
   

 האוניברסיטה הפתוחה 
 מינהל משאבי אנוש 

 

 
 מדור נהלים

  1127121/72עודכן: 

 

 
 אקדמי באו"פ -חוץ  תשלום שכר לימוד 

 717/ –לזכאי הטבה   
 

 
 

 
 

1 

 

 

 עיקרי הנוהל

  או"פ, משפחותיהם  ולזכאי הטבה כמפורט בגוף הנוהל הלעובדי  יינתנובאו"פ  חוץ אקדמיהטבות בשכר לימוד
 ובנספח.

 את זכאותו ותגדיר תבחן  ,לכךבהתאם ו, המתאימה האוכלוסיילעובד את ה תשייךמינהל משאבי אנוש  מזכירות
 .לשכר לימוד מופחת

  בעת ההרשמה ללימודים ייקבעתוקף הזכאות.  

 

 מטרות

  הלימודים החוץמערך  שלקורסים מסלולי הלימוד/ הבלהגדיר את האוכלוסיות הזכאיות להטבה בשכר הלימוד-
 ולקבוע את התנאים ואת שיעור ההנחה. אקדמי

 קורסים אלה.מסלולי לימוד/ להסדיר את תהליך ההרשמה ל 

 הגדרות

  למעט  עובדי חינוך והוראהמקצועי של   קידוםהיחידה ל שלאו   החוץלימודי  מערךשל פנימי קורס  – רגילקורס(

 . סדנאות ושיעורים פרטיים(

  ידי -על מופעל וו/א חיצוניים גופים עם פעולה שיתופי על המבוססקורס הכולל רכיבים מיוחדים ו/או   – מיוחדקורס

 ושעורים פרטיים.  סדנאות וכןגוף חיצוני, 

 עובדי חינוך והוראהמקצועי של קידום יחידה להאו  החוץלימודי פר במערך ס -בית – יחידה. 

  כל אדם מתוך האוכלוסיות הזכאיות לשכר לימוד מופחת, כמפורט בטבלת הזכאים שבנספח. –עובד 

 שיטה

 קביעת מכסת הרשמה .7

 :כמפורטהיא  ,, שלא על בסיס מקום פנויהזכאים לשכר לימוד מופחתמכסת הרשמה לעובדים  .1.1
מספר הלומדים 

 בקורס 
עובדים להשתתפות  מכסת הגוף המפעיל את הלימודים

 שלא על בסיס מקום פנוי

 בתי הספר של מעל"הכל  לומדים  03מעל   

 עובדי הוראהמקצועי של  לקידום היחידה 
 עובדים 2

 03 -מתחת ל 
 לומדים

 כל בתי הספר של מעל"ה )למעט אסכולות(
 עובדי הוראהמקצועי של  קידום היחידה ל

 עובד אחד

 03 -מתחת ל 
 לומדים

 עובדים 2 אסכולות

 

בהתאם למועד הגשת הבקשה ועל תאושר ו עמידה בדרישות הקבלה לקורסתותנה ב הרשמת עובד .1.2
 .כל הקודם זוכה"בסיס "

פי -על, ועל בסיס מקום פנוי בלבדתהיה , (1.1סעיף ) ותבשכר לימוד מופחת, מעבר למכס ההרשמ .1.0

 .הרלבנטיתשיקול דעתו הבלעדי של מנהל היחידה 
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 נוהל ההרשמה .1

)"מזכירות"( אנוש בקשת עובד להרשמה לקורס בשכר לימוד מופחת, תוגש למזכירות מינהל משאבי  .2.1
או במזכירות בתי  באתר האו"פ ,מערך לימודי החוץשל י הספר הרשמה המצוי בידיעון בתטופס  באמצעות

 .הספר

 :הבאיםמסלולים המשני באחד תאושר ההרשמה לקורס  .2.2

 ינתן –בנספחשובהתאם לאחוזי ההפחתה ₪  6,333עד שעלותו לקורס  –מסלול אישור רגיל  .2.2.1
 . המזכירותידי -על

או שלא על בסיס מקום פנוי הרשמה , ₪  6,333מעל  שעלותולקורס  – מיוחדסלול אישור מ .2.2.2
היחידה המפעילה מנהל  בהסכמת, משאבי אנוש סמנכ"ל ידי-ינתן על– אחרת מיוחדתהרשמה 

