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 הקדמה  -פרק א'
 

 .ולהפך נקבה בלשון ההתייחסות כדין דינה זכר בלשון התייחסותהערה כללית: 
 

 

 כללי  .1א.
 

 הראשון )בוגר(.תואר של ההחובות האקדמיות כל השלמת נלמדים לאחר לימודים מתקדמים   1.1

להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של הסטודנט  ,הלימודים לתואר שני )מוסמך( מטרת  1.2
 .ומחקר התמחות לקראת ולהכשירו הראשוןבתחומי הלימוד אותם למד במסגרת התואר 

)להלן:  שטרן מקס"ש ע יזרעאל עמק האקדמית המכללה מטעם מוענק( M.A) שני תואר  1.3
 .התואר נלמד שבמסגרתה הלימודים תכניתאו /ו / המחלקה החוג שםתוך ציון  "( המכללה"

שאין בהן  רשאים לקבוע דרישות נוספות על הנאמר בתקנון זה, ובלבד  המחלקות /החוגים  1.4
 מהדרישות המפורטות בתקנון זה. כדי לגרוע 

נהלים של המכללה התקנונים ולתקנון זה, יחולו על הסטודנטים לתואר שני כל הבנוסף   1.5
: תקנון רישום לקורסים, תקנון ספריה, תקנון ובכללם, החלים על כלל הסטודנטים במכללה

לטיפול בתלונות על הטרדה מינית, תקנון שימוש במעבדות המחשבים, תקנון משמעת 
 .ועוד סטודנטים

 

 הלימודים ומשך הלימודים בתואר השנימבנה   .2א.
 

תכנית הלימודים לתואר שני מורכבת מקורסים הנמנים לפי שעות שבועיות סמסטריאליות   2.1
ט להשלים שיעורי חובה בהיקף )שש"ס(. בכל תכנית לימודים לתואר שני נדרש הסטודנ

ולימודי השלמה אינם  ענוןי, קורסי ר. לימודי עזרהתכניתמפורט בשנתון בהתאם ל, שש"ס
 לתואר. השעות נכללים במניין 

לא יעלה על דה מחקרית )תיזה( עבו כתיבת הדורש', א במסלולהלימודים לתואר שני  משך  2.2
משכר הלימוד  10%יחויב הסטודנט בתשלום תקורה בגובה בשנה השלישית  שלוש שנים. 

ללא ב', משך הלימודים לתואר שני במסלול למפורט בתקנון שכר לימוד.  השנתי ובכפוף
 שנתיים.  הוא כתיבת עבודת גמר מחקרית

 משך הלימודים לתכנית השלמות לא יעלה על שנתיים.  2.3

לפחות  ללמוד הסטודנטלימודים קודמים, נדרש  עבורבנקודות זכות  הכרה ניתנתבו  במקרה  2.4
 שלמוסמך לתואר שני  תעודתמנת לקבל  על ,במכללה הלימודיםמהיקף תכנית  מחצית

  .יזרעאל עמק האקדמית המכללה
 /פריסת הלימודים בתואר השני מותנית באישור ראש המחלקה ו/או הוועדה החוגית  2.5

כל חריגה ממשך הלימודים בכל מסלולי הלימוד טעונה המלצת  לתואר שני. המחלקתית
  .שנים 4 על הלימודים משך יעלה לא, מקרהבכל . לתואר שניהמחלקתית  / הוועדה החוגית

 
 

 .3א.

 

 סגל ההוראה 

ייקבע בהתאם לתנאי הסף של המועצה להשכלה לתואר שני סגל ההוראה בתכנית לימודים   3.1
 גבוהה. 

3.2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חייב באישור הרקטור/ המועצה להשכלה גבוהה הסף של  בתנאיחבר סגל שאינו עומד  מינוי

 .אקדמי מינהל
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 ארגון וחלוקת סמכויות -פרק ב'
 

 ועדה ללימודים מתקדמים      1ב.
 

ידי קביעת תקנונים ונהלים ללימודי תואר שני במכללה והבאתם לאישור הוועדה תפעל על   1.1
תפעל הוועדה כגוף מפקח על ביצועם התקין של התקנונים והנהלים  ,כן המועצה האקדמית.

 שאושרו.
הוועדה תכלול את יו"ר הוועדה בדרגת פרופסור מן המניין/פרופסור חבר לפחות וחברי סגל   1.2

 ידי הנשיא בהיוועצות עם ראשי החוגים-בדרגת מרצה בכיר לפחות. הרכב הוועדה ייקבע על
 .הסנאטויובא לאישור  המחלקות /

 תפקידיה העיקריים של הוועדה ללימודים מתקדמים הם:  .1.3

תקנונים ונהלים הנוגעים ללימודי תואר שני ופיקוח על יישומם והכנסת תיקונים  הכנת   א. 
 ותוספות במידה הצורך.

גיבוש קריטריונים למתן סיוע כספי לסטודנטים לתואר שני באמצעות פרסים, מלגות, מענקי  ב. 
 . בתיאום עם הנהלת המכללה ועם משרד דיקן הסטודנטים, מחקר ותמיכות אחרות והענקתם

 ג. 
 
 
 
 
 ד.
 

לתואר שני וקבלת דיווחים   הסטודנטים של בלימודיהם האקדמי המהלך תקינות על בקרה
בסוף שנת הלימודים כדלקמן: דו"ח התפלגות ציונים בכל אחת מהשנים בתכנית, דיווח על 

ידי ראש -נשירה כולל פירוט סיבת הנשירה, דיווח על חופשות מלימודים שאושרו על
הארכות לימודים, בהסתמך על המלצת ראש המחלקה  ודיווח על אישורמחלקה חוג/ה

 עבודת גמר. בהמלצת המנחה או  ללימודי תואר שני
או  וועדה המרכזת ב , טרם אשרור השינויים שנישינויים בתכניות לימודים לתואר אישור 

 בסנאט. 
 לתואר שני.מחלקתיות   /על החלטות וועדות חוגיותבערעורים   פסיקה סופית  .ה 

 .בקרה על מינוי מנחים לעבודות גמר מחקריות )תיזות( ו. 

 
 

 ללימודי תואר שני מחלקתית/ועדה חוגית      2ב.
 

 מחלקתית/ועדה חוגית , יכנס שני תוארלימודים לשהוסמך לקיים תכנית  / מחלקה חוג  2.1
חברי הוועדה הוועדה תמנה לפחות שלושה חברים.  . )להלן: "הוועדה"( ללימודי תואר שני

ראש המחלקה ויהיו בעלי מינוי בדרגת מרצה ומעלה במסלולים א' /ייבחרו ע"י מועצת החוג
 יהיה יו"ר הוועדה בתוקף תפקידו.  תכניתה ראש ו/או ג' במכללה.

 הוועדה תדון ותפקח על מהלך הלימודים של תלמידי תואר שני בכל המסלולים.   2.2
 תפקידיה העיקריים של הוועדה הם:  2.3

לדרישות הקבלה  כפוףלמועמדים ללימודי תואר שני, ב מחלקתיים/קביעת תנאי קבלה חוגיים א.  
  הכלל מכללתיות.

י בכל אחת מהתכניות הקיימות דיון בבקשות מועמדים להתקבל ללימודי תואר שנ ב.  
, המלצות קודמיםיתבססו על הישגיו בלימודים המועמד הדיונים בדבר קבלת מחלקה. /בחוג

נוספות כגון: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי,  מחלקתיות/מתאימות ודרישות חוגיות
 מחלקה/בחוגהקיים יובאו בחשבון מספר המקומות במסגרת הדיונים או ניסיון קודם בעבודה. 

  המחלקה./והאפשרויות הטכניות והתקציביות לביצוע עבודת הגמר במסגרת החוג
מועמד בדבר בקשה לקבלה חריגה של  ו/או לרקטור פנייה ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים ג.  

 המכללתיים.  /המחלקתיים/תואר שני, אשר אינו עומד בתנאי הקבלה החוגייםללימודי 
 לימודי תואר שני. התקבל למועמד לבקשת החלטה בדבר דחיית  ד.  
פטור מקורסי חובה או רשות, על סמך לימודים קודמים במוסד  בבקשות תלמידים לקבלתדיון  ה.  

  .מוכר להשכלה גבוהה ו/או יחידה ללימודי המשך במוסד מוכר להשכלה גבוהה
במקרים מיוחדים )כגון: הארכת משך הלימודים, חזרה ללימודים לאחר הפסקת   החלטה ו. 

  ה.ותינתן בהתאם לשיקול דעת בפני הוועדה החוגית/מחלקתיתלימודים ועוד(  תובא 
 על מתן חופשות מלימודים והארכת לימודים. מתקדמים ללימודים הועדהבפני  המלצה .ז 
מתקדמים בדבר הפסקת לימודיו של תלמיד שלא עמד ללימודים ועדה המלצה בפני ה .ח 

 בחובות המוטלות עליו.
ללימודים מתקדמים בדבר הענקת פרסים, מלגות, מענקי מחקר  הועדההמלצה בפני  .ט 

 ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השני.
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אישור מנחים העומדים בקריטריונים להנחית עבודות גמר מחקריות )עבודות תיזה( )ראה  י. 
 (. 3פרק  ב.

מתן המלצה מנומקת ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים בדבר אישור מנחים או שופטים  יא. 
 לעבודת גמר מחקרית )תיזה( אשר אינם עומדים בקריטריונים. 

בהתאם נוסף, צירוף מנחה וסגל  חבר התלמידים אשר יונחו ע"י  ת מספר מכסקביעת   .בי 
 לנושא העבודה.

 הצעות לעבודות גמר והצעות מחקריות )תיזה(.אישור  .גי 
לחברי הוועדה ולמנחי העבודה לעבודות הגמר המחקריות )עבודות נוספים השופטים אישור  יד. 

 (. 4פרק ב.תיזה( )ראה 
   
   

 

   מנחה / מנחים משותפים         3ב.

 
לשלב תכנון עבודות הגמר  לתואר שני במסלול א', מסלול אישי ומסלול מואץ, שהגיעסטודנט   3.1

. על שותפיםהמחקרית )תיזה(, יבחר מנחה, או מנחה בצירוף מנחה שותף, או שני מנחים 
. המנחים יאושרו הסכמה בכתב להנחיההמנחה ו/או המנחים השותפים מלקבל הסטודנט 

 .סופית על ידי הוועדה
 :כדלהלן ()תיזה מחקרית גמר עבודת להנחיית הסמכות  3.2

 
 
 
 
 

3.3 
 

3.4 

, בעל ניסיון מוכח במחקר בתחום א'ומעלה במסלול בכיר סגל מדרגת מרצה חבר   מנחה: 
  .התיזה
סגל ממוסד אקדמי מוכר אחר בישראל חבר המוסמך לכהן כמנחה, סגל חבר  :שותף מנחה

' במוסד גסגל בדרגת מרצה ומעלה במסלול חבר , 'אומעלה במסלול  או בחו"ל מדרגת מרצה
 אחר.אקדמי מוכר 

חייב משאינו עומד בתנאים, על אף המנחה,  הבוועד מנחה שותף או חבר אחראישור מנחה, 
 שור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים.איקבלת מנומקת של הוועדה וקבלת המלצה 

במקרים חריגים ומנומקים ע"י הוועדה רשאי יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים לתת אישור 
בכיר ומעלה במסלול ג' אשר ישמש מנחה יחיד לעבודת  הנחיה לחבר סגל בדרגת מרצה

    הגמר המחקרית )תיזה(.
 .סטודנטשניתנה הסכמה בכתב להנחות את ה לאחר תאשר מנחה/ מנחים  הוועדה   3.5
 תפקידיו העיקריים של המנחה / המנחים הם:  3.6

מחקר כתובה, גיבוש הצעת יעוץ בבשלבים השונים של תכנון המחקר וביצועו, לסטודנט ייעוץ  א. 
 הכנת הנוסח הסופי של עבודת הגמר המחקרית. בעיבוד תוצאות המחקר ו

 במהלך המחקר.הסטודנט קיום קשר שוטף עם  ב. 
 אישור הנוסח הסופי של עבודת הגמר המחקרית )תיזה( המוגשת לשיפוט. ג. 
 שופט או שופטים נוספים. לשיפוט עבודת הגמר המחקרית )תיזה(, בנוסף  ד. 

