תקנון שכר לימוד– ללומדים בשנה"ל תשפ"א
א  .כללי:
 .1תקנון זה מפרט את הנושאים העיקריים הקשורים בשכר הלימוד .כל אינפורמציה או מידע
נוסף אודות שכר הלימוד יחייב את המכללה אך ורק אם ניתן ע"י מחלקת החשבות ובכתב.
אין המכללה אחראית לגבי אינפורמציה בעניין שכר הלימוד (אפילו בכתב) שמקורה איננו
ממחלקת החשבות של המכללה .כמו כן על הסטודנטים לעקוב בהתמדה אחר ההודעות
המתפרסמות על לוח המודעות במחלקת החשבות אלה כמוהן כהודעה אישית לסטודנט.
 .2הנהלת המכללה תקפיד לשמור על תכנית הלימודים וגובה שכר הלימוד המתפרסמים בפרסומי
המכללה ,אולם נשמרת לה הזכות לשנות לפי שיקול דעתה  ,תכנית הקורסים  ,שמות
הקורסים  ,שמות המרצים ו/או גובה שכר הלימוד תנאי התשלום ומועדיו בהתאם לנסיבות,
ובלבד שחיוב שכר הלימוד הבסיסי לא יחרוג מהמתחייב לפי ועדת מלץ.
 .3שכר לימוד לתואר ראשון ,הגדרות:
* " 100%שכר לימוד בסיסי" ₪ 13,780
* " 100%שכר לימוד מופחת" ₪ 10,198
 .4שכר לימוד לתואר שני ,הגדרות:
* " 100%שכר לימוד בסיסי" ₪ 13,780
 .5שכ"ל בתקנון מתייחס לשכ"ל  ₪ 10,198לתואר ראשון ו ₪ 13,780 -לתואר שני אלא אם כן צוין
במפורש אחרת!
 .6דמי הרשמה לשנה"ל תשפ"א  , ₪ 464דמי רישום לא יוחזרו לסט' שלא החל לימודיו במוסד מכל
סיבה שהיא.

ב.חישוב שכר הלימוד לתואר ראשון – ותואר שני סיעוד
 .1שכר הלימוד יחושב לפי מספר שעות הלימודים שנרשם הסטודנט כפול מחיר לשעה.
מחיר שעת לימוד יקבע לפי עלות  100%שכר הלימוד במשך מספר שנות התקן בתוכנית הלימודים
חלקי שעות הלימוד הנדרשות לתוכנית הלימודים התקנית (תוכנית תקנית תואר ראשון – מסלול
מורחב או ראשי  +משני או שלושה משניים) לתואר אותו הוא לומד .סטודנט הלומד בשנה יותר
מהחלק היחסי משעות הלימוד הדרושות להשגת התואר ,ישלם שכ"ל מעבר ל 100%-באותה שנה
באופן יחסי .השעות מעבר לתוכנית התקנית יחויבו בשכר לימוד בנוסף לפי חישוב יחסי של שעה
מתוך תוכנית לימודים מלאה.
כ"כ בהתאם ,לגבי סטודנט הלומד פחות מהחלק היחסי משעות הדרושות להשגת התואר.
 .2החרגה :למרות האמור בסעיף  1ולצורך נוחות תלמידי חוג סיעוד ותלמידי החוג ב.א רב תחומי
בתוכניות מרוכזות (שנתיים וסמסטר) בלבד:
א .סטודנט הלומד בחוג "סיעוד" – יחויב  100%שכ"ל תקני בכל שנה במשך  4שנות לימודיו בגין
השעות התקניות הנדרשות לקבלת התואר.
ב .סטודנט הלומד בחוג "ב.א רב תחומי בתוכניות מרוכזות " – יחויב  100%שכ"ל שנתי בכל
שנה במשך  3שנות לימודיו בגין השעות התקניות הנדרשות לקבלת התואר.
ג .בסיום לימודיו בסוף התואר או באם יופסקו לימודיו מכל סיבה שהיא יבוצע חישוב מחדש
של חיוב שכ"ל לפי המפורט בסעיף  1לעיל.
ד .יתרת החובה/זכות הנובעת מהחישוב מחדש ,כאמור ,היא היתרה הנכונה המחייבת את
הסטודנט.
ה .סטודנט המעדיף לשלם בחישוב רגיל ,לפי ש"ש באופן שוטף יפנה למדור שכ"ל וכספים
בבקשה בכתב לחישוב וחיוב שכ"ל באופן הרגיל.

