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  בתיבת השרות בקבלה. המיועדים למדור שכר לימוד י דוארדבר להשאיר ניתן

 
 :ביטוח לאומי

 פי החוק בישראל, חלה חובה על סטודנט שאינו עובד לשלם דמי ביטוח לאומי באופן עצמאי.-על

 הסמוך למקוםלגבי סכום התשלום ואופן התשלום, על הסטודנט לפנות למוסד לביטוח לאומי 
 מגוריו. 

                                                           
1
המכללה, לא יהיה כרוך בתשלום. כל הנפקה חוזרת של האישור תהיה שומי יאישור ראשון שנמסר/נשלח, עפ"י ר 

המכללה המתעדכן מעת לעת. לקבלת האישור החוזר על הסטודנט להגיע אישית  ןכרוכה בעלות, בהתאם למחירו
 למכללה.

2
 חברה לתועלת הציבור.  -חל"צ  
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 דמי רישום
יוחזרו לא הנרשם למכללה חייב לשלם במעמד ההרשמה דמי רישום. דמי הרישום מועמד 

תחליט הנהלת המכללה מסיבה כלשהי שלא לפתוח את תוכנית ש הרק במקראלא לסטודנט 
 ההתמחות אליה נרשם הסטודנט.את הלימודים או 

 את דמי הרישום ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

 יאו בכרטיס אשרא המחאהבמזומן, ב; 

 בכרטיס אשראי בטלפון; 

 העברה למדור שכר לימוד.היש לשלוח בפקס את אישור  ,בהעברה בנקאית 

 . לשלושה סמסטרים רצופיםדמי הרישום יישארו בתוקף 

 דמי הרישום אינם חלק משכר הלימוד.

 הצמדה
 .שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן

 .באותה שנת לימודים אוקטובר בחודששפורסם מדד הבסיס לנרשמי סמסטר א' הינו המדד 
 .באותה שנת לימודים חודש פברוארשפורסם במדד הבסיס לנרשמי סמסטר ב' הינו המדד 

לימוד של השכר הלימוד לא יפחת ממחיר הבסיס המפורט בטבלת שכר  של ירידת מדד, מקרהב) 
 בו התחיל הסטודנט את לימודיו.שהמחזור 

 

 הסדרת תשלום שכר הלימוד 
 )תקנון זה(. לימודיםכל תשלום על חשבון שכר הלימוד, יש לעיין בתקנון ה טרם ביצוע

 פי התקנון.-כי תשלום המקדמה יהווה אישור בדבר מחויבותו של הסטודנט לנהוג על ,יודגש
 האמור יחול גם ביחס לסטודנט המבקש לשלם מראש את שכר הלימוד כולו או חלק ממנו. 

 .כולהשכר הלימוד לתוכנית  תשלומי אופןעל הסטודנט להסדיר את 
המכללה זכאית תהיה פי תקנון זה, -כי בכל עת שלא יוסדר חוב בגין שכר הלימוד על ,יובהר

להפסיק את לימודיו של הסטודנט, ויחולו על הסטודנט הכללים החלים על סטודנט שהפסיק 
  כמפורט להלן. לימודים

 תשלומיאופן יר את לימוד ולהסדה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר קבלת מכתב הקבלה לאחר
  .יתרת שכר הלימוד

 סכום המקדמה יצוין במכתב הקבלה. 
 

 באחת מהדרכים המפורטות להלן:לשלם  ניתןאת המקדמה 

 במזומן, בצ'ק ובכרטיס אשראי. במדור שכר לימוד  

 .בטלפון באמצעות כרטיס אשראי 

 .באמצעות העברה בנקאית לחשבון המכללה 

 בבנק הדואר באמצעות שובר התשלום המצורף למכתב הקבלה. 
 



 
 להלן: באחת מהדרכים המפורטותיתרת שכר הלימוד מי תשלואופן ניתן להסדיר את 

 .הוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי 

  קבע לחיוב חשבון הבנקהוראת. 

  מזכה בהנחת מזומן )פרטים   – או חלק ממנה של יתרת שכר הלימוד מראש תשלום
  .שכר לימוד( במדור

 שבהסדר ממוסדהלוואה  ידי-למימון ע. 

  גורם מממן ידי-ללימוד עהמימון שכר. 

