הקדמה
סטודנט יקר,
בתקנון זה מובאים לידיעתך מרכיבי התשלומים הנהוגים במכללה ואופן התשלומים לשנת
הלימודים תש" ף.
יש לקרוא תקנון תשלומים זה בעיון ולנהוג על-פי האמור בו  ,אי ידיעת הכללים והתקנות
אינה פוטרת אותך מקיום המוטל עליך.
*הסכומים המופיעים בתקנון זה הם אלה הידועים לנו נכון למועד זה ,שינויים באם יהיו  ,יפורסמו
באתר המכללה ויהיו מחייבים לכל דבר ועניין.
המכללה האקדמית תל חי  ,עושה מאמצים רבים להביא בפני הסטודנט את מלוא המידע הנדרש
על-מנת למנוע אי נעימות ונזקים כספיים מיותרים.
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים!

בברכה,
מדור שכר לימוד
המכללה האקדמית תל חי
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כללי
גובה שכר הלימוד ללומדים לקראת תואר ראשון ושני במכללה האקדמית תל-חי בשנת הלימודים
תש" ף  , 2019-2020נקבע בהתאם להחלטת הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר לימוד במוסדות
להשכלה גבוהה .החלטות אלה תקפות לגבי סטודנטים חדשים וותיקים כאחד.
כל סטודנט ישלם את שכר הלימוד בהיקף  ,במועדים ובתנאים שייקבעו ע"י המכללה.
לא ייגבו תשלומים מסטודנט בגין קורסים שנלמדו במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים ושהוכרו כפטור.
תנאי התשלום ושכר הלימוד לקורסים במכללה שאינם כלולים במסגרת הלימודים לתואר אקדמי
יקבעו בנפרד ע"י המכללה והם עשויים להשתנות בכל עת ,לפי שיקול דעתה של הנהלת המכללה לפני
פתיחת שנת הלימודים או במהלכה.
בנוסף על שכר הלימוד  ,חייב כל סטודנט בתשלומים למכללה שיפורטו בהמשך  ,בשיעורים
ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
כל פיגור בתשלום שכר לימוד או תשלומים נוספים יישא ריבית פיגורים בשיעור שבועי של 0.2%
והצמדה למדד המחירים לצרכן כפי שנקבע על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
המכללה לא תחזיר לסטודנט שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים יימנע מסיבות של שביתה,
השבתה או כל סיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.

על כל סטודנט לבחור את אמצעי התשלום המתאים לו מתוך האפשרויות המוצגות בטופס
"הסדר תשלומים" הנמצא באתר המכללה ולשלם את מקדמת שכר הלימוד
תשלום המקדמה והסדרת התשלום הינם תנאי הכרחי למימוש הלימודים!
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 .1עיקרי תקנות שכר הלימוד לתואר ראשון
 1.1מרכיבי שכר הלימוד
גובה שכר הלימוד
בהתאם להודעת המועצה להשכלה גבוהה מיום  , 19.08.2019שכר הלימוד הבסיסי המלא אשר נקבע בשנת הלימודים הנוכחית
שווה לשכר הלימוד הבסיסי המלא אשר נקבע בשנת הלימודים הקודמת ומותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בין יולי 2018
ובין יולי .2019
גובה שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר ראשון בשנת הלימודים תשע"ט הינו .₪ 10,259
גובה שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר שני בשנת הלימודים תשע"ט הינו .₪ 13,863
סטודנטים לתואר ראשון אשר עד תום שנת הלימודים תשע"ט לא יצברו  18נקודות זכות לתואר  ,ישלמו שכר לימוד לנקודת
זכות בתעריף נקודת זכות לסטודנט לתואר שני.
סטודנט לתואר ראשון ישלם שכר לימוד בהתאם לנקודות הזכות שילמד.
להלן פירוט נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר בתכניות התקניות :
הפקולטה

החוג

חברה ורוח

כלכלה וניהול ,פסיכולוגיה חד חוגי,
עבודה – סוציאלית  ,שרותי-אנוש  ,חינוך ,
רב-תחומי  ,מזרח אסיה
שרותי אנוש ורב תחומי לאנשים עובדים

120

חברה ורוח

פסיכולוגיה דו חוגי

122

מדעים

מדעי המחשב

126

מדעים

ביוטכנולוגיה  ,מדעי הסביבה ,מזון

132

מדעים

מדעי הסביבה וכלכלה וניהול

132

מדעים

מדעי החי

140

מדעים

מדעי התזונה

150

חברה ורוח

נקודות זכות נדרשות להשגת תואר בתכנית
תקנית של  3שנים
120

*שילובים דו-חוגיים – נדרשות  120נ"ז להשגת התואר אלא אם כן צוין אחרת.

