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 תקנון שכר לימוד 
 

 ותשלומים  מדור שכר לימוד 
 מנהלת מדור שכר לימוד 

 ב' הלן אברהם ג
 

   ,8:30-12:30 :ה'  -  שעות קבלה במשרדי שכר לימוד ותשלומים: א' 
 14:00-16:00 : א'+ ד'                                                              

 
 04-6423662טלפון: 

 ,  09:00-11:00ה -א' שעות מענה טלפוני:  
                                  15.00 – 14.00                          

   1534-6423510פקס: 
   4010חדר   ,, קומת כניסה 4בניין מספר 

e-mail: sl@yvc.ac.il           

 

 הוראות כלליות 
 

יהיה    2021-2022  בתשפ" גובה שכר הלימוד במכללה האקדמית עמק יזרעאל לשנת הלימודים   .1
במוסדות   לימוד  שכר  גובה  לקביעת  הציבורית  הוועדה  ידי  על  שיתקבלו  להחלטות  בהתאם 

 טרם פורסמו.  ב תשפ"להשכלה גבוהה. החלטות הוועדה הציבורית לגבי שכר הלימוד בשנת 
 

לשכר  .2 בהתאם  הינו  בהמשך  כמפורט  הלימוד  הלימודים תש  שכר    . פ"א הלימוד ששולם בשנת 
תהיינה שונות, ישונה שכר הלימוד    בתשפ" במידה והחלטות הוועדה המתייחסות לשנת הלימודים  

בהתאם. 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. 
 

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

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

 
ה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על ידי המכללה,  גוב .5

 לפי שיקול 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   .6
ע לתשלום ועד מועד תשלומם בפועל. כל זאת כפי שייקבע  הצמדה לעליית המדד מהמועד הקבו 

 על ידי המכללה. 
 

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

כתוצאה מכך, על פי קביעתה ובתוספת הוצאות  את מלוא סכום ההוצאות בהן תישא המכללה  
 ש"ח.    35עמלה בסך של 

 
ו/או בהוראת קבע, כרוך בתשלום   .8 ו/או בהמחאות  ביטול או החלפה של ביצוע עסקה באשראי 

נוסף: אם שילם הסטודנט / המועמד כל תשלום שהוא לטובת המכללה, בהמחאות ו/או בהוראת  
ל העסקה עבור כל סוג של פעילות במכללה, יחוייב  קבע ו/או באשראי, במקרה של בקשה לביטו 

 ₪ עבור כל שורת עסקה מכל סוג ומכל סיבה שהיא.   35הסטודנט / המועמד המבטל, בסך של 
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ולקבל שירותי המכללה  לא יורשה להיבחן  , סטודנט אשר הוראת הקבע שלו חזרה בלא שנפרעה   .9

 עד אשר יגיש הוראת קבע חדשה.  
 

המכללה לא תחזיר שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים ימנע מסיבות של שביתה, השבתה או   .10
 מכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת המכללה.  

 
פניות למדור שכר לימוד תעשנה ע"י הסטודנט בלבד. מדור שכר לימוד מכבד את חוק הגנת   .11

מנוע מלמסור כל מידע כספי או אחר על הסטודנט, למעט   (, ולכן1981 –הפרטיות    )התשמ"א 
 לסטודנט עצמו. 

 

 

 חישוב שכר לימוד 
 

 שכר לימוד מלא א. 
 

 פי שני תעריפים: -חושב  על  פ"אתש  שכר לימוד מלא לשנת הלימודים
 
בעצמו     100% .1 הלימוד  שכר  את  המשלם  לסטודנט  לימוד  מדד    13,780שכר  לעליית  צמוד   ₪

 .  2020להלן מדד יולי   -2020באוגוסט   15כפי שהתפרסם ביום  המחירים לצרכן
 
₪    17,225  ל  ידי צד שלישי וכן סטודנט אזרח חו"- שכר לימוד לסטודנט הממומן מלא על  125% .2

  .  2020צמוד לעליית מדד יולי 
 

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

 

   רישום לשנת הלימודים וחישוב שכר הלימוד. ב
 

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

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

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

השנתית  הוספ החלוקה  ואת  השנתי  הלימוד  שכר  את  אוטומטית  מעדכנת  ב',  בסמסטר  קורסים  ת 
 לתשלומים רטרואקטיבית.  

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

 אם לא השתתף בו( והסטודנט יידרש לשלם עבורו.  
 

