
 תקנון שכ"ל

המרכז הטכנולוגי להנדסאים ספיר

 פ"אשנה"ל תש



 תקנון שכר לימוד
 מינהל תלמידים שכר לימוד ותשלומים

 077-9802875 דהן שלי' גב: מנהלת
 :המדור צוות

 077-9802771 לימוד שר רכזת מירב בן שלום
 077-9802532 אקדמיה לימוד שכר אומיד ליבי

 077-9802502 הנדסאים לימוד שכר שיר פרי
  חוץ ללימודי והמרכז 

 077-9802873 תשלומים-קופה אוחיון גבריאלה
 

 sl@sapir.ac.il)בנושאי שכ"ל בלבד(:    במייל גם אלינו לפנות ניתן

 קהל קבלת שעות

  קופה

 13:30-15:30, 09:00-13:00 בשעות ה': -'אבימים 
 בהתאם לשעות הפעילות של המכללה. -בערב חג ו/או חג 

 .קהל אין כאשר יינתן טלפוני מענה

 "לשכ משרד

 13:30-15:00 -ו   11:00-13:00 השעות בין ה'-'א בימים

 

 11:00-9:00 ' בין השעותה -בימים א' -בכרטיס אשראי  תשלוםל טלפוני מענה

 בזמן מענה טלפוני לא תהיה קבלת קהל.

 .במשרדנו סטודנטים יהיו ולא במידה רק יתאפשר טלפוני מענה קהל קבלת בזמן

 

 צוות המרכז הטכנולוגי להנדסאים

 077-9802302 מנהל המרכז הטכנולוגי להנדסאים  דודו שלמה

 077-9802304 סגנית מנהל המרכז הטכנולוגי להנדסאים  ניצן יעל

 077-9802302 רכזת המרכז הטכנולוגי להנדסאים  נורילוב נטלי ארונוב

 077-9802316 רכזת פדגוגית ופרויקטי גמר  מורגאסתי 

 077-9802306   רכזת המגמות הנדסת קול, טכנולוגיות מים  אביבה קדוש 

 רכב ומכינה טכנולוגית -מכטרוניקה, מכונות -מכונות  

  077-9802305  בניין  -רכזת המגמות עיצוב מדיה, הנדסה אזרחית  רויטל חן

077-9802307 ביוטכנולוגיהרכזת המגמות חשמל,   רותי שני
 שיווק וניהול. -ותעשייה וניהול אדריכלות ועיצוב פנים 

   9802318-077   כזת מגמת קולנוער אילנית דהן מזוז
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 הוראות כלליות

 
  2020-2021 פ"אלשנת הלימודים תש במרכז הטכנולוגי להנדסאים ספירגובה שכר הלימוד  .1

 .05-4-50חוזר  להנחיות מה"טבהתאם  הוא
  

תקפות הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים. כל סטודנט ישלם  נחיותהה .2
 את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים כפי שייקבעו על ידי המכללה.

 
חייב הסטודנט בתשלומים למכללה כמפורט בהמשך, הבסיסי נוסף על שכר הלימוד  .3

 זה.פורטים בתקנון המבשיעורים ובתנאים 
  

ידי -ה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על גוב .4
 המכללה , לפי שיקול דעתה, בכל עת, גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלכה.
האחריות לתשלום שכר לימוד חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממן את 

 לימודיו.
  

כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד במלואם,  .5
וריבית  פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד המחירים לצרכן מדד ליישאו הצמדה 

  תשלומם בפועל . כל זאת כפי שייקבע על ידי  המכללה.
או בהוראת קבע  ק()ש שילם הסטודנט תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים בהמחאה

והמכללה חויבה בסכום ההמחאה או הוראת הקבע, ישלם  אשר חזרה בלא שנפרעה
 הוצאות עמלה.₪  35שלא נפרע בתוספת סכום ההסטודנט מיד את מלוא 

  
לתשומת ליבך!! ביטול או החלפה של ביצוע עסקה באשראי ו/או בהמחאות ו/או בהוראת  .6

שהוא לטובת המכללה, כלנט/ המועמד תשלום קבע כרוך בתשלום נוסף: אם שילם הסטוד
בהמחאות ו/או באשראי ו/או בהוראת קבע, במקרה של בקשה לביטול העסקה עבור כל 

עבור כל שורת ₪  35סוג של פעילות במכללה, יחויב הסטודנט/ המועמד המבטל, בסך של  
 עסקה מכל סוג ומכל סיבה שהיא.

