
 

 

_____________________________________________________________________ 
 www.emef.ac.il ● 02-6738660פקס  02-6717744טל.  ● 9362325, ירושלים 10263ת.ד  17רח' בן יפונה 

 

  

 תשע"ח
2017-2018 



 

 

_____________________________________________________________________ 
 www.emef.ac.il ● 02-6738660פקס  02-6717744טל.  ● 9362325, ירושלים 10263ת.ד  17רח' בן יפונה 

 

 
 

 
 

 מדור שכר לימוד
 
 

 הסדרת תשלום שכר לימוד מתבצע בגזברות המכללה, בניין מנהלה קומה 1
 
 
 

 
 

 מירי כהן

5651908-02 טלפון:  

miri@emef.ac.il : מייל  

 

 אודליה וידברג

5651911-02 טלפון:  

odelyav@emef.ac.il  :מייל 

 
 
 
 

 פניה למדור שכר לימוד:
 

 שעות קבלת קהל:

14:30 – 13:30,  11:00 – 10:00ה' בין השעות: -בימים א'  
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.  מידע כללי1  
 
 

ית יקר/ה סטודנט/  

(2018-2017תקנון זה כולל מידע על סדרי תשלום שכר הלימוד ושירותים נלווים לשנת הלימודים תשע"ח )  

 

 אנא קראו בעיון את ההסברים וההוראות ונהגו על פיהם. 

 במקרה של שינויים בתקנון שכר הלימוד, תצא הודעה לסטודנטים באמצעות דוא"ל ו/או באתר המכללה.

רוא את ההודעות שהמכללה שולחת אליך.חובה לעקוב ולק  

 

 

 
(2017באוקטובר  16כ"ו במרחשוון תשע"ח ) - ביום שני , אי"ה, שנת הלימודים תשע"ח תפתח  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
 

 מדור שכר לימוד
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 . מימוש קבלה ו/או המשך לימודים2
 

מקדמה על חשבון  הלימודים תשע"ח, עליך למלא כתב התחייבות ולשלם לצורך הכנת מערכת השעות לשנת
 מערכת הלימודים תשלח אליך לאחר ששילמת את תשלום המקדמה. שכר הלימוד.

 
 סכום המקדמה:

 ₪ 1000 –תואר ראשון, לימודי הסבה ולימודי המשך 
 ₪ 1500 –תואר שני 

 
 ה בנקאית.ניתן לשלם בגזברות באמצעות כרטיס אשראי/ מזומן/ העבר

 .31.10.17 -כמו כן, עליך לחתום על כתב ההתחייבות ולהעבירו למזכירות האקדמית עד תאריך ה
 כתב ההתחייבות יופיע בכניסה לפורטן הסטודנט.

 
ולעדכן במידת הצורך את המזכירות  אנא בדוק את נכונות פרטיך האישיים. )טלפונים, דוא"ל, כתובת ועוד(

 האקדמית.
 
 
 הלימוד. תשלום שכר 3
 

 אפשרויות התשלום
 

 משכר הלימוד. 2.5%, יזכה להנחה בשיעור של 15.11.2017עד תאריך מראש תשלום מלוא שכר הלימוד  א.

 .2018ועד יוני  2017תשלומים צמודי המדד החל מאוקטובר  9תשלום באמצעות הוראת קבע, בפריסה של  ב.

 .20.6.2018ועד  20.10.2017 -לחודש לועזי, החל מה 20-חשבון הבנק יחויב בכל ה

סטודנטים לתואר שני/ לימודי המשך, הזכאים להחזרים ממשרד החינוך, נדרשים לשלם את מלוא שכ"ל 

 .2018 עד חודש מאי

לצורך ביצוע התשלום, על הסטודנטית למלא את טופס ההרשאה )הו"ק( ולהחתים את הבנק לאישור חיוב 

 .31.10.17עד לתאריך  לגזברות המכללהלהעביר את הטופס החתום יש  .החשבון

 מצ"ב הטופס.

