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1

תשע"ט

סטודנט(ית) יקר(ה),
בתקנון זה מידע חיוני בנושאים השונים הנוגעים לשכר הלימוד בשנת הלימודים תשע"ט .התקנון נכתב
בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,ועמכן הסטודנטיות  -הסליחה .המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות
את הכללים והתקנות המתפרסמים בכל עת .כל שינוי  -אם יהיה כזה  -יפורסם באתר המכללה ,או
יימסר בהודעות אישיות.
דבר דואר שישלח אליך לפי המען המופיע בקבצי המחשב של המכללה ,ייחשב שהגיע לייעודו .נא דאג לעדכן
את מנהל הסטודנטים במקרה של שינוי כתובת ו/או פרטים אישיים.
לבירורים בנושאי שכר לימוד יש לפנות למדור שכר לימוד באמצעות "אפקה נט" או לחילופין:

דואר אלקטרוני:

tuition@afeka.ac.il
.03-7688616 ,03-7688654

מספר פקס:

.03-7688606

המען לפניות בכתב:

אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב,
מדור שכר לימוד ,רח' מבצע קדש  ,38נאות אפקה,

מספר טלפון:

בכל פניה בכתב יש לציין:

תל-אביב .6998812
שם ,מספר תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון,
דואר אלקטרוני או פקס למתן תשובה.

אנו מפנים את תשומת לב הסטודנטים לחובתם ללמוד ולהכיר את הכללים והתקנות הנוגעים לשכר הלימוד.
אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע מתחולתם ולא תהווה עילה לאי קיומם או נימוק לסטייה מהם.
שלמו את שכר הלימוד בזמן ובכך תמנעו מעצמכם ומאיתנו עוגמת נפש ואי נעימות מיותרת.
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודיך במכללה.

בכבוד רב,
מדור שכר לימוד

2

תשע"ט

הרכב שכר הלימוד
שכר הלימוד השנתי מורכב משכר לימוד יסודי ,תשלומים נלווים ואחרים .תעריפי שכר הלימוד והתשלומים
הנלווים בשנת הלימודים תשע"ט צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן וכפופים לשינויים עליהם עשויים
להחליט המוסדות המוסמכים .בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט מסכום שכר
הלימוד לאחר הצמדתו למדד יולי ( 2018מדד התשלום לא יפחת ממדד הבסיס).
התשלומים הנלווים ותשלומי האבטחה חלים במלואם על הסטודנטים בין אם למדו בסמסטר אחד או יותר
(במהלך שנת הלימודים) וללא תלות בהיקף שכר הלימוד .סטודנט שאינו רשום לקורסים בשנה מסוימת ,לא
יחויב בתשלומים נלווים.
התשלומים הנלווים כוללים את השירותים שלהלן :ביטוח תאונות אישיות ,תחנת מידע אינטרנטית ,שירותי
סריקה ופתיחת מחברות סרוקות ,ערעורים  ,ON LINEסריקת מבחן המרצה והפתרון ,אינטרנט ו,WIFI-
שרות  ,SMSטפסים מיוחדים מעבר לכתוב בחוק (גיליון ציונים ,אישור לימודים) ,מדרג ,שינויים בתוכנית
הלימודים ,תגבורים מסובסדים ,חונכויות מסובסדות ,סדנאות מסובסדות ,ייעוץ פסיכולוגי מסובסד ,ייעוץ
לבניית מערכת ,קורסי אנגלית ייעודיים ,זמן אפקה ,מרחב ללמידה בקבוצות ,מרכז לעידוד יזמות ,ייעוץ
קריירה ,טפסים באנגלית ,השתתפות בהוצאות חומרים בפרויקט גמר עד לסכום שאושר על ידי המכללה.
סטודנט שיבחר לא לשלם את התשלומים הנלווים ,לא יהיה זכאי לשרותים המפורטים לעיל וחייב להודיע
על כך בכתב (דרך אפקה נט) עד לתאריך ( 28.10.2018לסטודנט המתחיל לימודיו באביב עד לתאריך
 .)10.3.2019מעבר לתאריכים הנ"ל לא ניתן לבטל את התשלומים הנלווים.

להלן פרוט שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת הלימודים תשע"ט המבוססים על התעריפים בשנת
הלימודים תשע"ח והם צמודים במלואם למדד יולי  2018שפורסם ב: 15.8.2018 -
לתשומת לבכם – סכומים אלו יעודכנו לשנת הלימודים תשע"ט בהתאם להחלטתה הסופית של
הממשלה לגבי גובה שכר הלימוד.

במצב הפחתה במצב ללא הפחתה
₪ 13,794 ₪
10,207
שכר לימוד יסודי
₪
350 ₪
350
תשלומי אבטחה
₪
335 ₪
335
תשלומים נלווים
₪
200 ₪
200
חברות באגודת הסטודנטים
₪
10 ₪
חברות בארגון הסטודנטים הארצי 10
₪ 14,689 ₪
11,102
סה"כ

על פי החלטת הממשלה
מס'  808והוראות המועצה
להשכלה גבוהה ,סטודנט אשר
נרשם לקורסים בהיקף
לימודים מצטבר קטן מ 18-נקודות
זכות ,ישלם שכר לימוד במצב
ללא הפחתה.

ערך נקודת זכות לסטודנט (במצב הפחתה) שמכסת נקודות הזכות שלו לתואר היא  160נקודות זכות.₪ 255 :
ערך נקודת זכות לסטודנט במסלול הרגיל הלומד בקיץ הינו–  3.4%משכר הלימוד (במצב הפחתה).₪ 347 :
סטודנט רשאי שלא לשלם את דמי החברות באגודת הסטודנטים ולבטל את החברות אם יודיע על כך בכתב
לאגודת הסטודנטים עד לתאריך ( 28.10.2018לסטודנט המתחיל לימודיו באביב עד לתאריך .)10.3.2019
מעבר לתאריך ( 28.10.2018לסטודנט המתחיל לימודיו באביב  )10.3.2019לא יוחזרו התשלומים עבור
החברות באגודה .סטודנט שבוחר לבטל חברותו באגודת הסטודנטים ישיב את כל טובות ההנאה שקיבל
מהאגודה וחייב להעביר פנייה בכתב לאגודה על ויתור חברותו.
סטודנט שמשלם את דמי החברות לאגודת הסטודנטים מסכים כי הפרטים הבאים יועברו לאגודה :שם
פרטי ,שם משפחה ,מספר ת.ז ,.תוכנית לימוד ,שנת לימוד וטלפון נייד.
עלות הנפקת כרטיס סטודנט עקב אובדן.₪ 25 :