 .את הקורס

ופס בטתציין ואת זכאותו ותגדיר , תבחן המתאימה אוכלוסיית הזכאיםלובד תשייך את הע המזכירות .2.0
 . שאושר שיעור ההנחה את זכאות והקטגוריית את  ההרשמה

בדואר פנים/פקס  ליחידה,העובד  יעביר  – בשכר לימוד מופחת ת עובדמינהל משאבי אנוש הרשמאישר  .2.1
  .המאושר והחתוםטופס הרשמה את , בלבד

מעמד "הרשמה באת העובד ביחידה  ְמַרכֵּז הקורס( ירשום 1.1בהתאם למכסת ההרשמות )סעיף  .2.2
ההרשמה יידע את העובד על מעמד רישומו תקינה" או מעמד "המתנה" )על בסיס מקום פנוי(. ְמַבצֵּע 

 בעת הפנייה להרשמה.

של  הרשמההטופס את ההרשמה  לֶמְרכָּז ְמַרכֵּז הקורסיעביר  – מה תקינה"ש"הרנרשם העובד במעמד  .2.6
 תשלום.עבור ההעובד יקבל מֶמְרכָּז ההרשמה אישור על הרשמתו לקורס וקבלה   .עובד

את  אך לא יעביר, רשימת הממתיניםיוסיף את שמו לקורס ְמַרכֵּז ה –במעמד "המתנה"נרשם העובד  .2.2

 של רישוםה השלמתהרשמה תקינה" יתאפשר רק לאחר " ב רישומוההרשמה.  ֶמְרכָּזל ההרשמהטופס 
 .הממתיניםהתלמידים יתר 

  .העובדמעמד הרשמתו של  סופית יכריע בענייןמנהל היחידה  ,יחת הלימודיםפתמוך לס .2.2

בהעדר  לקורס. ועל קבלת (דוא"ל)בטלפון או ב במעמד המתנה לעובד אישיתיודיע ְמַרכֵּז הקורס  .2.2
 לגבי מעמד הרשמתו ְמַרכֵּז הקורס להתעדכן מולהעובד  התייחסות, לקראת פתיחת הלימודים, אחראי

הקורס את טופס ההרשמה של  ְמַרכֵּזיעביר   – לאשר הרשמת העובד לקורס החליט מנהל היחידה .2.13
 ההרשמה להשלמת הליך ההרשמה. לֶמְרכָּזהעובד 

 

 דמי הרשמה .3

  .כאחד והמיוחדיםהרגילים לקורסים  האוכלוסיות הזכאיות המפורטות בנספח פטורות מדמי הרשמה

 

 בקורס מיוחד חישוב שכר לימוד מופחת .1

 :כדלהלןיהיה  מיוחד קורסעבור שיעור ההנחה  .1.1

דמי אירוח, שירותים תיאטרון,  מנויי )מיוחדים רכיבים של  /נוספותעלויות ישירותכולל הקורס  .1.1.1
 לאו"פ. עלויות אלו לאחר ניכוי  המופחת יקבעלימוד השכר ––מגופים חיצוניים(

לא יינתנו הנחות בשכר  –חיצוני, סדנאות מיוחדות וכן שיעורים פרטיים גורםידי -קורס המופעל על .1.1.2
 .לימוד
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 כפל הנחה .2

אלא שיעור ההנחה  חייל משוחרר שהינו בן עובד(בשכר לימוד )לדוגמא,  הנחהזכאות לכפל  לא תאושר .2.1
 :1במקרים הבאיםהגבוה בלבד, למעט 

 משכר הלימוד  23%ישלם  היחידות ידי אחת-עובד או"פ הנרשם עם בן/ת זוג לקורס המוצע על
 .2המופחת שנקבע לבני זוג

 ד משכר הלימו 23%ידי אחת היחידות בכל עיתוי, ישלם -עובד או"פ הנרשם לקורס המוצע על
 בתקופת ההרשמה המוקדמת )אם קיים שכר לימוד כזה(.