 )על הסטודנטית לבדוק ביצוע תשלום(₪.  60הוראת קבע שלא תכובד בבנק, תחויב ב

 לא תינתן אפשרות לתשלום בהמחאות או במזומן.

הוראת הקבע מתחדשת באופן אוטומטי משנה לשנה, אין צורך לחזור , לידיעתכן -סטודנטיות ממשיכות ג.

 לחודש. 15-לגזברות לא יאוחר מה עליך להודיעשינוי בפרטי החשבון, ל פרטטפסים.  ולמלא

סטודנטית המקבלת מימון שכר לימוד מגופים מממנים )כגון: מינהל הסטודנטים, ביטוח  –גופים מממנים  ד.

ז בהתאם לאחו לאומי, משרד הביטחון( תציג אישור של המוסד המממן ותהיה פטורה מתשלום שכר הלימוד

 ₪. 775יים בסך אולם תצטרך לשלם את התשלומים הנלו. המימון אליו היא זכאית

. באם הגוף המממן 15.11.2017יש להמציא התחייבות תשלום שכר לימוד מהגוף המממן, לא יאוחר מיום 

 לא ישלם את שכר הלימוד מסיבה כלשהי, יחול הפרש התשלום על הסטודנטית.
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מכללת אפרתה / אמונה היא מוסד מוכר לצורך  –מענק לחיילות משוחררות ומסיימות שירות לאומי  ה.

ניצול כספי המענק הניתן לחיילים משוחררים. לצורך קבלת המענק יש לפנות לסניף בנק לאומי או לבנק 

 פועלים עם:

ו במזכירות האקדמית או להורידו , ניתן לקבלשכר הלימוד של המכללה גובה אתהמציין  * אישור לימודים

 מהפורטן.

 המכללה. ניתן לקבל בגזברות * שובר תשלום

 

 .חוק חיילים משוחרריםל בכפוףיינתן בשנה ב' החזר זה הזכאיות למענק,  החזר שכ"ל לסטודנטיות ו.

הפיקדון לחשבון הבנק של הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה תחזיר את שכר הלימוד של שנה א' ישירות 

. ההחזר (הפיקדון )בנוסף לפיקדון הרגיל, ההחזר יועבר בשני תשלומים במשך שנת הלימודים כפוף לתנאיוב

 ומילוי כתב התחייבות. בפועל יינתן רק לאחר תשלום שכ"ל

משכר הלימוד, שנתיים שרות  50%בנות ששרתו לפחות שנת שרות אחת אך פחות משנתיים יקבלו החזר של 

 תוקף הזכאות הינו לחמש שנים מיום סיום השירות. זר של שכ"ל.הח 100%מזכה ב

פרטים וטופס מקוון ניתן למצוא באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים. כל האמור לעיל כפוף לחוק 

 קישור.להלן  – חיילים משוחררים ולמדיניות הקרן

 

 

 :תכנית חותם )רג"ב( סטודנטיות במסלול מצוינות ז.

שנים(, הלוואת שכר לימוד  3סטודנטיות המתקבלות לתכנית זו של משרד החינוך, יקבלו בכל שנת לימוד )

במימון מכללת אפרתה(. עם קבלת ההלוואה המותנית  25% -במימון משרד החינוך ו 75%מלאה מותנית ) 

 למכללה. מיידיתשל משרד החינוך, על הסטודנטית להעביר את התשלום 

 ₪. 775תכנית זו יחולו התשלומים הנלווים בסך על הסטודנטית ב
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 תשלומים נלווים. 4
 

בנוסף לתשלום הבסיסי, המכללה גובה את התשלומים הנלווים הבאים )גם הם באישור משרד החינוך 

 : ואגודת הסטודנטיות(

שעות ביממה, את  24-)ביטוח זה מכסה נזקים בתאונות אישיות ל₪.  25 –א. ביטוח תאונות אישיות 

 הפוליסה בשלמותה ניתן לראות אצל עוזרת סמנכ"ל למינהל(

 ₪ 250 –ב. שמירה מוסדית 

 ₪ 200 –ג. ספריה ומאגרי מידע ממוחשבים 

 ₪ 180 –ד. אינטרנט מכללתי, שימוש בחדרי המחשבים, קבלת מסרונים 

 ₪. 120 –ודנטיות ה. חברות באגודת סט

 ₪ 775 –סה"כ תשלומים נלווים 

 