 .3סטודנט הפורס לימודיו מעל שנות לימוד תקניות לתואר יחויב בתקורה בשיעור  10%משכר
לימוד שנתי מלא (.)100%
 .4סטודנט הלומד פחות מ 50%-מתוכנית הלימודים שנתית תקנית המלאה בתחום לימודיו ,ישלם
את חלקיות לימודיו בתוספת תקורה בשיעור  10%משכר הלימוד שנתי מלא()100%
שמהווה כיסוי בגין הוצאות הקבועות הנוספות בלימודיו החלקיים.
 .5סטודנט הלומד פחות מחצי תוכנית (שעות לחיוב שכר לימוד) לא ישלם תוספת תקורה בשיעור
 10%שכר לימוד נוספים אם הוא לומד שעות המשלימות את היקף תוכניתו ל 50%-שכר לימוד
והנובעות מהקורסים הבאים  :הבעה עברית  ,אנגלית .למעט אנגלית מתקדמים ב'.
 .6תלמיד הלומד לימודים כלליים בלבד חישוב חיוב שכר הלימוד עבורו יהיה לפי  1/60לכל שעת
לימוד מתוך  300%שכר לימוד( ,שכר לימוד נורמטיבי) תעריף השעה יהיה שווה ערך לזיכוי שעה
משכר לימוד שנתי שבמסלול שילמד בו לאחר מכן .
 .7השנים התקניות של הסטודנט נמנות מהשנה הראשונה שלו לתואר  ,גם אם מחליף באמצע את
מקצוע ההתמחות וחיוב התקורה יהיה בהתאם לכך.
 .8תלמידים אשר אינם רשומים לקורסים באותו המסלול בו הם מבקשים להבחן ו/או להגיש עבודות
באותה שנה  ,יחויבו ב 10%-משכר הלימוד שנתי מלא וכן בתשלומים הנלווים עבור כל תואר
בנפרד.
 .9סטודנט הלומד במעמד שומע חופשי ,החישוב יהיה לפי  1/60לכל שעת לימוד מ"שכר לימוד
בסיסי מלא" בתוספת  30%לשעה שנתית( .סטודנטים במעמד הנ"ל לא יחול עליהם 10%
תקורה למעט אם לומדים אנגלית בלבד).
 .10חישוב שכ"ל לקורסים באנגלית:
כל הקורסים שמתחת לרמת מתקדמים  2חייבים בתשלום נוסף לשכ"ל המפורט בסעיפים לעיל:
₪ 4,134
קורס טרום בסיסי א' ( 4ש"ש)
₪ 3,101
קורס טרום בסיסי ב' ( 3ש"ש)
₪ 3,101
( 4ש"ש)
קורס בסיסי
₪ 2,067
( 2ש"ש)
קורס מתקדמים א'
קורס מתקדמים ב' בסמס' א'+ב' ( 2ש"ש) ₪ 0
₪ 2,067
קורס מתקדמים ב' בסמס קיץ

 ₪ 100 +עבור ספרי לימוד.
 ₪ 50 +עבור ספר לימוד.
 ₪ 50 +עבור ספר לימוד.
 ₪ 30 +עבור ספר לימוד.

החיוב בגין ספר לימוד לקורס האנגלית הינו חלק אינטגרלי מחיוב הקורס לכל הסטודנטים.
הספרים יחולקו בשיעור הראשון ע"י המרצה.
התעריפים צמודים למדד( .צמוד למדד המחירים לצרכן מדד בסיס יולי  2020המתפרסם ב16 -
באוגוסט )2020
 .11קורס הבעה עברית :סטודנטים מן המניין המחויבים ללמוד קורס הבעה עברית על פי
רמתם לא יחויבו בשכר לימוד באם נלמדו בשנת הלימודים (לא כולל קורסי קיץ) ,למעט,
סטודנט הנדרש לחזור על קורס זה במהלך התואר (בגין כשלון  ,נשירה או כל סיבה אחרת)
יחויב בשכר לימוד על פי תקנון זה תעריף שעה נורמטיבית.
 .12קורס אנגלית רמה מתקדמים ב' :סטודנטים מן המניין הלומדים במכללה המחויבים ללמוד
קורס מתקדמים ב' ,לא יחויבו בשכר לימוד באם למדו הקורס בשנת הלימודים (.בסמס'
א'+ב' לא כולל קורסי קיץ)
סטודנט הלומד קורס מתקדמים ב' במסגרת קורסי קיץ יחויב בשכר לימוד עפ"י תעריף קורס
מתקדמים א' ,כמצוין בסעי'  10לעי'ל.
סטודנט הנדרש לחזור על קורס זה במהלך התואר (בגין כשלון ,נשירה או כל סיבה אחרת)
יחויב בשכר לימוד עפ"י תעריף קורס מתקדמים א'.