שכר הלימוד במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות
3

תשע"ט

קורסי הכנה ללימודים
תעריפי הקורסים לשנת תשע"ט (יעודכנו בדצמבר :)2018
קורס הכנה ללימודים במתמטיקה

3,500

₪

קורס הכנה ללימודים (רענון) במתמטיקה

2,250

₪

קורס הכנה ללימודים בפיזיקה

2,500

₪

דמי רישום

350

₪

סטודנט הנרשם לקורס הכנה ללימודים פעם נוספת ,ישלם על הקורס החוזר  50%מהמחיר המלא הרשום
בטבלה מעלה.
על קורסי הכנה חוזרים לא יחול סעיף ( 1הנחת רישום).
 .1הנחת רישום
רישום לשני קורסי הכנה שונים בשנת לימודים אחת מקנה הנחה בשיעור של  10%מהמחיר הכולל (במידה
וקיים גורם חיצוני המממן באופן מלא או חלקי את המכינה/ות ,המחיר הכולל שעליו ניתנת ההנחה הוא
המחיר לאחר ניכוי החלק המשולם על ידי הגורם המממן).
למען הסר ספק ,ההנחה היא בגין תשלום עבור שתי מכינות .במידה והמכינה/ות מבוטלת/ות באופן מלא או
חלקי ,ההנחה שניתנה תבוטל והחיוב הכספי יחושב על פי המחיר המלא.
 .2ביטול הרישום לקורסי ההכנה
סטודנט ששילם עבור קורס ההכנה והחליט לבטלו ,חייב להודיע על כך ,בכתב ,למכללה.
סטודנט שיודיע על אי מימוש לימודיו בקורס ההכנה עד שבועיים לפני פתיחתו ,יקבל החזר מלא בגין
התשלום ששילם עבור הקורס.
סטודנט שיודיע על אי מימוש לימודיו בקורס ההכנה עד תום השבוע הראשון של הקורס ,יחויב במחצית
ממחיר הקורס המלא .לאחר מועד זה לא ניתן לקבל כל החזר כספי.
דמי הרישום למכללה אינם מוחזרים בכל מקרה.
כאסמכתא למסירת ההודעה ישמשו רק אישור המכללה או אישור המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום.
סטודנט השולח הודעה בדואר רשום ,ב"אפקה נט" או בפקס חייב לוודא ,טלפונית ,כי הודעתו התקבלה.
 .3החזר כספי
סטודנט שלמד במכינה ויקבל ציון מעל  90בקורס ההכנה ,יקבל זיכוי בשכר לימוד לאותה שנת לימודים
בגובה התשלום ששילם לקורס ההכנה ובכפוף לאמור בסעיף 1לעיל (זיכוי זה ייחשב כמלגה לצורך חישוב סך
כל ההנחות/מלגות בפרק א ו פ ן ה ס ד ר ת ש כ ר ה ל י מ ו ד סעיף  . )8הזיכוי הינו לטובת שכר לימוד להמשך
לימודיו במכללה (סטודנט שקיבל מימון מלא או חלקי מגורם חיצוני לא יקבל החזר בגין החלק הממומן).
לזכות זו יהיה זכאי סטודנט שהשלים לימודיו באותה שנת לימודים .בכל מקרה לא יוכל הסטודנט לקבל
החזר כספי.
בדיקת ה זכאות להנחה תתבצע לכל המאוחר בתום הסמסטר השני ללימודי התואר .סטודנט יהיה זכאי
להנחה רק אם השלים את לימודיו בשנה הראשונה והיקף לימודיו היה לפחות  30נקודות זכות.
במקרה בו לסטודנט יתרת זכות בכרטסת שכר לימוד לאחר ביצוע ההנחה ,היתרה תעבור לתשלום שכר
לימוד של שנת הלימודים העוקבת.
במקרה של הפסקת לימודים בתום שנת הלימודים הראשונה ,הסטודנט יהיה זכאי להחזר כספי בניכוי
שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים כמפורט בתקנון זה ובתנאי שעמד
בכל התנאים הקודמים.
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תשע"ט

תוכנית הכנה בדרך להנדסה
תעריפי הקורסים לשנת תשע"ט :

קורס מלא (מתמטיקה ,פיזיקה ואנגלית)

6,800

₪

קורס ללא אנגלית

6,500

₪

דמי רישום

350

₪

חברות באגודת הסטודנטים

200

₪

ניתן לפרוס את התשלום עד  5תשלומים
 .1ביטול הרישום לקורסי ההכנה
סטודנט ששילם עבור קורס ההכנה והחליט לבטלו ,חייב להודיע על כך ,בכתב ,למכללה.
סטודנט שיודיע על אי מימוש לימודיו בקורס ההכנה עד שבוע לפני פתיחתו ,יקבל החזר מלא בגין התשלום
ששילם עבור הקורס.
סטודנט שיודיע על אי מימוש לימודיו בקורס ההכנה עד שבועיים לאחר פתיחתו ,יחויב במחצית ממחיר
הקורס המלא .לאחר מועד זה לא ניתן לקבל כל החזר כספי.
דמי הרישום למכללה אינם מוחזרים בכל מקרה.
כאסמכתא למסירת ההודעה ישמשו רק אישור המכללה או אישור המעיד על משלוח ההודעה בדואר
רשום .סטודנט השולח הודעה בדואר רשום  ,ב"אפקה נט" או בפקס חייב לוודא ,טלפונית ,כי הודעתו
התקבלה .
 .2קורס חוזר
מועמד שנד רש לחזור על התכנית כולה או להירשם לקורס הכנה בשל אי עמידה בתנאי מעבר יידרש
בתשלום של  50%ממחיר התכנית או קורס ההכנה ולא יהיה זכאי למלגה כמפורט מטה.
 .3מלגות
מועמד שיסיים בהצלחה את התכנית (ולא נדרש לתכנית או קורס הכנה חוזר באחד מהמקצועות)
ונרשם לשנת הלימו דים האקדמית זכאי למלגה:
 .1סטודנט במסלול בוקר שצבר בשנה הראשונה ללימודיו  30נקודות זכות בלימודים האקדמיים או
סטודנט במסלול משולב שצבר  24נקודות זכות בלימודים האקדמיים בממוצע של לפחות 75-89.99
ובתנאי שעבר בהצלחה את הקורסים הבאים :פיזיקה  ,1חדו"א  1ואלגברה לינ יארית ,יהיה זכאי ל -
 50%החזר ממחיר התכנית ששילם.
 .2סטודנט במסלול בוקר שצבר בשנה הראשונה ללימודיו  30נקודות זכות בלימודים האקדמיים או
סטודנט במסלול משולב שצבר  24נקודות זכות בלימודים האקדמיים בממוצע של  90ומעלה ובתנאי
שעבר בהצלחה את הקורסים הבאים פיזיקה  ,1חדו"א  1ואלגברה לינארית ,יהיה זכאי ל 100% -
החזר ממחיר התכנית ששילם.