רים, למעקב אחריה והתאמתה לתקנות תוכנית הלימודים מוטלת על  האחריות להרכבת מערכת השיעו
 בלבד, וזאת גם אם רישום למערכת הלימודים בוצעה חלקי או במלואו על ידי מרכזת החוג.  הסטודנט

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

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

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

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

 ₪.  200כרוך בתשלום של  ולאותה שנה בלבד תו סמסטר חידוש הרשמה לאו

 



4 
   שניתקנון שכר לימוד לתואר  - בתשפ" שנתון                                              

 שירותי מידע 
 המידע לסטודנט מובא באתר המכללה. על הסטודנט להתעדכן באופן שוטף.  

תחנת  ישירות להודעות ומכתבים נשלחים ממדור שכר לימוד לסטודנטים באמצעות הדואר האלקטרוני ו 
 . המידע האישית בלבד 

 המכללה רשאית לחסום את נגישות הסטודנט למידע עקב אי הסדרת תשלומים למכללה. 
 

 עדכון כתובת 
שינוי  ו/או  כתובת  מיידית  ב  כתובת  שינוי  המערכת  את  לעדכן  הסטודנט  את  מחייב  אלקטרוני  דואר 

 . באמצעות תחנת מידע אישית < כללי < עדכון פרטים אישיים

 
 פניות מסטודנטים

פניה מסטודנט המופנית למדור שכר לימוד מתבצעת באמצעות תחנת המידע האישית של הסטודנט  
   לחוג / מדור < בחר מזכירות < בחר מדור שכר לימוד. < פניה   הגשת פנייה< 

 < מעקב אחר פניות.  הגשת פניה קבלת המענה לפניות: בתחנת המידע האישית של הסטודנט < 

 
 שינויים במערכת השיעורים

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

לבצ ניתן  הסטודנט,  לומד  בו  השני  הסמסטר  של  עבור  הרשמית  רק  הלימודים  במערכת  שינויים  ע 
 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. 

 

 בקשה למלגות
 למשרד דיקן הסטודנטים לקבלת קריטריונים לסיוע. סיוע  כלכלי באמצעות מלגות, ניתן לפנות    תבקשל

 מלגות. -דיקאנטהפניות הינם בפתיחת שנת הלימודים דרך תחנת מידע אישית <  
 

סטודנט אשר קיבל מלגה מהמכללה, ובמידה שהפסיק את לימודיו או לימודיו הופסקו מטעם המכללה  
 . תבוטל המלגה מכל סיבה שהיא, 

 
 

 אישורי נבחן
בכפוף לכללים    וההרשאה לחיוב בהוראת קבע מעודכנת, כל חובותיו הכספייםאת רק סטודנט ששילם  

< הזמנת מסמכים    הגשת בקשותרשאי לקבל אישור נבחן באמצעות תחנת מידע אישית <  ולתקנון זה,  
 < אישור נבחן . 

 
 

 זכאות לתואר 
אמצעות תחנת מידע אישית <  ב   , על הסטודנט להגיש בקשת זכאות לאחר קבלת כל הציונים לתואר

 .  בקשת זכאות לתואר <  הגשת בקשות  
לימודיו     תנאי לקבלת אישור זכאות הינו סילוק כל החובות הכספיים של הסטודנט במהלך כל שנות

 במכללה. 

 
 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:

 בלבד. רישום זה הוא הקובע את חישוב שכר הלימוד של סמסטר קיץ. )למעט קבוצות מיוחדות  
 שלימודיהן כוללים שלושה סמסטרים בשנה(. בתום תקופת השינויים של סמסטר קיץ, לא יבוצעו שינויים  

 ם שכר לימוד בהתאם למערכת הלימודים  במערכת הלימודים של הסטודנט, וכן הסטודנט יחויב בתשלו
 שנקבעה לו.  
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 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 
למערכת הלימודים בוצעה חלקי או במלואה על ידי מרכזת   אם רישום הסטודנט בלבד, וזאת גם  

 החוג. 

  

 שכר לימוד לסטודנטים לתואר שני ג. 

