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  תקנון שכר לימוד
 שכר לימוד ותשלומים  מינהל תלמידים 

 9802875-077  שלי דהןמדור גב' המנהלת 
 

 צוות המדור

 077-9802771 לימוד שכר רכזת מירב בן שלום

 077-9802532 אקדמיה - לימוד שכר ליבי אומיד

הנדסאים  –שכר לימוד   שיר פרי
 המרכז ללימודי חוץו

077-9802502  

 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 ה': בשעות -'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

 

  ' בין השעותה -בימים א' -בכרטיס אשראי  תשלוםל טלפוני מענה

 טלפוני לא תהיה קבלת קהל.בזמן מענה  – 11:00-9:00

 

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

mailto:sl@sapir.ac.il
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 הוראות כלליות
 הוא 2021-2022  בפ"לשנת הלימודים תש ספיר האקדמית במכללה הלימוד שכר גובה .1

במוסדות תקבלו על ידי הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד הבהתאם להחלטות ש
 להשכלה גבוהה .

 
ההחלטות תקפות הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים. כל סטודנט ישלם  .2

על ידי המכללה ,מעת לעת, את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים כפי שייקבעו 
 .ספירהאקדמית 

 
 לתואר הלימודים במסגרת נכללים אינם אשר, לקורסים התשלום ותנאי הלימוד שכר גובה .3

ידי המכללה האקדמית -, ייקבעו בנפרד עלספירבמכללה האקדמית )  B.A  ,M.A(  אקדמי
 .ספיר

 
 בשיעורים, בהמשך כמפורט נוספים בתשלומים הסטודנט חייב הלימוד שכר על נוסף .4

 .זהפורטים בתקנון המ ובתנאים
 

 ידי- על לשינוי ניתנים לחישובם המידה וקנה הנוספים התשלומים, הלימוד שכר גובה .5
 כללה , לפי שיקול דעתה, בכל עת, גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלכה.המ

 
כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד במלואם,  .6

וריבית  פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד המחירים לצרכן מדד ליישאו הצמדה 
 כל זאת כפי שייקבע על ידי  המכללה.  תשלומם בפועל .

 
או בהוראת קבע  (שק) בהמחאה הנדרשיםשילם הסטודנט תשלום כלשהו מהתשלומים   .7

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

  
ביטול או החלפה של ביצוע עסקה באשראי ו/או בהמחאות ו/או בהוראת  ליבך!!לתשומת  .8

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

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

 
המכללה לא תחזיר שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים ימנע מסיבות של שביתה,  .9

 או מכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת המכללה. , מצב חירום בטחוניהשבתה
 

ד את חוק פניות למדור שכר לימוד תעשנה ע"י הסטודנט בלבד. מדור שכר לימוד מכב .10
), ולכן מנוע מלמסור כל מידע כספי או אחר על 1981 –הגנת הפרטיות (התשמ"א 

 הסטודנט, למעט לסטודנט עצמו.
 

כל סטודנט מחויב לקרוא תקנון זה באופן מלא. אי ידיעת הכללים לא תגרע מתחולתם.  .11
 כולל גם לשון נקבה.-בלשון זכר בתקנון זהל הכתוב כ
 
 משוחררים חיילים 
 

-מוכרת כמוסד שתלמידיו זכאים ליהנות מן הפיקדון האישי על ספירהמכללה האקדמית 
 פי חוק קליטת חיילים משוחררים. 

 
 החזר שכר לימוד על- פי חוק לקליטת חיילים משוחררים

  
הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, לצורך זכאות  ספירהמכללה האקדמית 

להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לתקנות קליטת 
 .  2011 -חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה), תשע"א 
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(החוק) התקינה  1994א לחוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד 7בהתאם לסעיף 
ישראל את תקנות קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה) ממשלת 
(התקנות), לפיהן זכאים חיילים משוחררים ומי ששירתו בשירות לאומי,   2011  -תשע"א 

אילך, ועומדים בתנאים הקבועים ו  01.01.2010  אשר סיימו את שירותם החל מיום
הלימודים הראשונה במוסד להשכלה  בתקנות ,להשתתפות בשכר הלימוד עבור שנת

  ₪. 10,391גבוהה באזור סיוע, עד לסכום מרבי בסך 
(להלן : "הקרן" להכוונת חיילים משוחררים  קרןפרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי ה

 7776770-03  בטלפון מספר:
www.hachvana.mod.gov.il  :או באתר    

 
   ידי המכללה לקרן,-ללימודים אקדמיים במכללה, יועברו על פרטי המועמדים שיתקבלו    .1

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

    קביעת הזכאות להשתתפות בשכר הלימוד תעשה על ידי הקרן, ללא מעורבות כלשהי של . 2
      המכללה.