כל המלגות ניתנות בשנה השנייה ללימודים לשכר הלימוד ובתנאי שהסטודנט מן המניין בשנה
שנייה ורשום ל 75%-מהמערכת המומלצת לשנה השנייה.
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תשע"ט

אופן הסדרת שכר הלימוד
הליכי הסדרת שכר הלימוד השנתי כוללים:
.1

כתב התחייבות
על כל סטודנט – גם סטודנט המשלם את כל שכר הלימוד מראש ,או שלימודיו ממומנים ,כולם או
חלקם ,ע"י מוסד כלשהו  -לחתום על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד באפקה נט.

.2

תשלום שכר הלימוד (כולל תשלומים נלווים,תוספת גרירה/תקורה וקורסי אנגלית)
את שכר הלימוד ישלם הסטודנט באחת הדרכים הבאות ,לפי בחירתו :



בתשלום אחד של שכר הלימוד היסודי שישולם בתחילת שנת הלימודים (עד ה- 14.9.2018-
מזכה בהנחה בשיעור של  - )2.5%מופיע באתר המכללה > חנות וירטואלית > תשלום שובר
שכ"ל.
בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק /הרשאה לחיוב אשראי –
הטפסים נמצאים באתר המכללה.



בתשלומים תקופתיים באמצעות כרטיס אשראי – מופיעים באתר המכללה > חנות
וירטואלית > תשלום שובר שכ"ל.



באמצעות הסדר מימון

(ראה פירוט בפרק" :אפשרויות תשלום לבחירתכם")
סטודנט שאינו יכול לשלם את שכר הלימוד באחת מהדרכים הנ"ל ,יפנה למדור שכר לימוד לביצוע
התשלום.
לסטודנט שלא יסדיר את תשלום המקדמה ,לא תאושר מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט
והיא תבוטל.
.3

ניתן להשתמש בפיקדון לחיילים משוחררים לתשלום שכר הלימוד.

הנחות  /מלגות נתוני קבלה
.1

בעלי "תעודת לוחם" או לוחמים ביחידות שדה ,שהשתחררו החל מאוקטובר  1996ויציגו תעודת
לוחם או אישור מוסמך על כך מקצין העיר ,זכאים להנחה בסך  2,000ש"ח בשנת הלימודים
הראשונה.
פרטים נוספים לגבי זכאות לתעודת לוחם ,ניתן לקבל מקצין העיר באיזור מגוריך.

.2

לסטודנטים בעלי פסיכומטרי בציון  700ומעלה ,תינתן מלגה בגובה שכר לימוד יסודי ( 40נקודות
זכות) בשנת הלימודים הראשונה והשנייה.
לסטודנטים בעלי פסיכומטרי בציון  ,670-699תינתן מלגה בגובה  100%משכר לימוד יסודי בשנת
הלימודים הראשונה.
לסטודנטים בעלי פסיכומטרי בציון  ,640-669תינתן מלגה בגובה  50%משכר לימוד יסודי בשנת
הלימודים הראשונה.
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.3

לסטודנטים בעלי ממוצע הנדסאי של  96ומעלה ,תינתן מלגה בגובה  100%משכר לימוד יסודי בשנת
הלימודים הראשונה.
לסטודנטים בעלי ממוצע הנדסאי  ,92-95.99תינתן מלגה בגובה  50%משכר לימוד יסודי בשנת
הלימודים הראשונה

.4

לסטודנטים בעלי ציון ב 5-יחידות מתמטיקה של  95ומעלה וגם ציון ב 5-יחידות אנגלית של 80
ומעלה ,תינתן מלגה בגובה  100%משכר לימוד יסודי בשנת הלימודים הראשונה.
לסטודנטים בעלי ציון ב 5-יחידות מתמטיקה של  90-94.99וגם ציון ב 5-יחידות אנגלית של 80
ומעלה ,תינתן מלגה בגובה  70%משכר לימוד יסודי בשנת הלימודים הראשונה.
לסטודנטים בעלי ציון ב 5-יחידות מתמטיקה של  85-89.99וגם ציון ב 5-יחידות אנגלית של 80
ומעלה ,תינתן מלגה בגובה  50%משכר לימוד יסודי בשנת הלימודים הראשונה.

.5

סך כל ההנחות/מלגות שיכול סטודנט לקבל לא יעלה על גובה שכר לימוד יסודי ,להוציא מלגת
סיוע ,מלגת לוחם ,מלגות חונכות ,מלגות הצטיינות ,מלגת קרובי משפחה ופרסי סקרים.

.6

בדיקת הזכאות להנחות/מלגות תתבצע לכל המאוחר בתום הסמסטר השני ללימודים .סטודנט יהיה
זכאי להנחות/מלגות רק אם השלים את לימודיו בשנה הרלוונטית (ניגש לבחינות) והיקף לימודיו
היה לפחות  30נקודות זכות בשנה זו.