  2החלפת קורסביטול הרשמה .6

יבוצע בהתאם לנוהל ביטול ההרשמה ביחידה אליה נרשם העובד  ביטול הרשמה, בעתהחזר שכר לימוד  .6.1
 .לקורס

דמי הטיפול המינהלי, עובד המ לא ייגבו ,משכר הלימוד %/7בקורס בו הקנס על ביטול ההרשמה מהווה  .6.2

 הערך היחסי של המפגשים בהם השתתף העובד והקנס על ביטול ההרשמה. 

דמי הטיפול המינהלי, עובד המ ייגבו ,משכר הלימוד %/1בקורס בו הקנס על ביטול ההרשמה מהווה  .6.0
 הערך היחסי של המפגשים בהם השתתף העובד והקנס על ביטול ההרשמה. 

 .ידי היחידות השונות-להל החלפת קורס אשר מפורסם עהחלפת קורס תתבצע בהתאם לנו .6.1
  

 "פבאו מיוחדות באוכלוסיות טיפול .1

הקיבוצי אינו חל עליהם, יהיו זכאים להטבות  שההסכם, המועסקים באמצעות חברות כוח אדם עובדים .2.1
ידי המנכ"ל תקופה -חודשים(, אלא אם תאושר על 2שכר לימוד רק כאשר יהפכו לעובדי או"פ )אחרי 

 .עניין של לגופושייקבעו  ובתנאיםקצרה יותר 

 הקיבוצי ההסכם תחילת לאחר עבודתם החלו אשר שעתי שכר המקבלים לעובדים הלימוד שכר הטבת .2.2
 העובד וכאשר אם רק הלימוד שכר להטבת זכאים יהיו המשפחה בני. העובד על רק תחול(  2010 ייונ)

 .שנים 2 של ותק יצבור

 ידי סמנכ"ל משאבי אנוש.-כל בקשה תבחן באופן פרטני על –ועובדי מט"ח יד הנדיב  עובדי .2.0

ההנחה תינתן  – כספים מחלקת באמצעות עבודתם עבור תשלום המקבלים שכירים שאינם/מנחים מרצים .2.1
 .רק לעובד המשמש כמנחה ובתנאי שעמד בקריטריונים המוגדרים

 אינם זכאים להנחה בשכר לימוד.מנחי עבודות סמינריוניות  .2.2
 

או שקיבלו בני כעובד/בהתאם לחוק ובמידת ההכרח, יחויב העובד במס הכנסה על סכום בגובה ההנחה שקיבל  .8
 משפחתו.

 
 

 

 מנהל מעל"ה.המוסמך לאשר חריגה, במסגרת מדיניות האו"פ והוראות החוק, מהכתוב בנוהל זה: 

 

                                                

 .20/2/2772בהתאם להחלטת פורום נהלי הרשמה מתאריך  1

 , בו קיימת הנחה לבני זוג הנרשמים יחדיו.חוץהידי אחת מהיחידות של מערך לימודי -אך ורק בקורס המוצע על 2
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 ספח נ

שיעור ההנחה  זכאים להנחה תנאי זכאות הזכאים אוכלוסיית  מס' 

מעלות שכר 

הלימוד בקורס 

רגיל
3 

 

 הערות

  סגל אקדמי בכיר .1

 

 

 במועדחודשים ומעלה  6בעל ותק של 

  .הרשמה

 העובד,

  הזוג,-בן

 ילדי העובד

23%  

 –סגל אקדמי זוטר  2

 מרכזי הוראה 

 משרה לפחות  1/0עובד בהיקף של 

 במועדחודשים ומעלה  6בעל ותק של 

 .הרשמה

 העובד,

 הזוג,-בן

 ילדי העובד

23%  

 –סגל אקדמי זוטר  .0

 מנחים 

 

לאחר תום תקופת הניסיון ולאחר 

מחזור שני לפחות ברציפות )לא כולל 

בהיקף של  /חוזהובעל כתב מינויקיץ( 

.הרשמהה משרה לפחות במועד 1/0  

 העובד,

 הזוג,-בן

 ילדי העובד

ילדים ובני זוג זכאים  23%

להנחה אם המנחה הנחה 

שנים לפחות ,  2ברציפות 

סמסטר אחד בשנה , 

בנוסף לתנאי זכאותו 

 הבסיסיים

מנחים/מרצים א.  . 1

במערך הלימודים 

 החוץ אקדמיים

הנחייה חוץ אקדמית במשך שנה, 

הרצאות בסמסטר הלימודים  2לפחות 

 .עצמו

  .בעלי כתב מינוי במועד ההרשמה

 

 העובד,

 הזוג,-בן

 ילדי העובד 

 

23% 

 

 

 

ובני זוג זכאים ילדים  

להנחה אם המנחה הנחה 

שנים לפחות ,  2ברציפות 

סמסטר אחד בשנה , 

בנוסף לתנאי זכאותו 

 הבסיסיים

מנחים שכירים   ב. 