 
בשכר הלימוד לפי התקנות, ויבקש לממש סטודנט שימצא על ידי הקרן זכאי להשתתפות  . 3

יהיה עליו לשלם במישרין למכללה את מלוא שכר הלימוד לשנה א', ולקיים את כל  ,את זכאותו
 יתר התחייבויותיו כלפי המכללה בהתאם לתקנון המכללה.

 
לקרן אישור על שנת הלימודים  בסוף המכללה תעביר, הלימוד שכר תשלום קבלת .  לאחר4

התשלום והקרן תעביר לחשבון הפיקדון של הסטודנט את סכום ההשתתפות, שאושר לו ביצוע 
 לפי התקנות ,לצורך מימון ההשתתפות בשכר הלימוד לשנה א' במכללה.

 
.  החזר שכ"ל לפיקדון מותנה בחתימה על כתב התחייבות הנמצא באזור האישי של הזכאים 5

ם.באתר של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררי  
 

סטודנט שקיבל מהקרן השתתפות בשכר הלימוד, לא יהיה זכאי במקביל לקבלת מלגות  . 6
 מהמכללה בשנה הראשונה ללימודיו.

 
האמור לעיל הינו הדרכה כללית בלבד, ובכל מקרה של סתירה קובע רק האמור בחוק   .7

 ובתקנות.
 

.  סטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו וזכאי להחזר תשלום לפיקדון (על פי נוהל החזרים 8
בסעיף יא לתקנון זה), יקבל שק לפקודת פיקדון חיילים משוחררים. במידה והתלמיד לא קיבל 

חודשים מיום פנייתו הראשונה. פניות  6 –עליו לפנות אלינו לא יאוחר מ  את השק יהיה
 שיתקבלו לאחר שנה מהנפקת השק לא יטופלו ולא יתבצע החזר נוסף.

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

 משירות חובה בלבד. 
 

 חיילים משוחררים.לאחרונה אושר תיקון לחוק 

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

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

  א. שכר לימוד מלא
למדד המחירים לצרכן צמוד ₪  14,042הינו  בתשפ"שכר לימוד מלא לשנת הלימודים  100%

 .2021להלן מדד יולי  – 15.8.21 כפי שהתפרסם ביום
  

   סטודנטים לתואר ראשון:
 -הופחת בשיעור של כ בפ"לשנת הלימודים תש ספירתשלום שכר לימוד למכללה האקדמית 

לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנה"ל תשס"א, וזאת על פי החלטת הוועדה להורדה  %26
 הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

  
ההפחתה בשכר הלימוד כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנת 

 הממשלה לממן ההפחתה כתנאי לביצועה.. ההחלטה מבוססת על התחייבות 2021-2022
  

מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה,  ספירלפיכך, היה ולא תקבל המכללה האקדמית 
ישלמו סטודנטים לתואר הראשון את מלוא שכר הלימוד במועד עליו תודיע המכללה 

 .ספירהאקדמית 
 
  שכר לימוד חלקיב.  

נ"ז, ישלם שכר  18 -להיקף הנמוך מ  בפ"סטודנט שנה א' אשר נרשם בשנת הלימודים תש
 18(לפחות)  וצבירה של מינימום  נ"ז 18ם ללימוד מלא (לא מופחת). עם השלמת היקף הרישו

 .להלן השיפוי – תעריף המופחתהפרש שבין התעריף המלא ל, יזוכה הסטודנט בנ"ז
  

נ"ז רק בשנת הלימודים הבאה, יזוכה בשנת  18 -סטודנט אשר ישלים היקף הרישום ל
 .בפ"הלימודים הבאה עבור ההפחתה גם בגין שנת הלימודים תש

 
 רישום לשנת הלימודים וחישוב שכר הלימודג.  
  

על הסטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום 
 ניהול תעשייתי,שנה א'  -א', כימיה (למעט מחלקות הנדסה שנהמלא לקורסי סמסטר ב' 

. רישום זה הוא הקובע את חישוב שכר הלימוד השנתי ואת חלוקת )ושיווק טכמולוגי
 התשלומים .

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

 +סמסטר ב' בלבד .   'עבור סמסטר א
הלומדים בקבוצות מיוחדות ולימודיהם כוללים שלושה סמסטרים בשנה למעט סטודנטים 

 (סמסטר א', ב', קיץ) .
 רישום זה הוא הקובע את חישוב שכר הלימוד השנתי ואת חלוקת התשלומים.  

ממליצה לסטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם והזכאים על פי  ספירהמכללה האקדמית 
 .נ"ז) 40( רים, להירשם למערכת מלאהתקנות של הקרן לקליטת חיילים משוחר

  
הוספת קורסים בסמסטר ב', מעדכנת אוטומטית את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה 

 השנתית לתשלומים.
  

 קורס שהסטודנט נרשם אליו, ולא הודיע על ביטולו מכל סיבה שהיא במועד השינויים
באופן  לשלם עבורו יבחוהסטודנט י, , גם אם לא השתתף בו (שבועיים מפתיחת הסמסטר)

 . מלא
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האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים 
מוטלת על הסטודנט בלבד, וזאת גם אם רישום למערכת הלימודים בוצע חלקי או במלואו ע"י 

 . רכזת הסטודנטים של המחלקה
רשאי להוסיף או לבטל קורסים במערכת השעות במועדים שיפורסמו בלוחות המודעות  סטודנט

 ולקבל קורס לבטל ניתן יהיה לאהשונים מהמועדים שפורסמו  אחרים במועדיםובאינטרנט. 

בשבוע הראשון הקנס  .מאוחרת הקלדה קנס בתשלום תחויב מאוחרת הקלדה, כספי החזר

נוספים על לתקרה של  5%-בכל שבוע יעלה גובה הקנס במעלות הקורס המוקלד ו 5%יעמוד על 

 קנס. 50%

  
עד לפירעון לקורסים סטודנט החייב בשכר לימוד משנים קודמות יהא מנוע מעריכת רישום 

החוב. היה ומסיבה כלשהי ערך רישום, למרות קיום חוב קודם, רשאית המכללה להפסיק את 
 בחינות, אישורים, ציונים, וכדומה עד לסילוק החוב. לרבותלימודיו ו/או למנוע ממנו שירותים 

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

: בחינות, אישורים, ציונים וכדומה עד לסילוק לרבותימודיו ו/או למנוע ממנו שירותים את ל
 .וזאת ע"י חסימת הכניסה למידע האישי החוב

 
 לנוחיותך מצורפת טבלה המרכזת את תעריפי שכ"ל. 
 
 

  תשפ"ב הלימודים לשנת נלווים ושירותים"ל שכ תעריפי טבלת

 תעריף הלימוד שכר מרכיבי
 הערות/  התייחסות אוכלוסיית "חבש

  14,042 )100%( שני תואר לתלמידי"ל שכ

 שהתחילו' א שנה לתלמידי"ל שכ
 18שטרם השלים בהצלחה  לתלמיד 14,042 )100%( השנה לימודיהם

 "ז נק
 מופחת מלא שנתי בסיסי"ל שכ

 18לתלמידי תואר ראשון  שצברו  10,391 )100%(
 נק"ז

כלכלה  –שכ"ל בסיסי שנת השלמה 
  22,467 וחשבונאות

 הבסיסי"ל משכ 2.5% 259.77 )14.9.21(עד  מראש מלא תשלום על הנחה

  340 שמירה  אגרת

  230 (כמפורט בסעיף ט' להלן) רווחה דמי

  130 דמי חבר באגודת הסטודנטים 

 ראשון ושניחובה לתלמידי תואר  10 דמי חבר לארגון הסטודנטים הארצי

 בהצלחה זה קורס שיעבור תלמיד 2,700 "ש)ש 8( –"טרום בסיסי א'"  אנגלית* 
 "בסיסי"יעבור לרמה 

 בהצלחה זה קורס שיעבור תלמיד 2,050 "ש)ש 6( –"טרום בסיסי ב'"  אנגלית*
 "בסיסי"יעבור לרמה 

