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  .גפ"תש יםהסדרת שכר הלימוד לשנת הלימודמטרת תקנון זה להסדיר את התקנות, הנהלים ואפשרויות התשלום ל

 בלי למסור על כך הודעה אישית לנוגעים בדבר. נות את הנהלים המופיעים בתקנון זה,  שמורה הזכות לתקן ולשה  למכלל

באתר האינטרנט של המכללה לבין האמור בחוברת זו, יחייב האמור בכל מקרה של סתירה בין האמור בידיעון החוג ו/או  

 .ידיעת הכללים המפורטים בתקנון זה אינה פוטרת מעמידה בהם-בחוברת. אי

 במכללה. סמכות לאישור חריגה מהנהלים המפורטים בתקנון זה נתונה לוועדת שכר הלימוד 

 התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
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 . גלנוהלי שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"בהקשר מידע ציג תקנון זה מ
עים בכתב ההסכמה שאתם מאשרים  י שמופ נכם מתבקשים לקרוא בעיון את הנהלים וההסבריםה

 .orbit בתחילת השנה במערכת
אישור  להם. נהלים והסכמתך את הקריאתך אישור למהווה  orbitבכניסה הראשונה למערכת  אישורך

 במערכת.נשמר בתיק האישי זה 
 

 הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה. 
 

 : מחלקת שכר לימודלליצירת קשר  
   04-8303520 טלפון: 

 04-8123302פקס 
 tuition@arabcol.ac.il מייל: 

 
 

 בברכה
 מחלקת שכר לימוד 

 
  

mailto:tuition@arabcol.ac.il


3 

 תוכן
 4 ......................................................................................................... ... גשכר לימוד תשפ" .1

 4 .................................................................................................................. ...דמי הרשמה: 1.1
 4 ............................................................................................................... שכר לימוד בסיסי  1.2
 4 .............................................. קורסי קיץ )למשל קורסי פטור אנגלית/ערבית ועוד(: שכר לימוד   1.3
 4 ................................... שור משרד החינוך(:סטודנטים הזכאים לשכר לימוד מופחת )מותנה באי 1.4
 4 ...................................................................... סטודנטים החייבים בתשלום שכר לימוד מלא:  1.5

 5 ......................................................................................................... .......... הצמדה למדד .2
 5 ..................................................................................................... .......... תשלומים נלווים .3

 5 .................................................................................................................. .תשלומי אגרות 3.1
 5 ................................................................................................... . ................ביטוח לאומי .4
 5 ................................................................................................... ......... תשלומים מיוחדים .5
 6 ...................................................................................... .קורסי אנגלית לרמת פטור באנגלית .6

 6 ..................................................................................................... הסטודנטים של המכללה  6.1
 6 ....................................................................................................... הסטודנטים החיצוניים  6.2
 6 ........................................................................................ ערבית לרמת פטור בערבית  קורסי 6.3

 6 ......................................................................................................... . פיצול שנות לימודים .7
 7 ...................................................................................................... .. ..............מלגות סיוע .8
 7 .................................................................................................. שכ"ל בתוכניות הלימודים .9

 7 ............................................................................. '(: תוכנית לימודים סדירים )שנים א' עד ד  9.1
 7 .............................................................. : 'ב - הרחבת הסמכה לסטודנטים סדירים לכיתות א' 9.2
 7 ..................................................................................................... שכ"ל תוכנית למצטיינים  9.3

 7 .......................................................................................... הסדר תשלום שכר לימוד  9.3.1
 8 ........................................................................ הפסקת לימודים בתוכנית המצטיינים 9.3.2

 8 ............................................................. ג'(:-תוכנית לתעודת הוראה והסבה להוראה )שנים ב' 9.4
 8 ..........................................................אקדמאי הלומד לתעודת הוראה והסבה להוראה  9.4.1
 8 ......................... הרחבת הסמכה )תעודת הוראה נוספת לאקדמאים בעלי תעודת הוראה( 9.4.2

 8 ......................................................................... לימודי המשך(  .B.Edתוכנית השלמת תואר )  9.5
 M.Teach. ......................................................... 8או  .M.Edתואר שני  -תוכנית לימודי מוסמך  9.6

 8 ..................................................................................................... גובה שכר לימוד:  9.6.1
 8 ........................................................................................................... תשלום נוסף:  9.6.2
 8 ................................................................................................... חיוב עבור הארכה:  9.6.3

 9 .......................... מסלול ישיר לתואר ראשון משולב עם תואר שני  –תוכנית לימודים חמש שנים  9.7
 9 .......................................................................................................... מכינה קדם אקדמית  9.8
 9 ...................................................................................... תוכנית התמחות בהוראה )סטאז'(: 9.9

 9 ................................................... דמי הרשמה עבור סדנת ההתמחות בהוראה )סדנת הסטאז'(  9.10
 9 ........................................................................................................ ........... לימודי חוץ:.. .10

 9 ................................................................................ קורס מדריך מוסמך בדרמה ותיאטרון:  10.1
 9 ......................................................................................................... קורס אבחון דידקטי:  10.2
 10 ......................................................................................................... קורס אומנות ויצירה:  10.3
 10 .......................................................................................... משחק ותיאטרון לימודי תעודה:  10.4
 10 ......................................................................................................... קורס הוראה מתקנת:  10.5
 10 .............................................................................................................. רפואי: -קורס פרא 10.6
 10 ................................................................................................... השתלמות מורים חדשים:  10.7

 10 ...................................................................................................... שכר לימודי הנדסאים:  .11
 10 ............................................................................................................ ......... דמי הרשמה: 11.1
 10 .............................................................................................................. החזר שכר לימוד:  11.2
 11 .................................................................................................. דמי הנחיית לפרויקט גמר:  11.3

