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 מבוא

 

לימוד  תכניות( הוא מוסד להשכלה גבוהה המקיים המכוןמכון טכנולוגי חולון )להלן:  .א

אקדמיות ומעניק לבוגריו תארים אקדמיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

 (.מל"ג)להלן: 

גובה שכר הלימוד במכון קבוע בהתאם להנחיית מל"ג והוועדה לתכנון ותקצוב במשרד  .ב

 (. תקנון שכ"ל זה מחייב את כל הסטודנטים במכון.ות"תהאוצר )להלן: 

גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים במכון, אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים  .ג

 ידי המכון.-ייקבעו בנפרד על (,.M.Sc. ,B.Design, B.Sc., B.Aלתואר אקדמי )

בנוסף על שכר הלימוד חייב הסטודנט בתשלומים נלווים למכון, בשיעורים ובתנאים  .ד

 המפורטים בתקנון זה.

-מועמד/סטודנט יחתום על כתב התחייבות בו יאשר את הסכמתו לתנאי התשלום של שכר .ה

 הלימוד והתשלומים הנלווים.

שלומים נוספים, אשר לא ישולמו במועד כל תשלום, על חשבון שכר הלימוד ו/או ת .ו

ובמלואם, יהיו צמודים למדד ויישאו ריבית פיגורים כחוק מהמועד הקבוע לתשלום ועד 

ידי המכון בתחילת שנת הלימודים -מועד תשלומם בפועל. כל זאת, כפי שייקבע על

 תשפ"ג.

רשאה שילם סטודנט תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים לעיל בהמחאה או באמצעות ה .ז

לחיוב חשבון בנק, אשר חזרה בלא שנפרעה, והמכון חויב בסכום ההמחאה/הרשאה לחיוב 

ישלם הסטודנט מיד את מלוא סכום ההוצאות  -חשבון בנק, או בעמלה כלשהי בגינה 

 שבהן יישא המכון כתוצאה מכך.

הרישום לקורסים במכון מתנהל בצורה ממוחשבת דרך האינטרנט. סטודנט שלא ישלם  .ח

, כניסתו ולא יעדכן בפורטל הסטודנט הסדר שכר לימוד את תשלומי שכה"ל במועד

 יוכל להירשם לקורסים ולא יוכל להיבחן במבחנים. לאלמערכת תיחסם והוא 

יישלח או יימסר  לאתקנון שכה"ל מפורסם באתר האינטרנט של המכון. התקנון  .ט

שינויים בכל הכללים  למועמד/לסטודנט באופן אישי. המכון שומר לעצמו את הזכות לבצע

והתקנות המתפרסמים בתקנון זה, מבלי למסור זאת בהודעה אישית למועמד ללמוד 

 במכון, או לסטודנט הלומד במכון.
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 תקנון שכר לימוד לתואר ראשון
 

 תעריפי שכר לימוד
 

 - 15.8.22-המתפרסם ב 2022צמוד למדד יולי ₪  10,932בסך שכר לימוד  100% •

 בעצמו את לימודיו.לסטודנט המממן 

 - 15.8.2022-המתפרסם ב 2022צמוד למדד יולי ₪  13,665בסך שכר לימוד  125% •

או משרד  לסטודנט שלימודיו ממומנים באופן מלא או חלקי ע"י צד שלישי )דוגמת מעסיק

 ( או לסטודנט אזרח חו"ל. הקליטה

o שכ"ל על  100%ידי צד שלישי, ישלם -ממומנים באופן חלקי על וסטודנט שלימודי

 ידי הצד השלישי. -על החלק הממומן על 125%-החלק הממומן על ידו, ו

o למדור  יעביר ידי צד שלישי,-חלקי על מלא או ממומנים באופן וסטודנט שלימודי

 כתב התחייבות מאת המקור המממן., 15.9.2022יום שכ"ל עד 

o  ידי צד שלישי -סטודנט שלימודים ממומנים באופן מלא או חלקי עללהוראות עבור

 תקנון זה.ב 'מימון שכר הלימוד על ידי צד שלישי'ראו סעיף 

פי החלטה של ממשלת ישראל והמועצה להשכלה -הסכומים הנ"ל עשויים להשתנות על •

 גבוהה.