שלמו עבור חלק י ותכנית מנהלות מעון, לימודי תעודהשני, תואר ם במסלול סטודנטים הלומדי

 בלבד.₪  447 מהתשלומים הנלווים, סך של

 
 

 סוגי החיוב. 5
 

 ₪  10,066 ואה ללומדים לתואר ראשון             שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח 

 ₪  13,603 וא, שכר הלימוד הולימודי המשך ללומדים לתואר שני, הסבת אקדמאים

 שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן.

 

אם תבוטל ההפחתה, כולה או מקצתה, ₪.  3,537סטודנטית הלומדת לתואר ראשון זכאית להפחתה של 

 ת התשלום החסר לשכר לימוד מלא.תשלם הסטודנטית א

 א. החיוב הכספי מורכב משכר לימוד ומשירותים נלווים.

 ב. לכל תשלומי שכר הלימוד יתווספו הפרשי הצמדה ) תשלומי שירותים נלווים אינם צמודים(.

 ג. המכללה רשאית לשנות את שכר הלימוד, תנאי התשלום ומועדיו, בכפוף להנחיות משרד החינוך.

 הסדרת תשלום שכר הלימוד חלה גם על הסטודנטית  ששכר הלימוד שלה ממומן על ידי גוף אחר.ד. חובת 

תחויב בתשלום לפי שעות. המחיר לשעה צמוד לשכר  (שחוזרת על קורסים)ד' -ה. סטודנטית בשנים א'

 ₪. 567ועומד על:  הלימוד המלא

 
  

B.Ed.  
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 ימודי תכנית סדירותל
 

בגין כל שנת  , תשלם שכר לימוד לתואר ראשון  ו. סטודנטית בתכנית לימודים ארבע שנתית לתואר          

 שכר לימוד. 400%לימוד ובסה"כ 

סטודנטית שמעוניינת לפצל לימודיה לשנתיים באחת השנים א', ב', או ג',  - ג'-ז. פיצול לימודים בשנים א'

בשנה בה בוצע הפיצול ועבור שירותים נלווים לפי  25%ל ותשלם תוספת ש למרכזתגיש בקשה בכתב 

 התעריף המלא.

משכר  50%ח. ניתן לפצל את שנה ד' באישור מרכז מינהל הסטודנטים. בכל שנה תשלם הסטודנטית 

 הלימוד ועבור שירותים נלווים לפי התעריף המלא.

עבור לימודי ₪  3,500-סטודנטית סדירה המעוניינת בהרחבת הסמכה, תחויב ב –* הרחבת הסמכה 

 , תקף לשנה מיום סיום הלימודים לתואר הראשון.ההרחבה

 
 

 הכשרת אקדמאים להוראה
 

 100%שכר לימוד של לפחות  ישלמובתכנית הכשרה להוראה,  יםתואר אקדמי שלומד יבעל םט. סטודנטי

 ש"ש. 36 עד משכר הלימוד המלא, עבור תכנית לימודים בהיקף של

 .על כל שעה נוספת לפי תעריף משרד החינוך למכסה זו, הסטודנטים ישלמומעבר על קורסים 

 צמוד למדד.₪,  567עלות שעה 

 ש"ש. 39במסלול חינוך מיוחד בו היקף השעות הינו עד ם הסדר זה אינו כולל את הסטודנטי

 בנוסף יש לשלם חלק מהתשלומים הנלווים 200%גובה שכר הלימוד בתכנית זו הינו לכל היותר 

 ₪.  447ך בס

 
 

 בהסבה: מלגות ללומדים
 

המלגה מותנית ₪.  2000ש"ש, תינתן מלגה בסוף השנה השנייה בגובה של  44בתכנית הסבה מעל  יםללומד

 שנתיים. ךבסיום הלימודים בתו

 
 תשלומים נלווים:

 
 הכוללים ביטוח תאונות אישיות וכרטיס סטודנט.₪  45ש"ש, תשלם  2סטודנטית הלומדת עד 

)שמירה, מאגרי מידע ₪  447ש"ש תשלם עבור הוצאות נלוות סך של  10ש"ש ועד  2-סטודנטית הלומדת מ

 ₪( 50 –ממוחשבים, אינטרנט, מסרונים, אגודת סטודנטים 

 עבור הוצאות נלוות.₪  775ש"ש ישלמו  11סטודנטיות הלומדות מעל 

  

B.Ed.  