  
הלימודים ימנע מסיבות של שביתה, לימוד במקרה שקיום  המכללה לא תחזיר שכר .7

 השבתה או מכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת המכללה.
  

פניות למדור שכר לימוד תעשנה ע"י הסטודנט בלבד. מדור שכר לימוד מכבד את חוק הגנת  .8
(, ולכן מנוע מלמסור כל מידע כספי או אחר על הסטודנט, 1981 –הפרטיות )התשמ"א 

  למעט לסטודנט עצמו.
 

בתחילת כל שנת לימודים חדשה, מדור שכר לימוד מעביר . למוסד לביטוח לאומי דיווח .9
למוסד לביטוח לאומי את פרטיו האישיים של כל סטודנט, בכפוף להצהרה עליה חתומים 
הסטודנטים והנתונים האישיים כפי שנמסרו למדור הרשמה וקבלת תלמידים וזאת על 

הסטודנט דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אל 
,מס מקביל, ודמי ביטוח בריאות, במועד החוקי ולהכיל לגביו את התעריף המוזל שנקבע 

 לסטודנטים.
 

-מוכרת כמוסד שתלמידיו זכאים ליהנות מן הפיקדון האישי על מכללת הנגב ע"ש פ. ספיר  .10
 פי חוק קליטת חיילים משוחררים.

 
  



 חררשכר לימוד לחייל משו
 

בשכר  80%למימון של עד  פ"איהיה זכאי בשנת הלימודים תש  חוקחייל משוחרר, כהגדרתו ב
להכוונת חיילים  הקרןהלימוד הבסיסי בלבד )לא כולל תשלומים נלווים( ובכפוף להחלטת 

 . משוחררים

משתנות מעת לעת ע"י ש פ"אהסטודנט יהיה מחויב בשכ"ל על פי ההנחיות הרלוונטיות עבור תש
 משרד הביטחון והקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.

 

 לזכאות להשתתפות בשכ"ל לחיילים משוחררים:קריטריונים 

 השתתפות מלאה:

 הוכרו על ידי משרד הביטחון כחיילים משוחררים בשנה א' או ב'.  .א

שנים מתאריך סיום שירות חובה או שירות לאומי  5החלו לימודיהם במכללה בשנה א' תוך  .ב

 השנים(. 5)גם אם נותר להם יום אחד להשלמת 

 ה, כנדרש במגמת הלימוד בה הם לומדים.לומדים תכנית לימודים מלא .ג

לא הועברה בגינם בעבר ממחלקת התקצוב השתתפות בשכר לימוד בגין אותה שנת לימוד  .ד

 בתקופת ההכשרה או עבור לימודים במכינה טכנולוגית.

אינם לומדים במקביל ללימודיהם במכללה במסלול לימודים אחר המזכה אותם בהשתתפות  .ה

ם סטודנט בשנה א' לומד במקביל ללימודי ההנדסאים מקצוע שכר לימוד למעט מקרים בה

 אחד בלבד במכינה טכנולוגית לצורך השלמת תנאי קבלה.

ידי המכללה -, יועברו על במרכז הטכנולוגי להנדסאים פרטי המועמדים שיתקבלו ללימודים  .ו

 בהתאם לתקנות.  וב' לקרן, לצורך בחינת זכאותם להשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' 

קביעת הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד תעשה על ידי הקרן, ללא מעורבות כלשהי של  .ז

  המכללה. 

