מנהל לימודים
היחידה לשומעים חופשיים

אגרת לשומע חופשי לשנה"ל תש"ף
שלום רב,
או שמחים על התעייותך בקורסים של המכללה האקדמית תל חי ,להלן פרטים ומידע על מעמד
שומע החופשי במכללה ,אא קרא/י בעיון:
 .1שומע חופשי היו מי שמבקש ללמוד קורסים בודדים באקדמיה אך איו מה עם תלמידי
המכללה לתואר ראשון.
 .2במעמד שומע חופשי יתן להירשם לקורסים בהיקף של עד " 14ז בשת לימודים אחת.
 .3מעמד שומע חופשי תקף לשת לימודים אחת בלבד ויש לחדשו מדי שה.
 .4רשימת הקורסים הפתוחים להרשמה לשומעים חופשיים מפורסמת מידי שה באתר
המכללה ,הרישום לקורסים הוא על בסיס מקום פוי בלבד ,לאחר רישום בפועל יתן
יהיה לדעת אם ותר מקום בקורס/ים אליהם רשמת ,במידה והקורס/ים מלא/ים ודיע
על כך טלפוית .
 .5שומע חופשי שלמד ועמד בכל חובות הקורס :תשלום ,בחיה ושאר מטלות וחובות
הדרשים בקורס ,יקבל גיליון ציוים רשמי של המכללה.
 .6פרישה מלימודים או ביטול רישום לקורסים מחייבת הודעה בכתב למהל לימודים
לכתובת מיילminhal@telhai.ac.il :
 .7על כל ביטול ו/או הפסקת לימודים יש להודיע עד לתאריך:
לסמסטר א' עד לתאריך8.11.19 :
לסמסטר ב' עד

לתאריך24.3.20 :

 .8על כל סטודט ששאל ספרים מהספרייה במהלך לימודיו ,להחזיר את הספרים במועד
הקוב בהלי הספרייה .סטודט של יחזיר את הספרים במועד הדרש יחויב בעלות הספר

באופן אוטומטי בהתאם לפרטי האשראי שדווחו בעת הרשמתו.

תעריפי שכר לימוד*:
שומע חופשי הלומד בקורסים אקדמיים )פרט לקורסי אגלית( ישלם על כל קודת זכות אקדמית
 3%משכר הלימוד הבסיסי ,כלומר" 1 :ז =  , ₪ 415.89לקורסים ללא קודות זכות ישלם על כל 1
שש"ס . ₪ 415.89
התשלום על קורסי האגלית יעשה לפי הפירוט הבא:

רמה
טרום בסיסי א'
טרום בסיסי ב
בסיסי
מתקדמים א
מתקדמים ב'

מחיר
3,700
3,000
2,700
2000
2000

מי שלומד כשומע חופשי מעל " 6ז אקדמיות או שווה ערך כספי לכך מחויב בתשלומים לווים
למכללה )ביטוח ,שמירה וכו'( בסך – . ₪ 688

הלי הרישום והתשלום
 .1הרשמה לתכית שומעים חופשיים תתבצע באמצעות רישום מקוון בקישור המפורסם
באתר המכללה .הרישום יכלול תשלום דמי הרשמה שאים מוחזרים במקרה של ביטול
לימודים
 .2לרישום חובה לצרף את המסמכים המפורסמים באתר) :יש להוריד את הטפסים למלא
טרם ההרשמה ולצרפם בעת ההרשמה(.
א .טופס רישום לקורסים.
ב .טופס הסדר תשלום.
ג .בעת הרישום יש לבצע תשלום בעלות  550שקלים הכולל:
 250ש"ח – דמי הרשמה
 300ש"ח  -מקדמת שכר לימוד

דמי הרשמה אים מוחזרים מקדמת שכ"ל בהתאם לתקון שכ"ל המפורסם באתר
המכללה.
ד .המבקשים להירשם לקורסי אגלית דרשים להציג רמת אגלית קודמת באמצעות
צירוף אמיר/אמיר"ם/ציון פסיכומטרי .רמת האגלית אליה תירשם תקבע ע"פ
מסמך זה.
 .3לאחר הסדרת התשלומים  ,תוכל לבצע כיסה לפורטל הסטודט באמצעות שם משתמש
וסיסמא זמית שתקבל כמה ימים לאחר הרשמתך במסרון לטלפון הייד שלך) .לאחר
קבלת שם המשתמש במסרון יש לדאוג ולייצר סיסמא אישית קבועה באתר המכללה –
סטודטים – שירותים מקווים – קביעת סיסמא ראשוית(.
 .4בפורטל הסטודט תוכל/י לראות את מערכת השעות האישית שלך ,כתות הלימוד ,ציוים
ומידע וסף ,אישור כיסה לבחיות ולהגשת עבודות יתן יהיה להוריד מפורטל הסטודט
בסמוך למועדי הבחיה.

לתשומת לבך-
לנרשמים לקורסי סמסטר סתיו )סמסטר א וקורסים שנתיים(:
השיבוץ בפועל לקורסים ייעשה החל מ  1.9.19על בסיס מקום פנוי.
לנרשמים לקורסי סמסטר אביב :השיבוץ בפועל לקורסים ייעשה החל מ  10.2.20על בסיס מקום
פנוי.

זכאות להתאמות בבחינות לסטודנטים עם ליקויי למידה והפרעת קשב ,ומגבלות
רפואיות.
א . 1.


זכאים להתאמות בבחינות :
בגין לקויות למידה  -סטודנטים אשר עברו אבחון מת"ל) .אבחון אחר מחוייב באישור
ועדה(.



בגין הפרעת קשב  -סטודנטים אשר בידיהם אבחנה מבדלת רפואית וכן אבחון מת"ל
המעיד על השפעת הפרעת הקשב על תפקודי הלמידה.



סטודנטים עם מוגבלות רפואית שהגישו מסמכים רפואיים שמעידים על מצבם.

א .2.הטיפול באישורי התאמות לבחינות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב ובגין מגבלות
רפואיות נעשה מול מרכז חממ"ה בלבד.
א .3.מועדי הגשת אבחונים :עד ארבעה שבועות מתחילת כל סמסטר .תאריך מדויק
יפורסם בתחילת כל סמסטר בפורטל האישי.
א .4.אבחונים ואישורים רפואיים יש להעביר למשרדי חממ"ה קמפוס מערב בניין .9
א .5.ההתאמות נקבעות בהתאם להמלצות האבחון ובכפוף לנהלי המכללה.
א .6.זכאות למימוש התאמות מותנה בהשתתפות בסדנא לתפעול התאמות.

בהצלחה ,
מהל הלימודים

משרדי מנהל לימודים,minhal@telhai.ac.il,טלפקס 048181500/048181514