 המקרים הבאים:מהוועדה תדון בהחלפת מנחה/מנחים באחד   3.7
 איננה מאפשרת המשך הנחיה תקינה. המנחים  של אחד היעדרות מהארץ   א. 
 .מבקש לבטל את מינויוה מנחה  ב. 
 המנחים השותפים.ממבקש להחליף את המנחה או אחד הסטודנט   ג. 
   

 
 )תיזה( מחקרית עבודת גמר מינוי שופטים ל         4ב.

 
כולם בדרגת מרצה שופטים,  ידי שלושה-עלשפט עבודת התיזה של הסטודנטים תי 4.1

יהיו חברי סגל במוסדות אחרים להשכלה שופטים בכיר ומעלה. לפחות שניים מה
 גבוהה, הפעילים בתחום המחקר, כשלפחות אחד מהם חבר סגל באוניברסיטה. 

מינוי שופט שאינו עומד בקריטריונים לשיפוט עבודת גמר מחקרית מחייב קבלת המלצה  4.2
 מנומקת של הוועדה החוגית/המחלקתית  ואת אישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. 

 3.3חבר סגל שאינו עומד בקריטריונים להנחיה וקיבל אישור הנחיה בהתאם לסעיף  4.3
 לעיל, מוסמך גם לשפוט עבודות גמר מחקריות.  

חבר סגל הנמצא בניגוד עניינים עם סטודנט, לא יוכל לשמש כמנחה ו/או כשופט בעבודת  4.4
 גמר מחקרית )תיזה(.
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 סדרי הרשמה, קבלה ורישום לתואר שני  -'גפרק 
   

 הרשמה למכללה  .1.ג
ידי -במועדים המפורסמים באמצעי התקשורת עלתתקיים הרשמה ללימודי תואר שני   1.1

ההרשמה למדור הרשמה וקבלת קבלת טופס המכללה. היום הקובע לגבי ההרשמה הוא יום 
 תלמידים.

לאחר מועד סיום שתתקבלנה  ללימודים  הרשמהמתחייבת לטפל בבקשות המכללה אינה   1.2
 ההרשמה.

. הדיון בבקשות המועמדים יתקיים בכפוף להצגת כל המסמכים כנדרש ובמועד שנקבע  1.3
להירשם  מועמד שלא יגיש את כל המסמכים הרלוונטיים עד סיום ההרשמה, בקשתו 

 ללימודים תידחה. 
מועמד לשנת הלימודים ו/או הסמסטר הרשומים בה.  תקפההודעה על קבלה ללימודים   1.4

בהודעה והמבקש להתחיל בשנה ו/או בסמסטר הרשומים ולא החל את לימודיו  שהתקבל
יהא עליו להירשם מחדש ולעמוד  בשנת הלימודים / בסמסטר העוקב או לאחר מכן, ולימודי

לקבל מועמד על מחויבת המכללה אין תה העת. בדרישות הקבלה למכללה כפי שיהיו באו
 סמך נתונים שהציג בשנה ו/או בסמסטר קודמים.

 

   
   

 דמי הרשמה למכללה  .2.ג
 בתשלום דמי הרשמה.הרשמה ללימודים כרוכה   2.1
עם פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים  ,תעריף דמי ההרשמה מתפרסם ב"מדריך לנרשם"  2.2

 הרלוונטית.
או  ,המצורף לטופס ההרשמהתשלום הבאמצעות שובר  דמי הרשמהלשלם  הנרשםעל   2.3

 .www.yvc.ac.ilבהרשמה מקוונת באתר המכללה בכתובת: 

להעברה מסמסטר לסמסטר ו/או ואינו ניתן בלבד  תרשמה אחהתקף לדמי ההרשמה תשלום   2.4
יינתן  החזר תשלום  דמי  לאתשלום זה נגבה עבור הטיפול בבקשת ההרשמה. משנה לשנה. 

 המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד, או ביטל הרשמתו. הרשמה במקרה בו
יחויב  -לאותה תקופת רישום ביקש מועמד לבטל הרשמתו ולאחר מכן לחדש הרשמה   2.5

 ידי רשויות המכללה.-שייקבע על, כפי עבור חידוש הרשמהבתשלום המועמד 
את טופס הבקשה לקבלה ללימודי תואר שני במכללה יש למלא בהתאם להוראות הנלוות   2.6

 לטופס. 
 

ב"מדריך לנרשם" המועד האחרון להמצאת אישורים הנוגעים לקבלה לתואר שני לשנת  יפורסםבכל שנה 
 הלימודים הרלוונטית. 

 

 

 הודעות למועמדים  .3.ג
 

 "הודעה לאישור פרטי נרשם"  3.1
 הכולל:  הרשמה ה כנדרש, יקבל מכתב המאשר אתנרשם ללימודים שמועמד   

  פרטיו האישיים של המועמד, כולל מספר תעודת זהות, כפי שנרשמו במערכות
 המכללה.

 .פירוט התכנית אליה נרשם 
 "הודעת מצב קבלה"  3.2

 מדור הרשמהעל ידי דחיית קבלה ללימודים תינתן בכתב או הודעה על  קבלה ללימודים   
 בלבד.וקבלת תלמידים 

בהתאם להחלטות שנתקבלו על סמך  ,מדור הרשמה ישלח למועמד "הודעת מצב קבלה"  
 :המחלקה/המסמכים שהגיש המועמד ו/או על סמך החלטת ועדת הקבלה של החוג

הרשמה הודעת קבלה כ"תלמיד מן המניין" מדור ישלח נתקבלה החלטה לקבל את המועמד,  3.2.1 
 או כ"תלמיד על תנאי" )ראה פירוט סוגי מעמד סטודנט בהמשך(.

 מדור הרשמה ישלח הודעת דחייה למועמד.את בקשת המועמד, נתקבלה החלטה לדחות  3.2.2 
 3.2.3 

 
 
 

מדור הרשמה הודעה על קבלה ישלח המועמד ללימודי השלמה,  קבלת  נתקבלה החלטה על 
 השלמה בצירוף מכתב בו יצוינו חובות הלימודים הנדרשות. ללימודי 
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3.2.4 

 

 
 בכלקבלת מועמד ללימודי השלמה אינה מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שני. 

 קבלה החלטת מהווה ההשלמה ללימודי המועמד קבלת על ההחלטה האםקבע: יחוג/מחלקה י
 או( המחלקה/החוג ידי על שנקבע בממוצע ההשלמות לימודי)בסיום  השני התואר ללימודי

 מועמדות להגשת סף תנאי מהווה השלמה ללימודי המועמדההחלטה על קבלת  האם
 . השני לתואר ללימודים

 המועמד יקבל הודעת מצב הקבלה בהתאם.
 
 

 סוגי מעמד בעת קבלת הסטודנט:  .3.3
 סטודנט במעמד "מן המניין" 3.3.1 
ראשון  תוארב ממוצעבציון  ,מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ממוסדתואר ראשון  בעל  .א 

    .לפחות 72-מ נמוךציוניו בכל חוג לימודים לתואר ראשון אינו  שממוצע בלבדו לפחות 75 של
 עמידה בכל דרישות הקבלה כפי שנקבעו על ידי החוג/מחלקה.  .ב 
 סטודנט במעמד "על תנאי" 3.3.2 
מועמד יוכל להתקבל ללימודי תואר שני כתלמיד על תנאי אם ברשותו אישור זכאות לתואר  א.      

קורסי השלמה בהיקף שאינו דרישת לבכפוף  ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה, 
באתר כפי שפורסם  החוג/ מחלקה,  נקבעו ע"י נוספות  שלדרישות ושש"ס   8עולה על 
  הקבלה מותנית באישור ועדת הקבלה לתואר שני של החוג/המחלקה.  . המכללה

סטודנט אשר למד לתואר בוגר ולא סיים את כל חובותיו, רשאי להירשם ללימודי תואר שני  ב.      
 כתלמיד על תנאי בתנאים הבאים:

    חובות השמיעה לתואר "בוגר".כל סיים את  
   של החוג/המחלקהנדרש ובתנאי הקבלה ממוצע ציונים עמידה ב.  
 םסיים את כל חובותיו לתואר הראשון עד תום שנת לימודיש"על תנאי" במעמד סטודנט  ג.      

יעבור  סיים בהצלחה את לימודי ההשלמה כנדרשש סטודנט  – ראשונה לתואר השני, או
 יופסקו לימודיו.המפורטים ם תנאיאחד מהסטודנט שלא יעמוד ב למעמד סטודנט "מן המניין". 

 סטודנט בלימודי השלמות 3.3.3 
 מקבילים לא הראשון בתואראשר עומד בתנאי הקבלה לתואר שני אולם תחומי לימודיו  מועמד .א      

תוכן ההשלמות הנדרש והיקפן ייקבע  .בהשלמות יחויב, השני בתואר הלימודים לתכנית
 ום הלימודים הנלמד בתואר הראשון. בהתאם לתח

 העולה בהיקף השלמה קורסי ללמודהוא נדרש  אם השלמות בלימודי כסטודנט יוגדר מועמד ב     
 "ס.שש 8 על

הנדרש על ציונים בתואר הראשון הממוצע ובבתנאי הקבלה לתואר השני מועמד שאינו עומד  .ג      
 . השלמותידי החוג/המחלקה לא יוכל להתקבל למסלול 

או הוועדה  הקבלה לתואר שני של החוג/המחלקה כל חריגה מכלל זה טעונה אישור ועדת .ה     
 ללימודים מתקדמים.

 מעמד נדחה 3.3.4 
ועדת הקבלה של הינה בסמכות בדבר קבלת מועמד ללימודי תואר שני החלטה   א.      

, תועבר ללימודים החוג/המחלקה. החליטה הוועדה לדחות את בקשת המועמד להתקבל 
 ההחלטה למדור הרשמה אשר ישלח את הודעת הדחיה למועמד.

ועדת הקבלה של תדון לא לא עמד המועמד בדרישות הקבלה הכלליות ללימודי תואר שני,   ב.      
 הודעת דחיה. למועמד ומדור הרשמה ישלח בעניינו  החוג/המחלקה

 
  

 רישום לקורסים ובניית מערכת הלימודים  .4.ג
 

לרבות התאמתה לתקנות ולחובות תכנית הלימודים ולשינויים הלימודים מערכת בניית   4.1
 , הינה באחריותו המלאה של הסטודנט.בה

כל סדיר את וה במועדלימודים לאחר שבנה מערכת סטודנט ייחשב רשום ללימודים   4.2
 .חובותיו במדור שכר לימוד

דרך תחנת המידע לסטודנט באתר המכללה.   יעשהי ים ובניית מערכת שעותלקורס רישום  4.3
מוגדר יהיה המחשוב של מנהל התלמידים במערכת  סטודנטה פרטי נקלטולאחר שרק 

  .כנדרש לקורסרשום כ
תכנית הלימודים אליה הוא משתייך, במועדי הרישום סטודנט יירשם לקורסים על פי   4.4

חילת שנת הלימודים לכל השנה שיפורסמו על ידי מנהל תלמידים. הרישום יתבצע טרם ת
 סמסטר א', סמסטר ב' ובחלק מהתכניות אף לסמסטר קיץ.   מראש:
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ולקראת תקופת הרישום  הרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המכללה  4.5
מתפרסמות הודעות לגבי אופן הרישום באתר והמועדים בהם ניתן להירשם. נדרש לעקוב 

 שנת הלימודים/הסמסטר.עד תחילת לסטודנטים עדכונים והודעות שיפורסמו ר אח
במרבית החוגים/ מחלקות יבוצע רישום מראש של קורסי החובה על ידי מזכירות החוג. 