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

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

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

משכר הלימוד המלא מכל אחת מארבע השנים    50%מינימום שכר הלימוד השנתי בכל מקרה הינו  
 שכר לימוד לתואר.  200%כל עוד לא השלים הסטודנט תשלום של   ,הראשונות 

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

 
לשלם   סיים  שני אשר  חובות    200%סטודנט לתואר  סיים את  וטרם  משכר הלימוד במשך שנתיים, 

משכר הלימוד    2.5%יחסית לחלקיות לימודיו, לפי    השמיעה שלו, ישלם  בשנתו השלישית או הרביעית
ותשלומים נלווים בכפוף    ,משכר הלימוד המלא   10%-המלא לכל שעה סמסטריאלית,  אך לא פחות מ 

 לתקנון שכר הלימוד 
 

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

 . , ותשלומים נלווים בכפוף לתקנון שכר הלימוד משכר הלימוד המלא 
 

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

 משכר הלימוד  המלא כל שנה מחדש, עד גמר כל חובותיו לתואר.  10%ולשלם 
 

 גם על סטודנט שחזר לאחר הפסקת לימודים. תקנה זו חלה 
 

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

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

 
על לשיפוט   ) תזה   ( הגמר המחקרית  עבודת  את  להגיש  נדרש  הועדה  -סטודנט  המועד שתקבע  פי 

שנים מיום תחילת לימודיו, למעט אם אושרה לו הארכת    3החוגית ללימודי תואר שני, ובכל מקרה תוך  
על את  - לימודים  תחייב  ללימודיו  הראשונות  לשנתיים  מעבר  נוספת  לימודים  שנת  כל  הועדה.  ידי 

מתשלום שכר    10%נט בכל שנה עוקבת להירשם כסטודנט והוא יידרש לתשלום תקורה בגובה  הסטוד
 בכפוף לתקנון שכר הלימוד.  נלווים הלימוד השנתי ותשלומים 

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

או כ אחרון,  ציון  קיבל  ו/או  יום  ו/או בחינה  עד  לצורך קבלת התואר  חובה אחרת  מ  14.12ל    - )החל 
  10%( בשנת סיום חובות השמיעה, צריך להירשם כסטודנט בשנת הלימודים העוקבת ולשלם  15.12

משכר הלימוד השנתי. אישור אקדמי להגשת המטלה / העבודה באיחור אינו פוטר מהחיוב ברישום  
 ובתשלום.  
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 לימודי השלמות לתואר שניד. 

 
 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.
 
 

 חריגיםה.  
 
הם, ייקבע שכר הלימוד לקורסים אלה בנפרד כפי  ל שקיץ בחוגים כ החליטה המכללה לקיים קורסי   .1

 שנהוג במכללה. 
 

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

 
 ₪ לכל בחינה.   100אי 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

 
נקודות סטודנט, מכל סיבה שהיא, לרבות קבלת מלגה, הקטנת  להחזרי שכר לימוד   .6

שש"סזכות הקטנת  בתום    ,  יתבצע  אחרת,  סיבה  כל  של   הלימודיםתקופת  ו/או 
 הסטודנט / בסיום לימודיו בלבד, 

 
  בקיזוז יתרת למעט עבור מלגות מעורבות חברתית יתבצע החזר בתום שנת הלימודים      

 חוב, בהעברה בנקאית, ישירות לחשבון הבנק.
 

 
 פרטי חשבון הבנק לקבלת ההחזרים באופן הבא:  לעדכןיש      
 תחנת מידע אישית < כללי < עדכון פרטים אישיים < פרטי חשבון בנק להחזר כספים.        
 ביצוע / אישור עדכון פרטים.  לציין: בנק, סניף, חשבון <       
 
 
 

  שירות מילואיםו. 
 

הסמסטר, ובשל כך הפסיק לימודיו בקורס  ימים במהלך    10סטודנט ששירת בשירות מילואים מעל  
ונאלץ להירשם לקורס מחדש, לא יחויב בשכר לימוד נוסף. לעניין זה רשאי הסטודנט להודיע על  
הפסקת לימודיו בקורס עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה. על הסטודנט לפנות בכתב למדור שכר  

 לימוד בצירוף אישור על שירות המילואים. 
 

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

כולל   הסטודנטים,  בתוכניכל  חלקי וסטודנטים  לימודים  וסטודנטים  ות  שני  לתואר  סטודנטים  ת, 
 "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.  משלמים במסלול השלמות, 

 
 
 

 : א תשפ"בשנת הלימודים היו  להלן פירוט התשלומים הנלווים כפי ש    
 

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

 ₪   170 רשות   -דמי חבר באגודת הסטודנטים *  

 ₪   400 דמי אבטחה 

 ₪   10 ארגון הסטודנטים הארצי 

 
 
