פרק ט :שכר לימוד
הגדרת שכר לימוד:
שכר לימוד בגין לימודי התוכנית ,ו/או שכר לימוד בגין קורסי השלמה ו/או הקורסים החוץ אקדמיים
שהסטודנט נדרש לעבור.

השירותים שניתן לקבל במדור שכר לימוד:


ביצוע תשלומים ובירור תנועות כספיות;



קבלת דף חשבון אישי;



עדכון פרטי התשלום;



קבלת אישורים על תשלומים שבוצעו ואישור על גובה שכר הלימוד;



קבלת הפניה לקבל הלוואה מבנקים שבהסדר;



קבלת שובר לניצול כספי מענק חיילים משוחררים.
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שעות קבלה ומענה טלפוני:
ימים ראשון עד חמישי :בין השעות 8:00-18:00
טלפון , 03-6719966 :פקס03-6719959 :
דואר אלקטרוני( tashlum@iac.ac.il -בכפוף לקבלת אישור קריאה).

מען לקבלת הודעות והשארת דברי דואר:
המכללה האקדמית לישראל ברמת גן ,בע"מ חל"צ ,2מדור שכר לימוד רחוב פנחס רוטנברג  87רמת-גן
.52275
ניתן להשאיר דברי דואר המיועדים למדור שכר לימוד בתיבת השרות בקבלה.

ביטוח לאומי:
על-פי החוק בישראל ,חלה חובה על סטודנט שאינו עובד לשלם דמי ביטוח לאומי באופן עצמאי.
לגבי סכום התשלום ואופן התשלום ,על הסטודנט לפנות למוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו.

דמי רישום
מועמד הנרשם למכללה חייב לשלם במעמד ההרשמה דמי רישום .דמי הרישום לא יוחזרו לסטודנט
אלא רק במקרה שתחליט הנהלת המכללה מסיבה כלשהי שלא לפתוח את תוכנית הלימודים או את
ההתמחות אליה נרשם הסטודנט.
1

אישור ראשון שנמסר/נשלח ,עפ"י רישומי המכללה ,לא יהיה כרוך בתשלום .כל הנפקה חוזרת של האישור תהיה כרוכה
בעלות ,בהתאם למחירון המכללה המתעדכן מעת לעת .לקבלת האישור החוזר על הסטודנט להגיע אישית למכללה.
2
חל"צ  -חברה לתועלת הציבור.

את דמי הרישום ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:


במזומן ,בהמחאה או בכרטיס אשראי;



בכרטיס אשראי בטלפון;



בהעברה בנקאית ,יש לשלוח בפקס את אישור ההעברה למדור שכר לימוד.

דמי הרישום יישארו בתוקף לשלושה סמסטרים רצופים.
דמי הרישום אינם חלק משכר הלימוד.

הצמדה
שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן.
מדד הבסיס לנרשמי סמסטר א' הינו המדד שפורסם בחודש אוקטובר באותה שנת לימודים.
מדד הבסיס לנרשמי סמסטר ב' הינו המדד שפורסם בחודש פברואר באותה שנת לימודים.
(במקרה של ירידת מדד ,שכר הלימוד לא יפחת ממחיר הבסיס המפורט בטבלת שכר הלימוד של
המחזור שבו התחיל הסטודנט את לימודיו.

הסדרת תשלום שכר הלימוד
טרם ביצוע כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ,יש לעיין בתקנון הלימודים (תקנון זה).
יודגש ,כי תשלום המקדמה יהווה אישור בדבר מחויבותו של הסטודנט לנהוג על-פי התקנון .האמור
יחול גם ביחס לסטודנט המבקש לשלם מראש את שכר הלימוד כולו או חלק ממנו.
על הסטודנט להסדיר את אופן תשלומי שכר הלימוד לתוכנית כולה.
יובהר ,כי בכל עת שלא יוסדר חוב בגין שכר הלימוד על-פי תקנון זה ,תהיה המכללה זכאית להפסיק את
לימודיו של הסטודנט ,ויחולו על הסטודנט הכללים החלים על סטודנט שהפסיק לימודים כמפורט להלן.
לאחר קבלת מכתב הקבלה ,יש לשלם מקדמה על חשבון שכר הלימוד ולהסדיר את אופן תשלומי יתרת
שכר הלימוד.
סכום המקדמה יצוין במכתב הקבלה.
את המקדמה ניתן לשלם באחת מהדרכים המפורטות להלן:




במדור שכר לימוד במזומן ,בצ'ק ובכרטיס אשראי.
בטלפון באמצעות כרטיס אשראי.
באמצעות העברה בנקאית לחשבון המכללה.