רישום והתאמתו לתוכנית הלימודים. על הסטודנט מוטלת החובה לוודא תקינות ה
תבצע הרישום ועפ"י שיקולי החוג/המחלקה ימקרים מיוחדים  /כניות מיוחדותבת

 . המחלקה/במזכירות החוג
 הנחיות לרישום לקורסים:  4.6

לשנת שכר הלימוד  ראשון על חשבוןתשלום הינו לימודים מערכת תנאי להרכבת  4.6.1 
  . חובות שכר לימוד קודמיםוסגירת כל  הלימודים הנוכחית

ביתרת חוב למכללה ו/או לא שילם את התשלום הראשון עד לתאריך שנמצא סטודנט  4.6.2 
האתר במועד שנקבע עבורו. מערכת באמצעות הנקוב על השובר, לא יוכל לבצע רישום 

באתר וכל שרותי המידע באתר המכללה ייחסמו בפניו עד שיסלק את כל חובותיו הרישום 
 ו/או יציג שובר תשלום ראשון חתום במדור שכר לימוד.

 חל איסור להירשם לקורסים החופפים בשעות הלימוד באופן מלא או חלקי.  4.6.3 
 סטודנט אינו רשאי להירשם לקורס טרם עמד בדרישות הקדם של אותו קורס.  4.6.4 
לבטל רישום לקורס מתקדם ו להירשם מחדש לקורסחייב , סטודנט שנכשל בקורס 4.6.5 

 המבוסס על הקורס בו נכשל. 
 פעמיים לאותו קורס  שנרשם סטודנט בלבד.  פעמייםקורס בחירה את אותו  ניתן ללמוד 4.6.6 

 ולא עמד בו בהצלחה, ירשם לקורס בחירה אחר במקומו.
חובה בתכנית . סטודנט שנכשל פעמיים בשני קורסי בלבד ללמוד קורס חובה פעמיים ניתן  4.6.7 

 לא יהיה רשאי להמשיך בלימודיו.
אישור המרצה והשתתפות בשיעורים אינם מהווים אסמכתא לרישום בקורס, אלא אם  4.6.8 

במערכת ונקלט ברשומות הרישום בוצע במהלך תקופת הרישום ו/או בתקופת השינויים 
 ממוחשבות של מנהל תלמידים.

 
 

 

 שינויים במערכת הלימודים  .5.ג
 

, שמועדיה נקבעים " בלבדתקופת השינוייםמסגרת "בהלימודים שינויים במערכת ניתן לבצע   5.1
ידי המכללה. לא ניתן להירשם לקורס או לבטל קורס מכל סיבה שהיא לאחר מועד זה. -על
הסטודנט בתשלום שכר לימוד עבור קורס זה, ביטול קורס בתקופת השינויים יגרור חיוב -אי

ביטול פיס מערכת השעות של הסטודנט ובתדפיס ציוניו בציון "לא השלים". והקורס יופיע בתד
  הרשמית.  "תקופת השינויים"קורס תקף אך ורק אם בוצע בפועל ב

ובחלק  רישום ותקופת שינויים לסמסטר א' ולסמסטר ב'בתחילת שנת הלימודים מתקיים   5.2
. הודעה על מועדי השינויים תתפרסם באתר האינטרנט ובתחנת מהתוכניות גם לסמסטר קיץ

של סמסטר ב' מיועדת לביצוע שינויים בקורסים של  "תקופת השינויים"המידע האישית. 
סמסטר ב' בלבד, משמע, לא ניתן בה לבצע שינויים בקורסים שנתיים ובקורסים שנלמדו 

 שינויים בקורסי קיץ בלבד.סמסטר קיץ ניתן לבצע תקופת השינויים של ב בסמסטר א'.
רצף פעולות הסטודנט בתחנת המידע באינטרנט וכל  מלא של מנהל תלמידים מקיים תיעוד   5.3

קורס שלא נכלל ברישומי פעולת רישום, הוספה או מחיקה של קורס מתועדת ונרשמת. 
המחשב של תוכנת מנהל תלמידים, לא יוכר לסטודנט והוא לא יורשה להשתתף ו/או 

  לבחינה ו/או להגיש כל מטלה בקורס זה. לגשת

 
 

 הפסקת לימודים  .6.ג
 

 למדור שכר לימוד. בכתב בלבדלהודיע על כך סטודנט המעוניין להפסיק לימודיו, חייב   6.1

 . מחלקתית/כל הפסקת לימודים תאושר ותבוצע על ידי וועדה חוגית  6.2

 הפסקת לימודים  6.3

 במקרים הבאים:הפסקת לימודים תתבצע   

 סיבות אקדמיות: 6.3.1 

 הסטודנט נכשל פעמיים בקורס בלימודי התואר השני. .א       

הסטודנט נכשל בשני קורסים מכלל הקורסים שהוא חייב בהם, שמהם אחד, לכל היותר, הוא  ב.        
 .המחלקתיים/במסגרת לימודי החובה החוגיים



 9 דים לתואר שניתקנון לימו -טשנתון תשע"

 תחילת מיום שנים ארבע תוך השני התואר לימודי של השמיעה חובות את סיים לא הסטודנט ג.       
   הוועדה החוגית/ מחלקתית. , או תוך משך הזמן שאושר לו על ידי לימודיו

 הסטודנט לא עמד בתנאי המעבר שנקבעו משנה א' לשנה ב'. ד. 

  .לתואר הסופי בציון או הגמר בעבודת מינימלי ציון השיג לא הסטודנט ה.      

סטודנט לא סיים את חובות ההשלמה שהוטלו עליו בעת קבלתו ללימודי התואר השני בתום ה ו.        
 השנה הראשונה ללימודים.

 סיבות מנהלתיות: 6.3.2 

סטודנט לא הציג את אישור הזכאות לתואר "בוגר" במועד שנקבע לו עם קבלתו ללימודי ה      .א                 
 התואר השני.

 סטודנט לא עמד בהתחייבויות הכספיות.ה  .ב 

 סיבות משמעתיות: 6.3.3 

רשויות המשמעת של המכללה ונגזרה עליו הפסקת בעבירת משמעת על ידי סטודנט שהורשע        
 לימודים.

 

 חידוש לימודים  .7.ג
 

לפנות ביוזמתו או ביוזמת המכללה( יוכל בין אם סטודנט שתחול עליו הפסקת לימודים )  7.1
 למדור הרשמה בבקשה לחדש את לימודיו.

 .המחלקתית/לחידוש לימודים לוועדה החוגית הסטודנט  בקשתמדור הרשמה יעביר את   7.2

יעביר את ההחלטה למדור הרשמה. עם אישור החזרה ללימודים ימסרו  המחלקה/החוג  7.3
 לאישור בקשתו. גם התנאים

שאינה עולה על שנתיים, יהיה רשאי סטודנט לתואר שני אשר הפסיק לימודיו לתקופה   7.4
כל הקורסים שנלמדו למד בעבר. בה לחדש לימודיו על סמך תנאי הקבלה בחוג/במחלקה 

הכרה בלימודים הקודמים במחלקה מותנית באישור בעבר ועליהם קיבל ציון יזקפו לזכותו. 
בחוג /במחלקה /דים יהיה במתכונת הנהוגה במכללה ראש המחלקה המכהן. חידוש הלימו

   חידוש הלימודים.במועד 
סטודנט אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על שנתיים )אבל לא יותר מארבע שנים(,   7.5

המחלקה המכהן. חידוש הלימודים יהיה החוג/ יהיה רשאי לחדש לימודיו באישור ראש 
רשאי במועד חידוש הלימודים. ראש המחלקה  בחוג/במחלקה/במתכונת הנהוגה במכללה

 קורסים נדרשים, בהתאם לשיקול דעתו. ללמוד הסטודנט מלדרוש 
סטודנט אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על ארבע שנים )אך לא יותר משמונה שנים(,   7.6

יהיה רשאי לחדש לימודיו באישור ראש  החוג/המחלקה המכהן. חידוש הלימודים יהיה 
ונת הנהוגה במכללה/בחוג/במחלקה במועד חידוש הלימודים. ראש המחלקה רשאי במתכ

 לדרוש מהסטודנט ללמוד קורסים נדרשים, בהתאם לשיקול דעתו.
סטודנט אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על שמונה שנים ומבקש לחדשם, ייחשב   7.7

המלאה התקפה בעת חידוש כסטודנט חדש לכל דבר ועניין, ויהיה חייב בתכנית הלימודים 
 הלימודים.

 

 
 דרישות אקדמיות ללימודים לתואר שני -פרק ד'

 
 מסלולי לימוד לתואר שני       1ד.
 

המועצה להשכלה שאושרו כמקובל ע"י ,להחליט אילו מסלולי לימוד לתואר שני  תרשאיהמכללה 
במסלול כלשהו בלימודי תואר ייפתחו בכל שנת לימודים. תלמידים אשר החלו לימודיהם , גבוהה

 שני יסיימו לימודיהם במסלול זה גם אם המסלול לא נפתח בשנים שלאחר מכן.
 

 מסלול מחקרי )עם תיזה( – מסלול א'  1.1

מכסת  .שש"ס 28-מסלול מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף שלא יפחת מה  
לכתוב הסטודנט כולל לימודי עזר ולימודי השלמה. במסלול זה נדרש הלימודים אינה 

יקבע את היקפי שיעורי הבחירה המרביים  המחלקה/עבודת גמר מחקרית )תיזה(. החוג
 . למחלקה/רשאי ללמוד מחוץ לחוגשהסטודנט 
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 מסלול נלמד )בלי תיזה( – מסלול ב'  1.2
 25%שש"ס, או  36-בהיקף שלא יפחת מ מסלול מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירהה  

יותר ממכסת שעות ההוראה של מסלול א' )תיזה( באותו תחום. מכסת הלימודים אינה 
כוללת לימודי עזר ולימודי השלמה. בסמכותה של הוועדה ללימודים מתקדמים לקבוע אם 

 קההמחל/או בכתיבת פרויקט. החוגו/דים בתכנית מותנה בבחינת גמר סיום חובות הלימו
 רשאי להחליט על כתיבת פרויקט שיהיה בנוסף או במקום בחינת הגמר.

רשאי ללמוד מחוץ שסטודנט יקבע את היקפי שיעורי הבחירה המרביים  המחלקה/החוג
 . למחלקה/לחוג

   

 במסלולי הלימוד  יםנוספ יםחובות אקדמי   2ד.
 

, או מטלות מקבילות לפחות במסלול א' ובמסלול ב', יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת  2.1
 שוות ערך. 

אינם נמנים במניין השעות לתואר הסטודנט מחייב בהם את  המחלקה/קורסי עזר שהחוג  2.2
 ואינם משתקללים בציון הסופי. 

לתואר  המחלקתית/מעבר ממסלול לימודים אחד למשנהו אפשרי באישור הוועדה החוגית  2.3
בכל הדרישות של המסלול הסטודנט שני. במקרה של מעבר ממסלול למסלול יחויב 

החדש, אך יוכל לקבל פטור עבור לימודיו במסלול הישן כמילוי חלקי של הדרישות למסלול 
 לתואר שני.  המחלקתית/החדש באישור הוועדה החוגית

ם בדבר מעבר של כל ללימודים מתקדמיהוועדה תיידע את  המחלקתית/הוועדה החוגית
 תלמיד ממסלול למסלול.

לא יאוחר מתום סמסטר בתום השנה הראשונה ללימודים ושינוי מסלול לימודים יתאפשר 
 .מחלקהחוג/, בכפוף להחלטת הא' של השנה השנייה ללימודים

להגיש את התיזה לשיפוט ניתן במסלולי לימוד עם כתיבת עבודת גמר מחקרית )תיזה(,  א. 2.4
 לתואר.כל העבודות הנדרשות  והגשת  כל חובות השמיעה  סיום  רק לאחר 

 לגשת לבחינה רק לאחר  ניתן במסלולי לימוד עם בחינת גמר/עבודה מסכמת/פרויקט גמר,  ב. 
סיום הלימודים כאשר לתואר. העבודות הנדרשות כל  והגשת  כל חובות השמיעה  סיום 

לגשת לבחינה רק לאחר שסיים הסטודנט  יורשה  ת גמר והגשת פרויקט גמרתנה בבחינמו
  את כל חובות השמיעה והגיש את כל עבודותיו לתואר, לרבות פרויקט הגמר.