תשלום עבור קורסים בערך " "0נ"ז –
על כל קורס בערך של " "0נ"ז הקיים בתכנית הלימודים של הסטודנט ,ישלם הסטודנט דמי השתתפות בסך של ₪ 50
(לא כולל קורסי הכנה במדעים וקורסי אנגלית) .הנהלת המכללה רשאית לשנות תעריף זה או לקבוע בקורסים מסוימים תעריף שונה
ולידע את הסטודנטים על כך.
תשלום עבור קורסי דרמה ואומנות לתלמידי מסלול סיוע ושיקום
סטודנט הלומד במסלול סיוע ושיקום בחוג לחינוך ישלם מידי שנה  ₪ 2000עבור הקורסים כפי שיקבעו ע"י הנהלת החוג
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 1.2תקורה
א.

סטודנט הלומד פחות מ 20-נקודות זכות בשנה  ,בשלוש השנים הראשונות  ,ישלם שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו בתוספת
תשלום תקורה בשיעור  10%משכר הלימוד המלא בתעריף של תואר שני ,בנוסף לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים שישלם
בהתאם להיקף לימודיו.

ב.

סטודנט הלומד מעבר למספר שנות הלימוד התקניות (כולל שנים בהן הפסיק את לימודיו)  ,ישלם תקורה בשיעור של 10%
משכר הלימוד המלא בתעריף של תואר שני בנוסף לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים שישלם בהתאם להיקף לימודיו.

 1.3לימודי אנגלית
קורסי אנגלית ברמות :טרום בסיסי א' ,טרום בסיסי ב' ,בסיסי ומתקדמים א' מחויבים בתשלום נפרד לכל קורס כפי שייקבע
על-ידי המכללה .סטודנטים הלומדים במסלול לתואר לא יחויבו בתשלום על קורס אנגלית ברמה מתקדמים ב'.
סטודנט המבטל רישום לקורס אנגלית במהלך תקופת השינויים הרשמית ,זכאי לביטול חיוב או להחזר התשלום.
תעריפי קורסי אנגלית
רמת הקורס

עלות הקורס

טרום בסיסי א'

₪ 3,500

טרום בסיסי ב'

₪ 2,800

בסיסי

₪ 1,800

מתקדמים א'

₪ 1,500

מתקדמים ב'

ללא תשלום

מתקדמים ב' (חזרה על קורס עקב כישלון)

₪ 1,500

 1.4תשלומים נלווים/אגרות
כל הסטודנטים הלומדים מעל  6נקודות זכות אקדמיות או שווה ערך כספי ל  7נקודות זכות ומעלה או סטודנטים הלומדים
בתכנית לימודים חלקית  ,חייבים ב "תשלומים נלווים" בנוסף לתשלומי שכר הלימוד כמפורט להלן:
עלות

תשלומים נלווים/אגרות
דמי שירותים
(בגין שירותים שאינם נכללים בשכר הלימוד)
אגרת שמירה וביטוח

₪ 363

דמי רווחה

₪ 195

תשלום לארגון הסטודנטים הארצי(חובה)

₪ 10

סה"כ תשלום האגרות

₪ 893

₪ 325
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 1.5סיורים
תשלום בגין סיורים יקבע על-פי מפתח של כמות סיורים לסטודנט לשנת לימודים כדלהלן:
מספר הסיורים

עלות הסיורים

1

ללא תשלום

2-5

₪ 200

6-9

₪ 300

 10ומעלה

₪ 400

*התשלום עבור הסיורים מתבצע עפ"י הרשמה לקורס ולא עפ"י השתתפות בסיור בפועל –החיוב יתבצע בסוף השנה