6 



 

 

_____________________________________________________________________ 
 www.emef.ac.il ● 02-6738660פקס  02-6717744טל.  ● 9362325, ירושלים 10263ת.ד  17רח' בן יפונה 

 

 
 
 
 
 
 

 לימודי המשך  ח.

 תעודת מורה מוסמך בכיר ממכללה אקדמית, יבעל   ם בלימודי השלמה לתואר         סטודנטי

 מסטרים לפחות.ס 3ש"ש למשך  39 עד ילמדו בתכנית של 

 ₪. 567היקף השעות, ערך שעה  חישוב שכר הלימוד יחושב ע"פ

 צמוד למדד, לא כולל הוצאות נלוות.₪  22,113מד על ושכר הלימוד לתכנית מלאה ע

 ₪. 1000 –יעודית ללומדות בתוכנית זו ימלגה 

 צמוד למדד+ הוצאות נלוות.₪  21,113 –לאחר הנחה  חשכר הלימוד בתשע"

 

        . סטודנטים לתואר שניט
 

 ₪. 13,603שכר לימוד שנתי עומד על  – שכר לימוד 200%משך התכנית לתואר שני הוא שנתיים, 

משכר  1/12בשיעור של  יבויחולהשלים קורסים לתואר,  יםומעוניינ חובותיהםאת  ושלא השלימ םסטודנטי

 עבור תשלומים נלווים. ₪  447בסך ₪ +  567בערך שעה של ש"ש,  1הלימוד מלא עבור כל 

שכר הלימוד בשנה בה בוצע  מגובה 25%בתוספת של  םפיצול הלימודים לשלוש שנים יחייב את הסטודנטי

 יים. הפיצול + תשלומים נלוו

 
 י. סדנת התמחות )סטאז'(

 
סטודנטית שלא השלימה את חובת הסטאז' בשנה הרביעית וכן סטודנטים שלומדים בתכנית הכשרת 

עבור סדנת הסטאז'. סטודנטים אלו פטורים מדמי רישום ₪  1200אקדמאים להוראה, יחויבו בתשלום של 

 ללא תשלום(. –)ניתן לגרור את הסטאז' לשנה ה'  ושירותים נלווים.

 
 
 מורים בשנת שבתון. אי
 

 עבודות סמינריוניות או עבודת גמר, תגרור חיוב כספי. מאוחרת שלהגשה 

שכר הלימוד למורים בשנת שבתון בשנת הלימודים תשע"ח ייגבה מקרן ההשתלמות לאחר העברת הטפסים 

ות, יש להגיש את הטופס למלא במדור שכר לימוד את טופס קרן השתלמהחתומים ואישורם ע"י הקרן. יש 

 המקורי.

 

   - 30.11.2017יש לסיים את כל סידורי תשלום שכר הלימוד עד י"ב בכסלו, תשע"ח * 

 סטודנטית שלא תסדיר את תשלומי שכ"ל, תיחסם בפורטל הלימודים ולא תוכל להשתתף במבחנים.

 

 
  

    .M.Ed 
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 קורסי רשות למעוניינים:
 

 ₪ 200 –* קורס עזרה ראשונה 

 ₪ 60 –* זהירות בדרכים 

 ₪ 60 –* ביטחון ובטיחות 

 יש להסדיר את התשלום מראש בגזברות, באמצעות אשראי או מזומן.