 11 ............................................................................................... ביצוע תשלומי שכר הלימוד:  .12
 11 ........................................................................................... הנחת תשלום שכר לימוד מראש  12.1
 12 ..................................................................................... תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק 12.2
 12 .......................................................................................... תשלום באמצעות כרטיס אשראי  12.3
 12 ............................................................................. מימון שכר לימוד על ידי גורמים חיצוניים  12.4
 12 ............................................................................................................. .......ביטול הרשמה 12.5
 12 .............................................................................................................. הפסקת הלימודים  12.6
 13 .......................................................................................................... זר הפחתה )שיפוי( הח 12.7
 13 ...................................................................................... הפסקת לימודים במהלך סמסטר ב'  12.8
 13 ............................................................................................................. אי כיבוד תשלומים  12.9

 14 .................................................................................... חסימת סטודנטים לשירותי המכללה 12.10
 



4 

 ג שכר לימוד תשפ" .1

מורכב משכר  , והוא  גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה
 והינו צמוד למדד המחירים לצרכן.   ,האגרותהלימוד הבסיסי ומתשלומי  

   ₪3841עומד על סך    השיפוי   .26%בשיעור    (שיפוי)סטודנטים לתואר ראשון זכאים לתשלום מופחת  
 לשנה.  ג לשנה"ל תשפ"

 : דמי הרשמה 1.1

 .₪  350רישום מקוון הינם דמי הרשמה לנרשמים במערכת  -
 . ₪ 400רשמים במחלקת שכר לימוד הינם דמי הרשמה לנ -
 ₪.   500לימודי תעודה  לדמי הרשמה   -
 לפי החלטת ההנהלה.  במכללה יקבלו הטבה בדמי הרשמההנרשמים בימים הפתוחים  -

 מקרה. כל אינם מוחזרים בהרשמה  דמי ה

 שכר לימוד בסיסי  1.2

הלימוד   תשפ"השכר  הלימודים  בשנת  הפחתה  ללא    למדד  וד צמ₪    14,774  הינו  גבסיסי 
 . ₪ 800אגרות ע"ס של לא כולל   ,2022המחירים לצרכן מחודש יולי 

( מופחת  לימוד  לתאריך  ₪    10,932הינו    שיפוי(לאחר  שכר  הצמדה  (  15.8.22)נכון  בתוספת 
 ₪.   800לא כולל אגרות ע"ס של  2022למדד המחירים לצרכן מחודש יולי 

 

 אנגלית/ערבית ועוד(:פטור למשל קורסי שכר לימוד קורסי קיץ ) 1.3

המכללה מציעה קורסים תמורת תשלום לפי שעות בחופשת הקיץ. החיוב עבור קורסים אלו  
 אינו כלול בשכר הלימוד הנדרש מכל סטודנט והוא בנוסף לחיוב שכ"ל רגיל. 

 

 :(מותנה באישור משרד החינוך )סטודנטים הזכאים לשכר לימוד מופחת  1.4

סדירים  ס ד'  )משנהטודנטים  עד  ראשון  (א'  מופחת.    .B.Ed  לתואר  לימוד  לשכר  זכאים 
 הזכאות להפחתת שכר לימוד מוגבלת על ידי משרד החינוך לארבע שנות לימוד.  

שכר לימוד מלא  לפי    25%  תוספת  ישלם   -   לימודיו לשנה חמישית ומעלה   סטודנט שימשיך
לפי מחיר    החוזרים  בנוסף לחיוב הקורסים  ,תהחמישיהחל משנת הלימודים    (ללא הפחתה)

 .שעה
לימודיו    הסטודנט החלאם    ארבע שנות לימוד היא זכאות כוללת.הזכאות להפחתה למשך  

עד    האקדמית הערבית  יזוכה במכללתהסטודנט    -   במוסד אחר וניצל חלק מזכאות השיפוי
   שנים במצטבר. 4-השלמה ל 

 מלא:סטודנטים החייבים בתשלום שכר לימוד  1.5

הינם   מלא  לימוד  שכר  בתשלום  החייבים  לתואר    שאינםסטודנטים  סטודנטים  לומדים 
 אקדמי ראשון, כגון: 

 תיאטרון. כגון מכינה ולימודי תעודה  ,אקדמית-סטודנטים במסלול ההכשרה הלא •

 . ג'(-תעודת הוראה והסבה להוראה )שנים ב'תוכנית סטודנטים אקדמאים ב •
לתואר   • בפועל  ממשרד מורים  לימוד  שכר  החזר  או  ש"ש  מענק  להם  שאושר  ראשון, 

 החינוך. 
 לימודים לתואר שני. תוכנית  סטודנטים ב •

 .M.Teach לימודים לתוארתוכנית  סטודנטים ב •

 . כל סטודנט אשר לא אושר ע"י משרד החינוך כזכאי לקבלת שיפוי •

ל  יירשם  אשר  ראשון  לימודים  תוכנית  סטודנט  עד    חלקית תואר  לשיפוי  זכאי  יהיה  לא 
 לימודים שנתית מלאה. תוכנית  ההרשמה ללהשלמת 
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יידרש להחזיר את  הוא  מלאה וביטל את לימודיו או את חלקם,  תוכנית  אם הסטודנט נרשם ל
 מלאה. תוכנית ההפחתה, עד להשלמת 

 הצמדה למדד  .2

 . 15.8.22-התפרסם בש, 2022שכר הלימוד הבסיסי צמוד למדד המחירים לצרכן החל מחודש יולי  
והסכום    ,מפעם לפעם תוספות, ישתנה שכר הלימוד בהתאםיקבע  אם משרד החינוך   - לתשומת לב  

 שיתווסף יהיה אף הוא צמוד לשינויי המדד. 