.7

במקרה בו לסטודנט יתרת זכות בכרטסת שכר לימוד לאחר ביצוע ההנחה ,היתרה תעבור לתשלום
שכר לימוד של שנת הלימודים העוקבת.

לסטודנט שלא יסדיר את תשלום
המקדמה לפני רישומו לקורסים ,לא
תאושר מערכת שעות לשנת הלימודים
תשע"ט והיא תבוטל.
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אפשרויות תשלום לבחירתכם:
אפשרות מס'  :1תשלום אחד בתחילת שנת הלימודים
1.1

סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי עד ליום  ,14.9.2018יהיה זכאי להנחה בשיעור של
 2.5%ויחסוך את תשלום הפרשי ההצמדה .הוראה זו לא תחול על סטודנטים הלומדים לימודים
חלקיים (בהיקף של פחות מ 30 -נקודות זכות) ו/או סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי
גורם חיצוני ו/או סטודנט ים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת הלוואה מסובסדת על ידי
המכללה.
סטודנט המעוניין באפשרות זו ישלם את שובר תשלום מראש הנמצא באתר המכללה .ניתן לשלם
גם ישירות במדור שכר לימוד.

1.2

סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי לאחר יום  ,14.9.2018לא יהיה זכאי להנחה
האמורה לעיל ויחוייב בהפרשי הצמדה עד לתאריך בו יתבצע התשלום.

1.3

אם ישונה שכר הלימוד במהלך שנת הלימודים ,יחוייב או יזוכה סטודנט ששילם את שכר הלימוד
מראש בתשלום ההפרש.

1.4

לסטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד והיקף לימודיו יחייב תשלום שכר לימוד גבוה יותר,
תישלח הודעה על כך בהמשך.

1.5

סטודנט חדש ישלם את שכר הלימוד השנתי בניכוי הסך ששולם על ידו כמקדמה.
סטודנט ממשיך ישלם את מלוא שכר הלימוד השנתי .על מנת לערוך שינויים במערכת על הסטודנט
לשלם את המקדמה ע"ס  3,300לפני רישומו לקורסים.

1.6

סטודנט שיירשם לקורסים בהיקף שעות של פחות מ 30 -נקודות זכות ,לא יהיה זכאי להנחה
האמורה בסעיף  1.1ואם קיבל הנחה זו יקוזז סכומה מסכום ההחזר שיגיע לו בעקבות עדכון שכר
הלימוד השנתי שלו.
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אפשרות מס'  :2תשלומים תקופתיים-באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק  /הרשאה לחיוב אשראי
סטודנט הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק או
הרשאה לחיוב אשראי ,יזוכה בפריסת תשלומים רחבה ונוחה ( 9תשלומים).
מועדי חיוב חשבון הבנק  /אשראי יהיו,14.01.2019 ,14.12.2018 ,14.11.2018 14.10.2018 ,14.9.2018 :
 .14.05.2019 ,14.04.2019 ,14.03.2019 ,14.02.2019ללומדים בסמסטר קיץ תינתן פריסה של  2תשלומים
נוספים( .מועדי חיוב חשבון הבנק  /אשראי לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר אביב יהיו בכל  14לחודש
ממרץ ועד אוגוסט).
תשלום המקדמה של סטודנט שנה א' מהווה תשלום מס' .1
2.1

לתשומת לבם של המצטרפים החדשים להסדר זה :תשלום מס'  1אינו כלול בהסדר של ההרשאה
לחיוב חשבון בנק.
על מנת שההרשאה לחיוב חשבון  /הרשאה לחיוב אשראי תבוצע ,חייב הסטודנט לפנות למדור שכר
לימוד לשם הסדרת שני התשלומים הראשונים .את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר
פרעון שני התשלומים הראשונים) ,ישלם הסטודנט ב 7 -תשלומים תקופתיים המפורטים לעיל,
צמודים למדד המחירים לצרכן ,באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק  /הרשאה לחיוב אשראי.

2.2

סטודנט יעביר את טופס ההרשאה לחיוב חשבון כשהוא חתום (כמפורט בטופס) על-ידי הבנק או את
טופס ההרשאה לחיוב אשראי כשהוא חתום ,עד תאריך ה 1.9.2018 -למדור שכר לימוד .ניתן לשלוח
את הטופס לכתובת :אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,מדור שכר לימוד  -רח' מבצע
קדש  ,38נאות אפקה ,תל-אביב .6998812

2.3

הרשאה לחיוב חשבון בנק  /הרשאה לחיוב אשראי שניתנה בשנת לימודים קודמת ולא בוטלה ,תהיה
תקפה גם בשנת הלימודים הנוכחית ומזכה את הסטודנט ,אוטומטית ,בהסדרי הפריסה המועדפים
המפורטים לעיל.

2.4

סטודנט יוכל לשלם ,בכל עת ,את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה
ממועד התשלום ואילך .סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה למדור שכר לימוד באמצעות
"אפקה נט".

2.5

הרשאה לחיוב חשבון בנק או הרשאה לחיוב אשראי אינה מהווה הוראת קבע ,שכן בעל החשבון
זכאי לבטל את ההוראה בכל עת באמצעות הודעה לבנק ולהודיע על כך בכתב למדור שכר לימוד.
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תשלומים תקופתיים –באתר המכללה באמצעות כרטיס אשראי
סטודנט הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות כרטיס אשראי ,חייב לפרוע תחילה
את תשלום מס'  ,1המופיע באתר המכללה ,וזאת עד למועד הנקוב בו (.)14.9.2018
תשלום המקדמה של סטודנט שנה א' מהווה תשלום מס' .1
את יתרת שכר הלימוד (יתרה שתיוותר לאחר פרעון תשלום מס'  )1ישלם הסטודנט בחמישה תשלומים
תקופתיים שווים  ,צמודים למדד המחירים לצרכן ,שישולמו במועדים הבאים,14.12.2018 ,14.11.2018:
.15.05.2019 ,14.04.2019 ,14.02.2019
לאחר עידכון החיוב על פי נקודות זכות ,תתחלק היתרה לתשלום למספר התשלומים שנותרו.
מועדי התשלומים לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר אביב יהיו בכל  14לחודש ממרץ ועד יולי.
את התשלומים האמורים לעיל ,יבצע הסטודנט באמצעות החנות הוירטואלית הנמצאת באפקה נט.
סטודנט יוכל לשלם ,בכל עת את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את הפרשי ההצמדה ממועד
התשלום ואילך.
באחריות הסטודנט להכנס לחנות הוירטואלית באפקה נט ולבדוק האם קיימים תשלומים לחובתו שעדיין
לא שילם.
סטודנט שבחר באפשרות של תשלומים תקופתיים ו/או סטודנט החייב שכר לימוד ,יבצע את תשלומי שכר
הלימוד במועדים הנקובים בפרק  .4במקרה בו לא מופיעה לסטודנט הוראה לתשלום ,עליו לפנות ,ביוזמתו,
למדור שכר לימוד ולהסדיר את חובו למכללה .לא יהיה באי הסדרת התשלום ,מכל סיבה שהיא ,כדי לפטור
סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים במקרה של איחור בתשלום.