האמור לעיל הינו הדרכה כללית בלבד, ובכל מקרה של סתירה קובע רק האמור בחוק  .ח

שנים  5לתשומת לבך! הזכאות תינתן למי שביום פתיחת שנה"ל טרם מלאו לו  ובתקנות.

 משירות חובה בלבד. לשחרורו 

 
 לאחרונה אושר תיקון לחוק חיילים משוחררים.

 10-תיקון החוק אומר כי תקופת הזכאות לקבלת הטבות מהקרן לחיילים משוחררים הוארכה ל
 שנים לחיילים שהנם חיילים בודדים ו/או משרתי שירות מילואים פעיל בלבד! 

 האחרונות(.השנים  3-ימים לפחות ב 21)משרת מילואים פעיל הוא מי ששרת בפועל 
 

שנים ואת/ה נכלל/ת על אחת מאוכלוסיות  10עד  5לכן, רק אם הנך חייל/ת משוחרר/ת בטווח של 

על מנת שנוכל להעביר את  sl@sapir.ac.il אלה יש לשלוח מייל בצירוף שם מלא ומס' ת.ז למייל 
 זכאותך.פרטייך לקרן לחיילים משוחררים לבדיקת 

 

 השתתפות חלקית:

השתתפות חלקית בשכר לימוד תינתן לסטודנטים זכאים, שדווחו על ידי המכללה למשרד הביטחון 
)מחובת הסטודנט להודיע בכתב על הפסקת כי הפסיקו את לימודיהם במהלך אותה שנת לימוד 

כל זאת  (.לימודיו למזכירות המגמה והסדרת חובותיו הכספיים מול מדור שכ"ל, אם קיימים
 בכפוף לאמור בסעיפים המופיעים לעיל.

https://www.hachvana.mod.gov.il/odot/Pages/hakdamalachock.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/odot/Pages/hakdamalachock.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/hachsharot/Pages/musmachim.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/hachsharot/Pages/musmachim.aspx
mailto:sl@sapir.ac.il
mailto:sl@sapir.ac.il


 בחודש מסוים לא יהיה זכאי להטבה עבור חודש זה.  15-תלמיד שיפסיק לימודיו עד ה

 בחודש והלאה יהיה זכאי להטבה עבור החודש בו הפסיק לימודים.  16-תלמיד שיפסיק לימודיו מה

התלמיד לשלם הפרשי שכר לימוד הנובעים למען הסר ספק, בשני המקרים במידת הצורך יהיה על 
לא יהיה זכאי להטבה כאמור  15.12.20מהפסקת לימודיו. כמו כן, תלמיד שיפסיק לימודיו עד 

 וזכאותו תישמר ע"י הקרן למטרת לימודים בהתאם לחוק ולתקנות.

** חייל משוחרר הנרשם למכללה יהיה זכאי להשתתפות הקרן בשכ"ל. השתתפות זו תשולם עבור 
התלמיד באמצעות המכללה על בסיס חודשי כל עוד החייל המשוחרר ממשיך ללמוד, וזאת 

 בהתאם לדיווח החודשי של המכללה.

 

 :ללימודים ולמתקבלים למועמדים נחיותה

 לימודים הפסקת או ביטול  של במקרה מוחזרים ואינם בלבד אחת לשנה תקפים הרשמה דמי

 נרשמו אליהן אשר המגמות נפתחו שלא במידה רק לנרשמים יוחזרו הרשמה דמי. הסטודנט מצד

 '.ב ובעדיפות' א בעדיפות

אשר התקבל ללימודים במרכז הטכנולוגי להנדסאים בספיר חייב בתשלום מקדמה על  מועמד

 מקום עבורו וישוריין סטודנט יחשב המקדמה את שילם אשר מועמד רק חשבון שכר לימוד.