 תשלומים נלווים  .3

 . ם על הלומד תשלומים נלוויםבנוסף לשכר הלימוד הבסיסי, מוטלי
 כולל סטודנטים הלומדים בתכניות לימוד חלקיות.תשלומים אלו    כל הסטודנטים מחויבים במלוא

 אגרות תשלומי  3.1

 :הבאה החלוקה  לפיאגרות  לשלם  חייבסטודנט  כל לשכר הלימוד,  בנוסף

 ₪.  800  -לסטודנט בתוכנית מלאה/שנתית אגרות וביטוח תאונות אישיות  •

 ₪.  400  -לסטודנט בתוכנית חלקית/סמסטריאלית אגרות וביטוח תאונות אישיות  •

 ביטוח לאומי  .4

את   • גובה  לאומי  לביטוח  הלאומיהמוסד  הביטוח  הבריאותואת    דמי  ביטוח    ישירות  דמי 
 מהסטודנט. 

 המכללה מעבירה את רשימות הסטודנטים למוסד לביטוח לאומי.  •
 כל סטודנט אמור לקבל פנקס שוברים לתשלום.  •

 . ע ישירות מול המוסד לביטוח לאומיהפנקסים יש לבצבירורים לגבי קבלת  •

 בנושא מוטלת על הסטודנט בלבד.  האחריות •

 תשלומים מיוחדים  .5

 :מיוחדים  תשלומים תרשימ להלן

 

 . ₪ 30: אישור לימודים נוסף •
ציונים • לימודים.  :  גיליון  ציונים אחד בכל שנת  גיליון  זכאי לקבל  גיליון  הנפקת  כל סטודנט 

 .₪ 30 :נוסף
 . ₪ 50  :'נאמן למקור'  אישור •
 . ₪ 300 תעודה מקור: •

 .₪ 150 :מועד חריג •
 . ₪ 30: החזר הוראת קבע •

 . ₪ 30 :ביטול הוראת קבע •
 .₪ 50: ביטול חוזר להוראת קבע •

 . ₪ 50: אשראי ביטול עסקת •
 . : התשלומים מבוצעים ישירות למכון מופ"תמקוונים במכון מופ"תקורסים  •
 ₪. 60 :ביטחון, בטיחות ושעת חירוםקורס  •

 ₪. 60: חינוך לזהירות ובטיחותקורס  •
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 קורסי אנגלית לרמת פטור באנגלית  .6

 הסטודנטים של המכללה  6.1

,  ובהתאם לתעריף שנקבע ע"י משרד החינוך  ,נקבע לפי הרמה  כל קורס באנגליתשל  מחיר  ה
קורסים שני  א'  ,למעט  ב'ו  מתקדמים  עבור    ,מתקדמים  לימוד  שכר  מתשלום  הפטורים 

 . השתתפות אחת בכל קורס
 סטודנט הלומד קורס מקוון באנגלית מחויב בתשלום. 

 תחום גביה מחיר  שם
 שכ"ל קורסי אנגלית  ₪  2,460 טרום בסיס א'  -אנגלית 
 שכ"ל קורסי אנגלית  ₪  1,845 טרום בסיס ב'  -אנגלית 
 שכ"ל קורסי אנגלית  ₪  1,845 בסיסי  -אנגלית 
  פטור  מתקדמים א'  –אנגלית 
  פטור  מתקדמים ב'  –אנגלית 

 תגבור  –-אנגלית  ₪  1,230 אנגלית תגבור -העשרה שפתית 
 

 הסטודנטים החיצוניים  6.2

חייבים  הבקורסי    חיצוניים  משתתפים דמי הרשמה  אנגלית  בנוסף    400לשלם    .אגרותל ₪ 
 . ₪  923 - לפי מחיר שעה  תנקבע יםקורס העלות  

                     

 ערבית לרמת פטור בערביתקורסי   6.3

המחיר של כל קורס בערבית נקבע לפי הרמה, ובהתאם לתעריף שנקבע ע"י משרד החינוך,  
הפטורים מתשלום שכר לימוד עבור    ,מתקדמים–ערביתו  בינוני- עברית   ,למעט שני קורסים

 השתתפות אחת בכל קורס. 
 

 תחום גביה מחיר  שם
 שכ"ל קורסי ערבית  ₪  1,230   בסיסי  -ערבית 
  פטור    בינוני -ערבית  
  פטור    מתקדמים -ערבית 

 

 לימודים  פיצול שנות .7

במכללה    .B.Ed  לתואר ראשון  הלומד ד'(  -סדיר )בשנים א'סטודנט    ,"י הנחיות משרד החינוךעפ •
סטודנט שיאריך את משך לימודיו    .על כל שנה(  100%שכ"ל )  400%לשלם  חייב    אקדמית לחינוך

מגובה    25%בה הוא לומד, יחויב בתוספת של  לתוכנית  מעבר למשך הלימודים התקני שנקבע  
 שכר הלימוד המלא בכל שנה נוספת. 

לומד סדיר המפצל    :שנתית-לימודים ארבעתוכנית  סדירים בסטודנטים  ד ללימוהפיצול שנות   •
יותר משנות ה )א'אחת או  יחויב בתוספת של  -לימודים  הפיצול,    25%ג'( לשתי שנים,  בשנת 

ב יחויב  הלימודים    125%- ובסה"כ  שמשך  ובלבד  המפוצלת,  הלימודים  לשנת  הלימוד  משכר 
   יהיה מעל לארבע שנים.