ניתן להסדיר את אופן תשלומי יתרת שכר הלימוד באחת מהדרכים המפורטות להלן:







הוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי.
הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק.
תשלום מראש של יתרת שכר הלימוד או חלק ממנה – מזכה בהנחת מזומן (פרטים במדור שכר
לימוד).
מימון על-ידי הלוואה ממוסד שבהסדר.
מימון שכר הלימוד על-ידי גורם מממן.
מימון חלקי על-ידי הקרן לחיילים משוחררים.

תשלום באמצעות הוראת קבע לחיוב כרטיס אשראי או לחיוב חשבון הבנק
ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בהוראת קבע בפריסה לתשלומים לאורך תקופת הלימודים.
התשלומים צמודים למדד.
ניתן לקבוע כי מועד החיוב החודשי יחול ב 5-או ב 10-בכל חודש (ברירת המחדל הינה  5בחודש) .מועד
החיוב החודשי שייקבע יישאר קבוע .התשלומים יחלו בחודש העוקב למועד תחילת הלימודים בתוכנית.
הוראת הקבע תקפה למשך כל תקופת לימודיו של הסטודנט ועוברת אוטומטית משנה לשנה עד לסיום
התואר.
תשלום שלא כובד או לא נפרע ,מכל סיבה שהיא ,יחייב את הסטודנט בתשלום דמי טיפול בהתאם
לתעריף הנהוג במכללה .במקרים אלו ,חייב הסטודנט לפרוע את חובו תוך שבעה ימים מיום התשלום
המיועד  ,בתוספת הפרשי הצמדה ודמי טיפול.

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.

מימון שכר הלימוד באמצעות הלוואה ממוסדות שבהסדר עם המכללה
אפשרות לקבלת הלוואה ממוסד שבהסדר  -סכומי ההלוואה נעים בין  ₪ 20,000ועד לסכום של 40,000
 .₪ההלוואה הינה ללא ריבית .ניתן לפרוס את ההלוואה לתשלומים נוחים .סכום ההלוואה מועבר
ישירות לחשבון הסטודנט במכללה .בגין לקיחת הלוואה בתנאים הנ"ל  -אין הנחת מזומן .לצורך קבלת
ההלוואה ,יש לקבל הפניה ממדור שכר לימוד בהתאם.

מימון הלימודים על-ידי גורם מממן
סטודנט אשר שכר הלימוד שלו ממומן על-ידי מוסד מממן באופן מלא או חלקי  -חייב הסטודנט להעביר
כתב התחייבות מהמוסד המממן אל מדור שכר הלימוד.
בנוסף להתחייבות מטעם המוסד המממן ,על הסטודנט לחתום על הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק.
חשבונו של סטודנט ,אשר שכר הלימוד שלו ימומן במלואו על-ידי מוסד המממן ,לא יחויב בתשלום,
אולם תחול עליו החובה לשלם כל חוב שהמוסד המממן לא מימן בפועל.
במקרה ששכר הלימוד ממומן במלואו על-ידי מוסד מממן ,והסטודנט מבטל את לימודיו באופן שנוצרת
יתרת שכר לימוד להחזר ,יתרה זו תוחזר למוסד המממן ,אלא אם התקבלה הוראה אחרת בכתב
מהמוסד המממן.
יובהר ,כי האחריות והחובה לתשלום שכר הלימוד חלות על הסטודנט.
ניתן לקבל נוסח כתב ההתחייבות מגוף מממן במדור שכר לימוד או באתר המכללה /טפסים להורדה.