 בשני המסלולים הסטודנטים תוטל על  קבוע כי ל המחלקה/בנוסף לקורסי עזר, רשאי החוג  2.5
חובת עבודה מעשית )פרקטיקום( כתנאי לקבלת התואר. היקף ההתמחות במסגרת 

 .המחלקתית/העבודה המעשית טעון אישור הוועדה החוגית
על   המחלקההחוג/ראש לתואר שני רשאית להמליץ בפני  מחלקתית/הוועדה החוגית א. 2.6

במוסד להשכלה למד סטודנט בקורסים אקדמיים )חובה, בחירה, שפה זרה( שהכרה 
, בהיקף שלא יעלה על שליש מתוכנית הלימודים ושעבורם לא קיבל תואראחר גבוהה 

במצב זה . שנלמדו לאחר שנים שמונה עד אקדמיים קורסים על תחול ההכרהבמכללה. 
לתחומי הקורס האקדמי שהוכר, או  רלוונטיבנושא הלבחור הגשת מטלה יוכל הסטודנט 

 ללמוד קורס אחר במקומו.
סטודנט ת בכך שמותניתואר "מוסמך" מטעם המכללה האקדמית עמק יזרעאל קבלת  ב. 

 מכסת ממחציתפחות  לאבמכללה  השליםשהתחיל לימודיו במוסד להשכלה גבוהה אחר, 
 .שני לתואר הלימודים

 
  

 בחינות, ציונים ועבודות -'הפרק 
 

 מועדי בחינות  .1.ה
 

בכל קורס בו מתקיימת בחינה יקבע מועד בחינה רגיל )מועד א'( ומועד בחינה נוסף   1.1
 )מועד ב'(. כל סטודנט זכאי להיבחן במועד נוסף. 

סטודנט לא ייבחן ביותר משני מועדים בקורס מסוים. בכל מקרה בו הסטודנט ניגש לשני 
 עניין הרשומות.המועדים של אותה בחינה, הציון שהשיג במועד האחרון הוא הקובע ל

1.2 
 
 
 

1.3 
 

קיומם של שני המועדים אינו מקנה זכות להיבחן בקורס מחוץ למועד הרגיל ולמועד  
או /והנוסף, בתאריכים בהם נקבעו. דהיינו, רק סטודנטים שלא ניגשו למועד הרגיל 

להלן( יהיו  1.4למועד הנוסף, בתאריכים שנקבעו מחמת נבצרות )כמפורט בסעיף 
 למועד חריג. זכאים

 מתכונת, רמת הקושי ומשקל הבחינה בציון הסופי יהיו זהים במועדים השונים.
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1.4 

 
 :להלן המפורטות סיבותבהתקיים אחת מה חריג במועד להיבחן זכאי יהיה סטודנט

על פי סיבות הנבצרות  הרגיל או במועד הנוסףט אשר לא ייגש לבחינה במועד סטודנ  
 המתאימים בלבד:הבאות ובצירוף האישורים 

 
 כאשר מועדי שתי בחינות חלים באותו יום )חפיפה(.  .א 

 
סטודנט אשר נבצר ממנו מלגשת זכאי להיבחן במועד חריג  -שירות מילואים פעיל  .ב 

 בשל שירות מילואים פעיל.או למועד הנוסף למועד הרגיל 
שירות ימים במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט ששירת  10סטודנט ששרת 

ימים ומעלה )מצטבר(  21ימי מילואים רצופים או  10מילואים במהלך הסמסטר של 
ובלבד שניגש לאחד המועדים )מועד א' או מועד ב'(. במידה  זכאי למועד בחינה נוסף

ונכשל בשני המועדים, הסטודנט יהיה זכאי למועד בחינה נוסף. כמו כן, במידה וניגש 
, הציון שהשיג במועד הראשון הוא הקובע לעניין לשני מועדים ונכשל במועד השני

 הרשומות. 
הסטודנט חייב בהצגת אישור על שירות מילואים פעיל )ספח מקורי המיועד לביטוח   

 הלאומי(.
 

 לידה .ג       
       1 . 

 
      2. 
 

      3. 
 

הלידה סטודנטית אשר נבצר ממנה מלגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בגין חופשת 
 שבועות מיום הלידה(. 14)

להציג אישור . נדרש סטודנט אשר בת זוגו ילדה עד שלושה שבועות לפני הבחינה,
 משרד הפנים על לידה.

 סטודנטית אשר נבצר ממנה לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בגין שמירת הריון. 

 אשפוז ד.     
בשל אשפוז ביום או למועד הנוסף סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל   

הבחינה. הסטודנט יציג אישור רשמי של המוסד הרפואי בו אושפז, לרבות תאריכי 
 האשפוז וסיבת הנבצרות.

 
 

 אבל .ה   
בשל פטירת קרוב או למועד הנוסף סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל   

 ממשרד הפנים. בדרגת קרבה ראשונה. הסטודנט יציג תעודת פטירהמשפחה 
 

 חגים ומועדים .ו 
או במועד סטודנט מוסלמי, נוצרי או דרוזי אשר נבצר ממנו לגשת לבחינה במועד הרגיל  1        

 ומועדים החלים בהתאם ללוח האקדמי המופיע בשנתון.לאור חגים הנוסף 
 בחינות סמסטר חורף תתקיימנה בתקופה העוקבת לסמסטר א'. 2        
 מועד חריג של בחינות סמסטר חורף יתקיים במרוצת סמסטר ב'. 3        
 בחינות סמסטר אביב תתקיימנה בתקופה העוקבת לסמסטר ב'. 4        
 מועד חריג של בחינות סמסטר אביב יתקיים בסוף חופשת הקיץ.      5        

 
   

 ציונים  .2.ה
   

הקורס ציון לכל  בסיוםקורס )חובה, בחירה, השלמה או קורס עזר( ייתן המרצה  בכל  .2.1
זה מתייחס לסוגי  כלל(. 1-100סטודנט המשתתף בו. הציונים יינתנו במספרים )

  .גמרהקורסים הבאים: שיעור, סמינר, בחינת גמר, עבודת גמר ופרויקט 
לסטודנט בציון "עובר/השלים" או "לא עובר/לא הערכה  מרצה רשאי לתת בסיום הקורס  2.2

לימודי שדה, פרקטיקום, סיורים, עבודת שטח, השלים" במסגרות הלימודים הבאות: 
ניתן יהיה להכיר בציוני  בהתאם לכך, . ותרגיל הנלווה לקורס התנסות מעשית ,סדנאות

"עובר" של קורסים במסגרות לימודים דומות ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה, כאשר 
  הוועדות החוגיות ללימודי תואר שני ממליצות להעניק בעבורן פטור.

  .60ציון המעבר המינימלי בקורס הנלמד במסגרת לימודי תואר שני הוא   2.3
 .65בר משנה א' לשנה ב' הוא ציון ממוצע מינימלי למע  2.4
)ממוצע ציוני  76הוא  במסלול עם תיזה ציון המעבר המינימלי לעבודת גמר מחקרית  2.5

 השופטים(.
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 .76ציון המעבר המינימלי לבחינת הגנה על התיזה במסלול א' הוא   2.6
)במסלול  בעבודת הגמר במקרה של כישלון .76ציון המעבר המינימלי לעבודת גמר הוא   2.7

, וזאת על פי החלטת ראש להגיש עבודת גמר נוספתהסטודנט  ללא תיזה( יורשה
  המחלקה.

רשאי לדרוש ציון מעבר גבוה יותר מן המצוין לעיל. בקורס בו הציון כולל  מחלקה/כל חוג  2.8
מספר מרכיבים )כגון: בחנים, עבודות, תרגילים וכדומה(, הם יילקחו בחשבון בחישוב 

אלא  ,הציון הסופי, רק אם הסטודנט קיבל ציון עובר במטלת הסיום )בחינה או עבודה(
 מחלקה.החוג/ידי ראש -אם הוחלט אחרת על

 פיםמחדש לקורס בשנה העוקבת )במגבלות סעירישום  ניתן לשפר ציון בקורס על ידי   2.9
 (. במקרה זה קובע הציון האחרון. 5, 4.6ג. 

ל אותו קורס או בחירה בקורס  סטודנט שנכשל בקורס בחירה רשאי לבחור בין חזרה ע  2.10
ללמוד קורס אחר במקום הקורס הסטודנט בחר (. 4.6,5ג. פים)במגבלות סעי אחר

. במקרה זה יירשם הציון לכך מחלקהחוג/את אישור ראש השנכשל בו, עליו לקבל 
 . ויוסר מגיליון הציונים הסופי בשלב הטיפול לזכאות לתואר"נכשל" בגיליון הציונים 

תוך  בחינההציוני למזכירות החוג ולראש המחלקה את למסור  נדרשמרצה הקורס   2.11
 עשרה ימים מיום הבחינה.

 קביעת ציון סופי בקורס:  2.12
או בחלק מהם:  ,מרצה רשאי לקבוע את הציון הסופי בהתחשב במרכיבים הבאים .1 

 תרגילים, עבודות, פרויקטים, בחנים, השתתפות בכיתה, בחינת מעבר, אחר.
שקלול כלל רכיבי הציון בקורס )כגון: בחנים, עבודות, תרגילים וכדומה(, יתבצע רק אם  .2 

 ציון עובר במטלת הסיום של הקורס.הסטודנט קיבל 
מרכיבי הציון הסופי בקורס יופיעו בסילבוס המתפרסם באתר הקורס. במהלך שלושת  .3 

בסילבוס הקורס,  המרצה להודיע על כל שינוירשאי השבועות הראשונים ללימודים 
 לרבות הרכב הציון הסופי.

 4. 
 
 
 
5. 

רשאי למנוע מסטודנט לגשת לבחינה או להגיש עבודה סמינריונית או אחרת, אם מרצה 
הסטודנט אינו נוכח בשיעורים ו/או איננו מגיש תרגילים ועבודות ו/או איננו מתקדם 

"לא  /ציון "נכשל"  במקרה זה, ייקבע  לסטודנטבפרויקט או בסמינר כנדרש בקורס. 
 .השלים"

לגשת לבחינה או להגיש עבודה סמינריונית אישור כגון: לסיום הקורס פירוט תנאי סף 
, או פרויקט יופיעו בסילבוס הקורס. במהלך שלושת השבועות הראשונים ללימודים

 המרצה להודיע על שינוי בתנאי הסף האמורים. רשאי 
 

   
 

 הגשת עבודות  .3.ה
 

, או בנוסף אליה המושג "עבודה" בסעיף זה מתייחס לעבודה בכתב במקום בחינה  3.1
 לרפרט ולעבודה סמינריונית.

מועד אחרון להגשת עבודה במסגרת קורס שנלמד בסמסטר א' הינו סוף סמסטר ב'.   3.2
מחלקה להאריך את מועד הגשת העבודה עד סוף חוג/במקרים מיוחדים רשאי ראש ה

 חופשת סמסטר ב'. 
מועד אחרון להגשת עבודה במסגרת קורס שנלמד בסמסטר ב' הינו סוף חופשת הקיץ   3.3

מחלקה חוג/)יום תחילת שנת הלימודים העוקבת(. במקרים מיוחדים רשאי ראש ה
 להאריך את מועד הגשת העבודה עד סוף חופשת סמסטר א'.