 את התשלומים הנלווים עפ"י תקנון שכר הלימוד במכללה. כנ"ל ישלם סטודנט 

במקרה שסטודנט יחזור על קורסים שלמד בעבר כסטודנט מן המניין, יהיה עליו לשלם שכר  •
 ₪.  615 של  ערך השעהלימוד נוסף עפ"י 
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 מלגות סיוע .8

עושה מאמצים לסייע לסטודנטים הזקוקים לעזרה כלכלית במהלך לימודיהם, באמצעות    ההמכלל
 : מלגות

רשימת    הכולל  מערך מלגות לסטודנטים מפורסם    ,הסטודנטים  דיקנטבמדור    ,באתר המכללה .1
 מלגות פנימיות וחיצוניות, כשלכל מלגה יש קריטריונים שונים לקבלת זכאות. 

 :כדלקמן לימודהקלה במימון שכר ה  המכללה מציעה  .2
קרן  ר בתשלומים נמוכים ונוחים, מצ"ב כתובת  כל סטודנט יכול לממן את לימודי התוא -

 . קרןה, בתנאי עמידה בתקנות לעזור לממן תשלומי שכר הלימודעשוייה  שכ"ל ש
 . ללא ריבית  תשלומים 40עד  ₪  10,000 בגובה פריסת שכר לימוד  -
 . ללא ריבית  תשלומים 60עד  ₪  20,000 בגובה פריסת שכר לימוד  -

 www.sachal.co.il:  בקשה תלהגש

 כניות הלימודים ושכ"ל בת .9

 לימודים סדירים )שנים א' עד ד'(: תוכנית  9.1

ארבע  לימודים  תוכנית  עבור  הלימוד  ראשון  שנתית  -שכר  לימוד    (.B.Ed)  תואר  שכר  הוא 
ובנוסף לשכר   ,שכר לימוד  400%בכל אחת משנות הלימוד ובסה"כ  ,  ₪    10,932מופחת ע"ס  

 בכל שנה. ₪   800 ע"ס של בתשלום האגרותהסטודנט הלימוד יחויב  

   :'ב -הרחבת הסמכה לסטודנטים סדירים לכיתות א' 9.2

 .₪  615 - לפי מחיר שעה   החיוב
 

 מצטיינים לתוכנית שכ"ל  9.3

המצטיינים לתואר ראשון ותעודת הוראה יחויבו בתשלום תוכנית  סטודנטים הלומדים ב •
לימוד   ראשון לימוד  המשכר    300%בגובה  שכר  יחויב  ,  לתואר  הלימוד  לשכר  ובנוסף 

 בתשלום האגרות בכל שנה. 

 ה עניק מ ₪, והמכללה    5,800עניק הלוואה מותנית מועדפת בסכום של  משרד החינוך מ  •
שכר לימוד, כך ששני הסכומים מכסים את מלוא  מלגה משלימה עד לגובה שכר הלימוד

 . ש"ח 800 של   האגרות ע"סמלבד תשלומי 

מקדמת שכר לימוד בדומה לסטודנטים   ישלמושנה א'  בסטודנטים מצטיינים הלומדים   •
תשלום לשובר    ויקבל   יםהסטודנט ,  . עם קבלת ההלוואה מותניתבתחילת השנה  סדירים

 משלים לגובה ההלוואה. עם סכום 
 אגרות. את השלמים מקדמה אלא ג' לא מ-סטודנטים מצטיינים בשנים ב' ו •
 

 הסדר תשלום שכר לימוד  9.3.1

ישלמו הסטודנטים מקדמה ע"ח שכר    המועדפתעד לקבלת ההלוואה המותנית   •
 ₪.  800 ךסבלימוד כולל אגרות 

סטודנטים שאינם מנצלים את ההלוואה המותנית, אם בשל תוכנית  לא ישתתפו ב •
 בחירתם ואם מכל סיבה אחרת.

לומדים  ה • ניתנת לסטודנטים בתנאי שהם  לימודים  לכל שנת  הלוואה המותנית 
 ש"ש לפחות.  24בשנה זו  

התחייבות   • הסטודנט,  לחשבון  ותועבר  הבנק  באמצעות  תינתן  ההלוואה 
 .  הסטודנטים תהיה כמפורט בטופס ההלוואה המותנית

ללא  ) משכר לימוד אקדמי מלא    25%  שנים יחויבו בתשלום של  3-לימודים מעבר ל  •
 לכל שנת לימוד. (  הפחתה

http://www.sachal.co.il/
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 הפסקת לימודים בתוכנית המצטיינים  9.3.2

הופסקו המכללה  הלימודים  אם  ביוזמת  שהופסקו  או  הסטודנט  אי  ביוזמת  -בשל 
בל במהלך  יההטבות שקכל  להחזיר את    הסטודנט  חייבבדרישות התוכנית,    עמידה

   .לרבות הלוואות מותנות או מענקים כלשהם תוכנית המצטייניםבההכשרה 
 

 ג'(: -לתעודת הוראה והסבה להוראה )שנים ב' תוכנית 9.4

 : כניות הבאותוהסטודנטים במסלול לומדים במסגרת אחת מהת

 אקדמאי הלומד לתעודת הוראה והסבה להוראה  9.4.1

של שכר    200%  יותרישלם לכל ה  להוראה  אקדמאי הלומד לתעודת הוראה והסבה
 לפי הפירוט הבא:  הלימוד

 
 100% ש"ש  24ש"ש עד  1

 150% ש"ש  36ש"ש עד   25
 200% ₪   585ש"ש החיוב ע"פ שעה  36מעבר ל 

 

 ( תעודת הוראה נוספת לאקדמאים בעלי תעודת הוראה)הרחבת הסמכה   9.4.2

  ישלם(  תעודת הוראה שנייה)אקדמאי בעל תעודת הוראה הלומד להרחבת הסמכה  
  של   ובנוסף חיוב אגרות ע"ס   ₪2022 צמוד למדד יולי    615של  סך  על פי חישוב שעתי  

