתואר ראשון הנחלקות על פני שלוש שנות לימוד.  120

 נקודות זכות הנחלקות על פני ארבע שנות לימוד.   164לבין  160בין   :בחוג לסיעוד 

 נקודות זכות.  133סמסטרים רצופים:  7ון בסיעוד על פני בחוג לסיעוד: תכנית הסבת אקדמאים לתואר ראש

 . שנות לימוד : על פני ארבע גורן לתקשורת חזותיתספר  לימודי בית 

 קבוצות לימוד מיוחדות. 

 
נקודות זכות ומעלה ישלם שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו   20* סטודנט הלומד תכנית לימודים בהיקף של 

 דת זכות(.  משכר לימוד מלא לכל נקו  2.5%)
 שכר   100% -נקודות זכות בשנה ישלם למעלה מ  40 -בהתאם לכך, סטודנט הלומד למעלה מ

 לימוד באותה שנה. 
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משכר לימוד   2.5%נקודות זכות בשנה ישלם שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו ) 20-* סטודנט הלומד פחות מ
 הלימוד המלא. משכר   10%מלא לכל נקודת זכות( ובתוספת תקורה בשיעור של 

 
,    גורן לתקשורת חזותית שנות לימוד, למעט החוג לסיעוד, בית ספר  3-* סטודנט המושך את לימודיו מעבר ל 

משכר הלימוד   10%שנות לימוד, ישלם החל מהשנה הרביעית תוספת בשיעור של  4אשר משך לימודיהם 
 המלא וזאת בנוסף לשכר הלימוד שישלם בהתאם להיקף לימודיו. 

 
וטרם הגיש עבודות ו/או עבודה סמינריונית ו/או בחינה ו/או   A..B-ודנט שהשלים את חובות השמיעה ל * סט 

מלא  משכר הלימוד ה 10%קיבל ציון אחרון לתואר או כל חובה אחרת לצורך קבלת זכאות לתואר, ישלם 
זור )גם אם  בדצמבר באותה שנה בה מתקיימת הענקת תארים לתלמידי המח14השנתי אם לא יגיש אותן עד 

 קיבל אישור אקדמי להגשת העבודה/מטלה באיחור(. 
 

 . 300% -( ללא תקורה  A..B* מינימום שכר לימוד לתואר ראשון )
 

 .    400% -( ללא תקורה, לחוג לסיעוד   .B.A* מינימום שכר לימוד לתואר ראשון )
 

ים מוכרים להשכלה גבוהה  * לא ייגבו תשלומים מסטודנט לתואר ראשון בגין קורסים שנלמדו במוסדות אחר
 ואשר לגביהם ניתן לסטודנט פטור במכללה. 

 
 

 ד. שכר לימוד בגין קורסי אנגלית  
 הקורסים ברמות טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', מתקדמים א', חייבים בתשלום שכר לימוד נפרד:  

 
 משכר הלימוד המלא.   30%ישלם הסטודנט    רמת טרום בסיסי א': 
   . משכר הלימוד המלא 22.5%ישלם הסטודנט   :רמות טרום בסיסי ב' 

   .משכר הלימוד המלא  22.5%ישלם הסטודנט  בסיסי:  רמת  
 משכר הלימוד המלא.  15%: ישלם הסטודנט רמת מתקדמים א' 

 
 

סטודנט המבטל רישום לקורסי אנגלית לפני תחילת הסמסטר או במהלך תקופת השינויים הרשמית, זכאי  
 להחזר התשלום.  

 
 סטודנט שנרשם לקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' לסמסטר א' או לסמסטר ב' פטור מתשלום.  

ם השנייה, במהלך  משכר הלימוד המלא אם נרשם לקורס מתקדמים ב' בפע 15%סטודנט יחויב בתשלום לפי 
 תקופת לימודיו.  

 
 ה. שכר לימוד בגין קורסי עברית 

 קורס עברית חייב בתשלום שכר לימוד בנפרד כפי שייקבע על ידי המכללה.  
 משכר הלימוד המלא.  15%ישלם הסטודנט 

סטודנט המבטל רישום לקורסי עברית לפני תחילת הסמסטר או במהלך תקופת השינויים הרשמית, זכאי  
 להחזר התשלום. 