 .התקבל אליה במגמה

 

 בשובר הנקוב לתאריך עד ₪ 1200ידרשו לשלם מקדמה על סך  וממשיכים חדשים סטודנטים

 תשלום המקדמה הוא תנאי הכרחי להקלדת מערכת השעות לשנת הלימודים. .התשלום

 
  



 :פ"אתש הלימודים לשנת נלווים ושירותים לימוד שכר תעריפי כוזיר טבלת

 
 

 מכינה טכנולוגית: 
 הלימוד אותם לומד הסטודנט השנה.שכר הלימוד הוא בהתאם למקצועות 

 גובה שכ"ל כולל הצמדה למדד: המקצוע:
 ₪ 1,295 מתמטיקה

 ₪ 1,152 אנגלית
 ₪ 432 עברית

 ₪ 287 מיומנויות למידה
מקצועות ומעלה(, הוא מחויב גם בקורס מיומנויות  2תנאי קבלה ) 2-*במידה וסטודנט נדרש ל

 למידה.

 אגרת הנדסאיםשהם תשלומים נלווים )ו ₪  200  כולל דמי הרשמה אינו בסיסי"ל שכ :הערה
 .+אגודת הסטודנטים + סריקות + ביטוח תאונות אישיות ובחינות חיצוניות(

 

תעריף  מרכיבי שכר הלימוד
 בש"ח

 התייחסות/הערות תאוכלוסיי

שכ"ל בסיסי לשנה א או ב במסלול 
 לימודים יום או יום ארוך

כל תלמיד במסלול הנדסאי יום/ יום  7,093
 ארוך

ג במסלול  –שכ"ל בסיסי לשנים א 
 לימודים משולב )ערב(

 כל תלמיד במסלול הנדסאי משולב 5,829

שכ"ל בסיסי לשנה ג במסלול לימודים 
 יום ארוך

 אדריכלות וקולנוע וטלוויזיה.במגמות  3,547

שכ"ל בסיסי במגמה הנדסה אזרחית 
 סמסטר תכנון מבנים –

3,775  

 כל תלמידי מסלול הנדסאי יום 728 אגרת הנדסאי יום/ יום ארוך

 כל תלמידי מסלול הנדסאי ערב 539 אגרת הנדסאי משולב )ערב(

אגרת הנדסאי לשנה ג במסלול יום 
 ארוך

364  

  398 למסלול תכנון מבניםאגרת הנדסאי 

כל תלמיד בשנה האחרונה ללימודיו  1800 דמי הנחיית פרויקט גמר
 במסלול

כל תלמיד בשנה האחרונה ללימודיו   300    דמי הגנת פרויקט גמר
  במסלול

בחינות לקבלת דיפלומה בהתאם  2-5 200 )עלות לבחינה( -דמי בחינות חיצוניות
 למגמת הלימוד

  130 סריקות

  13 ביטוח תאונות אישיות

 כל התלמידים 336 אגרת שמירה

 כל התלמידים 130 דמי חבר באגודת סטודנטים

  200 דמי הרשמה

 לנרשמים חדשים  550 מכינת קבלה/רענון לכלל המגמות 

מגמת  -מבחן פטור במתמטיקה
 הנדסה אזרחית

110  



 :נוספים תשלומים

 

 הערות עלות השרות

 עבור כל שנה 35 ומסמכים נוספים קבלות העתקי הנפקת

 סילבוסים 6 לכל 35 קבלת סילבוסים לקורסים

את לימודיו  שסיים לבוגראישור  הפקת
 ומעלה שנים 7 לפני

100  

  50 'ב מועדלבחינה ב הגעה איהרשמה או  אי

  100 מיוחד מועדבחינה בל הגעה אי בגין קנס

 ביוטכנולוגיה)במגמות  מתכלים
 (בלבד מים וטכנולוגית

 יגבה לביוטכנולוגיה במגמה 200
ג -א שנים עבור הסכום

 ב שנה עבור מים ובטכנולוגיות
 .בלבד

  60 דיפלומהשחזור /דיפלומה של עותק
 

 :גמר פרויקט הנחיית דמי

יחויב בתשלום נוסף )מעבר לשכר הלימוד( עבור הנחיית  במסלול ללימודיוהאחרונה  בשנה תלמיד
 פרויקט הגמר. תשלום זה מיועד למנחה.