הערות
 .1סכום דמי השירותים עשוי להשתנות וייקבע סופית לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 .2התשלומים הנלווים ישולמו במועד התשלום השני של שכר הלימוד ובהתאם להסדר התשלומים של הסטודנט.
 1.6תשלומים על שירותים מיוחדים

תרגום של אישור קיים לאנגלית

עלות השירות
₪ 25

השירות

גיליון ציונים באנגלית

₪ 50

גיליון ציונים בעברית

 25ש"ח

הנפקת אישור מיוחד

₪ 25

הנפקת אישור מיוחד באנגלית

₪ 50

העתק סילבוס

 10ש"ח

הוצאת מסמכים מהארכיון

₪ 25

אי הגעה למועד בחינה מיוחד
אי הודעה על ביטול הרשמה
לבחינת מועד ב'
הדפסת קבלות  /דף חשבון

₪ 150

 25ש"ח

דמי טיפול בהמחאה  /הו"ק חוזרת  /ביטול הו"ק

₪ 30

קנסות ספריה

על פי תקנון ספרייה

אובדן כרטיס תלמיד

₪ 30

מעבר בין חוגים

₪ 50

₪ 100
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חריגים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תעריפי שכר הלימוד בקורסי קיץ  ,יקבעו בנפרד.
סטודנט במעמד מיוחד  :סטודנט שאינו עומד בתנאי הקבלה של המכללה והתקבל במעמד מיוחד  ,ישלם שכר לימוד
בתעריף לתואר שני ויחויב בתשלומים נלווים ובתשלומי חובה אחרים.
ככלל  ,סטודנט הלומד ביותר מאחד ממסלולי הלימוד הקיימים במכללה  ,ישלם שכר לימוד בכל מסלול בנפרד ,
לדוגמא  :במקרה של שילוב לימודים עם קורסים מבית הספר לאמנויות ( מסלול 'השילוב האקדמי').
סטודנט שהצהיר על הסדר תשלומים באמצעות גורם מממן יעביר כתב התחייבות של גורם זה .בכל מקרה  ,חלה על הסטודנט
אחריות התשלום במידה והגוף המממן לא יעביר התשלום עבורו .תשלום שיתקבל לאחר מועד הפירעון יחויב בהצמדה וריבית.
גמלאים (גברים בני  67ומעלה ונשים בנות  64ומעלה  ,הגיל ע"פ חוק הפנסיה בתוקף לשנה זו) הלומדים לתואר ראשון  ,זכאים להנחה
של  40%משכר הלימוד שבו יחויב במהלך הלימודים ,לא כולל תשלומים נלווים ותשלום על קורסי אנגלית.
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 .2עיקרי תקנות שכר הלימוד לשומעים חופשיים
 2.1תשלום דמי הרשמה
עלות דמי הרשמה ללימודים במסגרת שומעים חופשיים היא  . ₪ 250דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של ביטול
הרשמה או הפסקת לימודים.
 2.2גובה שכר לימוד
שומע חופשי הלומד בקורסים אקדמיים (פרט לקורסי אנגלית) ישלם  3%מגובה שכר הלימוד הבסיסי המלא לתואר שני על
כל נקודת זכות.
בקורסים ללא נקודות זכות  ,ישלם על כל שעה שבועית  3%משכר הלימוד הבסיסי המלא לתואר שני.
 2.3תשלומים נלווים  /אגרות
סטודנט הלומד מעל  6נקודות זכות  ,בתכנית שומע חופשי או שווה ערך לכך :
עלות

תשלומים נלווים /אגרות
דמי שירותים
(בגין שירותים שאינם נכללים בשכ"ל)
אגרת שמירה וביטוח

₪ 363

סה"כ תשלומים נלווים

₪ 688

₪ 325

 2.4קורסי אנגלית
רמת הקורס

עלות הקורס

טרום בסיסי א'

₪ 3,700

טרום בסיסי ב'

₪ 3,000

בסיסי

₪ 2,700

מתקדמים א'

₪ 2,000

מתקדמים ב'

₪ 2,000

 2.5נוהלי הרישום והתשלום ללומדים במסגרת שומעים חופשיים
הרישום לקורסים במסגרת שומעים חופשיים יתבצע רק לאחר שהסטודנט ישלם מקדמה בסך של  ₪ 300וימלא טופס התחייבות
לתשלום שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ובפריסה של עד  3תשלומים שווים .מילוי הטופס באמצעות רישום מקוון לתכנית.