 קרן לחיילים משוחררים.ה ידי-למימון חלקי ע 
 

 חשבון הבנק כרטיס אשראי או לחיוב לחיובתשלום באמצעות הוראת קבע 
לאורך תקופת הלימודים.  לתשלומים בפריסה  שכר הלימוד בהוראת קבע יתרת את  שלםניתן ל

 . התשלומים צמודים למדד

חודש(. ב 5כל חודש )ברירת המחדל הינה ב 10-ב או 5-ניתן לקבוע כי מועד החיוב החודשי יחול ב
תחילת  העוקב למועדקבע יישאר קבוע. התשלומים יחלו בחודש ימועד החיוב החודשי שי

 כנית.והלימודים בת
משנה לשנה עד  אוטומטיתועוברת  הוראת הקבע תקפה למשך כל תקופת לימודיו של הסטודנט

 . לסיום התואר
 

תשלום שלא כובד או לא נפרע, מכל סיבה שהיא, יחייב את הסטודנט בתשלום דמי טיפול בהתאם 
ימים מיום  שבעהלתעריף הנהוג במכללה. במקרים אלו, חייב הסטודנט לפרוע את חובו תוך 

 , בתוספת הפרשי הצמדה ודמי טיפול.יועד המ תשלום ה

 תשלום במזומן של שכר הלימוד )או חלקו( 
ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד במזומן. תשלום שכר הלימוד )או חלקו( במזומן מזכה בהנחת 

 מזומן. לפרטים לגבי גובה ההנחה, יש לפנות  למדור שכר לימוד. 

 שבהסדר עם המכללה ממוסדותמימון שכר הלימוד באמצעות הלוואה 
עד לסכום של ו ₪  20,000נעים בין  סכומי ההלוואה - שבהסדרממוסד אפשרות לקבלת הלוואה 

. סכום נוחים תשלומיםלההלוואה הינה ללא ריבית. ניתן לפרוס את ההלוואה ₪.  40,000
אין  -במכללה. בגין לקיחת הלוואה בתנאים הנ"ל  ההלוואה מועבר ישירות לחשבון הסטודנט

 הנחת מזומן. לצורך קבלת ההלוואה, יש לקבל הפניה ממדור שכר לימוד בהתאם.

 ידי גורם מממן-מימון הלימודים על
הסטודנט חייב  -ידי מוסד מממן באופן מלא או חלקי -סטודנט אשר שכר הלימוד שלו ממומן על

 .המממן אל מדור שכר הלימודלהעביר כתב התחייבות מהמוסד 
בנוסף להתחייבות מטעם המוסד המממן, על הסטודנט לחתום על הוראת קבע לחיוב חשבון 

ידי מוסד המממן, לא יחויב -הבנק. חשבונו של סטודנט, אשר שכר הלימוד שלו ימומן במלואו על
 ב שהמוסד המממן לא מימן בפועל.בתשלום, אולם תחול עליו החובה לשלם כל חו

והסטודנט מבטל את לימודיו באופן  ,מוסד מממן ידי-לבמקרה ששכר הלימוד ממומן במלואו ע
 הוראהשנוצרת יתרת שכר לימוד להחזר, יתרה זו תוחזר למוסד המממן, אלא אם התקבלה 

 אחרת בכתב מהמוסד המממן.
 על הסטודנט. ותכי האחריות והחובה לתשלום שכר הלימוד חל ,יובהר

ניתן לקבל נוסח כתב ההתחייבות מגוף מממן במדור שכר לימוד או באתר המכללה/ טפסים 
 להורדה.



 לימוד באמצעות הקרן לחיילים משוחרריםהמימון שכר 
 

 :מסמכים שלהלןלצורך ביצוע תשלום שכר הלימוד מכספי הקרן יש להצטייד ב

 ;אישור על גובה שכר הלימוד .1

 ;מטעם משרד החינוך" 1994 –חוק חיילים משוחררים התשנ"ד  פי-לטופס "אישור ע .2

 שובר לתשלום המענק. .3
 ה למדור שכר לימוד.יבאמצעות פני שלעיללקבל את השובר והאישורים  אפשר

במקרה של ביטול הרשמה לפני תחילת הלימודים, יוחזר המענק לקרן חיילים משוחררים, אלא 
 ת לסטודנט.אם התקבל אישור מהקרן להחזיר ישירו

 

 לימודים הפסקת החזר שכר לימוד בגין ביטול הרשמה או 
 

דמי הרישום לא יוחזרו לסטודנט שביטל הרשמה, לימודים , או שלימודיו הופסקו על ידי 
 המכללה.