לסטודנט שלא יסדיר את תשלום
המקדמה לפני רישומו לקורסים ,לא
תאושר מערכת שעות לשנת הלימודים
תשע"ט והיא תבוטל.
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עיקרי תקנות ו אופן חישוב שכר הלימוד
התקנות שלהלן חלות על כל הסטודנטים ,חדשים וממשיכים ומתייחסות לכל הסמסטרים של כל שנת
לימוד.
.1

שכר לימוד יסודי ( )100%משמעו ,שכר הלימוד היסודי השנתי כפי שייקבע מדי שנת לימודים על ידי
הרשויות המוסמכות.

.2

מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר הינו  400%וסטודנט חייב בתשלום מינימום זה גם אם סיים
את לימודיו בפרק זמן קצר מארבע שנים.

.3

סטודנט שלומד לקראת תואר חייב בתשלום שכר לימוד (הכולל שכר לימוד יסודי ותשלומים נלווים
ואחרים) ,מדי שנה ,עד לסיום כל חובותיו  -ובכללן הגשת עבודות ,עמידה בבחינות ,הגשת עבודות
גמר וכיו"ב .ארכה אקדמית להגשת עבודה  /פרוייקט או לעמידה בבחינה מחייבת תשלום שכר
לימוד.

.4

מכסת נקודות זכות לתואר משמעה המכסה הנדרשת לסיום חובות ,כמוגדר בכל אחת מתוכניות
הלימודים.

.5

שכר הלימוד השנתי לסטודנט ייקבע על פי היקף לימודיו בכל שנת לימוד .היקף הלימודים מחושב
בנקודות זכות .נקודות זכות הן מספר הנקודות שבהן מזכה קורס .עבור כל נקודת זכות ישלם
הסטודנט אחוז משכר הלימוד היסודי בהתאם לתוכנית לימודיו .האחוז מחושב לכל תוכנית
לימודים בנפרד .הבסיס לחישוב הוא מכסת נקודות זכות הנדרשת לקבלת תואר באותה תוכנית
לימודים .האחוז מחושב באופן הבא:

 400%שכ"ל
אחוז שכר הלימוד לנקודת זכות = ------------------------------
מכסת נקודות זכות לתואר

לפיכך ,לשם קביעת שכר הלימוד השנתי לסטודנט יש לכפול את מספר נקודות הזכות של כלל
הקורסים שאליהם רשום הסטודנט בפועל באותה שנה באחוז שכר הלימוד לנקודת זכות.
במניין נקודות הזכות שישמש בסיס לחישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט בשנה מסוימת יובאו
בחשבון כל הקורסים שאליהם היה הסטודנט רשום באותה שנה ,ובכלל זאת קורסים עליהם חוזר
הסטודנט.
.6

סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר אביב
תקנות שכר לימוד תקפות גם לגבי סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר אביב .שינויים
(במידה ויהיו) במועדי התשלום והחיובים הנדרשים למתחילים לימודיהם בסמסטר אביב יפורסמו
במועד מאוחר יותר.
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.7

סטודנט הרשום בשנת לימודים מסויימת ללימודים בהיקף הקטן מ 20 -נקודות זכות ,ישלם שכר
לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה שנה בצירוף תוספת בשיעור  10%משכר הלימוד היסודי -
תוספת תקורה.
תוספת התקורה לא תיכלל בחישוב שכר הלימוד המצטבר לתואר.

.8

סטודנט הממשיך את לימודיו לתואר מעבר לארבע שנים ,ישלם בכל שנת לימודים נוספת שכר
לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה שנה בצירוף תוספת בשיעור  10%משכר הלימוד היסודי -
תוספת גרירה.
תוספת הגרירה לא תיכלל בחישוב שכר הלימוד המצטבר לתואר.
סטודנט שהפסיק לימודיו ,ספירת שנות הלימוד לתואר תחל מיום תחילת לימודיו ותכלול גם
סמסטרים בהם לא למד.
סטודנט שהחליף מגמת לימודים ,ספירת שנות הלימוד לתואר תחל מיום תחילת לימודיו במגמה
החדשה.

.9

לא ייגבו תשלומים בגין קורסים שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ,ואשר שימשו בסיס
לפטור מקורס/ים באפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב.

.10

תשלום עבור קורס /מבחן פטור באנגלית
סטודנט החייב בקורס אנגלית ,ישלם עבור קורס זה תשלום נפרד ,נוסף לשכר הלימוד הרגיל ,למעט
קורס ברמת מתקדמים ב' .עלות קורס ( 4שעות סמיסטריאליות) –  .₪ 1,550עלות קורס ( 6שעות
סמיסטריאליות) – .₪ 2,330