 .3מועדי התשלום ואופן התשלומים
 3.1אופן תשלום שכר הלימוד לסטודנטים הלומדים שני סמסטרים בשנה
מקדמת שכר הלימוד בסך  ₪ 2,600תשולם אמצעות שובר שישלח לסטודנט לתשלום עד ה –  15.08.2018והינה חלק משכר הלימוד
השנתי ואינה נכללת בפריסת התשלומים שהסטודנט חתם עליה בטופס ההצהרה לתשלום .
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יתרת התשלומים תבוצע בהתאם לסוג אמצעי התשלום עליו חתם הסטודנט  ,להלן המועדים:
סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

ההרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

מועד התשלום
ב 16-בכל חודש ב 7-תשלומים עוקבים
החל מה16.11.2019-

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

ב 20-בכל חודש ב 7-תשלומים עוקבים
החל מה20.11.2019-

***תשלום שכ"ל מראש
תשלום בסכום אחד

תשלום כל שכר הלימוד במזומן

עד ה – 30.09.2019

*תשלום באמצעות פיקדון צבאי

על כל סטודנט לבדוק יתרה בפיקדון
ולהעביר למדור שכ"ל את הסכום
לצורך הפקת שובר תשלום

עד ה – 30.09.2019

**תשלום ע"י גורם מממן

על הסטודנט להמציא למדור שכ"ל
התחייבות של הגורם המממן

יתרת תשלום שכר הלימוד לסטודנטים הלומדים שלושה סמסטרים בשנה באמצעות הרשאה לחיוב או בכרטיס אשראי  ,תחולק ל8-
תשלומים עוקבים החל מה –  16.11.2019או ה –  20.11.2019בהתאמה לאמצעי התשלום.
*חוק חיילים משוחררים – פיקדון צבאי
על-פי "חוק קליטת חיילים משוחררים תשנ"ד –  , "1994הוקמה קרן המעמידה פיקדון כספי לזכות כל חייל משוחרר או בת שירות
לאומי שסיימו את שירותם .המכללה האקדמית תל-חי מוכרת כמוסד שבו יכולים חייל משוחרר ובת שירות לאומי להשתמש בכספי
הפיקדון האישי שלהם למימון לימודיהם.
כדי לממש את הפיקדון האישי למימון שכר הלימוד יפנה הסטודנט לבנק עם שובר התשלום ואישור מוסד מוכר של המכללה האקדמית
תל-חי .את הטופס ניתן להוריד מאתר המכללה.
**מימון מלא או חלקי של שכר הלימוד על-ידי גורם חיצוני
סטודנט שלימודיו ממומנים ע"י גורם חיצוני ( מפעל  ,קיבוץ  ,מנהל הלימודים של משרד הקליטה וכו' )  ,יגיש כתב התחייבות חתום
מטעם הגורם המממן למדור שכר לימוד בגין התשלומים עבור שנת הלימודים  ,בכל מקרה  ,חלה על הסטודנט אחריות התשלום במידה
והגוף המממן לא יעביר תשלום עבורו.
תשלום שיתקבל לאחר מועד הפירעון  ,יחויב בהצמדה וריבית.
סטודנט הממומן חלקית ע"י הגורם המממן  ,יחתום על טופס הצהרה לתשלום חלקו בשכר הלימוד ויחתום על תקנון.
*תשלום אחד
סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד (  ) 100%מראש עד ה –  , 30.09יהיה זכאי להנחה בשיעור של  2%מגובה שכר הלימוד הבסיסי
של אותה שנה.
 3.2אופן תשלום שכר הלימוד לסטודנטים הלומדים סמסטר אחד – סמסטר אביב
מקדמת שכר הלימוד בסך  ₪ 2,600תשולם באמצעות שובר תשלום שישלח לסטודנט לתשלום עד ה – .25.02.2020
תשלום המקדמה הינו חלק משכר הלימוד השנתי ואינו נכלל בפריסת התשלומים עליה חתם הסטודנט בטופס ההצהרה לתשלום.
יתרת התשלומים תבוצע בהתאם לסוג אמצעי התשלום עליו חתם הסטודנט  ,להלן המועדים:
סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

ההרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

מועד התשלום
ב 16-בכל חודש ב 2-תשלומים עוקבים
החל מה16.03.2020-

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

ב 20-בכל חודש ב 2-תשלומים עוקבים
החל מה20.03.2020-

***תשלום שכ"ל מראש
תשלום בסכום אחד

תשלום כל שכר הלימוד במזומן

עד ה – 24.02.2020

*תשלום באמצעות פיקדון צבאי

על כל סטודנט לבדוק יתרה בפיקדון
ולהעביר למדור שכ"ל את הסכום
לצורך הפקת שובר תשלום

עד ה – 24.02.2020
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סוג אמצעי תשלום
***תשלום ע"י גורם מממן

אופן התשלום
על הסטודנט להמציא למדור שכ"ל
התחייבות של הגורם המממן

מועד התשלום

*חוק חיילים משוחררים – פיקדון צבאי
על-פי "חוק קליטת חיילים משוחררים תשנ"ד –  , "1994הוקמה קרן המעמידה פיקדון כספי לזכות כל חייל משוחרר או בת שירות
לאומי שסיימו את שירותם .המכללה האקדמית תל-חי מוכרת כמוסד שבו יכולים חייל משוחרר ובת שירות לאומי להשתמש בכספי
הפיקדון האישי שלהם למימון לימודיהם.
כדי לממש את הפיקדון האישי למימון שכר הלימוד יפנה הסטודנט לבנק עם שובר התשלום ואישור מוסד מוכר של המכללה האקדמית
תל-חי .את הטופס ניתן להוריד מאתר המכללה.
**מימון מלא או חלקי של שכר הלימוד על-ידי גורם חיצוני
סטודנט שלימודיו ממומנים ע"י גורם חיצוני ( מפעל  ,קיבוץ  ,מנהל הלימודים של משרד הקליטה וכו' )  ,יגיש כתב התחייבות חתום
מטעם הגורם המממן למדור שכר לימוד בגין התשלומים עבור שנת הלימודים  ,בכל מקרה  ,חלה על הסטודנט אחריות התשלום במידה
והגוף המממן לא יעביר תשלום עבורו.
תשלום שיתקבל לאחר מועד הפירעון  ,יחויב בהצמדה וריבית.
סטודנט הממומן חלקית ע"י הגורם המממן  ,יחתום על טופס הצהרה לתשלום חלקו בשכר הלימוד ויחתום על תקנון.
***תשלום אחד
סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד (  ) 100%מראש  ,עד ה –  , 24.02יהיה זכאי להנחה בשיעור של  2%מגובה שכר הלימוד הבסיסי
של אותה שנה.

 .4ביטול הרשמה/ביטול קבלה ,הפסקת לימודים או השעיה
 4.1ביטול הרשמה ללימודים במכללה
הודעה על ביטול הרשמה ללימודים אינה מזכה את המבטל בהחזר תשלום דמי הרישום ששילם.
 4.2ביטול קבלה ללימודים  /הפסקת לימודים או השעיה – תשלום שכר לימוד
הודעה על ביטול קבלה ,פרישה מלימודים או השעיה מרצון מחייבת את הסטודנט לשלוח הודעה בכתב למזכירות החוג.
תאריך קבלת ההודעה הוא התאריך הקובע לביטול ,הפסקת הלימודים או השעייתם .הודעה שנמסרה בטלפון או בעל-פה לא תיחשב
כקובעת באחריות הסטודנט לוודא כי מכתב התקבל.