 בהצלחה זה קורס שיעבור תלמיד 2,050 "ש)ש 6"בסיסי" ( – אנגלית*
 '"א"מתקדמים יעבור לרמה 

 בהצלחה זה קורס שיעבור תלמיד 1,600 "ש)ש 4"מתקדמים א'" ( – אנגלית*
 '"ב"מתקדמים יעבור לרמה 

  1,150 (פרט למחלקה לעו"ס) למתמטיקה מבוא



7 
 

מבוא למתמטיקה (הנדסה שנה א, כימיה שנה 
  1240 א, כלכלה, ומדעי המחשב)

 
 כל אחד.₪  190יחויבו בתוספת *קורסי אנגלית בקיץ 

 

 תשלומים עבור שירותים נוספים:

 

 פירוט עלות  השירות

 עבור כל תשלום שיבוטל. 35 אשראי עסקת ביטול

 עבור כל שק. 35 'קיםצ משיכת

 .שנה כל עבור 35 קבלות העתקי הנפקת

לסטודנטים  – סילבוסים 6 לכל 35 קבלת סילבוסים לקורסים
 בוגרים

 אקדמיים מסמכיםהנפקת 
 ו/או אישורים שונים

פעילים ו/או  לסטודנטים 35
 בוגרים

 עבור כל מסמך

עבור כל שובר שכבר הונפק  35 הנפקת שובר נוסף 
 בעבר

 
 מידע אישי לסטודנט

 הסטודנט להתעדכן באופן שוטף .  חובתו של המידע לסטודנט מובא באתר המכללה. 
הודעות ומכתבים נשלחים ממדור שכר לימוד לסטודנטים באמצעות הדואר האלקטרוני 

  .וישירות לתחנת המידע האישית בלבד
 עקב אי הסדרת תשלומים למכללה.אישי המכללה רשאית לחסום את נגישות הסטודנט למידע 

  
 שינויים במערכת השיעורים  

שתקבע בתום תקופת השינויים הרשמית של הסמסטר הראשון בו לומד  תכנית הלימודים
הסטודנט תהווה את היקף הלימודים המינימלי הקובע לצורך חישוב שכר הלימוד הכולל. 
בתקופת השינויים הרשמית של הסמסטר השני בו לומד הסטודנט, ניתן לבצע שינויים 

 השני . במערכת הלימודים רק עבור הקורסים המתייחסים לסמסטר
  

 זכאות לתואר  
.  תנאי לקבלת אישור טופס טיוליםלאחר קבלת כל הציונים לתואר, על הסטודנט להגיש 

 זכאות הינו סילוק כל החובות הכספיים של הסטודנט במהלך כל שנות לימודיו במכללה.
  

 סמסטר קיץ  
הלימוד על ידי אם תחליט המכללה לקיים קורסי קיץ בחוגים ובתוכניות כלשהן, ייקבע שכר 

 );(ללא שיפויהמלא מעלות שכר הלימוד המכללה לקורסים אלה בנפרד, ובכל מקרה לא פחות 
 ₪. 351.05עלות נק"ז בתעריף המלא –

 פתיחת קורסי הקיץ מותנית במספר הנרשמים לקורס.
  

 ושניד   .שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון  
  
 בגובה יחסי להיקף לימודיו.סטודנט לתואר ראשון ישלם שכר לימוד  .1

  
נקודות  40הלומד תכנית לימודים בהיקף של לתואר ראשון שכר לימוד ישלם סטודנט  %100

 זכות בשנה.
  

 300%דהיינו, נקודות, המתחלקות על פני שלוש שנות לימוד .   120צבירה לתואר ראשון: 
 שכ"ל.
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נקודות צבירה לתואר ראשון המתחלקות על פני ארבע  160: במחלקה לאומנויות הקול והמסך
 שכ"ל. 400%דהיינו שנים.  

 שכ"ל. 350%נקודות על פני שלוש וחצי שנות לימוד. דהיינו  140בביה"ס למשפטים: 
  

נקודות זכות ומעלה ישלם שכר לימוד יחסי  20סטודנט הלומד תכנית לימודים בהיקף של 
נ"ז  25משכ"ל מלא לכל נקודת זכות). לדוגמא: סטודנט הלומד בסה"כ  2.5%להיקף לימודיו (

  2.5%*25= 62.5%הבא:  עפ"י החישוב 62.5%ישלם 
שכר  %100 -נקודות זכות בשנה ישלם למעלה מ 40 -בהתאם לכך סטודנט הלומד למעלה מ

 לימוד באותה שנה .
  