"ט, יקבלו מהבהגנת פרויקט גמר, בהתאם למועדים שנקבעו ע"י  בהצלחהשיעמדו  סטודנטים
: ראשון מועד"ט דרך מדור שכ"ל החזר חלקי מדמי הנחיית הפרויקט ששולמו כדלקמן: ממה

 .₪ 1120 –: הנדסאים שני מועד₪ 1400 –הנדסאים 

 :לבחינות עזר וחומר ערעורים, בחינות דמי
 ₪ 1200ממלכתית גמרבחינת  עבור תשלום .א

 ₪ 300בגין רישום מאוחר לבחינת גמר ממלכתית תשלום .ב

 ₪ 20חוברת עזר לבחינה עלות .ג

 ₪ 275ממלכתית בחינה ציון על ערעורבדיקת  עבור תשלום .ד

 ₪ 375ממלכתית בחינה ציון על ערעור עבור תשלום .ה

 ₪ 475"טמהבגין ערעור על החלטת ועדת משמעת של  תשלום .ו

 ₪ 300עבור בחינת פרויקט )דמי הגנה(  תשלום .ז

 
 אלא ,ןחיבלה עיהג לאו רשםנש נטודטלס יתנוחיצ נהיבח לוםתש על יויכז ןתניי לא 1

 ינפל ותעש 48 עד חרוהמא ללכ נהיבחל ועתגה אי על בכתב נטודטהס עתודה של ריםבמק
 .לואב איםולימ ,וזפאש ,נהיבחה עדומ

 ישולם בקופות המכללה. 2

אגרת ערעור  לוםש תורעערל קהצדה יש כי סורהק מרצה ייד על ימצאיו דהימ ב רקולםיש  3
 במה"ט

 .אגרת ערעור במה"ט תשלום 4
  

https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=27&catalog=2&category=tamatcounter_2_engeners&language=he
https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=27&catalog=2&category=tamatcounter_2_engeners&language=he
https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=27&catalog=2&category=tamatcounter_2_engeners&language=he
https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=27&catalog=2&category=tamatcounter_2_engeners&language=he
https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=27&catalog=2&category=tamatcounter_2_engeners&language=he


 
 

 :לימוד שכר לתשלום אפשרויות

 
 :הבאות מהדרכים באחת הלימוד שכר את לשלם התלמיד בידי הבחירה

 
 

ים באמצעות שוברים, אשר יש לשלם בבנק ניתנים לביצועתשלומי שכר לימוד  .1
, סמוך  5שובר לתשלום ניתן להנפיק מעמדת השוברים הממוקמת בבניין .  השונים

למדור שכ"ל או בעמדה הנמצאת במרכז הטכנולוגי להנדסאים. השובר ישולם 
 בתשלום אחד בלבד ולא בתשלומים כפי שניתן באמצעים המפורטים בהמשך. 

לזכותם פיקדון יוכלו לשלם את השובר באמצעות הפיקדון  חיילים משוחררים אשר
שובר ותעודה מזהה. לאחר התשלום יש להעביר הבהצגת  בבנק הדואר בלבד!האישי 

 אסמכתא למייל של מדור שכ"ל בציון שם מלא ות"ז.

 
בהעברה בנקאית לחשבון מכללת הנגב. מי שמעוניין לשלם באמצעי זה יפנה למייל  .2

"ל המצוין בראשית התקנון ויקבל את הפרטים. לאחר ביצוע המחלקתי של מדור שכ
 העברה יש להעביר אסמכתא בציון שם מלא ות"ז של התלמיד.

 
תשלומים שווים. את התשלום ניתן  3-בניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי  .3

 , באפליקציהלבצע באתר האינטרנט במידע האישי בכניסה לדף החשבון< תשלומים
 או בקופת המכללה.