במקרה של הודעה בגין ביטול קבלה או הפסקת לימודים  ,יחויב/יזוכה הסטודנט בשכר לימוד כדלהלן:
החזר  /חיוב הסטודנט
מועד קבלת ההודעה
עד ה – 15.08.19

תוחזר מלוא המקדמה

מ16.08.19 - 15.09.19-

תוחזר מחצית המקדמה

מ16.09.19 - 14.10.19 -

לא תוחזר המקדמה

מ27.10.19 – 05.12.19 -

יחויב ב 35%-משכר הלימוד השנתי המלא  +אנגלית +נלווים
ולא פחות מסכום מקדמת שכר הלימוד

מ06.12.19 -10.01.20 -

יחויב ב %50 -משכר הלימוד המלא  +אנגלית  +נלווים

מ11.01.20 – 20.03.20 -

יחויב ב %75 -משכר הלימוד המלא  +אנגלית  +נלווים

מ 21.03.20 -ואילך

יחויב ב 100% -משכר הלימוד המלא  +אנגלית  +נלווים
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הפסקת לימודים ע"י המכללה
התאריך הקובע לחישוב שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודיו של הסטודנט ע"י המכללה יהיה התאריך בו התקבלה החלטת המכללה
להפסיק את לימודיו של הסטודנט.
ביטול קבלה /הפסקת לימודים או השעיה מרצון של סטודנט המתחיל ללמוד בסמסטר ב' – תשלום שכר לימוד

סטודנט שהתקבל ללימודים בסמסטר ב' והודיע על ביטול קבלה עד לתאריך  , 25.02.20יקבל החזר מלא של שכר הלימוד ששילם.
אם הודיע על ביטול קבלתו למכללה ,הפסיק לימודיו או ביקש להשעותם לאחר תחילת הסמסטר – יחויב בתשלום שכר לימוד כדלהלן:
מועד קבלת ההודעה

החזר  /חיוב הסטודנט

עד ה – 25.02.2020

תוחזר מלוא המקדמה

מ – 26.02.20-13.03.20

לא תוחזר המקדמה ויחויב בנלווים

מ – 14.03.20-15.04.20

יחויב ב –  75%משכר הלימוד  +נלווים

מ 16.04.20 -ואילך

יחויב ב –  100%משכר הלימוד  +נלווים

 .5החזר יתרות זכות לזכאים
יתרת זכות בכרטיס הגבייה של הסטודנט תועבר לחשבון הבנק שלו בהתאם למוצהר בטופס ההצהרה על אמצעי לתשלום.
ההחזר יבוצע תוך  60יום מתאריך היווצרות היתרה.
סטודנט הממשיך את לימודיו במכללה וקיימת לזכותו יתרה בכרטיס הגבייה  ,תועבר יתרת הזכות לשנה העוקבת  ,אלא אם יפנה
הסטודנט בבקשה למדור שכר לימוד עד לתאריך  15.08.2018לקבלת החזר לחשבון הבנק שלו.
סטודנט שאין לו חשבון בנק  ,יעביר למדור שכר לימוד הצהרה על מנת לקבל את ההחזר בשיק.
יתרת זכות הנובעת מתשלום שבוצע באמצעות פיקדון חיילים משוחררים – תוחזר לחשבון הפיקדון בבנק.
ההחזרים יבוצעו לאחר תום תקופת השינויים האחרונה של הסטודנט.

 .6תשלום למוסד לביטוח לאומי
תשלום דמי הביטוח הלאומי הוא אישי ובאחריות הסטודנט להסדיר את התשלום ישירות מול המוסד לביטוח הלאומי.
סטודנט בשנת הלימודים תשע"ט חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשיעור המינימלי שנקבע לסטודנט במוסד להשכלה
גבוהה.
דמי הביטוח ישולמו על ידי הסטודנט ובאחריותו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו אליו בדואר על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה  ,בכל מועד בעבור שלושת החודשים שקדמו לו  15 :בינואר  15 ,באפריל  15 ,ביולי  15 ,באוקטובר.
סטודנט העובד בתקופת הלימודים פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות שבהם חויב על פי פנקס התשלומים  ,בעד כל
אחד מהחודשים שבהם נוכו משכרו דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות .לשם קבלת הפטור  ,יחזיר הסטודנט למוסד לביטוח לאומי
את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידי מעסיקו.
אין באמור בסעיף זה להחליף את חובתו של הסטודנט לבדוק את חובותיו מול המוסד לביטוח לאומי.