 2.5%נקודות זכות בשנה ישלם שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו( 20 -סטודנט הלומד פחות מ 
 . ופחתמשכר הלימוד המ 10ובתוספת תקורה בשיעור של %משכ"ל מלא לכל נקודת זכות) 

  
המחלקות משפטים ואומנויות שנות לימוד, למעט  3 -את לימודיו מעבר ל מאריךסטודנט ה

, אשר משך לימודיהם יםרב תחומי מחלקה ללימודיםומסלול לאנשים עובדים בהקול והמסך 
משכר  10שנות לימוד, ישלם החל משנת הלימודים הרביעית, בכל שנה תוספת בשיעור של % 4

 הלימוד המלא וזאת בנוסף לשכר הלימוד שישלם בהתאם להיקף לימודיו .  
או חידש לימודיו ומכל סיבה  מחלקהה גם אם הסטודנט עבר / החליף / שינה תקנה זו חל

 שהיא .
 
 שכ"ל המתפרסות על שנתיים על פי הפירוט  מטה: 200%. סטודנט לתואר שני ישלם 2 
 

 נק"ז . 36תואר שני בממ"צ: סה"כ 
 נק"ז. 40תואר שני עו"ס: סה"כ 

 נק"ז. 44תואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי: סה"כ 
 נק"ז. 44תואר שני בקולנוע:  סה"כ 

 נק"ז. 36תואר שני בלימודי תרבות: סה"כ 
 
בגין קורסים שנלמדו במוסדות אחרים  או שני לא ייגבו תשלומים מסטודנט לתואר ראשון 

 ה.מוכרים להשכלה גבוהה ואשר לגביהם ניתן לסטודנט פטור במכלל
  

(קורס שלמד ומבקש ללמוד פעם נוספת) מחויב  קורס חוזר: סטודנט שנרשם לקורס חוזר
 .לרבות קורסי אנגלית  ,בתשלום נוסף בגינו

  
 חריגים. ה
 

 לקורס ל"משכ 150% ישלם, פטור קבלת לצורך בלבד אנגלית קורסי הלומד חיצוני סטודנט .1
 .פנוי מקום בסיס ועל לאנגלית המחלקה בתיאום ההרשמה. נלווים תשלומים בתוספת

  
רש לשלם מע"מ על ההצמדה  תיד המכללה אם. לצרכן המחירים למדד צמוד הלימוד שכר .2

 וריבית פיגורים, יחול מס זה על הסטודנט.
 

התלמיד  ובמקרה ב לכל בחינה₪  50תגרור קנס בסך , ב או מיוחד אי הגעה לבחינה במועד  .3
הגעה לבחינה במועד ב ללא רישום מראש תגרור גם היא   .לא ביטל את הרישום לבחינה

 ₪. 50קנס בסך 
 

או  כאמור םקורסילהשלים : אם יידרש הסטודנט מבואות/קורסי השלמות/תגבור .4
שהם אינם במסגרת הלימודים האקדמיים לתואר, יידרש לשלם בנוסף עבור  ים,אחר

 ידי המכללה.-במחיר שייקבע על  ים אלוקורס
 

 12סטודנט שהפסיק לימודים או ביקש בקשה לחופשה וחזר ללימודים לאחר שחלפו   .5
 חודשים מיום הרישום הראשוני, יידרש לשלם דמי הרשמה מלאים פעם נוספת.
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של המערכת לא ניתן להנפיק אישורי גובה שכ"ל. אישורים אלו ניתן  בתקופת הקלדות .6
 באופן עצמאי במידע האישי לסטודנט. להפיק רק בתום תקופת השינויים

 
 

החזרי שכר לימוד עבור הסטודנט, מכל סיבה שהיא, לרבות קבלת מלגה, הקטנת נקודות  .7
ית, ישירות לחשבון , בהעברה בנקאכל סמסטרסיבה אחרת, יתבצע בתום  זכות ו/או כל

להיכנס למדע האישי> לשונית אפשרויות על הסטודנט  .שיימסר ע"י הסטודנט הבנק
ף אישור נוספות> בקשות וערעורים ושם למלא בקשה לקבלת יתרת זכות. לבקשה יש לצר

 .ניהול חשבון בנק עדכני וצילום ת"ז
 
 . תשלומים נוספיםו 
  

"תשלומים  חויבים בתשלום בתוכניות לימודים חלקיות, מכל הסטודנטים, כולל סטודנטים 
 נלווים", נוסף על תשלום שכר הלימוד הבסיסי.  