 
 . חריגים ו

-במידה והמכללה תחליט לקיים קורסי קיץ בחוגים כלשהם, ייקבע שכר הלימוד לקורסים אלה בנפרד  .1
 כפי שנהוג במכללה. 

 משכר הלימוד המלא.  15%סטודנט הלומד קורס אנגלית בלבד ברמת מתקדמים א' ישלם  .2
 משכר הלימוד המלא.   15%סטודנט הלומד קורס אנגלית בלבד ברמת מתקדמים ב' ישלם  .3
 משכר הלימוד המלא על כל שעה סמסטריאלית.  5%סטודנט הלומד שלא לתואר ישלם  .4
 . 50%מהנחה בשכר לימוד בשיעור של שומע חופשי שהינו גמלאי, ייהנה  .5

 .    67וגבר מעל גיל  62כגמלאים יחשבו אישה מעל גיל        
  , המכללה תידרש לשלם מע"מ על ההצמדהשכר הלימוד צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן. אם  .6

 יחול מס זה על הסטודנט. 
 ₪ .    200לאחר ביטול ,לאותה תקופת רישום , כרוך בתשלום של חידוש הרשמה  .7
בקשה של מועמד חדש המבקש לשנות עדיפות )חוג / מסלול( לאחר הנפקת הודעת הקבלה   .8

 ₪.   200לום דמי טיפול בסך , כרוכה בתששל הסמסטר הראשון למכללה ועד תום תקופת השינויים 



5 
 

 
 
 
 . תשלומים נוספים ז

כל הסטודנטים, כולל סטודנטים בתוכנית לימודים חלקית, חייבים ב"תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד  
 הבסיסי. 

 
 : תשפ"א להלן פירוט התשלומים הנלווים כפי שהיו בשנה"ל  

 ש"ח  270 רשות  -  הלימוד()בגין שירותים שאינם במסגרת שכר   *דמי רווחה 

 ש"ח  400 דמי אבטחה 

 ש"ח  170 רשות    – *דמי חבר באגודת הסטודנטים 

 ₪   10 ארגון הסטודנטים הארצי 

 
 
  בסך , מכון כושר )למעט דמי ביטוח שנתי פתיחת כרטיס קורא בספריה  שירותי ספריה, : דמי הרווחה כוללים *

 מסובסדות, ייעוץ פסיכולוגי מסובסד, שיעורי עזר מסובסדים. (, רכישת תו חניה, סדנאות ₪  80של 
 
 
 
 

ניתן להודיע על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או שרותי רווחה עד יום פתיחת שנת   לומי רשות:תש
 * בלבד. 10/10/2021 -ה הלימודים,

 תשלומי רשות  לאחר תאריך זה.  ר לא יתקבלו פניות לוויתו
 
 

יתבצע באמצעות מילוי   שירותי רווחה לשנת הלימודים תשפ"ב דיווח על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או 
 שכ"ל < שכר לימוד לסטודנטים במסלול האקדמי. המכללה <   טופס מקוון הנמצא באתר

 
 
 

 *סטודנט  אשר חתם על ויתור שירותי רווחה,  
 ומעוניין להשתמש  בשירותים הרשומים מטה, יהיה עליו לשלם: 

 ₪   50פתיחת כרטיס קורא בספריה: 
   . ₪ 80של בסך ₪ לחודש ובתוספת תשלום ביטוח שנתי  50שירותי מכון כושר: 

 ₪ לסדנא.   300סדנאות : 
 ₪ לשעה. 235ייעוץ פסיכולוגי: 

 ₪ לשעה.  60: שיעורי עזר
 

 
 
 
 

 ₪  315 רשות )כל הסמסטרים(  -חניה לשנה

 ₪   210 רשות  -חניה לסמסטר

 
 . תשלום עבור לימודי תעודה בעיצוב גרפי ח

כפי שייקבע על ידי המכללה  -סטודנטים המשלימים לימודי תעודה בעיצוב גרפי ישלמו תוספת לשכר הלימוד
 בנפרד.  
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 נ"ז(  40=  100%. מועדי ואופני תשלום שכר הלימוד )לתוכנית מלאה ט
 