 .7תכנית השלמות
 7.1מרכיבי שכר הלימוד
סטודנט הלומד במסגרת תכנית השלמות לקראת לימודים לתואר שני  ,ישלם  2.5%מגובה שכר הלימוד הבסיסי המלא לתואר שני
בפקולטה לחברה ורוח על כל נקודת זכות ו –  2.27%מגובה שכר הלימוד המלא לתואר שני בפקולטה למדעים וטכנולוגיה על כל
נקודה.
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 7.2תשלומים נלווים  /אגרות
סטודנט הלומד מעל  6נקודות זכות בתכנית השלמות או שווה ערך לכך  ,ישלם נלווים כדלהלן:
עלות

תשלומים נלווים /אגרות
דמי שירותים
(בגין שירותים שאינם נכללים בשכ"ל)
אגרת שמירה וביטוח

₪ 363

סה"כ תשלומים נלווים

₪ 688

₪ 325

 7.3ביטול הרשמה  /ביטול קבלה  /הפסקת לימודים

הנוהל המחייב סטודנטים לתכנית השלמות המחליטים לבטל הרשמה  ,קבלה או הפסקת לימודים  ,הוא הנוהל המחייב
סטודנטים ללימודים לתואר ראשון  ,ראה סעיף  4לעיל.

 .8עיקרי תקנות שכר הלימוד לתואר שני
 8.1מרכיבי שכר הלימוד
בהתאם להודעת המועצה להשכלה גבוהה מיום  , 19.08.19שכר הלימוד הבסיסי המלא אשר נקבע בשנת הלימודים תשע"ט
שווה לשכר הלימוד הבסיסי המלא אשר נקבע בשנת הלימודים הקודמת ומותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בין יולי  2018ובין
יולי .2019
גובה שכר הלימוד לתואר שני הוא  ₪ 13,863והוא זהה במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה.
לא יגבה שכר לימוד בגין קורסים שנלמדו בלימודים לתואר שני במוסד מוכר להשכלה ואשר בגינם ניתן פטור אקדמי ע"י ראש החוג.
*סטודנט במסלול מחקרי חייב לחתום על כתב התחייבות אשר ישלח עבורו ממשרד הדיקנט.
משך הלימודים התקני לתואר שני עד לסיום חובות השמיעה הינו שנתיים.
סטודנט לתואר שני ישלם  200%שכר לימוד מלא במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו ( 100%בכל אחת מהשנים)  ,ללא קשר למספר
השעות הרשום בתכנית הלימודים האישית שלו.
סטודנט הפורס את לימודיו מעבר לשנתיים ונותרו לו עד  5נ"ז לסיום התואר ישלם שכר לימוד לפי ערך ל נ"ז בהתאם לתכנית הלימודים
בה הוא לומד בתוספת  10%תקורה  +נלווים.
סטודנט הפורס את לימודיו מעבר לשנתיים ונדרש להשלים מעל ל  5נ"ז ,ישלם בכל שנה נוספת  50%משכר הלימוד המלא ללא קשר
למספר נקודות הזכות הרשומות עבורו בתכנית הלימודים וכן תוספת תקורה בשיעור  10%משכר הלימוד המלא  +נלווים.
סטודנט שלא סיים את לימודיו לאחר שתי שנות לימוד או סטודנט שסיים את חובות השמיעה ואינו רשום לקורסים ונותרו לו עבודה או
בחינה(גם אם יש אישור אקדמי לאיחור) ,ישלם  10%משכר הלימוד הבסיסי  +נלווים עד למועד זכאותו לתואר.
סטודנט שסיים את חובות השמיעה ואינו רשום לקורסים בשנה העוקבת ונותרה לו הגשת עבודת סיום לתואר יוכל להגישה עד תחילת
סמסטר ב' של שנה"ל ללא חיוב.
סטודנט לתואר שני המתקבל כתלמיד "על תנאי" ונדרש במקביל ללימודיו בתכנית ללמוד קורסי השלמות  ,ישלם בעבור לימודי
ההשלמות בהתאם לתעריפי לימודי ההשלמות כאמור בסעיף  7.1לעיל.