 

)מספר התשלומים בהו"ק תלוי בהיקף גובה  תשלומים שווים 7-בבאשראי בהו"ק   .4
 ההסדר ניתן לביצוע טלפונית או במשרדנו.. החוב/ תשלום ומועד התשלום(

טלפונית או בקופת המדור על פי   במסגרת קרדיט כמו כן, ניתן לבצע תשלומים
שעות הקבלה המפורסמות בחוברת זו או באתר האינטרנט של המכללה/ 

  .אפליקציה במידע האישי לסטודנט
 

ניתן לשלם את שכ"ל באמצעות המחאות. מספר התשלומים תלוי בגובה החוב/  .5
 תשלומים שווים. 6-תשלום ובמועד התשלום ובכל אופן לא יחרוג מ

 .ובמועד התשלום התשלומים יקטן בהתאם לגובה שכר הלימודמספר 
  

כמו כן, סטודנט שימסור הסדר הו"ק לאחר התשלום השני )עפ"י הטבלה לעיל( 
 די )באשראי או בהעברה בנקאית( עבור החודשים שעברו.ייחויב בתשלום מי

 
 . (באמצעות הרשאה לחיוב חשבון )על פי הטבלה מטהן לשלם תשלומי שכר לימוד תני .6

 . )לא כולל מקדמה( .תשלומי הוראות קבע מתבצעים החל מהתשלום השני בלבד 
סטודנט המעוניין לשלם בהוראת קבע מתבקש להוריד מאתר המכללה את טופס 

, להחתים את הבנק ולהחזיר את ואת תקנון הו"ק לחיוב חשבון הבנק ההורא
 למדור שכר לימוד.   הטפסים

< טפסים ואישורים חשובים )יש  < שכר לימוד רישום וקבלה <הגישה לטופס: אתר המכללה 
 .  לשים לב להוריד את הטופס של המרכז הטכנולוגי להנדסאים בלבד!(

לחודש על פי התאריכים הרשומים  14התשלומים בהוראת קבע מתבצעים בכל 
לימודיו של הסטודנט, וזאת  יוםהוראת קבע לתשלום שכר הלימוד תקפה עד ס .מטה

  לא נמסר אחרת ע"י הסטודנט עד יום פתיחת שנת הלימודים.במידה ו
  הוספה של מועד תשלום נוסף. הטבה למשלמים בהוראת קבע:

, י אחרסטודנט המעוניין להפסיק את תשלומי שכר הלימוד בהוראות קבע ולשלם באמצע• 
  לחודש המקדים את התשלום. 30 -עליו להודיע בכתב למדור שכר לימוד עד ה 

  



 
  פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות הוראת קבע:

מקדמה ₪  1200  עד   תשלום בשובר בלבד   – 31.08.2020
 לשנת הלימודים

 תשלום ראשון  

 תשלום שני     14.11.2020   

 תשלום שלישי     14.12.2020  

 תשלום רביעי     14.01.2021   

 תשלום חמישי     14.02.2021   

 תשלום שישי     14.03.2021   

 תשלום שביעי     14.04.2021   

 תשלום שמיני   14.05.2021
 

 בחודש לא יהיה  ביום עסקים הוראת הקבע תופעל ביום חול שלפניו. 14-במידה וה 
 

 אי תשלום שכר הלימוד במועד יגרור חסימה של המידע האישי לסטודנט.
 

 לימודים הפסקת על הודעה

 בכתבשנרשם לשנת הלימודים, והחליט מסיבות כלשהן להפסיק את לימודיו, יודיע על כך  תלמיד
, במקביל, על הסטודנט מוטלת החובה הלימודים להפסקת בצמוד, הטכנולוגי המרכזלמזכירות 

 לברור אם קיימים חובות כספיים במעמד הפסקת לימודיו

 

 לימודים הפסקת בגין לימוד שכר להחזר תנאים

שכ"ל ותשלומים אחרים לסטודנט שעזב את הלימודים והודיע על כך בכתב למכללה, או החזר 
 לסטודנט שלימודיו הופסקו על פי שיקול דעת המכללה, לא יחרוג מאופן ההחזר המפורט להלן:

יינתן החזר של כל התשלומים  –ממועד הרישום ללימודים ועד למועד התחלת הלימודים  .א
 ₪. 500י שבוצעו ע"י הסטודנט, בניכו

מעלות שכר  50%-יחויב התלמיד ב–יום מתחילתם  90ממועד התחלת הלימודים ועד  .ב
 הלימוד השנתית.