קבלתה. ניתן לקבל שבועות מיום  4למסור את ציון העבודה תוך מרצה הקורס על   3.4
 בתנאי שהעבודה הוגשה במועד.ומחלקה חוג/ידי ראש ה-הארכה מעבר לתקופה זו על

 

  ערעורים על ציונים  .4.ה
ימים  10ערעור על ציון סופי בקורס: סטודנט רשאי לערער על הציון הסופי תוך   4.1

  למרצה הקורס. המחלקה/מפרסומו. הערעור יופנה בכתב באמצעות מזכירות החוג
4.2 

 
 

4.3 

 במקרה רק הגמר עבודתרשאי לערער על ציון  סטודנטערעור על ציון סופי בעבודת גמר:  
. מפרסומו ימים 10 תוך וזאת  (76-נמוך מ)כשממוצע ציוני כל השופטים ציון "נכשל"  של

 עבודת הגמר תיבדק ע"י בודק נוסף.  .המחלקה/החוג מזכירותל בכתב יופנה הערעור
 עבודתרשאי לערער על ציון  סטודנט: ערעור על ציון סופי בעבודה מחקרית )תיזה(

 תוך וזאת (76-נמוך מציון "נכשל" )כשממוצע ציוני כל השופטים  של במקרה רקהתיזה 
במקרה של ערעור ימונה שופט נוסף והציון הסופי של עבודת התיזה . מפרסומו ימים 10

הוגש  .המחלקה/החוג מזכירותל בכתב יופנהרעור העיהיה ממוצע ציוני כל השופטים. 
 ערעור, תיבדק העבודה מחדש. 
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 ההחלטה בערעור לעניין הציון הינה סופית ומחייבת.  4.4
את הציון  המחלקה/, תעביר מזכירות החוגציוןההתקבל הערעור והוחלט לשנות את   4.5

 צורך הקלדת ציון מעודכן במערכת.המעודכן למדור בחינות ל
   
   

 עיון במחברת בחינה והגשת ערעור  .5.ה
 

   :סטודנט רשאי לעיין במחברת הבחינה שלו על פי הנוהל שלהלן   
 5.1 
 5.2 
 
 
 

5.3 
 
 
 

5.4 

מחברת הבחינה תשמר שלושה חודשים מתאריך הבחינה ובתום תקופה זו תיגרס.     
של המידע האישית תחנת ופיע קובץ הבחינה בימחברת הבחינה לאחר סריקת 

באתר המכללה, לפי הפירוט הבא: בבחינות המורכבות משאלות פתוחות הסטודנט 
. הבחינה טופס גם ייסרק, המרצה אישרבהם  במקרים. בלבד מחברת הבחינה תיסרק 

 בבחינה מסוג זה לא יתאפשר עיון באופן אחר.  
בבחינות רבות ברירה )שאלות אמריקאיות( ייסרק דף התשובות של הסטודנט ודף 
תשובות מרוכז עם סימון התשובות הנכונות. טופס השאלות ייסרק רק במקרים בהם 

תודיע מזכירות החוג על  המרצה. בבחינות בהן לא ייסרק טופס הבחינה, ניתן אישור 
 חלופית.  מתכונת 

 או לצלם חלקי בחינה. , להקליטר מוחלט להעתיקבעת חשיפת השאלות חל איסו
5.5  

 
5.6 
5.7 

 
5.8 

 
 

 ושיפורטלאחר העיון במחברת הבחינה רשאי סטודנט להגיש ערעור על הציון, בתנאי 
  .הנימוקים לערעור

 , לא תתקבל בקשה לערעור לאחר מועד זה. הבחינה מיום ימים 16 עד יוגש ערעור
ערעור  הגשתלא תאופשר תחנת המידע האישית של הסטודנט.  באמצעותהערעור יוגש 

 במהלך חשיפת טופס הבחינה ו/או שעת קבלה של המרצה. 
 המועד האחרון להגשת ערעור בכל בחינה יפורסם באתר המכללה ויעודכן מדי יום. 

5.9 
 

5.10 

הציון ערעורים בשנת לימודים אחת, כאשר טעויות בחישוב  4להגיש עד רשאי טודנט ס 
 לא תיכללנה במניין סך הערעורים שהוגשו.

. הערעורבבקשת איסור מוחלט על הסטודנט לרשום הערות ו/או בקשות אישיות  חל
   .המשמעת לרשויותסטודנט המפר איסור זה, תוגש נגדו תלונה 

על ציון בחינה פעם אחת בלבד. מחברת הבחינה תיבדק מחדש על ידי ניתן לערער   5.11
 . המרצה

בוה או נמוך יותר  מהציון ג ציוןלקבוע המרצה רשאי , ת הבקשה לערעורבדיקבמסגרת   5.12
לתת שיקול דעתו האקדמי. על המרצה בהתאם ל את הציון הקיים , או להשאירהמקורי

לגבי ציון ימים מיום הבחינה. החלטת המרצה  20-ערעור לא יאוחר מאת החלטתו ב
  הבחינה לאחר ערעור הינה סופית.

 .יטופל לא, לעיל המפורטים הכללים פי על שלא שיוגש ערעור  5.13
 
 
 

 ציון סופי לתואר   .6.ה
 

בנקודות זכות לקורסי חובה, קורסי בחירה, סמינרים,  מחלקה ייקבע משקלחוג/בכל   6.1
 סדנאות והתנסות מעשית. 

הציון ייקבע על בסיס ממוצע משוקלל של ציוני הסטודנט במקצועות הלימוד הכלולים 
חישוב לפחות.  70 של  ממוצעסופי  ציון מותנית ב תואר,קבלת הבתכנית הלימודים. 

בכל קורס בציון הקורס,  נקודות הזכות/השעות הממוצע ייערך על ידי מכפלת מספר
שנצברו לתואר.  נקודות הזכות/השעותחיבור כל המכפלות שהתקבלו וחילוק בסך 

החוג/המחלקה רשאים לקבוע מרכיבים נוספים בציון הגמר ודרך שקלולם. דרך השקלול 
 תובא לידיעת הסטודנטים.

הציון הסופי בשקלול  40%( יהווה עם תיזהמסלול -ציון עבודת גמר מחקרית )במסלול א'  6.2
 .לתואר

לא יפחת ( תיזה בלימסלול  -גמר )במסלול ב'עבודת ציון בחינת הגמר/עבודה מסכמת/  6.3
 .בשקלול הציון הסופי לתואר 20% -מ

לימודי עזר ולימודי השלמה לא יכללו במניין השעות לתואר ולא ישוקללו בממוצע הציונים   6.4
 לתואר. 

לצורך חישוב הציון הממוצע של התואר יילקחו בחשבון כל הקורסים שלמד הסטודנט   6.5
לנדרש בתכנית הלימודים(, אלא אם כן ביקש הסטודנט )כולל קורסים שלמד מעבר 
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לקבוע קורסים עודפים, אשר לא יילקחו בחישוב הממוצע. סטודנט רשאי לבקש בכתב 
בעת הגשת הבקשה לזכאות להגדיר קורס כקורס עודף בקורסי בחירה בלבד וכל עוד 

 הסטודנט עומד במכסת השעות הנדרשת לתואר. 
 

 
 

  

 זכאות לתואר  .7.ה
 

 תנאים הבאים:כל האם עמד בלקבל אישור זכאות לתואר סטודנט יהיה זכאי   7.1
 א. 

 ב.
 ג.

חובותיו לתואר שני כפי שמפורטים בתקנון זה, בהנחיות סיים את כל 
 ובנוהלי מנהל תלמידים.  המחלקתיות/החוגיות

 סילק את כל חובותיו לספרייה. 
 סילק את כל חובותיו הכספיים למכללה.

המטלה יהיה זהה לתאריך הגשת במסלול א' ובמסלול ב' תאריך הזכאות לתואר   7.2
את כל  הסטודנטהשלים , ובתנאי שהתקבל ציון עובר ועד מועד זה המסכמת והאחרונה

 . חובותיו
לתאריך הגשת התיזה לשיפוט, ובתנאי יהיה זהה במסלול א' תאריך הזכאות לתואר   7.3

, ובתנאי ציון עוברשהציון הסופי של התיזה )בין שהיה צורך בתיקונים ובין שלא( הוא 
תאריך הגשת עבודת תיזה לשיפוט את כל חובותיו.  הסטודנט השלים  שעד מועד זה 

לתיקון ייחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה רק במידה והעבודה לסטודנט  שהוחזרה 
 סטודנט.ליום קלנדריים מיום שהוחזרה  60המתוקנת תוגש ותאושר תוך 

יהיה זהה גמר/עבודה מסכמת/פרויקט(  במסלול ב' )בחינתתאריך הזכאות לתואר   7.4
 עובר ועד מועד זה הגשת עבודה מסכמת, ובתנאי שהתקבל ציון /לתאריך מועד הבחינה

 .את כל חובותיו הסטודנטהשלים 
מטלה שאינה החובה האקדמית האחרונה אותה השלים הסטודנט הייתה במקרה בו   7.5

עבודה מסכמת / פרויקט/ בחינת גמר   - במסלול א'  או(עבודת הגמר המחקרית )תיזה
ייקבע  ,עבודה בקורס, עבודה סמינריונית, בחינה, בחינת בית וכדומהקרי:  במסלול ב', 

 תאריך הזכאות ביום שבו התקבל הציון האחרון.
סטודנט שהשלים את חובות השמיעה שלו לתואר, וטרם הגיש עבודת גמר ו/או קיבל   7.6

אחרת לצורך קבלת התואר  מטלהציון אחרון על עבודה סמינריונית ו/או בחינה או כל 
להירשם כסטודנט בשנת עליו  בשנת סיום חובות השמיעה, לדצמבר  14לתאריך  עד 

שכר הלימוד תשלום מ 10%בגובה   ונדרש לתשלום עבור תקורההלימודים העוקבת 
 באיחור אינו פוטר מחיוב ברישום ובתשלום.השנתי. אישור אקדמי להגשת העבודה 

תתקבל במנהל האישי של הסטודנט ושקלול ציוניו, בקשה לזכאות לתואר, בצירוף תיקו   7.7
 במרץ בכל שנה קלנדרית. 1 -תלמידים לא יאוחר מה

סטודנט אשר בקשתו לזכאות לא תתקבל עד מועד זה, לא ייכלל ברשימת המוסמכים   7.8
 ולא יוכל להשתתף בטקס הענקת התואר שיתקיים באותה שנה. 

 
 
 .8.ה

  
 

 הענקת תעודת מוסמך בדרגות הצטיינות שונות
   
 

סופי בתואר של   בעלי ציוןשני המסלולים ביוענק למוסמכים  – מוסמך בהצטיינות יתרה  8.1
  לפחות.   96

בין בתואר סופי  בשני המסלולים, בעלי ציון  למוסמכיםיוענק  – מוסמך בהצטיינות  8.2
 לפחות. 90 עשרת האחוזים העליונים במחזור ועומד על ציון 

 קבלת מוסמך בדרגת הצטיינות כלשהי תותאם למשך תקופת הלימודים )ראה סעיף  8.3
 הבא:( על פי הפירוט 2.2

 עלה לאשמשך לימודיהם   (תיזה -כתיבת עבודת גמר מחקרית )א'   במסלול תלמידים א. 
 .שנים 3 על

 לאבמסלול ב' )בחינת גמר/עבודה מסכמת/פרויקט גמר( שמשך לימודיהם  תלמידים ב. 
 .שנתיים על עלה

בעבירות מותנית במילוי כל החובות והיעדר הרשעות ולקבלת הצטיינות זכאות לתואר   8.4
כמפורט בתקנון זה ובכפוף להמלצת ראש  משמעת על פי תקנון משמעת תלמידים,

 מחלקה.חוג/ ה
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 (מסלול ללא תיזה) עבודת גמר  -פרק ו' 
   

 קביעת מנחים  לרבות ,הגמר עבודת להגשת הכללים ועדה חוגית/ מחלקתית תקבע  1.1
 .(בתכנית הלימודים מתחילת שנים ארבעפי  )עד סו הגשה מועדו

ראש חוג/ הקורס בתחנת המידע.  אתרתוגש פעם אחת בלבד באמצעות  ת הגמרעבוד  1.2
 ם. /מודפסי רשאי לדרוש הגשת עותק/ים מחלקה 

עבודת הוא הכין את  כי המאשר, חתום על ידו הצהרה טופס ת הגמרלעבוד יצרף סטודנט  1.3
 .הגמר

שנים( לא יקבל הנחיה מעבר לתאריך  4סטודנט שיגיש את עבודת הגמר באיחור )לאחר   1.4
 בדצמבר באותה שנה, אלא אם כן קיבל מהוועדה אישור לכך.  14

  .יום 60עבודת הגמר תיבדק בתוך   1.5
  

 
 

 עבודת גמר מחקרית )תיזה( –פרק ז' 
         
 

עבודת הגמר המחקרית, יבחר לפחות מנחה הגיע לשלב תכנון שסטודנט במסלול א'   1.1
 (.3 'אחד מבין חברי הסגל האקדמי של המכללה האקדמית עמק יזרעאל )ראה פרק ב

 
סטודנט יגיש לוועדה החוגית/המחלקתית את עבודת הגמר המחקרית )תיזה(, בהתאם   1.2

 .לנוהל הכנה והגשה של עבודת גמר מחקרית, שנקבע ע"י הוועדה החוגית/המחלקתית

 כי המאשר, חתום על ידו הצהרה טופסהמחקרית )תיזה(  ת הגמרלעבוד יצרף סטודנט 1.3
 התיזה.הוא הכין את עבודת 

כל מחקר המתבצע במסגרת תכנית ללימודי תואר שני עם מסלול מחקרי )תיזה( טעון  1.4
והמנחה  לפיכך, על הסטודנט/ית המחקר.אישור מקדים של וועדת האתיקה, טרם ביצוע 

להגיש את ההצעה, בהתאם להנחיות להגשת בקשה לוועדת האתיקה ולאחר שאושרה 
 ידי המחלקה ללימודי תואר שני.-על

 
 

 הכנת עבודת גמר מחקרית )תיזה(
 

מטרת עבודת הגמר המחקרית )תיזה( היא להביא את הסטודנט לידיעה מעמיקה    2.1
הנהוגות בתחום וכן לבחון את כושרו לחקור בתחום ידע מסוים, לשימוש בשיטות מחקר 

בעיה מסוימת, לנתח ממצאי מחקר בצורה עצמאית, להסיק מסקנות ולכתוב עבודת 
 גמר מחקרית בצורה ובסגנון נאותים.

