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 ח"תשע לימוד שכר נוהליל הדגשים
 דמי רישום : .1

 .דמי הרישום יוחזרו למועמד במקרה של אי פתיחת הקורס בלבד 

   .דמי מעטפת רישום אינם מוחזרים בשום מקרה 

 טופס הוראת קבע :  .2

 .על כל מועמד לחתום על טופס הוראת קבע לתשלום שכר לימוד 

 .יש למלא את פרטי החשבון במלואם ע"פ  מסמך מהבנק 

  ע"ג הטופס במקום המתאים.)לא תמיד בעל החשבון הוא המועמד(  בעל החשבוןיש להחתים את 

 מכינת ריענון: .3

  500ישלם סכום של  למתמטיקה מועמד החייב במכינת ריענון . ₪ 

  ומעלה יהיה פטור מהמכינה ויוכל  70יקבל ציון בפתיחת המכינה תתקיים בחינת מיון. מועמד אשר

 דמי בחינה. ₪  100לקבל החזר הסכומים ששילם למכינה בניכוי 

  וחזרו לו הסכומים ששילם י –ה מכינהבמידה והמועמד ביטל את הרשמתו למכללה לפני פתיחת

  .לא יוחזרו הסכומים –לאחר פתיחת המכינה  הרשמהל ודמי הרשמה. ביט₪  100בניכוי למכינה 

 מקדמה :  .4

 שכ"ל. לתשלום המקדמה במדור  עם הקבלה ללימודים יש לפנות 

  במידה ולא הוסדר התשלום בקופה תוך שבועיים ,תופעל  גביה באמצעות 

 הקרוב.לחודש  20 -הוראת קבע ב

 : ח"תשע שכ"לעל פי נוהל גובה שכ"ל  .5

 

 2017 שכר לימוד ותשלומים נלווים צמודים למדד חודש יולי 

  ודמי בחינות חיצוניות.דמי אגודת סטודנטים  ,נלווים דמי חיילים משוחררים ישלמו 

  חיילים משוחררים יחתמו על הצהרה בה הם מתחייבים לשלם שכר הלימוד במידה ולא יקבלו זכאות

 חיילים משוחררים.

 

 אגודת סטודנטים .6

  250עומדים על  ורווחה האגודהלומדים במכללה מאוגדים באגודת הסטודנטים של המכללה. דמי 

למשרדי  יפנה בכרטיס סטודנט. סטודנט אשר אינו מעוניין כרטיס סטודנטוכוללים דמי רווחה ו

 האגודה תוך חודש מתחילת הלימודים.

 

 חיילים משוחררים : .7

 ים מתאריך סיום שירות החובה/שירות לאומי, זכאיחייל משוחרר אשר החל לימודיו תוך חמש שנ 

)במסלול מכינה טכנולוגית ובמסלול ושנה ב  של שנה איסוד  בשכר לימוד  100%להשתתפות של 

    (.הנדסאים

 

 מכינה לימודים משולבים לימודי יום מהות התשלום

 3,107 5,720 6,960 שכר לימוד
 466 858 1044 נלווים

 )לכל בחינה( 200 )לכל בחינה( 200 )לכל בחינה( 200 ב + מועד א בחינה חיצונית
 150 300 300 דמי סריקה

 250 250 250 אגודת סטודנטים
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  תינתן גם אם  בשנה בבשכר לימוד לסטודנטים הלומדים  100%של השתתפות 

 טחון . הוכרו ע"י משרד הבי1: בכפוף לתנאים הבאיםחלפו חמש שנים מתאריך סיום שירות חובה             
. החלו לימודיהם בשנה ב' בטרם מלאו שבע שנים 2כחיילים משוחררים כאשר למדו שנה א. 