הסטודנט יחויב במלוא שכ"ל והתשלומים  –יום ממועד התחלת הלימודים ואילך  90לאחר  .ג
 האחרים.

 
יובהר כי , דמי רישום לבחינות גמר ממלכתיות ו/או דמי רישום להגנה על פרויקט גמר 
יוחזרו במלואם במקרה בו הופסקו הלימודים לפני ביצוע בחינות הגמר או הגנת פרויקט 

 הגמר.
 

ביצוע החזר כספי לסטודנט יתבצע פעמיים בשנה, בתום סמסטר א' ובתום סמסטר ב' , 
ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט, בהעברה בנקאית. על הסטודנט להעביר בקשה 

בתקנון זה ובו הפרטים הבאים: שם הבנק, מס'  2עמ' מסודרת למייל המחלקתי המצוין ב
 סניף, מס' חשבון, שם מלא ות"ז.

חל על חיילים משוחררים אשר יחויבו במלוא שכר הלימוד השנתי, גם אם ביטלו את  אינוזה  הסדר
 לימודיהם לפני התאריך הקובע.

כל ספק, מובהר ונקבע כי המועד הקובע לעניין מסירת הודעת הביטול הינו המועד בו  להסרת
 .הטכנולוגי המרכזהתקבלה הודעת הביטול בכתב, במזכירות 

  



 
 "לימודיים חובות משלים" הנדסאי

 
להנדסאים ששילם שכר לימוד מלא במשך שנתיים או שלוש )לפי  הטכנולוגי המרכז תלמיד

 .חובותיו את השלים טרם אך(, במגמה הלימודים מסלול אורך
 

מגובה  50%"ש ישלם ש 15-10-מ, 9-1"ש בין שעבור כל  ₪ 553ישלם סכום של  יום הנדסאי
"ש משכ"ל שעבור כל  5%משכ"ל שנתי +  50%"ש ומעלה יחויב בש 16-מ, ₪ 3547 –שכ"ל 
 שנתי.

 
מגובה שכ"ל שנתי  50%"ש ישלם ש 15-10-מ, 9-1"ש בין שעבור כל ₪  292ישלם   ערב הנדסאי

 "ש משכ"ל שנתי.שעבור כל  5%משכ"ל שנתי +  50%"ש ומעלה יחויב בש 16-מ, ₪ 2915 –
 

 "ש שנתי.ש"ש כפי שמצוין מעלה הוא עבור שעבור  החיוב
 מהסכום הנקוב מעלה. 50% יחויבשילמד סמסטר אחד בלבד  תלמיד
 :לשלם עליו בנוסף
 .הלימוד משכר 15% בגובה הנדסאים ואגרת( הצורך)לפי   ₪ 200 חיצונית בחינה

 על והגנה גמר פרויקט ביצוע לרבות הפדגוגיים חובותיו כל את ישלים לא אשר סטודנט
 על בנוסף ישלם, ט"מה י"ע שנקבע כפי הלימודים מסלול מסיום שנים 3 תוך גמר פרויקט
 וזאת להלן המפורטים הסכומים את גם מעלה המופיע כפי" משלים הנדסאי" בסעיף האמור

 חובותיו את בפועל ישלים בה לשנה ובהתאם לימודיו את החל בה השישית מהשנה החל
 ₪ 1000 יום במסלול שישית שנה :הפדגוגיות

 .₪ 1200 משולב מסלול, ₪ 1200 יום מסלול ואילך שביעית שנה 
  

 .הסטודנט כרטיס של חסימה יגרור בזמן"ל שכ תשלום אי

, ציוניםבתשלומים,  צפייההאישי לסטודנט לרבות  למידעזו תמנע מהסטודנט את הגישה  חסימה

כן תמנע ממנו היכולת לצפות בחוברת הבחינה  כמו'. וכיובמועדי מבחנים, שיבוצי כיתות, הודעות 

 ולערער במידת הצורך. 