: הצעת התיזה תכלול את נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור שיטות הצעת תיזה  2.2
ר המנחה/ים לוועדה באישו המחקר ורשימת מקורות. הצעת התיזה תוגש

מחלקתית ללימודי תואר שני. הוועדה רשאית לאשר את ההצעה, להפנות את החוגית/ה
ההצעה לקורא חיצוני, לדרוש תיקונים או לדחותה, לאחר התייעצות עם המנחה. הצעה 
שאושרה, תועבר ההחלטה בדבר האישור לוועדה ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים 

לסעיפיה, להיקפה ולנוהל אישורה בחוג/במחלקה ייקבעו על הנוגעים להצעת התיזה, 
 ידי הוועדה החוגית/המחלקתית ללימודי תואר שני ויופצו בין תלמידי החוג/המחלקה.

הצעת התיזה, הערות הקוראים והתייחסות הכותב ו/או המנחה/ים להערות אלו, יישמרו   2.3
חמש שנים, ויהיו זמינים לעיון במזכירות החוג/המחלקה בו לומד הסטודנט  לתקופה של 

 על פי החלטת ראש החוג/המחלקה. 
רשאי לשנות את נושא מחקרו ואת תכנית המחקר בהסכמת הוועדה סטודנט   2.4

 החוגית/המחלקתית ללימודי תואר שני והמנחה/ים או לבקש את החלפת המנחה/ים. 
2.5 

 
החוגית/המחלקתית לתואר הוועדה לאישור הצעת התיזה  את נדרש להגישסטודנט  

 (. כולל חופשת הקיץ ני עד תום השנה השנייה ללימודיו )ש
תחילת  שנים מיום 3את עבודת הגמר המחקרית לשיפוט תוך  נדרש  להגיש סטודנט    2.6

 .אושרה לו הארכת לימודים, למעט אם לימודיו
 מועד סיום התואר יוארך בהתאם למשך תקופות היעדרות המותרות.  2.7
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סטודנט נדרש לשמור את הנתונים והמקורות עליהם התבססה עבודת הגמר המחקרית   2.8
 דרישה. על פישנים לפחות, לצורך עיון הציבור בהם  3שלו לתקופה של 

 
   

 שיפוט עבודת גמר מחקרית )תיזה( 
 

 
הסופי כל  שופט יעביר ליו"ר הוועדה את חוות דעתו בכתב על העבודה. דו"ח השיפוט   3.1

 יוכן על ידי הוועדה ויכלול:
 סיכום תוצאות המחקר א. 
 הערכת החיבור מבחינת תוכנו, שיטתו ומבנהו ב. 
 הצעות לשינויים, תיקונים, או השלמות במידת הצורך ג. 
 ציון מספרי )בשיטה המאונית( ד. 

 הליכי השיפוט של עבודת הגמר המחקרית יהיו חסויים.  3.2
דעתו של השופט בחלקה או בשלמותה לידיעת הסטודנט תעשה תוך  העברת חוות  3.3

עילום שם או שלא בעילום שם, בהתאם לקביעתו של השופט. בכל מקרה שקיים חשש 
 לזיהוי של אחד מהשופטים בניגוד לרצונו, יהא השיפוט חסוי.

 
 

 ציון עבודת הגמר המחקרית )תיזה(
 

הציון הסופי של עבודת הגמר המחקרית יחושב כממוצע של ציוני השופטים: ציון המנחה   4.1
 .ים הנוספיםשל המנחה הראשי והמנחה השותף וציון השופט המסכםאו הציון 

במקרה בו ההפרש בין הציון שהעניק המנחה לעבודה )או הציון המסכם של המנחה   4.2
 15לעבודה עולה על  ים הנוספים השופט והראשי והמנחה השותף( לבין הציון שהעניק

לאחר שייוועץ עם נקודות, ימנה יו"ר הוועדה החוגית/המחלקתית שופט נוסף, 
 כלהמנחה/ים. הציון של עבודת הגמר המחקרית יחושב במקרה זה כממוצע של ציוני 

 השופטים. 
4.3 

 
4.4 

אחרת על ידי החוג ממשקל הציון הסופי, אלא אם ייקבע  40%עבודת  התיזה מהווה   
 .המועצה להשכלה גבוהה ובכפוף להחלטות

דו"ח השיפוט יימסר על ידי השופט לא יאוחר מאשר חודש מיום שנמסרה העבודה לידיו. 
 אם תקופת השיפוט חופפת את חופשת הקיץ, תינתן לשופט אורכה של חודש נוסף.

ביר הוועדה לא התקבל דו"ח השיפוט במסגרת הזמן שנקבע להעברת הדו"ח, תע  
 החוגית/המחלקתית את הנושא לטיפול יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. 

פרסום חלקי או מלא של עבודת הגמר המחקרית לפני הגשתה לשיפוט ייעשה באישור   4.5
המנחה/ים. המנחה והסטודנט יקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף להם או 

כאי מחברה לפרסמה, אלא אם כן לחלקם. לאחר שיפוט עבודת הגמר המחקרית, ז
 חלות הגבלות כמפורט בנוהל זכויות יוצרים. 

סטודנט המפרסם את עבודת הגמר המחקרית או חלק ממנה, יציין כי המחקר בוצע   4.6
 במכללה האקדמית עמק יזרעאל כחלק מדרישות לקבלת התואר "מוסמך המכללה".

לא תינתן אפשרות לתלמיד לתקן את נמסרה העבודה לשיפוט ונתקבל ציון סופי,   4.7
 עבודתו.

  - ערעור על ציון עבודת גמר מחקרית   4.8
וועדה במקרים חריגים ולאחר התייעצות עם מנחה/י העבודה, רשאית ה  4.9

החוגית/המחלקתית להמליץ בפני יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים שלא להעביר את 
בספרייה. יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים עבודת הגמר המחקרית )תיזה( לפרסום 

 יחליט אם לאשר המלצה זו.
עם סיום תהליך השיפוט של העבודה, יגיש  הסטודנט  למזכירות החוג/המחלקה את   4.10

עבודת הגמר המחקרית במספר עותקים מודפסים וכרוכים, כפי שייקבע על ידי  
מנחה/ים העבודה ויו"ר  החוג/מחלקה. על העותקים להיות מאושרים וחתומים ע"י

הוועדה החוגית/המחלקתית לתואר שני. בנוסף,  נדרש הסטודנט להעביר עותק של 
העבודה באופן דיגיטלי. כל העותקים של העבודה יועברו ע"י הוועדה החוגית/ 
המחלקתית בתום הליכי אישור התואר לספריית המכללה. העברת מספר עותקים 

ייקבע וכן עותק דיגיטלי  הינה תנאי לקבלת אישור מודפסים של עבודת התיזה, כפי ש
   הזכאות לתואר מוסמך.

 
 
 



 17 דים לתואר שניתקנון לימו -טשנתון תשע"

 
   

 

 
 
 

 תקנון שכר לימוד 
 לתואר שני 

 
 טשנה"ל תשע"
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 תקנון שכר לימוד
 

 ותשלומים מדור שכר לימוד
 מנהלת מדור שכר לימוד

 גב' הלן אברהם
 

  08:30-12:30, 14:00-16:00': ד ,קבלת קהל במשרדי שכר לימוד: א'
 08:30-12:30                ה':  ג', ,ב'                                             

   04-6423654, 04-6423557, 04-6423669  ,04-6423511  ,04-6423442  ,04-6423510טלפון: 

  10:00-12:00שעות מענה טלפוני: 
  1534-6423510פקס: 

  4010חדר  ,, קומת כניסה4בניין מספר 

e.mail: helenea@yvc.ac.il          

 

 הוראות כלליות
 

יהיה בהתאם  2017-2018 חגובה שכר הלימוד במכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנת הלימודים תשע" .1
להחלטות שיתקבלו על ידי הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה. החלטות 

 טרם פורסמו. חהוועדה הציבורית לגבי שכר הלימוד בשנת תשע"
 

. במידה זשכר הלימוד כמפורט בהמשך הינו בהתאם לשכר הלימוד ששולם בשנת הלימודים תשע" .2
תהיינה שונות, ישונה שכר הלימוד בהתאם. ח ייחסות לשנת הלימודים תשע"והחלטות הוועדה המת

ההחלטות תקפות הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים. כל סטודנט ישלם את שכר 
 הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים כפי שייקבעו על ידי המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 
, B.Aלקורסים, אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים לתואר אקדמי )גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום  .3

M.A.במכללה האקדמית עמק יזרעאל, ייקבעו בנפרד על ידי המכללה ) 
 

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

 
גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על ידי המכללה, לפי שיקול  .5

 דעתה, בכל עת, גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלכה. 
 

כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד במלואם, יישאו הצמדה  .6
יגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומם בפועל. כל זאת כפי שייקבע לעליית המדד וריבית פ

 על ידי המכללה.
 

שילם הסטודנט תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים בהמחאה או בהוראת קבע אשר חזרה בלא  .7
ישלם הסטודנט מיד את מלוא סכום  ,שנפרעה והמכללה חויבה בסכום ההמחאה או בהוראת הקבע

 ש"ח.   35שא המכללה כתוצאה מכך, על פי קביעתה ובתוספת הוצאות עמלה בסך של ההוצאות בהן תי
 

הסדרי תשלומים באשראי ו/או בהמחאות ו/או בהוראות קבע למכללה, הינם עבור תשלומים אחרים ו/או  .8
נוספים, ו/או שונים מתשלומי שכר הלימוד. לתשומת לבך!! ביטול או החלפה של ביצוע עסקה באשראי 

מחאות ו/או בהוראת קבע, כרוך בתשלום נוסף: אם שילם הסטודנט / המועמד כל תשלום שהוא ו/או בה
לטובת המכללה, בהמחאות ו/או בהוראת קבע ו/או באשראי, במקרה של בקשה לביטול העסקה עבור כל 

עבור כל שורת עסקה מכל ₪  35סוג של פעילות במכללה, יחוייב הסטודנט / המועמד המבטל, בסך של 
 ומכל סיבה שהיא.  סוג

המכללה לא תחזיר שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים ימנע מסיבות של שביתה, השבתה או מכל סיבה  .9
 אחרת שאיננה בשליטת המכללה. 
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פניות למדור שכר לימוד תעשנה ע"י הסטודנט בלבד. מדור שכר לימוד מכבד את חוק הגנת הפרטיות     .10
 (, ולכן מנוע מלמסור כל מידע כספי או אחר על הסטודנט, למעט לסטודנט עצמו.1981 –)התשמ"א 

 

 חישוב שכר לימוד
 

 א. שכר לימוד מלא
 

 פי שני תעריפים:-חושב  על זשכר לימוד מלא לשנת הלימודים תשע"
 
 צרכןצמוד לעליית מדד המחירים ל₪  13,698שכר לימוד לסטודנט המשלם את שכר הלימוד בעצמו   100% .1

 . 2016להלן מדד יולי -2016באוגוסט  15כפי שהתפרסם ביום 
 
צמוד לעליית ₪  17,123ידי צד שלישי וכן סטודנט אזרח חו"ל -שכר לימוד לסטודנט הממומן מלא על 125% .2

  . 2016מדד יולי 
 

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

 
 

 רישום לשנת הלימודים וחישוב שכר הלימוד . ב
 

על הסטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר 
 הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים. ב' . רישום זה הוא 

 
 ממועד סתיו, הינו עבור סמסטר א' לצורך חישוב שכר לימוד שנתי, תקופת הלימודים של סטודנט הלומד החל

 כניות שהוגדרו מראש, הכוללות סמסטר קיץ(.סמסטר ב' בלבד )למעט תו
 

מוד השנתי ואת החלוקה השנתית לתשלומים הוספת קורסים בסמסטר ב', מעדכנת אוטומטית את שכר הלי
 רטרואקטיבית. 