של היחידה לקידום 

מקצועי של  עובדי 

 הוראה

הזכאות תינתן החל משנת העבודה 

השנייה ביחידה, בתנאי שצבר ותק של 

 שעות הוראה אקדמיות  12

חודשים לפחות  6 -בעל כתב מינוי  ל

שעות  1מפגשים בני  2בהם ילמד 

 אקדמיות 

  .הרשמהה בעלי כתב מינוי במועד

 העובד,

 הזוג,-בן

 ילדי העובד

23%  

  א. סגל מינהלי . 2

בהסכם  הכלולים (

הקיבוצי של הסגל 

 המינהלי באו"פ(

משרה לפחות  1/0עובד בהיקף של 

משרה(  1/0-)או בשווה ערך שעתי ל

חודשים ומעלה במועד  6ובעל ותק של 

  .ההרשמה

 עובד,ה

 הזוג,-בן

 ילדי העובד

 

23% 

 

 

 

                                                

 דמי ההרשמה תההפחתה בעלות שכר הלימוד לכלל האוכלוסיות איננה כוללת א  3
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שיעור ההנחה  זכאים להנחה תנאי זכאות הזכאים אוכלוסיית  מס' 

מעלות שכר 

הלימוד בקורס 

רגיל
3 

 

 הערות

בעלי תפקידים  ב.

המועסקים 

בהסכמים אישיים 

)כמוגדר בטבלה 

בנספח א' להסכם 

הקיבוצי של העובדים 

 המינהליים(

משרה לפחות  1/0עובד בהיקף של 

משרה(  1/0-)או בשווה ערך שעתי ל

חודשים ומעלה במועד  6ובעל ותק של 

  .ההרשמה

 עובד,ה

 הזוג,-בן

 ילדי העובד

 

23% 

 

 

 

 בגיןחוק או פרישה פרישה לגמלאות כ גמלאי או"פ .6

שנות  13מעל וותק פנסיית נכות 

 באו"פ.עבודה 

 הגמלאי,

  הזוג,-בן

23% 

 

 

בן/בת משפחה של  .2

 עובד שנפטר

שנות  13מעל פטירה לאחר ותק של 

 באו"פ.עבודה 

שנים מיום  13לתקופת זמן של 

 הפטירה 

 /בת הזוגהזוג-בן

 העובד שנפטרילדי 

23% 

 

 י 

 

חברי מועצת האו"פ,   .2

  חברי הסנאט

 )שאינם עובדי או"פ(

 אלהחברים המכהנים בפועל בגופים 

  .רשמההה בעת

 הזוג-בן   ,החבר

 ילדי החבר

23% 

 

 

 מרכזי לימודעובדי  .2

אינם ששל האו"פ 

 עובדי האו"פ

מרכז הלימוד פועל עם האו"פ  .1

 למעלה משנה. 

העובד בעל ותק של שנה  -ובנוסף .2

 במרכז הלימוד. לפחות

 ש"ה בלבדנבאישור ראש  מ .0

 העובד בלבד

 ללא בני משפחה 

  23%עד 

)בהתאמה להיקף 

 המשרה (

 

עובדי חברות   .13

המספקות שירותי 

בטחון, אחזקה, 

 ניקיון 

משרה  1/0עובד בהיקף של  .1

 -)או בשווה ערך שעתי ללפחות 

שנה ובעל ותק של משרה(  1/0

הרשמה בחברה במועד ה ומעלה

 .הבחינהבמועד וגם 

באישור מנהל היחידה  .2

 המעסיקה.

חברת השירותים פועלת עם  .0

 האו"פ למעלה משנה. 

 העובד בלבד

 בני משפחהללא 

)בהתאמה  23%

  להיקף המשרה (

 

 

 