החזרי תשלומים במקרה של מתן הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים במועדים 
 כדלקמן:

 בתכנית אליה נרשם תחילת הלימודיםלפני קלנדרים ם מיי 14 עד
, בדואר )ויקבל אישור קריאה( מועמד שנרשם ללימודים ויודיע למינהל הרישום בדואר אלקטרוני

רשום או ימסור ידנית )באחריות הסטודנט לוודא כי ההודעה התקבלה( על רצונו לבטל את 
קבל החזר מלא של שכר ם לפני תחילת הלימודים, יהיה זכאי למיי 14-לימודיו במועד הקודם ל

 רישום. ההלימוד ששילם, לרבות המקדמה, למעט דמי 

 בתכנית אליה נרשם  הקודמים לתחילת הלימודיםהקלנדרים הימים  13במהלך 
מועמד שנרשם ללימודים ויודיע על רצונו לבטל את לימודיו למינהל הרישום בדואר רשום, בדואר 

 הימים 13ט לוודא כי ההודעה התקבלה( במהלך אלקטרוני או ימסור ידנית )באחריות הסטודנ
מסכום המקדמה ששילם ויהיה זכאי לקבל החזר בגין  50%-לפני תחילת הלימודים, יחויב  בש

יתרת שכר הלימוד ששילם. אם סטודנט זה יחזור ללימודים עד שנה לאחר מכן, יתרת המקדמה 
 ת. ששילם תישמר לזכותו ותנוכה משכר הלימוד שיהיה תקף באותה ע

לימודים המלגות שניתנו בעת הרישום תקפים רק למחזור הלימוד או הלשם הבהרה, תעריף שכר 
שאליו נרשם הסטודנט לראשונה. עם חזרתו ללימודים יחולו עליו התנאים שיהיו תקפים במחזור 

 הלימודים שאליו חזר.

 בתכנית אליה נרשם (היום הראשון החל מיום פתיחת הלימודים )כולל
יודיע על כך בכתב למינהל  שיודיע על רצונו לבטל את לימודיו מכל סיבה שהיא,סטודנט 

הלימודים  בדואר אלקטרוני, בדואר רשום או במסירה ידנית )באחריות הסטודנט לוודא כי 
 ההודעה התקבלה(.

 הסטודנט במכללה. ו שלחשב יום קבלת הודעתימועד הפסקת הלימודים י
ייחשב כסטודנט לומד ויחויב בשכר לימוד  ,ודים כאמור לעילסטודנט שלא יודיע על ביטול לימ

 מלא, גם אם לא יופיע ללימודים בפועל.

לעיל, יחויב בגובה שכר הלימוד המלא של כל  אמורסטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו כ
 או אליהם היה רשום, עד וכולל הסמסטר שבו הודיע על ביטול לימודיו./הקורסים אותם למד ו



כי התעריף לחיוב הינו התעריף המלא ללימוד קורס בודד בתעריפי מחזור הלימודים שאליו  ,יודגש
 נרשם הסטודנט )בהתאם למחיר לנקודת זכות, ללא מלגות(.

או \ליון ציונים חתום וייוכל לקבל ג סטודנט שביטל לימודים או שלימודיו הופסקו ע"י המכללה,
 .כל החובות למכללהאישור על לימודיו, רק לאחר פירעון מלא של 

סטודנט שלימודיו הופסקו על ידי המכללה בשל הסיבות המוזכרות בסעיף "הפסקת לימודים 
 יחויב כדלקמן: יזומה על ידי המכללה",

 יחויב עד תום הסמסטר שבגינו הופסקו לימודיו. –מטלות אקדמיות \לא עמד בהתניות .1

   יחויב עד תום הסמסטר שבו התקבלה ההחלטה על  –לא עמד בהתחייבויות כספיות  .2
 הפסקת לימודיו.