מימון שכר הלימוד באמצעות הקרן לחיילים משוחררים
לצורך ביצוע תשלום שכר הלימוד מכספי הקרן יש להצטייד במסמכים שלהלן:
 .1אישור על גובה שכר הלימוד;
 .2טופס "אישור על-פי חוק חיילים משוחררים התשנ"ד –  1994מטעם משרד החינוך";
 .3שובר לתשלום המענק.
אפשר לקבל את השובר והאישורים שלעיל באמצעות פנייה למדור שכר לימוד.
במקרה של ביטול הרשמה לפני תחילת הלימודים ,יוחזר המענק לקרן חיילים משוחררים ,אלא אם
התקבל אישור מהקרן להחזיר ישירות לסטודנט.

החזר שכר לימוד בגין ביטול הרשמה או הפסקת לימודים
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:

עד  14ימים קלנדרים לפני תחילת הלימודים בתכנית אליה נרשם
מועמד שנרשם ללימודים ויודיע למינהל הרישום בדואר אלקטרוני (ויקבל אישור קריאה) ,בדואר רשום
או ימסור ידנית (באחריות הסטודנט לוודא כי ההודעה התקבלה) על רצונו לבטל את לימודיו במועד
הקודם ל 14-ימים לפני תחילת הלימודים ,יהיה זכאי לקבל החזר מלא של שכר הלימוד ששילם ,לרבות
המקדמה ,למעט דמי הרישום.

במהלך  13הימים הקלנדרים הקודמים לתחילת הלימודים בתכנית אליה נרשם
מועמד שנרשם ללימודים ויודיע על רצונו לבטל את לימודיו למינהל הרישום בדואר רשום ,בדואר
אלקטרוני או ימסור ידנית (באחריות הסטודנט לוודא כי ההודעה התקבלה) במהלך  13הימים שלפני
תחילת הלימודים ,יחויב ב 50%-מסכום המקדמה ששילם ויהיה זכאי לקבל החזר בגין יתרת שכר
הלימוד ששילם .אם סטודנט זה יחזור ללימודים עד שנה לאחר מכן ,יתרת המקדמה ששילם תישמר
לזכותו ותנוכה משכר הלימוד שיהיה תקף באותה עת.
לשם הבהרה ,תעריף שכר הלימוד או המלגות שניתנו בעת הרישום תקפים רק למחזור הלימודים שאליו
נרשם הסטודנט לראשונה .עם חזרתו ללימודים יחולו עליו התנאים שיהיו תקפים במחזור הלימודים
שאליו חזר.

החל מיום פתיחת הלימודים (כולל היום הראשון) בתכנית אליה נרשם
סטודנט שיודיע על רצונו לבטל את לימודיו מכל סיבה שהיא ,יודיע על כך בכתב למינהל הלימודים
בדואר אלקטרוני ,בדואר רשום או במסירה ידנית (באחריות הסטודנט לוודא כי ההודעה התקבלה).
מועד הפסקת הלימודים ייחשב יום קבלת הודעתו של הסטודנט במכללה.
סטודנט שלא יודיע על ביטול לימודים כאמור לעיל ,ייחשב כסטודנט לומד ויחויב בשכר לימוד מלא ,גם
אם לא יופיע ללימודים בפועל.
סטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו כאמור לעיל ,יחויב בגובה שכר הלימוד המלא של כל הקורסים
אותם למד ו/או אליהם היה רשום ,עד וכולל הסמסטר שבו הודיע על ביטול לימודיו.
יודגש ,כי התעריף לחיוב הינו התעריף המלא ללימוד קורס בודד בתעריפי מחזור הלימודים שאליו נרשם
הסטודנט (בהתאם למחיר לנקודת זכות ,ללא מלגות).
סטודנט שביטל לימודים או שלימודיו הופסקו ע"י המכללה ,יוכל לקבל גיליון ציונים חתום ו\או אישור
על לימודיו ,רק לאחר פירעון מלא של כל החובות למכללה.
סטודנט שלימודיו הופסקו על ידי המכללה בשל הסיבות המוזכרות בסעיף "הפסקת לימודים יזומה על
ידי המכללה" ,יחויב כדלקמן:
 .1לא עמד בהתניות\מטלות אקדמיות – יחויב עד תום הסמסטר שבגינו הופסקו לימודיו.
 .2לא עמד בהתחייבויות כספיות – יחויב עד תום הסמסטר שבו התקבלה ההחלטה על הפסקת
לימודיו.
 .3עבר על כללי משמעת ו/או לימודיו הופסקו באופן יזום על ידי המכללה– יחויב עד תום
הסמסטר שבו התקבלה ההחלטה על הפסקת לימודיו ,או יחויב עד תאריך הפסקת הלימודים
שנקע ע"י ועדת משמעת  /סטאטוס ,לפי המוקדם שביניהם