סטודנט חיצוני שבחר ללמוד קורס זה במכללה במהלך כל השנה יחויב בשכ"ל עפ"י תעריף קורס
מתקדמים א' ,כמצוין בסעי'  10לעי'ל ,בנוסף תקורה בשיעור  10%משכר הלימוד שנתי
מלא)100%(.

ג .תעריפי שכר הלימוד ותשלומים נלווים לתואר ראשון ולתואר שני
 .1שכר לימוד שנתי מופחת  ₪ 10,198ושכר לימוד בסיסי ( ₪ 13,780צמוד למדד המחירים
לצרכן מדד בסיס יולי  )2020שכר הלימוד בשיעור  100%נקבע על – ידי המועצה להשכלה
גבוהה.
 .2דמי חברות ,חובה ,לארגון הסטודנטים הארצי היציג –  ₪ 10לשנה
הס בר בדבר גביית דמי החובה מפורסמים באתר האינטרנט של התאחדות הסטודנטים
והסטודנטיות הארצית מצ"ב לינק ובאתר האינטרנט של המכללה.
/https://www.nuis.co.ilחדשות-ועדכונים/התאחדות-הסטודנטים-כארגון-היציג-של-הסט
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תשלומים נלווים – דמי רווחה ושירותים .₪ 530
שירותי הרווחה כוללים :ביטוח ,שרות צילומים ,שרות הסעדה ,שירותי אבטחה טיפול
מלגות ומעונות ,שימוש בתחנת האינטרנט תא קולי והודעות ( , s.m.sסטודנטים הלומדים
פחות מחצי תוכנ"ל ישלמו  ₪ 375ללא קשר למס' הסמסטרים הנלמדים).
דמי טיפול בגין בקשה למבחן לשיפור ציון ,או ערעור על ציון יגבה בסך  ₪ 30לבקשה.
דמי טיפול לאישורים שניתן להפיק אותם באתר המכללה באופן עצמאי או שניתנו מעבר
לפעם אחת כגון:כרטיס נבחן ,אישור גובה שכר לימוד ,מערכת לימודים וכד' יגבה תשלום
בסך . ₪ 30
דמי טיפול לבקשה לדיון בועדת חריגים  ₪ 50לבקשה .דמי טיפול עבור ערעור
לוועדה .₪ 100
דמי חבר לאגודת הסטודנטים הינם  .₪ 150ניתן לחתום על כתב ויתור לחברות באגודה ,כתב
הוויתור יימסר ידנית עם חותמת "נתקבל" במדור גבייה ושכ"ל עד  ,30/11/20לאחר תאריך
זה לא ניתן לחתום על ויתור חברות באגודת הסטודנטים( .סטודנטים הלומדים פחות מחצי
תוכנ"ל ישלמו  50%דמי חבר).
קנסות – סוגי קנסות וגובה הקנסות יקבעו על עפ"י שיקולי הנהלת המכללה.
סיורים – תשלום על סיורים יחויב בנפרד עפ"י תקנון ועדת מלץ.
דמי טיפול לאישור חריג לכרטיס נבחן זמני יגבה . ₪ 30
כרטיס מגנטי אישי (קמפוסכרד) כולל תמונה מוטבעת יגבה  .₪ 30הכרטיס משמש לצרכי
מנוי בספריה ,הטענה לצרכי צילום מסמכים וכרטיס סטודנט.
דמי טיפול בגין חידוש לימודים הינם .₪ 232
דמי טיפול בגין בקשה למועד מיוחד .₪ 120
הגשת עבודה באיחור .₪ 44
דמי טיפול בגין בקשה לשינוי תוכנית לימודים פעם שנייה בתקופת השינויים יגבה .₪ 100
מעונות :בנושא קבלה ותשלום למעונות הסטודנטים וזכאות ,יש לפנות לדיקאן הסטודנטים.
תשלום מראש של שכר הלימוד – סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד מראש
עד  15בספטמבר של אותה שנה"ל בא הוא לומד יהיה זכאי להנחה בשיעור .2.5%
הערה :תשלום בכרטיס אשראי ,איננו זכאי להנחת תשלום מראש.
סטודנטים אזרחי חו"ל או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת
הס כמי עבודה או שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי  ,ממשלתי,
ציבורי או אחר ישלמו שכר לימוד הגבוה ב 25%-משכר לימוד הבסיסי התקף באותה שנה.