חישוב הכרת נקודות זכות לפטור לתואר שני יבוצע יחסית לתכנית הלימודים ויחויב לא פחות מ –  50%מגובה שכר הלימוד לשנה.
סטודנט לתואר שני בתכנית "טיפול באמצעות אמנויות"– דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל  ,ישלם  100%שכר לימוד לתואר שני +
נלווים .משך הלימודים בתכנית זו היא שנה אחת.
סטודנט בתכנית לימודים לתואר שני בדרמה תרפיה ותכנית טיפול באמנות ישלם  100%שכר לימוד בכל שנה משך הלימודים בתכניות
אלו הוא שנתיים  +שנת הכשרה מעשית במסגרת היחידה ללימודי חוץ בעלות שכר לימוד מלא לתואר שני .
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מסלול להשלמת תזה בתואר שני
בוגרי מוסמך במסלול נלמד המעוניינים להשלים תזה עשויים להידרש להשלים חובות שמיעה ובנוסף להגיש עבודת תזה.
בוגרי מוסמך במסלול נלמד שמעוניינים להשלים תזה ואינם נדרשים להשלים חובות שמיעה כלל ישלמו  10%מגובה שכר לימוד המלא
לתואר שני  +נלווים.
בוגרים המחויבים להשלים עד  4נ"ז חובות שמיעה ישלמו  25%מגובה שכר הלימוד המלא לתואר שני  +נלווים.
בוגרים הנדרשים להשלמת מעל  4נ"ז ישלמו  25%מגובה שכר הלימוד המלא לתואר שני  +נלווים ועל הנ"ז הנוסף ע"פ תעריף לנ"ז
בתכנית הלימודים בה הם לומדים.
מתקבלים למסלול משלים לתזה עשויים להיות זכאים למלגות בהתאם להחלטת ועדת הקבלה ,מכסת המלגות ומס' ימי המחקר
הנדרשים במעבדה.
שילוב סטאז' בתכנית לימודים של תואר שני בתזונה – מסלול מחקרי ונלמד
סטודנט היוצא לסטאז' במהלך הלימודים ישלם  200%שכר לימוד בגין השנתיים הראשונות ויהיה פטור מתשלום שכר לימוד בגין
פריסת לימודים של סמסטר אחד בלבד .במידה וישוב ללימודים לאחר יותר מסמסטר אחד  ,החל מהסמסטר השישי  ,יחשב כפורס
וישלם שכר לימוד בגין כל סמסטר נוסף כדלהלן  :במידה ואין לסטודנט חובות שמיעה התשלום יהיה  5%מגובה שכר לימוד  +נלווים
ובמידה ויש לסטודנט חובות שמיעה  ,ישלם  25%מגובה שכר הלימוד לכל סמסטר נוסף  +נלווים.
במידה והסטודנט לא שב ללימודים בסיום הסטאז'  ,הוא יחשב כפורש מלימודים החל מיום יציאתו לסטאז' ויחויב בתשלום שכר
לימוד בהתאם לכתוב בתקנון הפרישה המופיע בסעיף  4.2לתואר ראשון.
 8.2תשלומים נלווים
סטודנט לתואר שני ישלם נלווים כמפורט בסעיף  .1.4לתואר ראשון.
 8.3תשלום סיורים
סטודנט לתואר שני הלומד בחוג המתקיימים בו סיורים  ,ישלם בגין הסיורים כמפורט להלן:
מספר הסיורים

עלות הסיורים

1

ללא תשלום

2

₪ 100

3-5

₪ 200

6-9

₪ 300

 10ומעלה

₪ 400

*התשלום עבור סיורים מתבצע עפ"י הרשמה לקורס ולא עפ"י השתתפות בסיור בפועל.
 8.4ביטל הרשמה  /ביטול קבלה  /הפסקת לימודים
הנוהל המחייב סטודנטים לתואר שני המחליטים לבטל הרשמה  ,קבלה או הפסקת לימודים  ,הוא הנוהל המחייב סטודנטים
לתואר ראשון ראה סעיף  4לעיל

שאר פרטי עקרונות תקנות שכר הלימוד לתואר שני זהים לתקנון שכר הלימוד הכללי
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