חידוש לימודים
סטודנט שביטל את לימודיו ורוצה לחדשם ,ייחשב כמועמד חדש ללימודים .חידוש הלימודים יהיה כרוך
בתשלום דמי רישום .גובה שכר הלימוד עבור סטודנט שבקשתו תאושר ,יהיה שכר הלימוד הקבוע
לתוכנית במחזור אליו הוא מבקש לחזור בניכוי תשלומי שכר הלימוד ששילם בפועל בגין הקורסים
שיוכרו לו כנקודות פטור מלימודיו הקודמים במכללה.
המכללה אינה מתחייבת שבמועד חידוש הלימודים יוכל הסטודנט לחזור לתוכנית הלימוד אותה למד
בטרם הופסקו לימודיו.

חזרה על קורסים
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סטודנט שיידרש לחזור על קורס כתוצאה מהיעדרות ,כישלון ,החלטת ועדת המשמעת או מכל סיבה
אחרת ,יידרש לשלם על קורס נוסף בהתאם למחיר לנקודת זכות  /לשעה שבועית סמסטריאלית כפי
שפורסם במחירון לשנת הלימודים שבו התחיל את לימודיו בתוכנית ,צמוד למדד.

קבלת פטור מקורס בשל לימודים קודמים
הזכאות לפטור מלימודים בשל הכרה בלימודים קודמים ניתנת אך ורק על-ידי ועדת הסטאטוס.
סטודנט שקיבל פטור מלימודים קודמים כאמור לעיל ,יקבל זיכוי בשכר הלימוד עבור כל נקודת זכות
שבגינה קיבל פטור ,בהתאם למחיר לנקודת זכות /לשעה שבועית סמסטריאלית ,כפי שפורסם במחירון,
וזאת החל מהנקודה השביעית (בגין שש הנקודות הראשונות לא יינתן זיכוי כספי).

מלגות
מלגות אשר יינתנו על-ידי המכללה או באמצעות קרנות שלמכללה יש עימן הסדרים ,ניתנות לסטודנטים
אשר ישלימו את לימודיהם בהצלחה .מלגות אלה יבוטלו במקרה של ביטול הלימודים במהלך התקופה
מובהר כי כל הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא תחייב את הסטודנט בהחזרת המלגה.

שינויים
 .1המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים בשכר הלימוד ,אם יידרשו שינויים
בתוכנית הלימודים.
 .2פתיחת תכניות וקיום קורסים כפופים להנחיות המל"ג.,
 .3מודגש ,כי למכללה עומדת הזכות שלא לפתוח ו/או לקיים תוכנית לימודים ,ופתיחת קורסים
בסמסטר ו/או בשנת לימודים מסוימים נעשית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה
וצרכיה .אם תתקבל החלטה מעין זו ,תימסר הודעה מתאימה לסטודנטים.
 .4מובהר ,כי במהלך הלימודים לתואר ייתכנו שינויים בהתאם לצורכי המכללה השונים ו/או
דרישות המל"ג ,לרבות שינוי במיקום הקמפוס ו/או העברת קורסים מסוימים ללימודים
במתחם שונה ו/או החלפת מרצים ו/או שינויים במועדי הרצאות מסוימות.
 .5ככל שיבוצעו השינויים האמורים בסעיף  4לעיל ,ביצועם אפשרי הן בטרם פתיחת שנת
הלימודים ו/או במהלכה .בכל מקרה ,ככל שיתבצעו שינויים כאמור ,לא יהוו שינויים אלו הפרת
הסכם ההתקשרות בין המכללה לסטודנט ,והם לא ישמשו עילה לדרישה להפסקת לימודי
הסטודנט ו/או עילה להשבת כספים ששולמו על-ידי הסטודנט ,והוא יחויב בתשלום מלוא
התמורה בהתאם לתקנון זה ,ולא יהיה זכאי להעלות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד
המכללה בעניין זה.
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פרק י :הספרייה
התנהגות בשטח הספרייה











