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 ג"תשפלשנה"ל מוסמך  לסטודנטים בתכנית השלמות לתואראגרת 

 

 : תואר מוסמךחשוב ללומדים בתכניות השלמות לקראת לימודים ללהלן פרטים ומידע 

 .קורסים לקראת תכנית לתואר מוסמךלמועמדים הנדרשים להשלמות  מיועדים הלימודים .1

רשימת הקורסים הנדרשת לכל מועמד ומועדי השלמת הקורסים יקבעו בתהליך הקבלה  .2

 *9827, ליעוץ ניתן לפנות למרכז ההכוונה האקדמי בטלפון לתואר המוסמך

חלק ניתנת אפשרות ללמוד בחלק מהתכניות לתואר שני בפקולטה למדעי החברה והרוח,  .3

 ללימודי חוץ.בסמסטר קיץ במתכונת אינטנסיבי המופעלים ע"י היחידה  מקורסי ההשלמה

 04-8181855במזכירות התכניות לתואר שני או בחטיבה ללימודי חוץ  פרטים נוספים ניתן

 .*9827 מרכז מידע והכוונה בטלפוןבאו  .5שלוחה 

חלק מקורסי ההשלמה ניתנת אפשרות ללמוד בתכניות לתואר שני בניהול וכלכלה, 

קיץ של המסלול לאנשים  ים במהלך השנה ובסמסטר" כחלק מסמסטראינטנסיב"במתכונת 

 .עובדים בימי חמישי ושישי

החוג התכנית פרישה מלימודים או ביטול רישום לקורסים מחייבת הודעה בכתב לרכזת  .4

  .תהרלוונטי

 בתקנון שכר הלימוד של המכללה.מהתכנית מפורטים  נהלי הפרישה .5

 .תקף לשנת לימודים אחת בלבד  בלימודי השלמותמעמד של סטודנט  .6

על כל סטודנט ששאל ספרים מהספרייה במהלך לימודיו, להחזיר את הספרים במועד הנקוב  .7

יחזיר את הספרים במועד הנדרש יחויב בעלות הספר באופן  אבנהלי הספרייה. סטודנט של

 אוטומטי בהתאם לפרטי האשראי שדווחו בעת הרשמתו.

 

 : ג"תשפלשנה"ל  לימודתעריפי שכר 

 אליו נרשם.שלם על כל נקודת זכות יהלומד בקורסים אקדמיים  סטודנט

 ₪. 335.40=  נ"ז 1בפקולטה למדעים וטכנולוגיה, עלות נ"ז לשכר לימוד השלמות לתואר שני 

 ₪. 369.35=  נ"ז 1בפקולטה למדעי החברה והרוח,עלות נ"ז לשכר לימוד השלמות לתואר שני 

, שירותי נ"ז אקדמיות מחויב בתשלומים נלווים למכללה )ביטוח, שמירה 6מעל  הלומדסטודנט 

   .₪  701 –( בסך  מכללה



 

 נהלי  הרישום והתשלום

 כאןלרישום לחץ  באמצעות רישום מקווןהרשמה ללימודי השלמות תתבצע  .1

 מוחזרים במקרה של ביטול לימודים. שאינם ₪380הרישום יכלול תשלום דמי הרשמה ע"ס  .2

במקרים בהם ההשלמות מתבצעות במקביל ללימודי המוסמך לא ייגבו פעמיים דמי 

 ההרשמה.

 .4.11.2022ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג תתאפשר עד התאריך  .3

 הרישום לקורסים יתבצע ע"י רכזת התכנית לתואר השני. .4

תוכל לבצע כניסה לפורטל הסטודנט באמצעות שם משתמש  לאחר הסדרת התשלומים, .5

וסיסמא זמנית שתקבל כמה ימים לאחר הרשמתך במסרון לטלפון הנייד שלך. לאחר קבלת 

סטודנטים  –שם המשתמש במסרון יש לדאוג ולייצר סיסמא אישית קבועה באתר המכללה 

 ת.קביעת סיסמא ראשוני –שירותים מקוונים  –

שלך, כתות הלימוד, ציונים  האישית בפורטל הסטודנט תוכל/י לראות את מערכת השעות .6

ומידע נוסף, אישור כניסה לבחינות ולהגשת עבודות ניתן יהיה להוריד מפורטל הסטודנט 

 .בסמוך למועדי הבחינה

חי בה תוכל למצוא -אנו ממליצים להוריד מחנות האפליקציות בנייד את האפליקציה של תל .7

 ת מירב האפשרויות שנמצאות בפורטל הסטודנט.א

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

 זכאים להתאמות בבחינות :  .1.א

  באישור  מחויבסטודנטים אשר עברו אבחון מת"ל. )אבחון אחר  -בגין לקויות למידה

 ועדה(.

  סטודנטים אשר בידיהם אבחנה מבדלת רפואית וכן אבחון מת"ל  -בגין הפרעת קשב

 המעיד על השפעת הפרעת הקשב על תפקודי הלמידה.

 .סטודנטים עם מוגבלות רפואית שהגישו מסמכים רפואיים שמעידים על מצבם 

הטיפול באישורי התאמות לבחינות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב  ובגין מגבלות  .2.א

 רפואיות נעשה מול מרכז חממ"ה בלבד.

. תאריך מדויק יפורסם עד ארבעה שבועות מתחילת כל סמסטרמועדי הגשת אבחונים:  .3.א

 בתחילת כל סמסטר בפורטל האישי.

https://rashim.telhai.ac.il/Portals/ex/registration/link-66


 

 .9"ה קמפוס מערב בניין אבחונים ואישורים רפואיים יש להעביר למשרדי חממ .4.א

 ההתאמות נקבעות בהתאם להמלצות האבחון ובכפוף לנהלי המכללה. .5.א

 זכאות למימוש התאמות מותנה בהשתתפות בסדנא לתפעול התאמות. .6.א

 

 

 בברכת הצלחה,

 מזכירות התכנית לתואר שני