 סעיף זה מצריך אישור הקרן מידי שנה (( מי.ומתאריך סיום שירות חובה או שירות לא

 ומותנית בהעדר ניצול קודם , נים הזכאות המלאה תינתן לסטודנטים לומדים אשר עומדים בקריטריו

אשר הפסיק לימודיו במהלך השנה , משוחרר  של הזכאות במכללה אחרת בפיקוח מה"ט. חייל 

חלקית על פי תאריך הפסקת הלימודים המופיע במערכת המחשוב )שנת לימודים  יקבל זכאות

ם ועד למועד חודשי הלימוד בפועל יהיו מתחילת אותה שנת לימודי חודשים(. 8מחושבת לפי 

. את הפרש התשלום על פי טחוןיולמשרד הב  הפסקת הלימודים של הסטודנטים כפי שדווח למה"ט

 נוהלי הפסקת הלימודים , ישלם הסטודנט בעצמו.

  להשתתפות בשכר לימוד כחיילההתחשבנות הסופית עם הסטודנט תתבצע לאחר בדיקת זכאותו 

 . במשרד הביטחון משוחרר

  במדור רישום מתעודת השחרור מצה"ליש להציג העתק. 

 .   משיכה מפיקדון:8

 המבקש לשלם שכ"ל באמצעות הפקדון ,יקבל ממדור רישום אישור קבלה ללימודים.  סטודנט 

  לבנק ואישור מוסד מוכרתשלום  שובר קבלת, לשם ללמדור שכ" פנהיהסטודנט.  

  דמי אגודת דמי הנלווים   של המבקש למשוך כספי פיקדון  יקבל שובר בגובהחייל משוחרר ,

 ודמי בחינות חיצוניות.סטודנטים 

 להציג את אישור התשלום מהבנק במדור שכ"ל. ישקדון , ילאחר משיכת הפ 

 :הפסקת לימודים.  9

 :סטודנט אשר שילם שכר לימוד ומודיע על הפסקת לימודים יקבל החזר על פי הפירוט הבא 

  ,סטודנט אשר יודיע על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו עד יום פתיחת שנת הלימודים במכללה

 ₪.  500יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י הסטודנט, בניכוי 

 סטודנט במכינה אשר יודיע על ביטול הרשמתו , או הפסקת לימודיו ממועד תחילת הלימודים ואילך- 

 וד לקורס והתשלומים הנלווים ולא יתבצע כל החזר כספי לסטודנט.יחויב במלוא שכר הלימ

  אשר יודיע על ביטול הרשמתו או הפסקת לימודיו ממועד תחילת בלימודי הנדסאים סטודנט

 -מגובה שכר הלימוד השנתי המלא ו 50%יום לאחר תחילתם , יינתן החזר של  90הלימודים ועד 

בלימודי תכנון מבנים אשר יודיע על ביטול הרשמתו או סטודנט   .השנתיים נלוויםהמתשלום  50%

 .דמי נלווים 100%-ו  שכר הלימוד של הקורס 100%הפסקת לימודיו מתחילת הלימודים ישלם 

  יום מתחילת הלימודים ואילך  90אשר יודיע על הפסקת לימודיו לאחר בלימודי הנדסאים סטודנט– 

 .נלוויםתשלומים  100% -שכר הלימוד השנתי ו 100% -יחויב ב

  סטודנט ממשיך אשר יודיע על הפסקת לימודיו מיום סיום מועד הבחינות  של השנה שהסתיימה

יינתן החזר מלא של כל התשלומים שבוצעו ע"י  –.( ועד יום פתיחת שנת הלימודים הבאה  1.8)

 ₪. 500בניכוי  הסטודנט לשנה הבאה

  שנרשמו באיחור.לוח הזמנים מחייב את כלל הסטודנטים גם את אלה 

 םסטודנט אשר לא הודיע בכתב על הפסקת לימודיו, יחשב כלומד ויחויב בשכר לימוד מלא ותשלו  

 נלווים מלאים.

  סכומים האת  ומודיע על הפסקת לימודים חייב סטודנט אשר טרם שילם שכר לימודמובהר בזאת כי
 לפי תאריך ההודעה  ויחויב לשלם את החוב. הנקובים מעלה

 

                                                      אקוע אסתר                                       

 מ"ד חשבונות סטודנטיםר                                                                                             