,  פתיחת כרטיס קורא בספריה   שירותי ספריה, :  דמי הרווחה כוללים*

(, רכישת תו חניה,  ₪    80בסך של  מכון כושר )למעט דמי ביטוח שנתי  
מסובסד,   פסיכולוגי  ייעוץ  מסובסדות,  למידה  סדנאות  אסטרטגיות 

 שיעורי עזר מסובסדים. מסובסד, אימון אישי מסובסד, 
 

חברות   ויתור  על  להודיע  ניתן  רשות:  תשלומי 
יום  ת  באגוד עד  רווחה  שרותי  ו/או  הסטודנטים 

 בלבד.* 17/10/2021 - פתיחת שנת הלימודים, ה
תשלומי    רלא יתקבלו פניות לוויתו   ,סיבה שהיא מכל  

 רשות  לאחר תאריך זה. 
 

דיווח על ויתור חברות באגודת הסטודנטים ו/או שירותי רווחה לשנת  
יתבצע באמצעות מילוי טופס מקוון הנמצא באתר    בם תשפ"הלימודי

לסטודנטים במסלול אקדמי < טופס    < שכר לימוד  שכ"להמכללה <  
 ויתור. 

   לקרוא בעיון לפני אישור. יש  
 

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

 ₪   50פתיחת כרטיס קורא בספריה:  •

₪ לחודש ובתוספת תשלום ביטוח    50שירותי מכון כושר:   •
     ₪ . 80של שנתי בסך 

 ₪ לסדנא.  300         סדנאות :  •

 .שעה₪ ל  234וץ פסיכולוגי: ייע  •

 ה.  ₪ לשע   70       שיעורי עזר:  •

 למפגש   ₪  211   אימון אישי:    •

 ש למפג₪    211אסטרטגיות למידה:  •
 

 

 

  

  . תו חניה :ח

  

 ₪   315 רשות )לכל הסמסטרים( -חניה לשנה

 ₪   210 רשות -חניה לסמסטר 

 ₪    11 רשות ) תשלום בשער המכללה (   –יומי חניה תו 



8 
   שניתקנון שכר לימוד לתואר  - בתשפ" שנתון                                              

 
 

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

 
 בהוראת קבע בלבד באמצעות: מתבצעים  שונים התשלומים הותשלומי שכר לימוד       

 
 

 : הרשאה לחיוב שכר לימוד ותשלומים בהוראת קבע בבנקא.            
 

 לימוד ותשלומים שונים באמצעות הוראת קבע בבנק: אפשרויות תשלומי שכר    
 

אקדמי  את •    במסלול  לסטודנטים  לימוד  שכר   > שכ"ל   > המכללה  <  ר 
 . לחיוב חשבון הבנקהרשאה  ס הורדת טופ

ידי  ויש להחתים את הבנק   להעביר את טופס ההתחייבות החתום על 
 הבנק למדור שכר לימוד. 

 
שלך < להיכנס לחשבונך האישי <  להיכנס לאתר האינטרנט של הבנק   •   

< את אישור    48341למלא דרישה להוראת קבע < להזין קוד מוסדי:  
 הבנק יש להעביר למדור שכר לימוד. 

 

 . למדור שכר לימוד העביר טופס ההרשאה החתום יש ל  •
 מועדי החיוב יהיו בהתאם לטבלה הרשומה מטה. 

 
 

התשלומים למכללה עם הזנת פרטי הוראת קבע בבנק יגבו כל סוגי  
 באופן הזה בלבד . 

 
 

 
 ס  יוב שכר לימוד ותשלומים בהוראת קבע באמצעות כרטיחהרשאה ל ב.        

 אשראי:      
 

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

 אישית בלבד. 
 

 לחיוב בהוראת קבע בכרטיס אשראי : תהליך רישום הרשאה   •
אשראי   פרטי  עדכון   > ותשלומים  לימוד  שכר   > אישית  מידע  תחנת 
להוראת קבע < מעבר לאישור כרטיס להרשאה לחיוב חשבון < הזנת  

 פרטי אשראי < עדכון פרטים. 
 

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

 
סטודנט שלא הציג הוראת קבע בבנק או לא הזין פרטי הרשאה לחיוב   •

ולקבלת   לקורסים  לרישום  יהיה חסום  אשראי,  קבע בכרטיס  בהוראת 
 שירותים במכללה. 

סטודנט חייב להציג / להזין הוראת קבע לתשלום שכר לימוד וזאת גם   •
 אם שילם את מלוא שכר הלימוד מראש. 