 
קורס שהסטודנט נרשם אליו, ולא הודיע על ביטולו במועד השינויים, ייחשב כקורס שלא הושלם )גם אם לא 

 השתתף בו( והסטודנט יידרש לשלם עבורו. 
 

 ם מוטלת על הסטודנטהאחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה והתאמתה לתקנות תוכנית הלימודי
 בלבד, וזאת גם אם רישום למערכת הלימודים בוצעה חלקי או במלואו על ידי מרכזת החוג.

 
סטודנט החייב בשכר לימוד משנים קודמות יהא מנוע מעריכת רישום עד לפירעון החוב. היה ומסיבה כלשהי 

או למנוע ממנו שירותים כגון בחינות, /ערך רישום, למרות קיום חוב קודם, רשאית המכללה להפסיק את לימודיו ו
 אישורים, ציונים, וכדומה עד לסילוק החוב.

 
סטודנט אשר לא שילם את חובותיו הכספיים עד תום סמסטר א', רשאית המכללה להפסיק את לימודיו ו/או 

 למנוע ממנו שירותים כגון: בחינות, אישורים, ציונים וכדומה עד לסילוק החוב.
 

 ₪. 200לאותה שנה כרוך בתשלום של חידוש הרשמה 

 
 שירותי מידע

 המידע לסטודנט מובא באתר המכללה. על הסטודנט להתעדכן באופן שוטף. 
תחנת המידע ישירות להודעות ומכתבים נשלחים ממדור שכר לימוד לסטודנטים באמצעות הדואר האלקטרוני ו

 , אשר נשלחים בדואר.האישית בלבד, למעט שוברי תשלום
 רשאית לחסום את נגישות הסטודנט למידע עקב אי הסדרת תשלומים למכללה. המכללה

 
 פניות מסטודנטים

פניה מסטודנט המופנית למדור שכר לימוד מתבצעת באמצעות תחנת המידע האישית של הסטודנט < כללי < 
 פניה לחוג / מדור. 

 חר פניות. קבלת המענה לפניות: בתחנת המידע האישית של הסטודנט < כללי < מעקב א
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 שינויים במערכת השיעורים

כנית הלימודים שתקבע בתום תקופת השינויים הרשמית של הסמסטר הראשון בו לומד הסטודנט תהווה את ת
בתקופת השינויים הרשמית של הסמסטר  היקף הלימודים המינימלי הקובע לצורך חישוב שכר הלימוד הכולל.

 השני בו לומד הסטודנט, ניתן לבצע שינויים במערכת הלימודים רק עבור הקורסים המתייחסים לסמסטר השני. 
סטודנט הלומד בקבוצות מיוחדות, יירשם בתחילת שנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום 

 מלא לקורסי סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
 

 ישורי נבחןא
ולתחנת המידע רק לסטודנט ששילם כל חובותיו הכספיים בכפוף לכללים ולתקנון זה, יישלח בדואר אלקטרוני 

 טרם תקופת הבחינות, אישור נבחן חתום ומאושר על ידי מדור שכר לימוד.האישית של הסטודנט 

 
 זכאות לתואר

באמצעות תחנת המידע האישית < כללי <  ת, על הסטודנט להגיש בקשת זכאולאחר קבלת כל הציונים לתואר
 הגשת בקשה לזכאות. 

 לימודיו במכללה.  תנאי לקבלת אישור זכאות הינו סילוק כל החובות הכספיים של הסטודנט במהלך כל שנות

 
 

 סמסטר קיץ
 בחוגים כלשהם, ייקבע שכר הלימוד על ידי המכללה לקורסים    קורסי קיץאם תחליט המכללה לקיים 

 אלה בנפרד. 
 פתיחת קורסי הקיץ מותנית במספר נרשמים לקורסים.

 למעט בקבוצות מיוחדות בהן הרישום לסמסטר קיץ הינו מראש.
 

 ופת הרישום הרשמית של סמסטר קיץ  יוכל להירשם במהלך תק סטודנט המעוניין להירשם לקורסי קיץ:
 יץ. )למעט קבוצות מיוחדות בלבד. רישום זה הוא הקובע את חישוב שכר הלימוד של סמסטר ק

 שלימודיהן כוללים שלושה סמסטרים בשנה(. בתום תקופת השינויים של סמסטר קיץ, לא יבוצעו שינויים 
 במערכת הלימודים של הסטודנט, וכן הסטודנט יחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם למערכת הלימודים 

 שנקבעה לו. קורס שסטודנט נרשם אליו ולא הודיע על ביטולו במועד השינויים, ייחשב כקורס שלא 
 הושלם )גם אם לא השתתף בו( והסטודנט יידרש לשלם עבורו. האחריות להרכבת מערכת הלימודים, 

 למעקב אחריה והתאמתה לתקנון תכנית הלימודים מוטלת על הסטודנט בלבד, וזאת גם אם רישום 
 מערכת הלימודים בוצעה חלקי או במלואה על ידי מרכזת החוג.ל

  

 ג. שכר לימוד לסטודנטים לתואר שני

 
  פי תקנון לימודי לתואר שני, משך הלימודים לתואר שני לסיום חובות השמיעה הוא  שנתיים.-על
 

סית לתוכנית סטודנט לתואר שני ישלם שכר לימוד לפי השעות הרשומות בתוכנית הלימודים שלו וזאת יח
 פי דרישת החוג. -הנורמטיבית, על

 
  ,משכר הלימוד המלא מכל אחת מארבע השנים הראשונות 50%מינימום שכר הלימוד השנתי בכל מקרה הינו 

 שכר לימוד לתואר. 200%כל עוד לא השלים הסטודנט תשלום של 
 

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

משכר הלימוד במשך שנתיים, וטרם סיים את חובות השמיעה שלו,  200%סטודנט לתואר שני אשר סיים לשלם 
משכר הלימוד המלא לכל שעה  2.5%ישלם  בשנתו השלישית או הרביעית יחסית לחלקיות לימודיו, לפי 

 משכר הלימוד המלא. 10%-סמסטריאלית,  אך לא פחות מ
 

אשר טרם סיים את חובות השמיעה שלו בתום ארבע שנות לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי,  סטודנט לתואר שני
משכר הלימוד  10%משכר הלימוד המלא לכל שעה סמסטריאלית, ובתוספת תקורה בשיעור של  2.5%לפי 

 המלא.
 

ט גמר ו/או סטודנט לתואר שני אשר סיים את חובות השמיעה שלו, ונותרה לו בחינת גמר או הגשת עבודה/פרויק
משכר  10%משכר הלימוד, חייב להירשם כסטודנט, ולשלם  200%כל מטלה אחרת לסיום התואר, ואשר שילם 

 הלימוד  המלא כל שנה מחדש, עד גמר כל חובותיו לתואר.
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 גם על סטודנט שחזר לאחר הפסקת לימודים.תקנה זו חלה 
 

מך לימודיו לתואר שני באוניברסיטה אחרת, סטודנט לתואר שני אשר מתקבל לשנת הלימודים השנייה על ס
 שכר לימוד. 100%ישלם מינימום 

 
 סטודנט הלומד קורסי השלמות במקביל ללימודי תואר שני , ישלם תוספת לשכר הלימוד הרשום לעיל.

 
סטודנט לתואר שני שהשלים את חובות השמיעה לתואר, וטרם הגיש עבודות ו/או עבודה סמינריונית ו/או בחינה 

( בשנת סיום חובות 15.12 -)החל מ 14.12או קיבל ציון אחרון, או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר עד יום ו/
משכר הלימוד השנתי. אישור אקדמי  10%השמיעה, צריך להירשם כסטודנט בשנת הלימודים העוקבת ולשלם 

 להגשת המטלה / העבודה באיחור אינו פוטר מהחיוב ברישום ובתשלום. 

 
 

 מודי השלמות לתואר שניד. לי

 
 סטודנט הלומד במסלול השלמות לתואר שני, משלם שכר לימוד לפי שעות שבועיות סמסטריאליות.

 עלות לכל שש"ס זהה לעלות שכר הלימוד של התואר הראשון.
 תקורה משכר הלימוד המלא, 10%בנוסף הסטודנט ישלם 

 ותשלומים נלווים כמפורט מטה.

 
 

 ה. חריגים
 
החליטה המכללה לקיים קורסי קיץ בחוגים כשלהם, ייקבע שכר הלימוד לקורסים אלה בנפרד כפי שנהוג  .1

 במכללה.
 

שכר הלימוד צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן. אם המכללה תידרש לשלם מע"מ על ההצמדה וריבית  .2
 הפיגורים, יחול מס זה על הסטודנט.

 
 לכל בחינה. ₪  100 אי הגעה לבחינה במועד חריג תגרור קנס בסך .3

 
 ₪.  50הפרת כללים ותקנונים בספריה תגרור בקנס של  .4

 
 כפי שמפורסם בפרק "אישורים". אישורים מיוחדים ימסרו לסטודנט במחיר שיקבע על ידי המכללה .5

 
 , הקטנת שש"סהחזרי שכר לימוד עבור הסטודנט, מכל סיבה שהיא, לרבות קבלת מלגה, הקטנת נקודות זכות. 6

 בהעברה בנקאית, ישירות לחשבון הבנק.  ,סיבה אחרת, יתבצע בתום שנת הלימודים ו/או כל
 יש לציין את פרטי חשבון הבנק לקבלת ההחזרים באופן הבא:     
 תחנת מידע אישית < כללי < עדכון פרטים אישיים < פרטי חשבון בנק להחזר כספים.       
 דכון פרטים.לציין: בנק, סניף, חשבון, ביצוע / אישור ע    

 

 ו. שירות מילואים 
 

ימים במהלך הסמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס ונאלץ  10סטודנט ששירת בשירות מילואים מעל 
להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף. לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על הפסקת לימודיו 

הסטודנט לפנות בכתב למדור שכר לימוד בצירוף אישור על בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה. על 
 שירות המילואים.

 
  ימים במהלך לימודיו, ונזקק בשל כך, להארכת לימודיו  150 לפחות סטודנט ששירת שירות מילואים      
   בסמסטר נוסף, לא יחויב בשכר לימוד עבור סמסטר זה ולא יחויב בתשלומי תקורה, גרירה או כל       
 תשלום נוסף בגין הארכה זו.      

 
 

 ז. תשלומים נוספים
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ת, סטודנטים לתואר שני וסטודנטים במסלול ות לימודים חלקיוכל הסטודנטים, כולל סטודנטים בתוכני
 "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי. משלמיםהשלמות, 

 :חע"היו בשנת הלימודים תשילהלן פירוט התשלומים הנלווים כפי ש
 

 ₪  270 רשות - דמי רווחה * )בגין שירותים שאינם במסגרת שכר הלימוד(

 ₪  150 רשות -דמי חבר באגודת הסטודנטים * 

 ₪  400 דמי אבטחה

 
 
ניתן להודיע על ויתור עבור חברות באגודת  תשלומי רשות:*

הסטודנטים ו/או שרותי רווחה לפני התשלום של השובר הראשון על 
 .לימוד לשנת הלימודים תשע"חון שכר חשב

 
שירותי רווחה לשנת דיווח על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או 

הנמצא באתר מקוון יתבצע באמצעות מילוי טופס  הלימודים תשע"ח
 המכללה < סטודנטים < שכר לימוד. 