 תשלומי שכר לימוד ותשלומים שונים מתבצעים בהוראת קבע בלבד באמצעות:  .1
 

 לימוד ותשלומים בהוראת קבע בבנק: הרשאה לחיוב שכר   . א
 

 אפשרויות תשלומי שכר לימוד ותשלומים שונים באמצעות הוראת קבע בבנק:  
 

אתר המכללה < שכ"ל < שכר לימוד לסטודנטים במסלול אקדמי < הורדת טופס הרשאה לחיוב   •
 חשבון הבנק.  

 יש להחתים את הבנק ולהעביר את טופס ההתחייבות החתום על ידי הבנק למדור שכר לימוד.  
 

להיכנס לאתר האינטרנט של הבנק שלך < להיכנס לחשבונך האישי < למלא דרישה להוראת קבע <   •
 .  48341זין קוד מוסדי: לה

 למדור שכר לימוד. את אישור הבנק יש להעביר  
 

 הרשאה לחיוב שכר לימוד ותשלומים בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי:  . ב
 

הזנת פרטי הרשאה לחיוב בהוראת קבע בכרטיס אשראי לכלל התשלומים מתבצעת באופן עצמאי   •
 ע"י הסטודנט דרך תחנת מידע אישית בלבד.  

 

 תהליך רישום הרשאה לחיוב בהוראת קבע בכרטיס אשראי:  •
 

תחנת מידע אישית < שכר לימוד ותשלומים < עדכון פרטי אשראי להוראת קבע < מעבר לאישור  
 כרטיס להרשאה לחיוב חשבון < הזנת פרטי אשראי < עדכון פרטים. 

 

 עם הזנת פרטי הוראת קבע בכרטיס אשראי יגבו כל סוגי התשלומים למכללה באופן הזה בלבד.  •
 

סטודנט שלא הציג הוראת קבע בבנק או לא הזין פרטי הרשאה לחיוב בהוראת קבע בכרטיס אשראי ו/או לא  
ח שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב, יהיה חסום לרישום לקורסים ולקבלת  שילם את התשלום הראשון ע"

 שירותים מהמכללה. 
 

הוראת קבע לתשלום שכר הלימוד תקפה עד סוף לימודיו של הסטודנט, וזאת במידה ולא נמסר אחרת ע"י  
 הסטודנט עד יום פתיחת שנת הלימודים. 

 
 פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות הוראת קבע: 

 

   10.09.2021 ביום  משכ"ל מלא  15%      תשלום ראשון 

   14.11.2021 ביום  משכ"ל מלא  15%      תשלום שני 

 14.12.2021 ביום  משכ"ל מלא  15%      תשלום שלישי 

   14.01.2022 ביום   משכ"ל מלא  15%      תשלום רביעי 

   14.02.2022 ביום  משכ"ל מלא  15%      תשלום חמישי 

   14.03.2022 ביום  משכ"ל מלא  12.50% שישי תשלום 

   14.04.2022 ביום  משכ"ל מלא  12.50% תשלום שביעי 

 
 

הצמדה  יגרור אחריו חיוב מכל סיבה שהיא, איחור בתשלום אשר נובע מרישום למערכת הלימודים באיחור, 
 לעליית המדד. 

 
 

תשלומים אחידים לכלל הסטודנטים, ללא קשר  התשלום הראשון והתשלום השני על חשבון שכר לימוד מהווים 
 למערכת הלימודים של הסטודנט. 
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 התחשבנות בהתאם לרישום במערכת הלימודים האישית של כל סטודנט תתבצע החל מהתשלום השלישי. 
 
 

יהיה זכאי להנחה בשיעור של    בלבד .129.20015מראש עד ( 100%סטודנט שישלם שכר לימוד מלא )
 (.  בלבד  נקודות זכות 40עבור משכר הלימוד המלא )  2.5%

 
מועמד אשר יקבל הודעת קבלה יידרש לשלם תשלום ראשון על חשבון שכר הלימוד עם קבלת ההודעה כדי  

 להבטיח מקומו במכללה. 
 מועמד אשר לא ישלם את התשלום הראשון עלול לאבד זכאותו להתקבל. 

