
1 
 

 

 

מדריך לנרשם לתואר שני    

 בנושא שכר לימוד

לשנת הלימודים    

גתשפ"  

 



2 
 

לתואר שני  ג תשפ"מדריך לנרשם בנושא שכר לימוד לשנה"ל   

   

   30/10/2022 תשפ"ג   ,ה' חשוון יום ראשון,  :  תשפ"גפתיחת שנת הלימודים 
 
 

 מנהלת מדור שכר לימוד ותשלומים 
 גב' הלן אברהם 

 
   , 8:30-12:30 :ה'  - א'    שכר לימוד ותשלומים:  במדור שעות קבלה 

 . 14:00-16:00 :  א'+ ד'                                                              
    04-6423662טלפון: 

   09:00-11:00ה' -שעות מענה טלפוני: א' 
                                    14:00-15:00 

   1534-6423510פקס: 
e-mail :sl@yvc.ac.il 

          4010, חדר קומת כניסה,  4מס' בניין 
 

 הוראות כלליות 
 
 2022-2023  ג תשפ",ל לשנת הלימודים ת עמק יזרעא גובה שכר הלימוד במכללה האקדמי . 1

על   שיתקבלו  להחלטות  בהתאם  במוסדות  יהיה  לימוד  שכר  גובה   לקביעת  הציבורית  הוועדה  ידי 
 טרם פורסמו.  פ"ב יבורית לגבי שכר לימוד בשנת תשלהשכלה גבוהה. החלטות הועדה הצ 

 
בה . 2 הינו  בהמשך  כמפורט  הלימוד  תששכר  בשנת  ששולם  הלימוד  לשכר  והחלטות    ב פ"תאם  במידה 

הלימודים  הוע לשנת  המתייחסות  שונות  גתשפ" דה  ההחלטות  תהיינה  בהתאם.  הלימוד  שכר  ישונה   ,
הלימוד   שכר  את  ישלם  סטודנט  כל  ותיקים.  סטודנטים  לגבי  והן  חדשים  סטודנטים  לגבי  הן  תקפות 

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

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

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

 המפורטים בתקנון שכר לימוד. 
 

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

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

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

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

  / כובדה  בסכום  ולא  חויבה  והמכללה  שנפרעה  התשלום בלא  מלוא  דרישת  את  מיד  הסטודנט  ישלם   ,
 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. 

 
לה . 9 יורשה  לא  שנפרעה,  בלא  חזרה  שלו  הקבע  הוראת  אשר  קבע  סטודנט  הוראת  יגיש  אשר  עד  יבחן 

 חדשה / מעודכנת. 
    

 לשון נקבה. ל גם  התייחס  -בלשון זכרבתקנון כל הכתוב . 10
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 שכר לימוד לסטודנטים לתואר שני 
 

 משך הלימודים לתואר שני עד לסיום חובות השמיעה הוא  שנתיים. 
 

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

 חישוב עלות לשש"ס נגזר מסך כל השעות הנדרשות לתואר שני בחוג ובמסלול מסוים חלקי שנתיים. 
 

על    עומד  בכל מקרה  המינימלי  הלימוד השנתי  השנים  מ  50%שכר  אחת מארבע  מכל  הלימוד המלא  שכר 
 שכר לימוד לתואר.  200%הראשונות , כל עוד לא השלים הסטודנט תשלום של 

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

 
 

₪, צמוד לעליית מדד המחירים בסיס    14,042  , הנובפ" ם תשסם בשנת הלימודישכר לימוד מלא כפי שהתפר 
 . לא כולל תשלומים נלווים   ,2021יולי 

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

 
ם את חובות השמיעה שלו,  משכר הלימוד במשך שנתיים, וטרם סיי  200%סטודנט לתואר שני שסיים לשלם  

משכר הלימוד המלא לכל    2.5%ישלם  בשנתו השלישית ו/או הרביעית שכר לימוד יחסי לחלקיות לימודיו, לפי  
 משכר הלימוד המלא.  10%-שעה סמסטריאלית,  אך לא פחות מ 

 
לימוד יחסי, לפי  סטודנט לתואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה שלו בתום ארבע שנות לימוד, ישלם שכר 

של    2.5% בשיעור  תקורה  ובתוספת  סמסטריאלית,  שעה  לכל  המלא  הלימוד  הלימוד    10%משכר  משכר 
 המלא. 

 
 

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

 משכר הלימוד  המלא בכל שנה מחדש, עד גמר כל חובותיו לתואר. 
 
 
 

על  לשיפוט   ) תזה   ( המחקרית  הגמר  עבודת  את  להגיש  נדרש  החוגית  -סטודנט  הועדה  שתקבע  המועד  פי 
ידי  -רכת לימודים על שנים מיום תחילת לימודיו, למעט אם אושרה לו הא  3ללימודי תואר שני, ובכל מקרה תוך  

עוקבת   בכל שנה  ללימודיו תחייב את הסטודנט  לשנתיים הראשונות  נוספת מעבר  לימודים  כל שנת  הועדה. 
יידרש לתשלום תקורה בגובה   והוא  מתשלום שכר הלימוד השנתי ותשלומים נלווים    10%להירשם כסטודנט 

 בכפוף לתקנון שכר הלימוד.  
 