פה עד סוף לימודיו של הסטודנט,  הוראת קבע לתשלום שכר הלימוד תק •
 וזאת במידה ולא נמסר אחרת ע"י הסטודנט. 
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 פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות הוראת קבע: 
 

   05.09.2021 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% תשלום שישי 

   14.04.2022 ביום  משכ"ל מלא  12.50% תשלום שביעי 

 
 
 
 
 

 פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות הוראת קבע למסלול ישיר לתואר שני  
 . בתשפ"בשנת הלימודים לתואר ראשון לסטודנטים שנה ג'  

 
 M.Aתכנית  B.Aתואר    

   15%          15%     05.09.2021 ביום  תשלום ראשון 

   15%      15%     14.11.2021 ביום  תשלום שני 

   15%      15%     14.12.2021 ביום  תשלום שלישי 

   15%      15%     14.01.2022 ביום  תשלום רביעי 

 15%      15%     14.02.2022 ביום  תשלום חמישי 

 12.50% 12.50% 14.03.2022 ביום  תשלום שישי 

   12.50% 12.50% 14.04.2022 ביום  תשלום שביעי 

 
יגרור אחריו חיוב  מכל סיבה שהיא,  חור בתשלום אשר נובע מרישום למערכת הלימודים באיחור,  אי

   .לעליית המדד  הצמדה
 איחור בתשלום שכר לימוד מכל סיבה שהיא יגרור אחריו חיוב הצמדה לעליית המדד.  

 
הוראת קבע והתאריך בו יבוצע  בלפני כל דרישת תשלום , תשלח הודעה אישית למייל עם פירוט החיוב  

 החיוב.  
 
 
 

 תשלום מראש: 
( לימוד  שישלם מראש את מלוא שכר  להנחה  בלבד   1215.09.20עד  (  100%סטודנט  זכאי  יהיה   ,

 . 100%  - מלא. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים נמוך מהמשכר הלימוד   2.5%בשיעור של 
 כמו כן תבוטל ההנחה לסטודנט ממומן. 

באמצעות אתר  סטודנט המעוניין לשלם את מלוא תשלום שכר הלימוד מראש, יפנה למדור שכר לימוד  
א  ו לבקשת תשלום מל  < וימלא טופס מקוון   לול אקדמי לסטודנטים במס  < שכר לימוד  שכ"ל  המכללה <  

 שכר הלימוד. 
 .  בלבד  1.20215.09ביום התשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע   

  לאחר תאריך תשלום זה לא תינתן הנחה.
 

מלאה   )לתוכנית  מראש  הלימוד  שכר  לשלם את מלוא  המעוניין  הטופס    100%סטודנט  ימלא את   )
 בלבד.   09/09/2021המקוון עד תאריך 
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 פריסת תשלומים: 
   .תשלומים  7 -  ומעלה ישלם שכר לימוד ב  100%בשכר לימוד בשיעור  המחויב סטודנט 

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

 תשלומים כדלקמן:   3 - ישלם ב  40%בשיעור של 
 

 משכ"ל מלא  15% 05.09.2021 תשלום ראשון  

 משכ"ל מלא  15% 14.11.2021 תשלום שני  

 משכ"ל מלא  10% 14.12.2021 תשלום שלישי  

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

למספרי   החלוקה  וכן  השנתית,  הלימוד  שכר  עלות  את  הקובע  הוא  זה  רישום  ב'.  סמסטר  לקורסי 
 התשלומים. 

הצמדה   חיובי  כולל  השנתי  הלימוד  שכר  את  ישירות  מעדכנת  ב'  בסמסטר  לקורסים  רישום  תוספת 
 המדד.  לעליית 

 
הציג טופס הרשאה לחיוב באמצעות הוראת  רישום למערכת הלימודים תתאפשר רק לאחר שהסטודנט    

אשראי,   בכרטיס  קבע  בהוראת  לחיוב  ההרשאה  פרטי  את  הזין  או  בבנק  התשלום  קבע  את  שילם 
 התשלומים משנים קודמות.  הראשון, לרבות כל 

 
 

שכר   חשבון  על  השני  והתשלום  הראשון  לכלל  התשלום  אחידים  תשלומים  מהווים  לימוד 
 הסטודנטים, ללא קשר למערכת הלימודים של הסטודנט. 