 

 לבך לתשומת

 המכללה תהיה, להלן שיפורטו במקרים, דין פי על למכללה המוקנית אחרת זכות בכל לפגוע מבלי
 .מקצתם או כולם, מטה הרשומים לצעדים, המוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי זכאית

 וריבית הצמדה הפרשי, שבפיגור תשלום לכל יתווספו כלשהו בתשלום התלמיד יפגר אם .1
של  פירעונו חל בו מהמועד החל וזאת, 1961-"אתשכ, והצמדה ריבית פסיקת בחוק כהגדרתם

 תשלום ועד למועד תשלומו בפועל.

 זכאית המכללה תהיה, ובמועדם במלואם כלשהם תשלומים שני התלמיד ישלם לא אם .2
 מלוא את לשלם בחובתו תפגע שההפסקה מבלי לימודיו את מוקדמת הודעה וללא מיד להפסיק

 .מראש ומוערכים קבועים, מוסכמים כפיצויים הלימוד שכר

תשלום כלשהו, תעמוד מלוא יתרת שכר הלימוד  ןיום בפירעו 15-מ בלמעלהיפגר התלמיד  אם .3
 לפיגור. 16-ביום ה מיידי ןלפירעו

 תכנית ועל המכללה בפרסומי המתפרסם הלימוד שכר גובה על לשמור תשתדל המכללה 
 לרבות, הלימודים תכנית את, דעתה שיקול לפי, לשנות הזכות לה שמורה אולם, הלימודים

 .ולנסיבות להתייקרויות בהתאם הלימוד שכר גובהאו /ו הלימודים ושעות ימי, מועדי

 של תלמידים, במקרה של  מינימאלי במספר מותנים קורס כל של קיומו והמשך פתיחתו
הפסקת קורס במהלך השנה תשיב המכללה לתלמידים את החלק היחסי של שכר הלימוד 
 כפיצוי מלא, סופי וכולל לסילוק כל תביעותיו של הסטודנט כלפי המכללה עקב הפסקת הקורס.

 באתר המכללה או , בפרסומיהאו /ו במכללה המודעות לוחות על המתפרסמות הודעות
 התלמיד על. לתלמיד אישיות כהודעות כמוהןו הודעות הנשלחות למייל האישי המחלקה ו/א

 .לעיל כאמור המתפרסמות ההודעות אחר בהתמדה לעקוב



  חודשים  12סטודנט שהפסיק לימודים או ביקש בקשה לחופשה וחזר ללימודים לאחר שחלפו
 מיום הרישום הראשוני, יידרש לשלם דמי הרשמה מלאים פעם נוספת.

 הסכמתו את התלמיד מביע, בספיר להנדסאים הטכנולוגי במרכז ללימודים הרשמתו בעצם 
 שיקבעו השינויים לרבות, זו מידע בחוברת הכלולים והתנאים ההוראות לכל מסויגת הבלתי

, מתחייב והתלמיד, לעיל המפורטות לסמכויותיה בהתאם המכללה ידי על לפעם מפעם בהם
 .האמורים וההוראות התנאים כל את לקיים במכללה ללימודים הרשמתו בעצם

 

 

 כספיים חובות סיום

 מצטבר"ל שכ השלמת כולל, הכספיים חובותיו מלוא בתשלום חייב לימודיו את המסיים תלמיד
, לדיפלומה ילדיפלומה. לתשומת הלב, בדיקת תשלום מלוא שכ"ל המצטבר המינימאל מינימאלי
 במגמה לדיפלומה לזכאות בקשה הגיש שהתלמיד לאחר רק, לימוד שכר מדור ידי על מתבצעת

 .נרשם אליה
 

 

 תלמידים ינהלמ צוות

 