 
 
 

 ביטול הרשמה או הפסקת לימודים:
 

באמצעות הדוא"ל  ם* הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, חייבת להיעשות ע"י הסטודנטי

 למזכירות האקדמית.

 , לא יוחזרו בכל מקרה.םששולמו ע"י הסטודנטידמי ההרשמה 

ם כסטודנטי ם או ביטול קבלה ללימודים בכתב, יחשבועל הפסקת לימודי יודיעושלא  ם* הערה: סטודנטי

 ללימודים.ים מופיע םבשכר לימוד מלא גם אם אינ יחויבוו מן המניין

 םזכאי יהיולא  –הנחה או מלגה  ובמהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבל םאת לימודיה יםהמפסיק ם* סטודנטי

 למלגה והיא תבוטל.

החישוב נעשה עפ"י מועד קבלת ההודעה בכתב בצירוף חיוב על חודש נוסף ובהתאם להנחיות משרד החינוך, 

 .ך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימודתאריך קבלת ההודעה בכתב על עזיבה הוא התארי

 

 אישורי לימודים, גיליון ציונים ותעודות
 

אישורי לימודים, שכר לימוד, מערכת שעות, דף חשבון ניתן להוציא באופן עצמאי דרך אתר המכללה. עבור 

 אישורים נוספים יש לשלם לפי התעריף הנ"ל:

 ₪ 25 –גיליון ציונים חתום 

 ₪ 35 –בקשה לתעודה מתום שנה לאחר מועד סיום הלימודים 

 

 כניסה לבחינות
 

חובות  םאת תשלומי שכר הלימוד במלואם ואין לה ובתנאי שהסדיר כנס לבחינותילה יורשו םסטודנטי

 כספיים. במידה וקיים חוב כספי, תחסם האפשרות להבחן. 

 

 קבלות תשלום שכר לימוד
 

 אנא שמרו על הקבלות. -חשבונית מקור תונפק פעם אחתניתן לקבל במדור הגזברות לאחר ביצוע התשלום. 
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 מלגות מכללה
 

 סטודנטיות סדירות שנה א', הלומדות בתכנית של אפרתה.מיועדת לתכנית בית המדרש  – המדרשבית 

)בכפוף ₪  4,000סטודנטית שתתקבל לתכנית ותהיה נוכחת במשך כל השנה, תזכה במלגת לימודים בגובה של 

 בתחילת שנת הלימודים השנייה. תינתןלתקנון(. מס' המקומות מוגבל. המלגה 

 ה את לימודיה או עברה למכללה אחרת בשנה ב', לא תהיה זכאית למלגה.סטודנטית שביטל

 
 

 חוגים ומסלולים מועדפים:
 

תשע"ח הלימודים תקף לשנת , ₪ 2,000שסיימו שנה א' בחוגים המפורטים מטה, יזכו למלגה של  ותסטודנטי

 !בלבד

 

 :חוגיםה

 סדירותמיועד לסטודנטיות תואר ראשון  – החוג לחינוך בלתי פורמלי

 מיועד לסטודנטיות תואר ראשון סדירות – אזרחות

 מיועד לסטודנטיות תואר ראשון סדירות – לשון

 מנהלות מעון 

 הוראת האגדהתכנית התואר השני ב

 תכנית התואר השני בזיכרון

 

 !תינתן מלגה אחת בלבדבמידה וסטודנטית לומדת במסלול העל יסודי בשני חוגים מועדפים, * 

 כל אחת. 2.5%יזכו להנחה של  –במכללה  בו זמניתסטודנטיות אחיות או אם ובת, הלומדות * 

 בשנה ב'.ללמוד במכללה ובתנאי שהסטודנטים ממשיכים בתחילת שנת הלימודים השנייה  המלגות ינתנו*

 .(תבוטלהמלגה  – סטודנטים שהפסיקו לימודים) 

 

 
  – 30.11.2017תשלום שכר הלימוד עד י"ב בכסלו, תשע"ח  להסדיר אתיש * 

 סטודנטית שלא תסדיר את תשלומי שכ"ל, תיחסם בפורטל הלימודים ולא תוכל להשתתף במבחנים. 
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