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

 
 

 תשלום יתרת שכר לימוד במהלך השנה:  
 הלימודים תשפ"ב. ת שכר הלימוד לשנת לשלם את יתרניתן  בכל עת 

לפנות למדור שכר לימוד באמצעות פניות בתחנת מידע  המעוניין לשלם את יתרת שכר הלימוד מתבקש  
   הגשת פנייה < פנייה לחוג/למדור< בחר מדור שכר לימוד.  אישית < 

 
 
 

 תשלום שכר לימוד -ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים  .י

 
 . 17.10.2021, בתשפ", י"א בחשוון: יום ראשון, בתשפ"פתיחת שנת הלימודים 

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

 באמצעות תחנת מידע אישית.   להפסיק את לימודיו בה, יודיע על כך למדור שכר לימוד 
 יש לוודא אישור קבלת ההודעה במדור שכר לימוד. 

 
במדור שכר לימוד ייחשב  בכתב בלבד  היום שבו תתקבל הודעת המועמד או הסטודנט   . 1א.

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

 
הרשמה  ו  טיפול   סטודנט ו/או מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי . 2א.

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

 
הרשמה תקף להרשמה אחת בלבד ואינו ניתן להעברה מסמסטר  טיפול ותשלום דמי 

ו/או משנה לשנה. תשלום זה נגבה עבור הטיפול בבקשת ההרשמה. לא    לסמסטר 
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הרשמה במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים, לא  טיפול ויינתן החזר תשלום דמי  
 מימש זכותו ללמוד, או ביטל הרשמתו.  

 
 

  
 . ב
 
 
 ג.  

סטודנט אשר קיבל מלגה מהמכללה, ובמידה שהפסיק את לימודיו או לימודיו הופסקו  
 תבוטל המלגה. מטעם המכללה מכל סיבה שהיא, 

 
סטודנט או מועמד שטרם התחיל את לימודיו ו/או מועמד שלא התקבל למכללה, או  

ו/או כספיות ו/או מכל    או משמעתיות ו/ סטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות  
יחויב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו   סיבה שהיא 

 בהתאם למועדים המצוינים לעיל. 
 
 

 
ולא ערך תכנית לימודים,    15.08.2021שיודיע על ביטול הרשמתו עד  סטודנט    / מועמד   ד.

 יהיה זכאי להחזר מלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 

 
, ולא ערך  15.09.2021  -ועד ה  16.08.2021  -מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ  . 1.ד

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

 
מ  . 2.ד ביטול הרשמתו החל  על  שיודיע  לימודים    16.09.2021  -מועמד  ולא ערך תכנית 

 יחויב במלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 

 
סטודנט אשר שילם תשלום ראשון ולא ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו   . 3.ד

 יחויב במלוא התשלום הראשון.  16.09.2021 - החל מ

 
, יחויב  14.10.2021סטודנט אשר ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד   . 4.ד

 במלוא התשלום הראשון. 

 
  35%-יחויב ב  04.11.2021ועד    17.10.2021  -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ . 5.ד

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

 
לימודים מ . 6.ד יחויב ב02.12.2021ועד    07.11.2021  - סטודנט שיודיע על הפסקת   , -

לוא  משכר הלימוד השנתי שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במ  50%
 התשלום הראשון, לפי הגבוה בין השניים. 

 
לימודים מ . 7.ד יחויב ב03.02.2022ועד    05.12.2021  - סטודנט שיודיע על הפסקת   , -

משכר הלימוד השנתי שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא    75%
 התשלום הראשון, לפי הגבוה בין השניים. 

 
, יחויב במלוא שכר הלימוד  06.02.2022  -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים החל מ  . 8.ד

 השנתי שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים. 

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

מסטר  תום סמסטר א', יחויב לפחות במלוא עלות שעות שבועיות סמסטריאליות של ס
 א' וקורסים שנתיים. 
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 דיווח למוסד לביטוח לאומי. אי

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

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

 המוזל שנקבע לסטודנטים. 

 
 
 

 ועדת חריגים לענייני שכר לימוד . בי
 

 חריגים לענייני שכר לימוד. הפנייה תתבצע בכתב בלבד.   תלוועדסטודנט רשאי לפנות  
  153-4-6423409בפקס:    - גב' נטי אמדורסקי  ראש מנהל הסטודנטים  עוזרת ל את הפניות ניתן לשלוח ל

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

עדת חריגים לענייני שכר לימוד עבור  ו פנייה ללא אישורים מתאימים לא תטופל. תתקבלנה פניות לו
 בלבד. תשובת הועדה תישלח לסטודנט בכתב בלבד.  ב פ"שנת הלימודים תש

 