.11

.12

.13

קורס אנגלית ברמת "מתקדמים ב'" אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר
הלימוד.
סטודנט אשר חוזר על קורס זה פעם נוספת ,מכל סיבה שהיא ,יידרש לשלם עבורו.
קורס ללא נקודות זכות אליו נרשם הסטודנט בפעם הראשונה ,אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול
במסגרת תשלום שכר הלימוד.
סטודנט אשר חוזר על קורס זה פעם נוספת ,מכל סיבה שהיא ,יידרש לשלם עבורו.
עלות הקורס החוזר :כל שעה סמסטריאלית (ש"ס) שקולה לעלות של נקודת זכות אחת (נ"ז).
עדכונים והחזרים
בתחילת שנת הלימודים יחויב כל סטודנט בשכר לימוד בשיעור  100%שכר לימוד יסודי ללא תלות
במספר נקודות הזכות אליהן הוא רשום .כשבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' ,יעודכן חיוב שכר
הלימוד של כל סטודנט בהתאם להיקף לימודיו בסמסטר א' ו/או ב' באותה שנת לימודים.
לתשומת לב :חישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט נעשה על פי הקורסים אליהם רשום
הסטודנט .קורסים שהרישום אליהם לא יבוטל על ידי הסטודנט במועד המותר לכך ,ייכללו
במניין נקודות הזכות שעל פיהן יחושב היקף שכר הלימוד.
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סטודנט ש לא סיים או הפסיק לימודיו ויהיה זכאי להחזר שכר לימוד ,תועבר יתרת זכותו לשנת
הלימודים העוקבת ,אלא אם יפנה למדור שכר לימוד בבקשה מיוחדת.
.14

המכללה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שלא שילם את שכר הלימוד כנדרש.

.15

המכללה לא תחזיר שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים יימנע מסיבות של שביתה ,השבתה או
מסיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.

.16

תקנות הפרשי הצמדה וריבית פיגורים
16.1

סטודנט שבחר באפשרות של תשלומים תקופתיים ו/או סטודנט החייב שכר לימוד,
יבצע את תשלומי שכר הלימוד במועדים הנקובים בפרק  .4במקרה בו לא מופיעה
לסטודנט הוראה לתשלום ,עליו לפנות ,ביוזמתו ,למדור שכר לימוד ולהסדיר את חובו
למכללה .לא יהיה באי הסדרת התשלום ,מכל סיבה שהיא ,כדי לפטור סטודנט מביצוע
תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור בתשלום.

16.2

בכל מקרה של פיגור העולה על  14יום בתשלום כל חלק של שכר הלימוד שהגיע מועד
תשלומו ,תהיה המכללה רשאית לחייב את הסטודנט ,ולגבות ממנו ,בנוסף להפרשי
ההצמדה ,גם קנס פיגורים.

16.3

קנס כאמור יהיה בסכום קבוע לכל  7ימי פיגור או חלק מהם ,החל ביום הפיגור ה14-
ואילך ,שיעורו יקבע ,מזמן לזמן ,על ידי הועד המנהל של המכללה ,ויפורסם באתר
האינטרנט שלה (בשנת הלימודים תשע"ט ,יהיה הקנס בסך  ₪ 10לכל  7ימי פיגור).
אם לא יעלה הפיגור בביצוע תשלום כלשהו על  14יום ,לא יחוייב הסטודנט בקנס פיגורים.
אולם אם יפורסם מדד חדש בתקופת הפיגור ,יחוייב הוא בהפרשי ההצמדה .ובכל מקרה
לא יוכל הסטודנט להירשם לקורסים או לגשת לבחינות עד להסדרת חובו.

.17

16.4

אם יחוייבו הפרשי הצמדה ו/או הריבית במע"מ על פי חוק ,יתווסף סכום המע"מ לתשלום
שבו יהיה הסטודנט חייב.

16.5

תקנות הפרשי ההצמדה וריבית הפיגורים חלות במלואן גם על סטודנטים ששכר הלימוד
שלהם ממומן ע"י מוסדות.

סטודנטים אזרחי חו"ל וסטודנטים ששכר הלימוד שלהם מומן על ידי מוסדות
17.1

סטודנט שהוא אזרח חו"ל ,ישלם שכר לימוד גבוה ב 25%-משכר הלימוד השנתי לסטודנט.

17.2

סטודנט המקבל מימון ,מלא או חלקי ממעבידו או מכל גוף ממשלתי ,ציבורי ,או אחר,
ישלם שכר לימוד גבוה ב 25% -משכר הלימוד היסודי ,עבור החלק של לימודיו הממומן על
ידי גורם אחר .יתרת שכר הלימוד שאינה ממומנת על ידי גורם אחר ,תחושב כרגיל.

17.3

סטודנט המקבל מימון מוסדי ,מלא או חלקי ,ימציא למדור שכר לימוד כתב התחייבות
לתשלום שכר הלימוד חתום בידי הגורם המממן לא יאוחר מתאריך ה .1.9.2018-סטודנט
שלא ימציא את כתב ההתחייבות בזמן ,חייב לשלם את התשלום הראשון (ראה פרק .)5
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17.4

בנוסף לכתב ההתחייבות האמור לעיל חייב סטודנט המקבל מימון מוסדי לחתום אישית על
כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד .התחייבות זו תופעל אם לא יעמוד הגורם המממן
בהתחייבויותיו כלפי המכללה.

בכל מקרה ,יהיה על הסטודנט כאמור לשלם את התשלומים הנילווים ו/או את יתרת שכר הלימוד
(במקרה של מימון מוסדי חלקי) ו/או כל תשלום אחר שאותם לא התחייב הגורם המממן לשלם.
.18

ביטוח לאומי ומס בריאות
הנחיות המוסד לביטוח לאומי (כפי שנמסרו על ידי המוסד לביטוח לאומי):
18.1

סטודנט בשנת הלימודים תשע"ט חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור
המינימלי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.

18.2

דמי הביטוח ייגבו מהסטודנט על ידי המוסד לביטוח לאומי.

18.3

התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה ,ב 15 -בינואר 15 ,באפריל 15 ,ביולי 15 ,באוקטובר -
בכל מועד ישולמו דמי הביטוח עבור שלושת החודשים שקדמו לו.