ד .הסדרי תשלומים לשכר לימוד לתואר ראשון ותואר שני
שלב א' :גובה תשלום המקדמה לשנת הלימודים תש"פ  ₪ 3,000לתואר ראשון  ₪ 4,000לתואר שני
עריכת תוכנית הלימודים מותנית בתשלום מקדמת שכ"ל והקמת הרשאה לחיוב חשבון
לתשלום יתרת שכה"ל
מקדמת שכ"ל יש לשלם בשובר בבנק הדואר או בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של
המכללה או במדור שכר הלימוד במכללה ,שאר התשלומים יבוצעו בהוראת קבע.
שלב ב' :עריכת תכנית לימודים במערך האקדמי לאחר הסדרת נושא שכ"ל בחשבות
(תשלום המקדמה ומסירת כתב התחייבות וטפסי הוראת קבע חתומים ע"י הבנק).
שלב ג' :יתרת שכר הלימוד ב 8 -תשלומים צמוד למדד בהוראת קבע ו/או כרטיס אשראי
שיגבו בחודשים עוקבים החל מ 11/11/2020 -ועד ל. 11/06/2021 -
חובה על הסטודנט לדאוג לכיסוי שכר הלימוד של החלק היחסי מידי חודש
ללא קשר לאמצעי התשלום ,לא תתקבל טענה שלא נתקבלה דרישה או פנייה בגין חוב
ממדור גבייה ושכר לימוד!
התחייבויות חלקיות ,פטור חלקי או מלגה ,אשר אינם מכסים את מלוא שכר הלימוד,
יכסו את התשלומים האחרונים ועל הסטודנט לשלם יתרת חלקם בתשלומים
הראשונים.
כל חריגה מההוראות לעי'ל מחייבת אישור בכתב של מדור שכ"ל

ה .הצמדת חובות
סטודנטים אשר לא ישלמו במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחויבו בתוך שנה"ל
בהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן .לאחר תום שנה"ל למכללה שמורה הזכות
בלעדית לדרוש מעבר למדד המחירים ריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית.

ו .כרטיס נבחן
כרטיס נבחן :סטודנט יהיה זכאי לכרטיס נבחן באם תשלומיו יהיו מסודרים וללא
החזרות.
תלמיד שלא הסדיר מראש את תשלום שכר הלימוד ,לא יהיה רשאי להיבחן.

ז .זיכוי ממינימום שכר הלימוד לתואר ראשון
א .סטודנטים שקיבלו פטור מלימודים ע"ס קורסים במוסדות אחרים להשכלה גבוהה.
מוסד להשכלה גבוהה יחשב עפ"י רשימת המוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה
גבוהה ,וכן האוניברסיטאות מחו"ל ,יקבלו פטור מלא באחוזי שכר לימוד עפ"י מקצועות
ההתמחות שלהם.
ב .פטורים מקורסים שסטודנט יקבל ע"ס לימודים במוסדות אחרים (שלא נכללו בסעיף א'
לעיל) יזוכו מתשלום מינימום שכ"ל כדלקמן :
.1
.2
.3
.4
.5

בהיקף לימודים עד  8.9שעות שנתיות לא יקבלו כל זיכוי.
בהיקף לימודים של  9-14.9שעות שנתיות יקבל התלמיד זיכוי של  25%משכר
השנתי המלא.
בהיקף לימודים של  15-20.9שעות שנתיות יקבל התלמיד זיכוי של  50%משכר
השנתי המלא.
בהיקף לימודים של  21-26.9שעות שנתיות יקבל התלמיד זיכוי של  75%משכר
השנתי המלא.
בהיקף לימודים של  27שעות שנתיות ומעלה יקבל התלמיד זיכוי של  100%משכר
השנתי המלא.