 
שירותי שימוש בתחנת מידע, שירותי מחשוב,  דמי הרווחה כוללים:

רותי מרפאה, שירותי ספריה, השאלת ספרים, שי, WIFI -אינטרנט ו
אישורים דרך ₪(,  70מכון כושר )למעט דמי ביטוח שנתי בסך של 

תחנת המידע לרבות אישור גובה שכר לימוד ואישור כרטסת כספית, 
אישורים/שוברים חוזרים במדור שכר לימוד, שירות פתיחת מחברות 

ץ פסיכולוגי , רכישת תו חניה, סדנאות מסובסדות, ייעוסרוקות
 מסובסד.

 

  

 ₪  300 רשות )לכל הסמסטרים(-חניה לשנה

 ₪  200 רשות-חניה לסמסטר

 

     

 (100%ח. מועדי ואופני תשלום שכר הלימוד )לתוכנית מלאה 
 

 תשלומי שכר לימוד מתבצעים באמצעות שוברים, אשר יש לשלם בבנק או בבנק הדואר. .1
 .במסגרת קרדיט בלבדבמדור שכר לימוד ניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי  .2

 .בלבדבהתאם לדרישות חברות האשראי, ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחתימתו של בעל הכרטיס 
 
 ניתן לשלם תשלומי שכר לימוד בהוראות קבע. .3

לסטודנטים הלומדים תשלומי הוראות קבע מתבצעים החל מהתשלום השני בלבד ומיועדים 
 נ"ז ויותר בלבד. 20

סטודנט המעוניין לשלם בהוראת קבע מתבקש להוריד מאתר המכללה את טופסי הוראות 
 לחיוב חשבון הבנק, להחתים את הבנק ולהחזיר את טופס ההתחייבות למדור שכר לימוד.

 שכר לימוד.< סטודנטים  <הגישה לטופס: אתר המכללה 
 

 פי התאריכים הרשומים מטה.-לחודש על 14התשלומים מתבצעים בכל 
 

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

 
 האפשרות לתשלום באמצעות הוראת קבע חלה החל מהתשלום השני בלבד.  תזכורת:

 
 הוספה של מועד תשלום נוסף. :הטבה למשלמים בהוראת קבע

 

  סטודנט המעוניין להפסיק את תשלומי שכר הלימוד בהוראות קבע ולשלם באמצעות שוברים, עליו
 לחודש המקדים את התשלום. 30 -להודיע בכתב למדור שכר לימוד עד ה

 
 פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות הוראת קבע:

 

 תשלום בשובר בלבד – 01.08.2017 עד משכ"ל מלא  25%     תשלום ראשון

  14.11.2017 עד משכ"ל מלא 12.50% תשלום שני
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 14.12.2017 עד משכ"ל מלא 12.50% תשלום שלישי

  14.01.2018 עד משכ"ל מלא 12.50% תשלום רביעי

  14.02.2018 עד משכ"ל מלא 12.50% תשלום חמישי

  14.03.2018 עד משכ"ל מלא 12.50% תשלום שישי

  14.04.2018 עד משכ"ל מלא 12.50% תשלום שביעי

 
 פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות שוברים ו/או כרטיס אשראי במסגרת קרדיט:

 

  01.08.2017 עד משכ"ל מלא 25% תשלום ראשון

  14.11.2017 עד משכ"ל מלא 15% תשלום שני

  14.12.2017 עד משכ"ל מלא 15% תשלום שלישי

  14.02.2018 עד משכ"ל מלא 15% תשלום רביעי

  14.03.2018 עד  משכ"ל מלא 15% תשלום חמישי

  14.04.2018 עד משכ"ל מלא 15% תשלום שישי

 
פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות שוברים או באמצעות הוראת קבע למסלול ישיר לתואר שני בפיתוח 

 לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה:וייעוץ ארגוני לסטודנטים שנה ג' בשנת הלימודים תשע"ז בחוג 
 

 M.Aתכנית  B.Aתואר    

 תשלום בשובר בלבד14.50% תשלום בשובר בלבד   25%     01.08.2017 עד תשלום ראשון

 14.25% 12.50% 14.11.2017 עד תשלום שני

 14.25% 12.50% 14.12.2017 עד תשלום שלישי

 14.25% 12.50% 14.01.2018 עד תשלום רביעי

 14.25% 12.50% 14.02.2018 עד חמישיתשלום 

 14.25% 12.50% 14.03.2018 עד תשלום שישי

  14.25% 12.50% 14.04.2018 עד תשלום שביעי

 
 לכל שבוע פיגור.  0.20%לחודש, יגרור חיוב בריבית פיגורים של  14 -איחור בתשלום מעבר ליום ה

 
יגרור אחריו חיוב בריבית מכל סיבה שהיא, גם איחור בתשלום אשר נובע מרישום למערכת הלימודים באיחור, 

 פיגורים המפורט לעיל.
 

אי קבלת שובר תשלום  אינה פוטרת מתשלום במועד. סטודנט אשר מסיבה כלשהי לא קיבל שובר תשלום 
 ימוד לקבלת שובר חוזר.כעשרה ימים לפני מועד התשלום, מתבקש לפנות למדור שכר ל

 

 תשלום מראש:
, יהיה זכאי להנחה בשיעור של בלבד 715.09.201עד ( 100%סטודנט שישלם מראש את מלוא שכר לימוד )

 .100% -משכר הלימוד מלא. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים נמוך מ  2.5%
 כמו כן תבוטל ההנחה לסטודנט ממומן.

באמצעות אתר המכללה סטודנט המעוניין לשלם את מלוא תשלום שכר הלימוד מראש, יפנה למדור שכר לימוד 
מלוא שכר לימוד לשנת לתשלום השלמה לקבלת שובר < סטודנטים < שכר לימוד וימלא טופס מקוון: בקשה 

 . בלבד 715.09.201עד  בבנק או בבנק הדוארהלימודים תשע"ח בכדי לקבל שובר לתשלום 
  לאחר תאריך תשלום זה לא תינתן הנחה.

 
 פריסת תשלומים:

, למעט סטודנטים תשלומים 6 - ומעלה ישלם שכר לימוד ב 100%סטודנט המחוייב בשכר לימוד בשיעור 
 תשלומים. 7 -המשלמים בהוראת קבע שתשולם ב

 
 בשכר לימוד  מספר התשלומים יקטן בהתאם להקטנה בגובה שכר הלימוד. לדוגמא, סטודנט המחוייב

 תשלומים כדלקמן: 3 -ישלם ב 50%בשיעור של 
 

 משכ"ל מלא 25% 01.08.2017 תשלום ראשון 

 משכ"ל מלא 15% 14.11.2017 תשלום שני 

 משכ"ל מלא 10% 14.12.2017 תשלום שלישי 

 
 הסטודנט חייב להירשם בכל תחילת שנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה,  כולל רישום מלא

 לקורסי סמסטר ב'. רישום זה הוא הקובע את עלות שכר הלימוד השנתית, וכן החלוקה למספרי התשלומים.
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 תוספת רישום לקורסים בסמסטר ב' מעדכנת ישירות את שכר הלימוד השנתי כולל חיובי הצמדה וריבית פיגורים.
 

, לרבות כל התשלומים רישום למערכת הלימודים תתאפשר רק לאחר שהסטודנט שילם את התשלום הראשון
 משנים קודמות.

 
התשלום הראשון והתשלום השני על חשבון שכר לימוד מהווים תשלומים אחידים לכלל הסטודנטים, ללא 

 קשר למערכת הלימודים של הסטודנט.
 התחשבנות בהתאם לרישום במערכת הלימודים האישית של כל סטודנט תתבצע החל מהתשלום השלישי.

 
 

 תשלום שכר לימוד -הפסקת לימודים  ביטול הרשמה/ .ט
 

 .22.10.2017,  חתשע" ב' בחשוון: יום ראשון, חפתיחת שנת הלימודים תשע"
 

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

 במדור שכר לימוד. יש לוודא אישור קבלת ההודעה

 
היום שבו תתקבל הודעת המועמד או הסטודנט במדור שכר לימוד ייחשב כיום הפסקת לימודיו  .1א.

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

 
החזר דמי ההרשמה אשר שילם סטודנט ו/או מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי ל .2א.

 למכללה ויישא בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת המכללה כמפורט להלן.

 
סטודנט אשר קיבל מלגה מהמכללה, ובמידה שהפסיק את לימודיו או לימודיו הופסקו מטעם  ב.

 תבוטל המלגה.המכללה מכל סיבה שהיא, 

 
לימודיו ו/או מועמד שלא התקבל למכללה, או סטודנט אשר  סטודנט או מועמד שטרם התחיל את .1ב.

לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, יחויב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים 
 עד ליום הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המצוינים לעיל.

 
ולא ערך תכנית לימודים, יהיה  15.08.2017שיודיע על ביטול הרשמתו עד סטודנט  /מועמד  ג.

 זכאי להחזר מלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד.

 
, ולא ערך תכנית 15.09.2017 -ועד ה 16.08.2017 -מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ .1ג.

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

ולא ערך תכנית לימודים יחויב במלוא  16.09.2017 -שיודיע על ביטול הרשמתו החל ממועמד  .2ג.
 התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד.

 
 -סטודנט אשר שילם תשלום ראשון ולא ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו החל מ .3ג.

 יחויב במלוא התשלום הראשון. 16.09.2017

 
, יחויב במלוא 19.10.2017אשר ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד סטודנט  .4ג.

 התשלום הראשון.

 
משכר  35%-יחויב ב 16.11.2017ועד  22.10.2017 -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ .5ג.

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

 
משכר  50%-, יחויב ב14.12.2017ועד  19.11.2017 -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ .6ג.

לוא התשלום הראשון, לפי הלימוד השנתי שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במ
 הגבוה בין השניים.
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משכר  75%-, יחויב ב22.02.2018ועד  17.12.2017 -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ .7ג.
הלימוד השנתי שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי 

 הגבוה בין השניים.

 
, יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי 25.02.2018 -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים החל מ .8ג.

 שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים.

 
סטודנט שערך תכנית לימודים שנתית או לסמסטר א' בלבד והפסיק את לימודיו עד תום סמסטר  

 סמסטר א' וקורסים שנתיים.א', יחויב לפחות במלוא עלות שעות שבועיות סמסטריאליות של 
 

 

 י. דיווח למוסד לביטוח לאומי
 

בתחילת כל שנת לימודים חדשה, מדור שכר לימוד מעביר למוסד לביטוח לאומי את פרטיו האישיים של כל 
סטודנט, בכפוף להצהרה עליה חתומים הסטודנטים והנתונים האישיים כפי שנמסרו למדור הרשמה וקבלת 

לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אל הסטודנט דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי,  תלמידים וזאת על מנת
 מס מקביל, ודמי ביטוח בריאות, במועד החוקי ולהכיל לגביו את התעריף המוזל שנקבע לסטודנטים.

 

 יא. ועדת חריגים לענייני שכר לימוד
 

 בצע בכתב בלבד.סטודנט רשאי לפנות לועדת חריגים לענייני שכר לימוד. הפנייה תת
או  153-4-6423409בפקס:  -גב' נטי אמדורסקי ראש מנהל הסטודנטים עוזרת לאת הפניות ניתן לשלוח ל

. במידת הצורך 04-6423409לוודא הגעת המכתב והאישורים בטל': ו  nattya@yvc.ac.ilבאמצעות הדואל: 
לצרף מסמכים ואישורים רלוונטיים, המעידים על המפורט בפנייה. פנייה ללא אישורים ובהתאם לפנייה, יש 

בלבד.  חעדת חריגים לענייני שכר לימוד עבור שנת הלימודים תשע"ומתאימים לא תטופל. תתקבלנה פניות לו
 תשובת הועדה תישלח לסטודנט בכתב בלבד. 

 

 
 