 
 
 

 תשלום שכר לימוד  -ל הרשמה/הפסקת לימודים  ביטו
 

 .  10.10.2021  "בתשפ  ,חשוון     'דיום ראשון,  :   תשפ"בפתיחת שנת הלימודים  
 

מועמד ללימודים במכללה ו/או סטודנט בה המחליט לבטל את הרשמתו למכללה או להפסיק את   . 1 א. 
 לימוד. לימודיו בה, יודיע על כך בכתב )בדואר רשום( למדור שכר  

 
היום שבו תתקבל הודעת המועמד/סטודנט במדור שכר לימוד ייחשב כיום הפסקת לימודיו או   . 2 

פה אינה קבילה ולא תחשב כהודעה לגבי  -ביטול הרשמתו. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל
 הפסקת לימודים. 

 
סטודנט או מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה אשר שילם    ב. 

 למכללה.  
דמי הרשמה תקפים להרשמה פעם אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה מסמסטר לסמסטר ו/או  

 משנה לשנה.  
 
 

סטודנט או מועמד שטרם התחיל את לימודיו או לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או    ג. 
ות יחויב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו בהתאם  משמעתי 

 למועדים ובהתאם לקביעת המכללה כמפורט להלן: 
 

ולא ערך תכנית לימודים, יהיה זכאי להחזר   15.08.2021מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד  . 1 
 מלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 

 
ולא ערך תכנית   15.09.2021 –ועד ה  16.08.2021 -מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ . 2 

 לימודים יהיה זכאי להחזר מחצית התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 
 

ולא ערך תכנית לימודים יחויב במלוא   16.09.2021-שיודיע על ביטול הרשמתו החל ממועמד  . 3 
 התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 

 
 סטודנט אשר שילם תשלום ראשון ולא ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו החל   . 4 

 , יחויב במלוא התשלום הראשון. 16.09.2021 -מ 
 

יחויב במלוא   07.10.2021סטודנט אשר ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד  . 5 
 התשלום הראשון. 

 
משכר   35% -, יחויב ב28.10.2021ועד  10.10.2021-ים מ סטודנט שיודיע על הפסקת לימוד . 6 

הלימוד שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין  
 השניים. 

 
משכר   50% -יחויב ב 25.11.2021ועד  31.10.2021 -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ  . 7 

הלימוד שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין  
 השניים. 
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משכר   75% -יחויב ב  03.02.2022ועד   28.11.2021 -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ . 8 

התשלום הראשון, לפי הגבוה בין  הלימוד שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא 
 השניים. 

 
יחויב במלוא שכר הלימוד שנקבע לו   06.02.2022 -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים החל מ . 9 

 בתוספת כל התשלומים הנלווים. 
 

 
 

 מועמדים וסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' )סמסטר אביב( 
לגבי מועמדים וסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'.  הוראות שכר לימוד המפורטות לעיל תקפות גם 

 שינויים במועדי התשלום והחיובים הנדרשים למתחילים לימודיהם בסמסטר ב' יפורסמו במועד מאוחר יותר. 
 
 

 ועדת חריגים לענייני שכר לימוד 
 

עדת חריגים לענייני שכר לימוד בכתב בלבד. את הפניות יש להגיש לעוזרת  ו מועמד/סטודנט רשאי לפנות לו
( או בדוא"ל:  4004חדר  4גב' נטי אמדורסקי במסירה ידנית )בנין  הסטודנטים, לראש מנהל 

nattya@yvc.ac.il   :ואישורים רלוונטיים,   . יש לצרף מסמכים04-6423409ולוודא הגעת המכתב בטלפון
 המעידים על המפורט בפניה. בקשה שהוגשה ללא האישורים המתאימים לא תטופל. 

 .  בלבד   תשפ"בתתקבלנה פניות לוועדת חריגים לענייני שכר לימוד עבור שנת הלימודים 
 בדוא"ל בלבד. תשובת הוועדה תישלח למועמד/סטודנט בכתב 
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