הלימוד
הלימוד
הלימוד
הלימוד

הזיכוי משכ"ל יינתן במקרים שהתלמיד שילם במשך שנות לימודיו את כל הנדרש על פי תקנות
שכר הלימוד ושכר הלימוד המצטבר לא הגיע לכדי מכסת מינימום שכר הלימוד.

ח .הודעה על הפסקת לימודים לתואר ראשון
תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן החליט להפסיק את
לימודיו ,יודיע על כך במכתב למזכירות המכללה  /למדור שכר לימוד עם חותמת "נתקבל"
למוסר.

ט .תנאים להחזרת תשלום בגין הפסקת לימודים
 .1מועמד חדש או סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו ולא ערך תוכנית לימודים יקבל את מלוא
המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד( .ללא דמי הרישום שלא יוחזרו בכל מקרה).
 .2מועמד חדש או סטודנט שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד ליום פתיחת
שנת הלימודים ( 18/10/20כולל) יקבל מחצית מגובה המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
 .3מועמד חדש או סטודנט שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודים עד חודש
( )18/11/20מתחילת שנת הלימודים יחויב במלוא התשלום הראשון (המקדמה) (בכל מקרה
לא יפחת מ  10% -שכר לימוד תיקני מלא).
 .4מועמד או סטודנט שערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו לאחר חודש מיום
תחילת הלימודים יחויב במלוא שכר הלימוד שנקבע לו אך לא פחות מהמקדמה של שכר
הלימוד בסך  ₪ 3,000לתואר ראשון  ₪ 4,000לתואר שני.
 .5הודעה על הפסקת לימודיו בכל מועד שהוא ,גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל מלגה
שבא זוכה חשבונו של הסטודנט באותה השנה.

י .לימודי תעודה  -פסיכותרפיה
 .1תעריפי שכר הלימוד ותשלומים נלווים:
שכר לימוד בגין לימודי תעודה במסלול פסיכותרפיה  ₪ 8,450לשנת לימודים.
(צמוד למדד יולי )2020
דמי רישום ללימודי פסיכותרפיה .₪ 250
דמי נלוות  ₪ 450הכוללים ביטוח בגין הכשרה מקצועית.
תעריף קורסים מרוכזים הנלמדים בין הסמסטרים שלא במסגרת הרגילה של המסלול
יקבע ע"י המכללה ויפורסם בסמוך לפתיחת הקורס.
 .2סדרי תשלומים לשכר לימוד:
גובה תשלום המקדמה לשנת הלימודים תשע"ה , ₪ 2,000
את התשלום יש לשלם בשובר במזומן בבנק הדואר או בכרטיס אשראי במדור שכר הלימוד
במכללה .המקדמה ,כאמור ,כוללת תשלומים בגין נלווים.
יתרת שכר הלימוד ב 8 -תשלומים צמוד למדד בהוראת קבע ו/או כרטיס אשראי
שיגבו בחודשים עוקבים החל מ 11/11/2020 -ועד ל.11/06/2021 -
חלה חובה מוחלטת על הסטודנט לדאוג לכיסוי שכר הלימוד של החלק היחסי מידי חודש
ללא קשר לאמצעי התשלום ,לא תתקבל טענה שלא נתקבלה דרישה או פנייה בגין חוב
ממדור גבייה ושכר לימוד!
 .3תנאים להחזרת תשלום בגין הפסקת לימודים:
הודעת ביטול עד יום הראשון לתחילת הלימודים במסלול זה יחויב בעלות המקדמה בלבד.
הודעת הפסקת לימודים עד  30יום מיום תחילת הלימודים במסלול זה יחויב ב 50% -משכר
הלימוד השנתי.
הודעת הפסקת לימודים לאחר  30יום מיום תחילת הלימודים במסלול זה יחויב במלוא שכר
הלימוד השנתי.