  :בפ"להלן פירוט התשלומים הנלווים כפי שיהיו בשנת הלימודים תש

 
 תשלומי רשות: ניתן להודיע על ויתור עבור חברות באגודת הסטודנטים ו/או שרותי רווחה 

 . 24.10.21עד למועד
סטודנטים שיחלו בסמסטר ב', יודיעו על ויתור חברות באגודה ו/או השירותים הנלווים עד 

 שבועיים מיום פתיחת הסמסטר.
 

ח(א), 21, ומתוקף סמכותה לפי סעיף 2007 –** על פי תיקון חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז 
וקובעים כי כל  18.6.18-בכנסו לתוקף נ קבעה המל"ג את כללי המועצה להשכלה גבוהה אשר

 10סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה לתואר בוגר או מוסמך או אינג'ינר, יחויב בתשלום  
לשנה לארגון הסטודנטים הארצי היציג.₪   

  
 יתבצע בתשפ" הלימודים לשנת רווחה שירותי או/ו הסטודנטים באגודת חברות ויתור על דיווח

 בנושא תועבר . הודעה מסודרת עד המועד הנקוב לעיל בלבד האישידרך לשונית בקשות במידע 
 .למיילים של הסטודנטים ויש לפעול על פיה

  
, ייעוץ פסיכולוגי מסובסד , הגשת בקשות למלגות דיקן הסטודנטים דמי הרווחה כוללים:

ההידרותרפי , מנוי מסובסד למרכז מרחוק מידע למאגרי כניסה), מרחוק השאלה( ספריה שירותי
 .סדנאות מסובסדותו בקמפוס

 
מוותר על קבלת כל השירותים  על תשלום דמי הרווחה, יובהר כי סטודנט שהחליט לוותר

 כנגד תשלום עבורם.הוולונטריים שהמכללה מספקת 
 
 ז. תשלומי חובה אחרים 
 
בסיורים לימודיים  -),ב לדו"ח מלץ2סעיף ח '( הלימודים סיורים לימודיים כחלק מתכנית 

המתקיימים במסגרת קורסי חובה יגבה תשלום רק עבור ארוחות במחירי עלות. בקורסי רשות 
במחירי עלות .התשלומים האמורים  -יגבה תשלום רק עבור לינה, הוצאות נסיעה וארוחות 

 יובאו לידיעת הסטודנטים מראש בטרם ההרשמה לקורסים .

 השירות עלות
230 ₪  רשות   -דמי רווחה * (בגין שירותים שאינם במסגרת שכר הלימוד)  

    ₪  רשות    -דמי חבר באגודת הסטודנטים *   130

10 ₪  חובה -דמי חברות בארגון הסטודנטים הארצי היציג **  
340 ₪  חובה  -דמי אבטחה   
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 נ"ז) 40=  100הלימוד (לתוכנית מלאה %. מועדי ואופני תשלום שכר ח
 

תשלומים שווים. את התשלום ניתן  3-ב אשראי בכרטיס הלימוד שכר את לשלם ניתן .1
באתר האינטרנט במידע , 2868770-073) בטלפון 24/7במענה המבין דיבור ( לבצע 

 האישי בכניסה לדף החשבון> תשלומים, באפליקציה, או בקופת המכללה.
 

סטודנט שברשותו יתרה בפיקדון הצבאי יוכל לממש אותה לצורך תשלום  – צבאיפיקדון  .2
שכר הלימוד ע"י הגשת בקשה באזור האישי שלו באתר של הקרן והיחידה להכוונת חיילים 

סטודנט לצרף את השובר שישלח אליו למייל ולמלא את פרטיו המשוחררים. לבקשה יידרש 
 על גבי השובר.  האישיים כמו גם פרטים נוספים הנמצאים

במידה והסכום הנמצא בפיקדון שונה מהסכום שהופק בשובר על הסטודנט לפנות אלינו 
 לקבלת שובר בהתאם על מנת שהקרן לא תדחה את בקשתו לתשלום.