18.4

סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו ,יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות
הנקובים בפנקס התשלומים שיקבל ,וזאת בגין כל אחד מהחודשים שבהם ינוכו משכרו דמי
ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

לשם קבלת הפטור האמור ,על הסטודנט להחזיר למוסד לביטוח לאומי את האישור הכלול בפנקס
שיקבל כשהוא ממולא וחתום על ידי מעסיקו.
בהרשמתו למכללה ,נותן לה הסטודנט היתר להעביר למוסד לביטוח לאומי את שמו ,מספר
הזיהוי שלו ומענו על מנת לאפשר למוסד להכין את פנקס תשלומיו ולהעבירו אליו.
.19

זכות השתתפות בבחינות
לקראת כל מועד בחינות עורכת המכללה בדיקה של יתרות חוב שכר הלימוד של הסטודנטים .רק
סטודנטים שהסדירו את כל תשלומיהם כנדרש ועמדו בהם עד למועד הבחינות יהיו זכאים לגשת
לבחינות.

.20

סטודנט הלומד במעמד מיוחד (שלא לקראת תואר) ישלם סכום השווה ל 5.5% -משכר הלימוד
היסודי עבור כל נקודת זכות של קורס שילמד ו 5.5% -משכר הלימוד היסודי עבור כל ש"ס של
קורס אנגלית שילמד.

.21

כל עוד לא ישלם הסטודנט את חובו ,כולל הפרשי הצמדה וקנסות ,תהיה המכללה רשאית להגביל
את שירותיה לסטודנט ובין היתר לא לאפשר לו להירשם לקורסים ,לגשת לבחינות ,לקבל אישורי
לימודים ,תעודות או תואר ו/או שרותים אחרים.

.22

תשלום שלא כובד או לא נפרע ,מכל סיבה שהיא ,יחייב את הסטודנט בדמי טיפול והוצאות בהתאם
לנהוג במכללה .במקרים אלו ,חייב הסטודנט לפרוע את חובו תוך  7ימים מיום הפירעון המקורי,
בתוספת הפרשי הצמדה ודמי טיפול.
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ביטול הרשמה והפסקת לימודים
.1

סטודנט חדש שהתקבל ללימודים ,שילם מקדמה והחליט שלא להתחיל בלימודיו ,או סטודנט
ממשיך ששילם את התשלום הראשון והחליט שלא להמשיך בלימודיו וכן סטודנט חדש או ממשיך
המבקש להפסיק לימודיו לאחר שהתחיל בהם ,חייב להודיע על כך ,בכתב ,למכללה:


סטודנט חדש שטרם התחיל לימודיו ,ימסור הודעתו למחלקת ייעוץ לימודים.



סטודנט ממשיך ,ימסור הודעתו למזכירות מנהל הסטודנטים.

.2

את ההודעה על הסטודנט למסור בכתב באופן אישי באמצעות פקס " /אפקה נט " /מייל /לשלחה
בדואר רשום .לא תתקבלנה הודעות טלפוניות.

.3

כאסמכתא למסירת ההודעה ישמשו רק אישור המכללה או אישור המעיד על משלוח ההודעה
בדואר רשום.
סטודנט השולח הודעה בדואר רשום /בפקס /מייל חייב לוודא ,טלפונית ,תוך שבועיים ,כי הודעתו
נתקבלה.

.4

בהתאם לתקנות החזר שכר לימוד בעקבות ביטול הרשמה או הפסקת לימודים ,יוחזר לסטודנט
שביטל הרשמתו או הפסיק לימודיו ,ההפרש שבין הסכומים ששולמו על ידו לבין הסכומים שבהם
הוא חייב ,אם בכלל ,בהתאם למועד הביטול או ההפסקה ,כמפורט בטבלאות שבעמודים הבאים.

.5

הסכום המלא ששילם מועמד על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים:
5.1

המועמד התקבל למגמה שבחר בעדיפות נמוכה ,נדחה מן המגמה שבחר בעדיפות
ראשונה והודיע כי אינו מעוניין ללמוד במגמה אליה התקבל.

5.2

המועמד התקבל "על תנאי" ולא הציג את כל תנאי החובה הנדרשים ,והמכללה לא
איפשרה לו להתחיל בלימודיו .מועמד על תנאי לא יהיה זכאי להחזר כאמור אם
המכללה לא תאפשר לו להתחיל בלימודיו עקב אי המצאת מסמכים מקוריים.

מועמד שביטל לימודיו לאחר כשלונו בקורס ,מיוזמתו ,לא יקבל את כספו בחזרה.
.6

דמי הרישום למכללה אינם מוחזרים בכל מקרה ותקפים לשנת לימודים עוקבת .במידת הצורך
יקוזזו דמי הרישום מתשלום המקדמה.

.7

בעת הפסקת לימודים סטודנט יהיה זכאי רק לחלק היחסי של ההנחות/מלגות להם הוא היה זכאי
ובתנאי שהשלים את לימודיו באותה שנת לימודים (ניגש לבחינות) והיקף לימודיו היה לפחות 30
נקודות זכות.

.8

במקרה שסטודנט הפסיק לימודיו והיה זכאי להחזר כספי ,ההחזר יהיה בניכוי שיעורי החיוב בשכר
הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים כמפורט בתקנון זה ובתנאי שעמד בכל התנאים
הקודמים.

.9

סטודנט ששילם מקדמה הכוללת הנחה על רישום מוקדם ודוחה לימודיו למועד אחר בו לא ניתנת
הנחה ,ידרש לשלם את ההפרש עם מימוש לימודיו מחדש.
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להלן שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים או ביטול
הרשמה לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר א' מסלול בוקר/ערב:

תאריך הודעת הביטול או ההפסקה

התשלום בו חייב הסטודנט

עד 15.8.2018

אינו חייב בתשלום
(סטודנט חדש זכאי להחזר מלא של המקדמה)

מ 16.8.2018-ועד 15.9.2018

סטודנט חדש – ₪ 1,650

מ 16.9.2018-ועד * 27.10.2018

סטודנט חדש – ₪ 3,300
סטודנט ממשיך – ₪ 1,650

מ 28.10.2018-ועד ** 31.12.2018

 50%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'  +תשלומים נלווים

מ 1.1.2019-ועד 9.3.2019

 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'  +תשלומים
נילווים

מ 10.3.2019-ועד 6.4.2019

 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'  50% +משכ"ל
של הסטודנט לסמסטר ב'  +תשלומים נילווים

מ 7.4.2019-ועד 3.8.2019

 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' ו-ב'  +תשלומים
נילווים

מ 4.8.2019-ועד 31.8.2019

 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' ו-ב' 50% +
משכ"ל של הסטודנט לסמסטר קיץ  +תשלומים נילווים