את   שהשלים  שני  לתואר  ו/או  סטודנט  סמינריונית  עבודה  ו/או  עבודות  הגיש  וטרם  לתואר,  השמיעה  חובות 
( בשנת  15.12  -)החל מ   14.12בחינה ו/או קיבל ציון אחרון, או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר עד יום  

 , משכר הלימוד השנתי  10%סיום חובות השמיעה, צריך להירשם כסטודנט בשנת הלימודים העוקבת ולשלם 
תאריך הגשת עבודה/מטלה שהוחזרה לסטודנט    .ל אישור אקדמי להגשת העבודה/מטלה באיחוראם קיב  גם

     לתיקון )ללא ציון או עם ציון נכשל( לא ייחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה
 
 

 כלל זה חל גם על סטודנט שחזר לאחר הפסקת לימודים. 
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 ₪ .  200כרוך בתשלום של  ולאותה שנה בלבד   רישוםלאותה תקופת    חידוש הרשמה לאחר ביטול,
 
 

סטודנט לתואר שני שמתקבל לשנת הלימודים השנייה על סמך לימודיו לתואר שני באוניברסיטה אחרת, ישלם  
 שכר לימוד.   100%מינימום 

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

 
 

 לימודי השלמות לתואר שני
 

סטודנט הלומד במסלול השלמות לתואר שני, משלם שכר לימוד לפי שעות שבועיות סמסטריאליות. עלות לכל  
ישלם   הסטודנט  בנוסף  הראשון.  התואר  של  הלימוד  שכר  לעלות  זהה  הלימוד    10%שש"ס  משכר  תקורה 

 המלא, ותשלומים נלווים כמפורט מטה. 
 
 

 תשלומים נוספים 
 

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

 

 ב תשפ"ים הנלווים כפי שהיו בשנה"ל להלן פירוט התשלומ
 

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

 ₪  400 דמי אבטחה 

 ₪   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
אסטרטגיות למידה מסובסד, אימון  (, רכישת תו חניה, סדנאות מסובסדות, ייעוץ פסיכולוגי מסובסד,  ₪    80של  

 שיעורי עזר מסובסדים. אישי מסובסד, 
 
 

יום פתיחת שנת    תשלומי רשות: עד  רווחה  ו/או שרותי  באגודת הסטודנטים  ויתור חברות  על  להודיע  ניתן 

 * בלבד.  30/10/2022 -הלימודים, ה

 תשלומי רשות  לאחר תאריך זה.   רלא יתקבלו פניות לוויתו
 
 

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

 יש לקרא בעיון לפני אישור. 
 

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

 ₪   50פתיחת כרטיס קורא בספריה: 
 . ₪  80של ₪ לחודש ובתוספת תשלום ביטוח שנתי בסך   100שירותי מכון כושר: 

 ₪ לסדנא.   300סדנאות : 
 ₪ לשעה. 234ייעוץ פסיכולוגי: 

 ₪ למפגש.   211למידה: אסטרטגיות 
 ₪ למפגש.  211אימון אישי:    

 ₪ למפגש.  211אימון תעסוקתי:  
 ₪ לשעה.    70 :   שיעורי עזר

 סטודנט אשר חתם על ויתור תשלום שירותי רווחה, לא יהיה זכאי לקבל מלגת סיוע כלכלי 
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 ₪   315 רשות   )כל הסמסטרים(                                          –חניה לשנה 

 ₪   210 רשות                                                                    -חניה לסמסטר

 
 
 
 
 
 

 
 ( 100%מועדי ואופני תשלום שכר הלימוד )לתוכנית מלאה  

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

 

 הרשאה לחיוב שכר לימוד ותשלומים בהוראת קבע בבנק:  .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. 

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

 

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

 את אישור הבנק יש להעביר למדור שכר לימוד. 
 

 ע באמצעות כרטיס אשראי: בהוראת קבהרשאה לחיוב שכר לימוד ותשלומים  . ב
 

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

 

 : תהליך רישום הרשאה לחיוב בהוראת קבע בכרטיס אשראי •
 

להוראת קבע < מעבר  תחנת מידע אישית < שכר לימוד ותשלומים < עדכון פרטי אשראי  
 לאישור 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  

, יהיה חסום לרישום לקורסים ולקבלת  גאת התשלום הראשון ע"ח שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ" שילם  
 שירותים מהמכללה. 