הכניסה לספרייה מותרת לאחר הזדהות הסטודנט בפני צוות הספרייה .ההזדהות תעשה
לבקשת צוות הספרייה על-ידי הפקדת תעודת סטודנט במכללה או תעודה מזהה אחרת.
בעת השהות בספרייה חובה להישמע להנחיות צוות הספרייה.
השימוש בטלפונים ניידים בספרייה אסור בהחלט.
יש לשמור על השקט בכל שטחי הספרייה .לימוד בקבוצות מותר באולם הכניסה .הלימוד
בקבוצות בחדר שקט אסור בהחלט.
הכנסת תיקים לחדר שקט אסורה בהחלט .יש להשאיר תיקים בתאים המיועדים לכך.
אין הספרייה אחראית על ציוד שיאוחסן בתאים.
תיק עזוב יטופל כחפץ חשוד.
הכנסת מזון ושתייה אסורה.
השימוש במחשבים ובאינטרנט הוא לצורכי לימוד בלבד.
עם השמעת הקריאה על סגירת הספרייה יש לעזוב את הספרייה מיד.

השאלת ספרים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

סטודנט זכאי לשאול פריט מהספרייה אך ורק עם הצגת תעודה מזהה ובכפוף לשמירה על
תקינותו.
אי-החזרת פריט או גרימת נזק לפריט יחייבו את הסטודנט בעלות רכישת הפריט ו/או בעלות
תיקון/החלפת הציוד שניזוק.
המכללה רשאית להגביל את כמות הפריטים שהסטודנט יכול לשאול ואת משך השאלתם בהתאם
לביקוש עבורם.
פריט המצוי בסטאטוס "שמור" אינו ניתן להשאלה ,אלא לעיון/לצילום בלבד.
סטודנט רשאי לשאול פריט על שמו בלבד ואינו רשאי להעביר פריט ו/או ציוד אחר לקורא אחר.
הזמנת פריט ניתן לבצע בדלפק הספרייה ,באמצעות דואר אלקטרוני או באופן עצמאי דרך תוכנת
הספרייה.
על הסטודנט להחזיר את הפריט ו/או ציוד אחר ששאל במועד הנדרש.
יש להחזיר את הפריט עד שעה  19:00בימי א'-ה' ,פריט שיוחזר לאחר מכן יחויב בקנס.
צוות הספרייה ישלח לסטודנט הודעות בנוגע להחזרת הפריט שהושאל באמצעות הדואר
האלקטרוני לפי הכתובת שמסר הסטודנט למכללה.

הארכת השאלה
 .1תוכנת הספרייה מאריכה את משך תקופת ההשאלה של הפריט עד לשלושה שבועות באופן
אוטומטי ,וזאת בתנאי שאין רשימת המתנה/הזמנה לפריט.
 .2סטודנט המעוניין בהארכה נוספת יפנה לצוות הספרייה על מנת לקבל את אישורם.
 .3באחריות הסטודנט לבדוק את הביצוע התקין של ההארכה.

קנסות
סטודנט המאחר בהחזרת הפריט בפעם הראשונה לתקופה של עד שבעה ימים לכל היותר ,יקבל

אזהרה .כל איחור מעבר לכך יחויב הסטודנט בקנס כספי כמפורט להלן:
א .קנס על פריט רגיל  -בסך  ₪ 5לכל יום איחור.
ב .קנס עבור פריט המוזמן ע"י סטודנט אחר ,שלא הוחזר במועד  -בסך  ₪ 10לכל יום איחור.
סטודנט רשאי להגיש ערעור על תשלום הקנס על גבי טופס מתאים .תשובה לערעור תועבר לסטודנט
על-ידי מנהלת הספרייה.

הספרייה למדעי החברה והניהול באוניברסיטת תל-אביב
סטודנט במכללה האקדמית לישראל רשאי להיעזר ,לצורכי עיון בלבד ,בספרות השייכת לספריית
האוניברסיטה.
כרטיסי כניסה חד-פעמיים במחיר מוזל ניתן לרכוש דרך הספרנית במכללה.
אי-ציות לכללים המפורטים בתקנון ולפניות הספרנים יגרום להפסקת מתן שירותי הספרייה ו/או
לטיפול של וועדת המשמעת של המכללה.