מ 1.9.2019-ועד לסוף שנה"ל

שכ"ל שנתי של הסטודנט  +תשלומים נלווים

*

**

מועמד חדש שמועד תשלום המקדמה שלו חל לאחר  15.9.2018שיודיע על אי מימוש לימודיו תוך 14
יום ממועד פרעון המקדמה ,יחוייב בסך  1,650ש"ח (הוראה זו תחול רק עד לתחילת שנת הלימודים.
מתחילת שנת הלימודים יחולו עליו התקנות הרגילות).
סטודנט חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר א' יחוייב בסך  3,300ש"ח בלבד .סטודנט ממשיך
ששילם תשלום מס'  1ולא נרשם לקורסים יחוייב בסך  1,650ש"ח בלבד.
בכל מקרה – התשלום בו יחוייב סטודנט המפסיק/מבטל לימודיו מ 16.9.2018 -לא יהיה נמוך מ-
 1,650ש"ח (לסטודנט ממשיך) ו 3,300 -ש"ח (לסטודנט חדש).
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להלן שיעורי החיוב בשכר הלימוד על פי תאריכי ההודעה על הפסקת לימודים או ביטול
הרשמה לסטודנט המחדש לימודיו או לסטודנט שהחל לימודיו בסמסטר אביב:

תאריך הודעת הביטול או ההפסקה

התשלום בו חייב הסטודנט

עד 26.1.2019

אינו חייב בתשלום
(סטודנט חדש זכאי בהחזר מלא של המקדמה)

מ 27.1.2019-ועד * 9.3.2019

סטודנט חדש – ₪ 3,300
סטודנט ממשיך – ₪ 1,650

מ 10.3.2019-ועד **6.4.2019

 50%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר אביב  +תשלומים
נלווים

מ 7.4.2019-ועד 3.8.2019

 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר אביב  +תשלומים
נילווים

מ 4.8.2019-ועד 31.8.2019

 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר אביב  50% +משכ"ל
של הסטודנט לסמסטר קיץ  +תשלומים נילווים

מ 1.9.2019-ועד לסוף שנה"ל

שכ"ל שנתי של הסטודנט  +תשלומים נלווים

*

**

מועמד חדש שמועד תשלום המקדמה שלו חל לאחר  26.1.2019שיודיע על אי מימוש לימודיו תוך 14
יום ממועד פרעון המקדמה ,יחוייב בסך  1,650ש"ח (הוראה זו תחול רק עד לתחילת סמסטר אביב.
מתחילת סמסטר אביב יחולו עליו התקנות הרגילות).
סטודנט חדש שלא נרשם לקורסים בסמסטר אביב ,יחוייב בסך  3,300ש"ח בלבד .סטודנט ממשיך
ששילם תשלום מס'  1ולא נרשם לקורסים יחוייב בסך  1,650ש"ח בלבד.
בכל מקרה – התשלום בו יחוייב סטודנט המפסיק/מבטל לימודיו מ 26.1.2019 -לא יהיה נמוך מ-
 1,650ש"ח (לסטודנט ממשיך) ו 3,300 -ש"ח (לסטודנט חדש).
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מערך הסיוע ל סטודנט ים
שירותי ביטוח
המכללה מבטחת את הסטודנטים בביטוח תאונות אישיות.
הביטוח מכסה את הסטודנטים של המכללה בארץ  24שעות ביממה ,מעניק לסטודנטים ביטוח במקרים של
נכות צמיתה או מוות כתוצאה מתאונה ,כל זאת במגבלות ובתנאים המפורטים בפוליסה.
הביטוח אינו מכסה מקרים של פגיעה עקב תאונות דרכים ו/או פעולות טרור.
פרטים נוספים ניתן לקבל בסוכנות "בר-זיו רביד" בטלפון.03-6387000 :

תעודות ואישורים
.1

כרטיס סטודנט
כרטיס סטודנט ,המזהה את נושאו כסטודנט המכללה ומקנה את הזכות להשתמש במתקניה,
מונפק על ידי המכללה לסטודנטים שהסדירו את שכר הלימוד במועד והוא תקף למשך שנה
אקדמית אחת.
כרטיס הסטודנט ישמש ,במהלך השנה האקדמית שבה הונפק ,גם ככרטיס קורא בספריית המכללה.
יפסיק הסטודנט את לימודיו במהלך שנה אקדמית יפוג תוקפו של כרטיס הסטודנט עם הפסקת
הלימודים ועל הסטודנט להחזיר את הכרטיס למוקד המידע של המכללה.

.2

אישור לימודים
לאחר תום הרישום לקורסים יוכל סטודנט שהסדיר את שכר הלימוד כנדרש ,לקבל אישור (לצורכי
מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,שלטונות צה"ל ,קופ"ח ,קרן ההלוואות וכיו"ב) המעיד על תחום לימודיו
במכללה ועל סכום שכר הלימוד שעליו לשלם .את האישור ניתן לקבל במזכירות מנהל סטודנטים.

.3

תעודות ואישורים להם זכאים הסטודנטים בהתאם להנחיות ועדת וינוגרד ,ניתנים על ידי המכללה
ללא תשלום.
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לוח שנת הלימודים תשע"ט
היום הראשון ללימודים בסמסטר א'

יום א'

ה' חשוון

14.10.2018

היום האחרון ללימודים בסמסטר א'

יום ו

ה' שבט

11.1.2019

תחילת בחינות סמסטר א'

יום ב'

ח' שבט

14.1.2019

היום הראשון ללימודים בסמסטר ב'

יום א'

יט' אדר א'

24.2.2019

היום האחרון ללימודים בסמסטר ב'

יום ו'

ד' סיוון

7.6.2019

תחילת בחינות סמסטר ב'

יום ה'

י' סיוון

13.6.2019

היום הראשון ללימודים בסמסטר קיץ

יום א'

יח' תמוז

21.7.2019

היום האחרון ללימודים בסמסטר קיץ

יום ו'

כ' אלול

20.9.2019

תחילת בחינות סמסטר קיץ

יום א'

כב' אלול

22.9.2019
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