800  .₪ 
 

 לימודי המשך(  .B.Ed)השלמת תואר  תוכנית 9.5

 רוט:יעפ"י הפלפי שעה שכ"ל יחושב 
 

 100% ש"ש   24עד 
 150% ש"ש  38ש"ש עד   25

 200%ולא יותר    ₪ 585ש"ש החויב על פי שעה   56ש"ש עד  39 מעבר

 .M.Teachאו  .M.Ed  שני תואר  - לימודי מוסמךתוכנית  9.6

 גובה שכר לימוד: 9.6.1

ב לומדים  זה  במסלול  דותוכנית  סטודנטים  שני  - לימודים  תואר  לקראת  שנתית 
M.Ed.  הוראה ותעודת  שני  תואר  לקראת  הלימוד    ,.M.Teach  או  שכר     הואגובה 
יחויב הסטודנט בתשלום האגרות ע"ס של  ובנוסף לשכר הלימוד ₪ בכל שנה,   14,774

 ₪ בכל שנה.  800

 תשלום נוסף: 9.6.2

יגבה תשלום  י  אלהעל קורסים  .  חזרה/ שכר הלימוד אינו כולל קורסי קדם/השלמות
 ₪.  615 -הוא יידרשו להשלים. ערך השעה  ןעל פי מספר השעות אותנוסף 

 חיוב עבור הארכה:  9.6.3

מגובה שכר הלימוד    25%  של  שלוםבת  תחויבמעבר לשנתיים    הלימודיםהארכת משך  
)או כפי שנקבע אחרת    15.3הגשת עבודת גמר במועד עד לתאריך  -אי  לכל שנה נוספת.

מגובה שכר לימוד    25%את הסטודנט בתוספת של  בידי רשויות המכללה( מחייבת  
 .עד לסיום כל החובות הלימודיים  בכל שנה
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 תואר שני   עםמשולב תואר ראשון מסלול ישיר ל – שנים  חמש לימודים תוכנית 9.7

ושני עם תעודת הוראה במשך חמש שנים   המסלול הישיר מאפשר לימודים לתואר ראשון 
 רצופות.  

 .  שכ"ל תואר שני 100%+   שכ"ל כל שנה 100%: תואר ראשון כולל לימוד השכר  •

   .לשנה ₪ 10,932 -תואר ראשון הינולגובה שכ"ל  •
 ₪.   14,774-   ני הינותואר שלגובה שכ"ל  •

 .₪ 800 של   ע"ס  אגרות חיוב •

 מכינה קדם אקדמית  9.8

ב • לימוד  תוכנית  סטודנטים הלומדים  יחויבו בתשלום שכר  מלא מכינה קדם אקדמית 
ובנוסף חיוב אגרות     )ללא שיפוי משרד החינוך(  משכר לימוד אקדמי שנתי  100%  בגובה

 ₪.  800 של ע"ס
משכר   20%קבל הנחה בגובה  בשנה ד' ללימודיו יסטודנט ממשיך את לימודיו במכללה   •

   .לימוד המשופה בלבדה

 :התמחות בהוראה )סטאז'(תוכנית  9.9

 כדלקמן:הוא שכר הלימוד עבור התמחות בהוראה )סטאז'( 

אינם  • ד',  בשנה  לימודיהם  במסגרת  היא  שלהם  ההתמחות  שסדנת  סדירים  לומדים 
 .(סדנת הסטאז') עבור סדנת ההתמחות בהוראה   כל תשלוםנדרשים לשלם 

המצוינים להוראה המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום לימודיהם, תוכנית  בוגרי   •
 לשלם עבור סדנת ההתמחות.  אינם נדרשים

במכללה האקדמית הערבית  לומדים סדירים בשנה ד', המשתלבים בסדנת ההתמחות   •
מכשירים את עצמם להוראה, נדרשים   האם בה הםאיננה מכללת  , והיא  לחינוך בישראל

 לפי תעריף שנקבע ע"י משרד חינוך . עלות  לשלם עבור סדנת ההתמחות 

בסדנת  • המשתתפים  הוראה,  ולתעודת  לתואר  לימודיהם  סיום  לאחר  מכללה,  בוגרי 
  1200  של  לימודיהם, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות  התמחות לאחר סיום

₪. 
כניות להכשרת אקדמאים להוראה, המשתלבים בסדנת ההתמחות, נדרשים ולומדים בת •

 ₪. 1200 ההתמחות  לשלם עבור סדנת

 . ₪1200  של  שישתתפו בסדנת הסטאז' מחויבים בתשלום  .M.Teachתוכנית  סטודנטים ב •

 דמי הרשמה עבור סדנת ההתמחות בהוראה )סדנת הסטאז'(  9.10

האקדמית הערבית לחינוך בישראל שאיננה מכללת  המשתלבים בסדנת ההתמחות במכללה  
 ₪. 200האם בה הם מכשירים את עצמם להוראה נדרשים לשלם דמי הרשמה 

 :חוץלימודי  .10

 מדריך מוסמך בדרמה ותיאטרון: קורס  10.1

 . נלוויםתשלומים  כולל  2022צמוד למדד יולי ₪  6,000שכר הלימוד הינו  

 אבחון דידקטי:קורס  10.2

 . נלוויםתשלומים  כולל   ₪ 19,500הינו  לימוד השכר 
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 אומנות ויצירה:קורס  10.3

 . נלוויםתשלומים  כולל   2022יולי  צמוד למדד  ₪ 10,000לימוד הינו  השכר 

 משחק ותיאטרון לימודי תעודה:  10.4

שנתית לתעודה הוא שכר לימוד מלא בכל אחת  -התשלום עבור תוכנית לימודים בתוכנית תלת 
של     ע"סחיוב אגרות לכל שנה ובנוסף  של שכר הלימוד הכולל,   300%משנות הלימוד ובסה"כ  