יחויב עד תום  –ו/או לימודיו הופסקו באופן יזום על ידי המכללהעבר על כללי משמעת  .3
תאריך הפסקת  עד יחויב , אוהסמסטר שבו התקבלה ההחלטה על הפסקת לימודיו

 שביניהםשמעת / סטאטוס, לפי המוקדם הלימודים שנקע ע"י ועדת מ
 

  חידוש לימודים 
יחשב כמועמד חדש ללימודים. חידוש הלימודים יסטודנט שביטל את לימודיו ורוצה לחדשם, 

יהיה כרוך בתשלום דמי רישום. גובה שכר הלימוד עבור סטודנט שבקשתו תאושר, יהיה שכר 
לימוד ששילם ההלימוד הקבוע לתוכנית במחזור אליו הוא מבקש לחזור בניכוי תשלומי שכר 

 ם במכללה. מלימודיו הקודמיכנקודות פטור בפועל בגין הקורסים שיוכרו לו 

אותה  לתוכנית הלימוד המכללה אינה מתחייבת שבמועד חידוש הלימודים יוכל הסטודנט לחזור
  הופסקו לימודיו.למד בטרם 

 3חזרה על קורסים
כל ממשמעת או הסטודנט שיידרש לחזור על קורס כתוצאה מהיעדרות, כישלון, החלטת ועדת 

שבועית לשעה  /למחיר לנקודת זכות סיבה אחרת, יידרש לשלם על קורס נוסף בהתאם 
, צמוד שבו התחיל את לימודיו בתוכנית לימודיםהלשנת מחירון ב כפי שפורסםסמסטריאלית 

 .למדד

 קבלת פטור מקורס בשל לימודים קודמים
 ידי ועדת הסטאטוס.-קודמים ניתנת אך ורק עלהזכאות לפטור מלימודים בשל הכרה בלימודים 

לימוד עבור כל נקודת היקבל זיכוי בשכר  ,סטודנט שקיבל פטור מלימודים קודמים כאמור לעיל
כפי  לשעה שבועית סמסטריאלית, /מחיר לנקודת זכותל בהתאםזכות שבגינה קיבל פטור, 

 זיכוי יינתן לא הראשונות הנקודות שש בגין) השביעית מהנקודה החל וזאת ,מחירוןב שפורסם
 (.כספי

 מלגות
הסדרים, ניתנות  ןהמכללה או באמצעות קרנות שלמכללה יש עימ ידי-למלגות אשר יינתנו ע

לסטודנטים אשר ישלימו את לימודיהם בהצלחה. מלגות אלה יבוטלו במקרה של ביטול 
י כל הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא תחייב את הסטודנט מובהר כ הלימודים במהלך התקופה

  .בהחזרת המלגה

 שינויים
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים בשכר הלימוד, אם יידרשו  .1

 שינויים בתוכנית הלימודים.

 פתיחת תכניות וקיום קורסים כפופים להנחיות המל"ג,. .2

                                                           
3
 בפרק הדן בחזרה על קורס 



ופתיחת  ,כי למכללה עומדת הזכות שלא לפתוח ו/או לקיים תוכנית לימודים ,מודגש .3
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי נעשית קורסים בסמסטר ו/או בשנת לימודים מסוימים 

 .תתקבל החלטה מעין זו, תימסר הודעה מתאימה לסטודנטיםאם של המכללה וצרכיה. 

 רכי המכללה השוניםובהתאם לציתכנו שינויים יכי במהלך הלימודים לתואר  ,מובהר .4
 מסוימיםלרבות שינוי במיקום הקמפוס ו/או העברת קורסים  ו/או דרישות המל"ג,

 ללימודים במתחם שונה ו/או החלפת מרצים ו/או שינויים במועדי הרצאות מסוימות. 

טרם פתיחת שנת בלעיל, ביצועם אפשרי הן  4ככל שיבוצעו השינויים האמורים בסעיף  .5
/או במהלכה. בכל מקרה, ככל שיתבצעו שינויים כאמור, לא יהוו שינויים אלו הלימודים ו

הפרת הסכם ההתקשרות בין המכללה לסטודנט, והם לא ישמשו עילה לדרישה להפסקת 
והוא יחויב  ,ידי הסטודנט-לימודי הסטודנט ו/או עילה להשבת כספים ששולמו על

ולא יהיה זכאי להעלות טענה ו/או דרישה  ,בתשלום מלוא התמורה בהתאם לתקנון זה
 ו/או תביעה נגד המכללה בעניין זה. 

 