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

 הסטודנט עד יום פתיחת שנת הלימודים.  
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 לומי שכר לימוד באמצעות הוראת קבע: פריסת תש               
 

   05.09.2022 ביום  ₪ ע"ח שכ"ל   3,400 תשלום ראשון 

   14.11.2022 ביום  ע"ח שכ"ל  ₪  1,800 תשלום שני 

ל תשלום שלישי    45%  -השלמה 
 משכ"ל מלא 

 14.12.2022 ביום 

   14.01.2023 ביום   משכ"ל מלא  15%      תשלום רביעי 

   14.02.2023 ביום  משכ"ל מלא  15%      תשלום חמישי 

   14.03.2023 ביום  משכ"ל מלא  12.50% תשלום שישי 

   14.04.2023 ביום  משכ"ל מלא  12.50% תשלום שביעי 

 
 

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

 
 

שישלם   )סטודנט  מלא  לימוד  עד  100%שכר  מראש  להנחה   15.09.2022(  זכאי  יהיה  בלבד 
 משכר הלימוד המלא. 2.5%בשיעור 

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

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

 
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. 

 
 
 

 לימודתשלום שכר  -ביטול הרשמה/הפסקת לימודים 
 

 30/10/2022 ג תשפ" ,ה' חשווןיום ראשון,  : גתשפ"פתיחת שנת הלימודים 
 

 
מועמד ללימודים במכללה ו/או סטודנט בה המחליט לבטל את הרשמתו למכללה או להפסיק את   . 1 א. 

 באמצעות תחנת מידע אישית.  לימודיו בה, יודיע על כך בכתב למדור שכר לימוד
 

הודעת המועמד או הסטודנט במדור שכר לימוד ייחשב כיום הפסקת לימודיו או  היום שבו תתקבל   . 2 
בעל ו/או  בטלפון  שנמסרה  הודעה  הרשמתו.  לגבי  -ביטול  כהודעה  תחשב  ולא  קבילה  אינה  פה 

 הפסקת לימודים. 
 

שילם    ב.  אשר  ההרשמה  דמי  להחזר  זכאי  יהיה  לא  הרשמתו  את  המבטל  מועמד  או  סטודנט 
מסמסטר  למכללה.   להעברה  ניתן  ואינו  בלבד  אחת  להרשמה  תקף  ההרשמה  דמי  תשלום 

יינתן החזר   לא  עבור הטיפול בבקשת ההרשמה.  נגבה  זה  ו/או משנה לשנה. תשלום  לסמסטר 
    ו/או  לא מימש זכותו ללמוד   ו/או  בל ללימודים תשלום דמי הרשמה במקרה בו המועמד לא התק

 ו/או מכל סיבה שהיא.   ביטל הרשמתו
 

ו/או    ג.  אקדמיות  מסיבות  הופסקו  לימודיו  או  לימודיו  את  התחיל  שטרם  מועמד  או  סטודנט 
יחויב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד  ו/או כספיות ו/או מכל סיבה שהיא  משמעתיות  

 לימודיו בהתאם למועדים ובהתאם לקביעת המכללה כמפורט להלן: ליום הפסקת  
 

עד  סטודנט    / מועמד   . 1  הרשמתו  ביטול  על  יהיה    15.08.2022שיודיע  לימודים,  תוכנית  ערך  ולא 
 זכאי להחזר מלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 
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סטודנט  מועמד . 2  מ   /  הרשמתו  ביטול  על  ה  16.08.2022  -שיודיע  ערך    15.09.2022  -ועד  ולא 
 תוכנית לימודים יהיה זכאי להחזר מחצית התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 

 
יחויב במלוא    16.09.2022-מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו החל מ . 3  לימודים  ולא ערך תוכנית 

 התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 
 

 סטודנט אשר שילם תשלום ראשון ולא ערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו החל  . 4 
 , יחויב במלוא התשלום הראשון. 16.09.2022 -מ
 

עד   . 5  לימודיו  הפסקת  על  ויודיע  לימודים  תוכנית  ערך  אשר  במלוא    27.10.2022סטודנט  יחויב 
 התשלום הראשון. 

 
משכר    35%  -יחויב ב,  17.11.2022ועד    30.10.2022  -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ  . 6 

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

 
מ  . 7  לימודים  שיודיע על הפסקת  ב  22.12.2022ועד    20.11.2022  -סטודנט  משכר    50%  -יחויב 

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

 
מ  . 8  לימודים  שיודיע על הפסקת  ב  16.02.2023ועד    25.12.2022  -סטודנט  משכר    75%  -יחויב 

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

 
יחויב במלוא שכר הלימוד שנקבע לו    19.02.2023  -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים החל מ . 9 

 בתוספת כל התשלומים הנלווים. 
 

 
 
 

 ועדת חריגים לענייני שכר לימוד 
 

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

 nattya@yvc.ac.il    :בטלפון המכתב  הגעת  רלוונטיים,  6423409-04ולוודא  ואישורים  מסמכים  לצרף  יש   .
 ה. בקשה שהוגשה ללא האישורים המתאימים לא תטופל. המעידים על המפורט בפני

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

 
 
 
 
 
 
 
 