800  .₪ 

 הוראה מתקנת: קורס  10.5

 . נלוויםתשלומים  כולל , 2022 צמוד למדד יולי₪  9,500לימוד הינו  השכר 

 רפואי:-פראקורס  10.6

ידי משרד החינוך. הם מחויבים  לזכאים ללימודים במסגרת הקורס שכל הלימוד ממומן על  
 .₪ 325דמי הרשמה ברק 

 :מורים חדשים השתלמות 10.7

 ₪.  65דמי הרשמה  רק מחויבים בתשלום   , הלומדיםשעות 30מורים חדשים  עבור קורס 

 ימודי הנדסאים:לשכר  .11

 להלן הפירוט: לימודים  ינו בהתאם להנחיית מה"ט בכל שנת לימוד הנדסאים ה שכר 
 

 תחום גביה מחיר  שם התוכנית לימודים  שנתון
 שכ"ל הנדסאים  ₪  9628 אדריכלות ועיצוב פנים  א'
 שכ"ל הנדסאים  ₪ 11428 אדריכלות ועיצוב פנים  ב'
 שכ"ל הנדסאים  ₪  4814 אדריכלות ועיצוב פנים  ג'
 שכ"ל הנדסאים  ₪  9628 )אזרחי( הנדסת בניין  א'
 שכ"ל הנדסאים  ₪ 11428 2020הנדסת בניין )אזרחי(  ב'
 שכ"ל הנדסאים  ₪  4814 אדריכלות ועיצוב פנים  'ג

 שכ"ל הנדסאים  ₪  9628 2020הנדסת תוכנה  א'
 שכ"ל הנדסאים  ₪ 11428 2020הנדסת תוכנה  ב'

 
והינו   הבסיסי  הלימוד  משכר  מורכב  הלימוד  לצרכןשכר  המחירים  למדד  בחוצמוד  אפריל  ,  דש 

 לא כולל הנחיית פרויקט גמר. (2022 המפורסם בחודש מאי)

 דמי הרשמה:  11.1

 מעת לעת.והם עשויים להשתנות  ₪ 100הינם  בימים הפתוחיםדמי הרשמה ללימודים   •

 .₪ 200הינם בימים רגילים  דמי הרשמה ללימודים   •

 :החזר שכר לימוד 11.2

 יוחזר לו שכר לימוד כדלקמן: םעל הפסקת לימודיבכתב  סטודנט אשר יודיע 

על הפסקת לימודיו עד למועד הודיע  הסטודנט  אם  ₪    500בניכוי    שכר לימוד   החזר מלא  •
 התחלת הלימודים. 

 שכ"ל בגובה  יחויב  ,הלימודים  שנת   יום לאחר תחילת  90על הפסקת לימודים, עד  הודעה  •
 משכר הלימוד.  50%
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יחויב מלוא   ,הלימודיםשנת  לת  יתח יום ממועד    90עה על הפסקת לימודים לאחר  הוד •
 שכר הלימוד. 

 דמי הנחיית לפרויקט גמר:  11.3

לשלם  • נדרש הסטודנט  גמר  פרויקט  ביצוע  לצורך  המכללה  מנחה אישי מטעם  לקבלת 
 ". תשלום "דמי הנחיית פרויקט גמר - ₪ בשנה האחרונה ללימודיו  1,800

מועד הגבייה של דמי הנחיית פרויקט גמר יהיה רק בשנת הלימודים שבה נעשה פרויקט  •
 הגמר ולא במועד מוקדם לכך.

 לימוד:ה שכר  מיתשלוביצוע  .12

מאמצעי  כניות הלימודים שפורטו מחויב בהסדרת שכר הלימוד באחד  וכל סטודנט הלומד בת •
 התשלום הבאים: 

מחלקת ב שניתן לקבל    בנק דואר  שוברמלוא שכר לימוד בתשלום אחד באמצעות  תשלום   .א
 . העברה בנקאיתב או  כרטיס אשראישכר לימוד במכללה, או באמצעות 

שובר  הסמסטר א' ו הראשון ישולם בתחילת  שובר  ה  -   שנהבשני שוברים  באמצעות  תשלום   .ב
 סמסטר ב'.השני ישולם בתחילת 

 . שווים שישה תשלומיםב חתומה מהבנקהוראת קבע תשלום באמצעות  .ג
 שישה תשלומים שווים. ב  הוראת קבע בכרטיס אשראיתשלום ב .ד
שישה תשלומים שווים רגילים צמודים למדד או  ב  כרטיס אשראי באמצעות עסקת  תשלום   .ה

 .תשלומים 18-ל קרדיט עסקת ב

תעודת הוראה, הרחבת הסמכה, השלמה    M. Teachעבור תוכניות: תואר ראשון, תואר שני,   •
הינו  ג  , מכינה ומשחק ותיאטרון: גובה מקדמת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ".B.Ed-ל

 . ש"ח 800כולל אגרות ע"ס של   25%
 .יש לשלם את המקדמה עד לתאריך המצוין בשובר שנשלח לסטודנט בדואר

 . רטיס אשראי בלבדבאמצעות כ orbit liveהמכללה ניתן לשלם את המקדמה באתר  •

הגזברות    מחלקתל  הבאמצעות הפיקדון הצבאי, יפנ  שכר לימודלשלם את    ןסטודנט המעוניי  •
 . בהתאםבמכללה ויתודרך 

קוזז מתשלום שכר  מהמקדמה ינוכו התשלומים הנלווים שהסטודנטים חייבים בהם והיא ת •
הלימודים ולבניית מערכת    תוכניתשלום זה הינו תנאי לשיבוץ הסטודנט בת  הלימוד השנתי.

   שעות.