 ימי עסקים. 5התשלום ייקלט בכרטיס שכר הלימוד של התלמיד עד 

 פרטים נוספים ניתן למצוא באתר של הקרן.

 
תשלומים שווים (מספר התשלומים בהו"ק תלוי בגובה החוב/  7-באשראי ב בהו"ק  .3

 ההסדר ניתן לביצוע טלפונית או במשרדנו.תשלום ומועד התשלום). 
טלפונית או בקופת המדור על פי שעות   במסגרת קרדיטכמו כן, ניתן לבצע תשלומים 

ציה במידע הקבלה המפורסמות בחוברת זו או באתר האינטרנט של המכללה/ אפליק
  .האישי לסטודנט

 
 . באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (על פי הטבלה מטה)ניתן לשלם תשלומי שכר לימוד  .4

. (לא כולל מקדמה לסמסטר תשלומי הוראות קבע מתבצעים החל מהתשלום השני בלבד 
 א', ב' או קיץ)

 ההוראסטודנט המעוניין לשלם בהוראת קבע מתבקש להוריד מאתר המכללה את טופס 
למדור  הטפסים, להחתים את הבנק ולהחזיר את ואת תקנון הו"ק לחיוב חשבון הבנק

 שכר לימוד.  
רישום וקבלה>מדור שכר לימוד>טפסים ואישורים >הגישה לטופס: אתר המכללה 

  חשובים.
בטבלת לחודש על פי התאריכים הרשומים  14התשלומים בהוראת קבע מתבצעים בכל 

 פריסת התשלומים בהמשך.
  

לימודיו של הסטודנט, וזאת במידה ולא  יוםהוראת קבע לתשלום שכר הלימוד תקפה עד ס
 נמסר אחרת ע"י הסטודנט עד יום פתיחת שנת הלימודים.

  
 הוספה של מועד תשלום נוסף. הטבה למשלמים בהוראת קבע:

  
, עליו י אחרהמעוניין להפסיק את תשלומי שכר הלימוד בהוראות קבע ולשלם באמצעסטודנט • 

 לחודש המקדים את התשלום. 30 -להודיע בכתב למדור שכר לימוד עד ה 
  

:פריסת תשלומי שכר לימוד באמצעות הוראת קבע   
 תשלום  מועד התשלום

מקדמה ₪  2500  תשלום בשובר בלבד   – 01.08.2021
 לסמסטר א'

 ראשון  

 שני    14.11.2021   

 שלישי    14.12.2021  

 רביעי    14.01.2022   

 חמישי    14.02.2022   

 שישי    14.03.2022   
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 תשלום  מועד התשלום

 שביעי    14.04.2022   

 שמיני  14.05.2022

 
 בחודש לא יהיה  יום עסקים הוראת הקבע תופעל ביום חול שלפניו. 14-במידה וה •
כמו כן, סטודנט שימסור הסדר הו"ק לאחר התשלום השני (עפ"י הטבלה לעיל)  •

יחויב בתשלום מידי (באשראי או בהעברה בנקאית) עבור החודשים שעברו. 
העברה בנקאית לחשבון המכללה האקדמית. את האסמכתא בציון שם מלא ות"ז 

 בון הבנקיש להעביר במסודר למייל המחלקתי כפי שפורסם בחוברת זו. פרטי חש
 ימסרו למעוניינים באמצעי זה.

 
 שקים, תלוי בהיקף החוב ומועד הסדרתו. 6ניתן לשלם בחלוקה של עד  –שקים  .5

 
העברה בנקאית לחשבון המכללה האקדמית. את האסמכתא בציון שם מלא ות"ז יש  .6

ימסרו  להעביר במסודר למייל המחלקתי כפי שפורסם בחוברת זו. פרטי חשבון הבנק
 ם באמצעי זה.למעונייני

 
 

 תשלום מראש:   
, יהיה בלבד 114.9.202עד   נ"ז) 40=  %100(  סטודנט שישלם מראש את מלוא שכר לימוד

משכר הלימוד המלא. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים   2.5זכאי להנחה בשיעור של %
 נקודות זכות.)   40( %100-נמוך מיהיה 