הסטודנט  ה • לבחירת  בהתאם  נעשית  הלימוד  שכר  יחויב  באמצעותו  התשלום  אופן  סדרת 
 . בתחילת השנה

למען הסר ספק, התאריך האחרון לפירעון כלל התשלומים לשנת הלימודים על ידי הסטודנט   •
 לאפריל באותה שנה, אלא אם אושר הסדר תשלומים אחר.   14-הוא ה 

לאחר  שינויי • שיבוצעו  כספית  בעלות  הכרוכים  השעות  במערכת  לחסימת  ם  יגרמו  זה  מועד 
 . עד להסדרת התשלומים שנוספו מערכת המידע אישי

אנגלית   • לימודי  כגון:  הלימודים  שנת  פתיחת  לאחר  שיתווספו  עלויות  כי  בחשבון  להביא  יש 
 . וכד', עשויים להביא לשינוי בגובה התשלום הנדרש  יםחוזר יםאקדמית, קורס

 הנחת תשלום שכר לימוד מראש  12.1

יהיה זכאי    באותה שנת לימודים  1.11  תאריךלאת מלוא שכר הלימוד עד  סטודנט אשר ישלם  
 (.  אגרות  םלא כולל תשל)מגובה שכר הלימוד הבסיסי  2.5%  של להנחה בגובה

בנק :  האקדמית הערבית לחינוך בישראל )ע"ר(  המכללההעברה לחשבון   פרטי בנק להעברה:
 . 1710073חשבון  'מס  ,685 סניף   ,10 -  לאומי
המעיד על ביצוע ההעברה ולציין שם ומספר תעודת זהות לצורך עדכון    לשלוח מסמךחובה  

 . 8123302-04 לפקסאו  tuition@arabcol.ac.il למייל:  המערכת
 
 

mailto:tuition@arabcol.ac.il
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 תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק  12.2

על    .עבור שכר לימוד  טופס הרשאה לחיוב החשבון בבנקניתן להוריד מאתר המכללה   •
 להחתים את הבנק שבו מתנהל חשבונו. והסטודנט למלא את כל הפרטים הנדרשים 

הטופס   • את  לשלוח  ל  8123302-04פקס  לניתן  או       tuition@arabcol.ac.il:  דוא"ל או 
 .בעת ביצוע ההסדר הגזברותו ישירות למחלקת תוא  מסורל

 . 14.4.23ועד  14.11.22-התשלום יתבצע בשישה תשלומים שווים וצמודים, החל מ •

בבנק/בכרטיס    המכללה  • קבע  הוראת  אוטומטית  לחדש  האפשרות  את  לעצמה  שומרת 
 אשראי שניתנה על ידי הסטודנט בכל שנת לימוד מחדש. 

ימציא אמצעי תשלום חלופי    סטודנט שמפסיק/מבטל הוראת קבע בבנק/בכרטיס אשראי •
 ה. למכלל

 תשלום באמצעות כרטיס אשראי  12.3

 ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר המכללה.  •
- מידע לסטודנטים  www.arabcol.ac.il  להיכנס למערכת מידע אישי דרך אתר המכללה •

אישי    <- מידע  לחץ/י    Orbit- Liveמערכת  גביה"  מסיבת  "חסום  הודעה  קיבלת  אם 
  . (מאובטחהאתר הינו ) אישור ובחר/י "ביצוע תשלומים"

 בסיום שנת הלימודים, עליכם לדאוג להסדרת תשלום בגין הפרשי מדד.   -שימו לב

 מימון שכר לימוד על ידי גורמים חיצוניים  12.4

מוסד כלשהו לדוגמא: משרד סטודנטים אשר שכר   • גוף או  ע"י  הלימוד שלהם ממומן 
חייבים להמציא כתב התחייבות   ,או כל גוף אחר  החינוך, משרד הביטחון, ביטוח לאומי,

 מן הגוף המממן. 

  לגזברות המכללה אם כתב ההתחייבות המתאים לא הגיע לידיך במועד, עליך להמציא   •
ע"ח שכר   רה כזה עליך לשלם מקדמה אישור שהנך בטיפולו של המוסד המממן. במק

 . ₪ 800לימוד הכוללת אגרות על סך  

סטודנטים שלא יוכלו להמציא אישור מאחד הגורמים הנ"ל צריכים להסדיר שכר לימוד   •
 .כמו כל סטודנט אחר עד להמצאת אישור מהגוף המממן 

משלמים את שכר הלימוד הבסיסי, ואינם מכסים   ,כי מרבית הגופים המממנים  ,לידיעתך •
 , ושכ"ל עבור קורסים חוזרים. ש"ח 800האגרות על סך תשלומים  

י של הסטודנט    בכרטיס  זכותעל ידי הסטודנט. יתרה  שולמו  יש להיערך לכך שעלויות אלו 
 .התשלום מהגוף המממןמלוא  תוחזר רק לאחר קבלת

 ביטול הרשמה   12.5

לפני תחילת שנת הלימודים בפועל, יזכה את הנרשם בהחזר מלוא  יום    15ביטול הרשמה עד  
לפני פתיחת שנת    יום(  14במקרה של ביטול הרשמה שבועיים )  המקדמה ומלוא שכר הלימוד:

הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת הלימודים, יוחזר מלוא שכר הלימוד בקיזוז מחצית  
 המקדמה. 

 הפסקת הלימודים  12.6

לימודים   טופס בקשה להפסקת  נו היום שבו הגיש הסטודנטיום הפסקת הלימודים הי  •
 למדור הרשמה במכללה. 