 ממומן.כמו כן תבוטל ההנחה לסטודנט 
  

 
 תשלום שכר לימוד-הפסקת לימודים/.  ביטול הרשמה ט
  

 1.10.20210  בפ"תשחשון ב ז : יום ראשון,בפ"פתיחת שנת הלימודים תש
  

המחליט  ממשיךו/או סטודנט  המחליט לבטל הרשמתו מועמד ללימודים במכללה א  .
הרשמה וקבלת תלמידים , יודיע על כך בכתב בלבד למדור מכללהת לימודיו בא להפסיק

 ויוודא קבלת הודעתו. ולמדור שכר לימוד
  

 שכר לימוד.הרשמה ויש לוודא אישור קבלת ההודעה במדור 
  

. היום שבו תתקבל הודעת המועמד או הסטודנט במדור שכר לימוד ייחשב כיום הפסקת 1א.
ה ולא פה אינה קביל-לימודיו או ביטול הרשמתו. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל 

 תחשב כהודעה לגבי הפסקת לימודים.
  

הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי לימודיו/מבטל את מפסיק/. סטודנט ו/או מועמד ה2א.
ההרשמה אשר שילם למכללה ויישא בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם 

 לקביעת המכללה כמפורט להלן:
 

 הופסקו לימודיו אשר סטודנט או ,לימודיו את התחיל שטרם מועמד או סטודנט 
ב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים יחוי, משמעתיות או אקדמיות מסיבות

 עד ליום הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המצוינים מטה.
 
   סטודנט אשר קיבל מלגה מהמכללה, ובמידה שהפסיק את לימודיו או לימודיו

 גה.הופסקו מטעם המכללה מכל סיבה שהיא, תבוטל המל
 
   וביטל  08.10.21ביטול הרשמתו עד הפסקת לימודיו/מועמד שיודיע על סטודנט או

יהיה זכאי להחזר מלוא התשלום  את הקורסים אליהם נרשם (במידה ונרשם)
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(להלן המקדמה) ובתנאי ששילם את  הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד
 .התשלום הראשון במלואו

 
   ועד ה 09.10.21 -ביטול הרשמתו מהפסקת לימודיו/מועמד שיודיע על סטודנט או-

יהיה זכאי להחזר וביטל את הקורסים אליהם נרשם (במידה ונרשם) , 23.10.21
 .להלן המקדמה)( מחצית התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד

 
  24.10.21 -ביטול הרשמתו החל מהפסקת לימודיו/מועמד שיודיע על  סטודנט או 

ובמידה ונרשם  יחויב במלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד
, גם אם בפועל לא השתתף לקורסים יחויב במלוא העלות עבור סמסטר א' בלבד

 בשיעורים.
 
   תקופת השינויים של סמסטר ב' (שבועיים בתום סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים

 , כולל המקדמה, יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי שנקבע לולאחר פתיחת הסמסטר)
 בתוספת כל התשלומים הנלווים.ו
 
  סטודנט שהודיע על הפסקת לימודים ונותרה בכרטיסו יתרת חוב להסדרה, יוכל

אמור ממקרה חריג להגיש בקשה לוועדת חריגים במידה וסיבת הנשירה נובעת כ
 כהגדרתו בתקנון הוועדה.

 
  לימודים כהפסקת כמוה לימודים הקפאתדינה של. 

 
 מועמדים וסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' (סמסטר אביב)  י. 

 
הוראות שכר לימוד המפורטות לעיל תקפות גם לגבי מועמדים וסטודנטים המתחילים  

 .'לימודיהם בסמסטר ב
 ₪. 1500מגובה שכ"ל שנתי ועומדת על סך של  15%-עלות המקדמה לסמסטר ב' מהווה כ

  
תקופת הלימודים של הסטודנט הלומד ממועד אביב הנו:  ,שנתיהלימוד הלצורך חישוב שכר 

 סמסטר ב'+ סמסטר קיץ בלבד.
  

 דיווח למוסד לביטוח לאומי יא.
  

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

שנמסרו למדור הרשמה וקבלת תלמידים וזאת על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות 
מס מקביל, ודמי ביטוח בריאות, במועד  אל הסטודנט דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי,

  החוקי ולהכיל לגביו את התעריף המוזל שנקבע לסטודנטים.
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