לימודים  להורדת   • הפסקת  לטופס  להיכנס  המכללהיש   www.arabcol.ac.il  אתר 
 ולשלוח למדור ההרשמה.  ,אלמל  להוריד  טפסים סטודנטים 

יחויב בשכר לימוד גם אם   ,סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם לאמור לעיל •
 בפועל לא השתתף בשיעורים.

mailto:tuition@arabcol.ac.il
file:///C:/Users/samaras/Documents/סמר%20למעקב%20דוחות/www.arabcol.ac.il
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החזרי תשלום המגיעים לסטודנט ישולמו בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום  •
   (פרוט בטבלה להלן) .התשלום של הסטודנט ועד ליום הפסקת הלימודים

 שיעור החיוב צמוד למדד  הפסקת לימודים  / ביטול
 החזר מלוא המקדמה   08.10.2022עד 

 החזר מחצית המקדמה  09.10.2022  –22.10.2022
 חודש נוסף  + משכר לימוד מלא )חודש( 1/9 23.10.22 –23.11.22
 חודש נוסף  חודשים( +  2משכר לימוד מלא ) 2/9 24.11.22 – 23.12.22
 חודש נוסף  חודשים( +  3משכר לימוד מלא ) 3/9 24.12.22 – 23.01.23
 חודש נוסף  חודשים( +  4משכר לימוד מלא ) 4/9 24.01.23 – 23.02.23
 חודש נוסף  חודשים( +  5משכר לימוד מלא ) 5/9 24.02.23 – 23.03.23
 חודש נוסף  + חודשים(6משכר לימוד מלא ) 6/9 24.03.23 – 23.04.23
 חודש נוסף  + חודשים(  7משכר לימוד מלא ) 7/9 24.04.23 – 23.05.23
 חודש נוסף  חודשים( +  8משכר לימוד מלא ) 8/9 24.05.23 – 23.06.23
 שכר לימוד מלא  24.06.22

ועד    14.5לימודים שהופסקו ביוזמת הסטודנט לאחר תחילת הלימודים בפועל ועד ליום   •
יוחזר שכר הלימוד ששולם בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד בפועל    ,בכלל

 . ועוד חודש לימודים נוסף
יחויב הסטודנט בשכר לימוד יחסי למספר חודשי  • לימודים שהופסקו ביוזמת המוסד, 

 לימודיו בפועל.

 חייב להסדיר את חובותיו בספרייה ובכל הגופים האחרים  ,סטודנט המפסיק את לימודיו •
 אי הסדרת החוב תעכב את הליך סגירת החשבון במדור שכר לימוד.  .במכללה

הלימוד   • יחויב שכר  לימודים  הפסקת  או  ללימודים  ביטול קבלה  של  תחילת מבמקרה 
 . 10.10.21  גשנה"ל תשפ"

 בהתאם. במקרה של הפסקת לימודים תבוטל הנחה/הפחתה/מלגה  •

 .השכר הלימוד יחושב משכר הלימוד המלא ללא הפחת  •

 ( החזר הפחתה )שיפוי 12.7

סטודנט שנרשם לתוכנית שנתית מלאה וביטל את לימודיו או את חלקם במהלך השנה, יידרש  
 לימודים שנתית מלאה.  תוכנית זאת עד להשלמת  להחזיר את ההפחתה )שיפוי( 

 בשכר לימוד. , אינו זכאי להפחתהלימודיוסטודנט הפסיק את 

 הפסקת לימודים במהלך סמסטר ב' 12.8

  14סטודנט שנרשם להתחלת לימודים בסמסטר ב' ומבקש לבטל את הרשמתו עד שבועיים )
 יום( לפני תחילת הסמסטר יזוכה בהחזר מלא שכ"ל, אם שולם, ובהחזר המקדמה במלואה. 

הסמסטר   תחילת  לפני  השבועיים  במהלך  לימודיו  את  שביטל  אינה    -סטודנט  המקדמה 
 מוחזרת. 

ור את כל הקבלות ששילם למכללה בידו אם יתבקש ממנו הערה: חובה על כל סטודנט לשמ
 להציגם.

 אי כיבוד תשלומים  12.9

 על הסטודנט להמציא למכללה הסדר תשלום חלופי באופן מיידי.  •
סטודנט בעל חוב שכר לימוד, מכל סיבה שהיא, לא יורשה לגשת לבחינות ו/או לקבל  •

 ציונים ו/או להגיש עבודות. 
כו • לימוד שלא  רצופים  סטודנט שהסדר שכר  יבוטל   -בד במשך שני תשלומים  ההסדר 

 ותיחסם הגישה למערכות באופן אוטומטי. 
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 מכללה החסימת סטודנטים לשירותי  12.10

באופן   המכללה  לשירותי  ייחסם  סטודנט  בתשלומים  פיגור  או  תשלום  אי  של  במקרה 
 לחודש.   14-אוטומטי ב

 מועדי התשלום במערכת:להלן פירוט 
 

 אחוז התשלום צמוד למדד  מועדי התשלום
 מקדמה ע"ח שכר לימוד 25% 14.09.22חודש ספטמבר עד 

 לימוד מגובה שכר   40% 14.11.22חודש נובמבר עד  
 מגובה שכר לימוד  55% 14.12.22חודש דצמבר עד  

 מגובה שכר לימוד  70% 14.02.23חודש פברואר עד  
 מגובה שכר לימוד  85% 14.03.23חודש מרץ עד 

 )שכר לימוד מלא(  100% 14.04.23חודש אפריל עד  

חשבונו   • מצב  אחר  שוטף  באופן  ולעקוב  התשלום  להסדרי  לדאוג  הסטודנט  באחריות 
מידע אישי. יש לפנות למחלקת גזברות המכללה בכל בעיה המתעוררת   orbitבמערכת  

 בהסדרי התשלום. 

 לכל חודש.  14 -הוראת קבע בבנק יבוצע בבחיוב חודשי  •

 חודש. לכל  10 -אשראי יבוצע בבכרטיס הוראת קבע בחיוב חודשי  •