 הבהרות  •

o  שכה"ל לעומת  26%של תשלום שכ"ל למכון לשנה"ל תשפ"ג הופחת בשיעור

פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של -שהיה נהוג בשנה"ל תשס"ב, וזאת על

 שכה"ל במוסדות להשכלה גבוהה. 

o  'והוראות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים  808על פי החלטת הממשלה מס

חדשים לתואר ראשון זכאים להפחתה זו רק אם בשנה"ל תשפ"ג הם יירשמו 

 18-ש"ס לפחות. מי שנרשם לפחות מ 18ות של ויעמדו בהצלחה בדרישות אקדמי

ש"ס לפחות, או מי  18ש"ס, או שלא עמד בהצלחה בדרישות האקדמיות של 

שהפסיק את לימודיו במהלך השנה וטרם השלים את הדרישות לעיל, ישלם שכ"ל 

 ללא הפחתה, ובהתאם לשעות אליהם נרשם.

o קציב. ההחלטה ההפחתה בשכ"ל כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק הת

מבוססת על התחייבות הממשלה לממן ההפחתה כתנאי לביצועה. לפיכך, אם 

המכון לא יקבל מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו הסטודנטים את 

 מלוא שכר הלימוד במועד שעליו יודיע המכון.

o  שכ"ל  100%ככלל, סטודנט לתואר ראשון חייב בתשלום שכ"ל כולל בגובה של

במחלקות ובפקולטות שבהן  400%ספר שנות הלימוד התקניות לתואר )מוכפל במ

במחלקות ובפקולטות שבהן משך  300%-שנים, ו 4משך הלימודים התקני הוא 

 שנים(. 3הלימודים התקני הוא 
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o בהתאם למספר שנות  400%או  300%-שכר הלימוד הכולל לתואר לא יפחת מ

 הלימוד התקניות לתואר.

o ם קודמים מזכה את הסטודנט בהפחתה של שכר הלימוד, הכרה אקדמית בלימודי

ידי המכון. ההפחתה תתבצע רק בשנה התקנית -עפ"י קריטריונים שיקבעו על

 האחרונה ללימודים, ועל הסטודנט לפנות למדור שכ"ל כדי לממשה. 

 

 תשלומים עבור לימודים הנמשכים מעבר לשנות הלימוד התקניות

 

במסגרת שנות הלימוד התקניות )לא כולל שנה בה היה  סטודנט שלא הגיע למעמד 'בוגר' •

לתקנון זה(, המבקש להשלים חובותיו  'חופשה'בסטטוס "חופשה" כאמור בהוראות סעיף 

האקדמיות עד קבלת מעמד 'בוגר', ישלם עבור כל שנת לימודים נוספת עד הגיעו למעמד 

 "בוגר", שכ"ל כמפורט להלן:

o 5%  אם ישלים את חובותיו  -תשלומים נלווים משכר הלימוד השנתי בתוספת

 האקדמיות במהלך סמסטר א'.

o 10%  אם ישלים את חובותיו  -משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים

 במהלך סמסטר ב' או סמסטר קיץ.

o עבור כל קורס הנלמד לאחר תום תקופת , ישלם הסטודנט לתשלום הנ"ל בנוסף

 אותו או לא עבר אותו מכל סיבה שהיא הלימודים התקנית, ושהסטודנט לא למד

  ש"ס )שעה סמסטריאלית( עבור כל  _322₪

 הבהרות •

o  אישור אקדמי לאיחור בהגשת עבודות/בחינות או כל חובה אחרת לצורך קבלת

 התואר אינו פוטר מתשלומים לפי פרק זה.

o  על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנט חייב לסיים את לימודיו תוך פרק

שנים במחלקות ובפקולטות  6מפרק הזמן התקני ) 150%שאינו עולה על   זמן

שנים במחלקות ובפקולטות  4.5-שנים, ו 4שבהן משך הלימודים התקני הוא 

 שנים(. 3שבהן משך הלימודים התקני הוא 

o  סטודנט שהחל את פרויקט הגמר במסגרת השנים התקניות לתואר ומגיש אותו

תקניות ישלם בגין גרירה עבור סמסטר א' ו/או בשנה הראשונה שמעבר לשנים ה

ב' כתלות במועד ההגשה. פרויקט שיושלם בשנת ההשלמה השנייה יחויב בכל 

 אלה במצטבר:

 של הפרויקט כמפורט לעיל. ש"סמלוא התשלום עבור כל  ▪

אם ישלים את  -משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים  5% ▪

משכר הלימוד השנתי  10%חובותיו האקדמיות במהלך סמסטר א' או 
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אם ישלים את חובותיו במהלך סמסטר ב' או  -בתוספת תשלומים נלווים 

 .סמסטר קיץ

 

 ידי צד שלישי-מוד עלישכר הלמימון 

 

באופן חלקי או מלא על ידי צד שלישי, עשוי להיות  מימון שכר לימוד של סטודנט/ית •

במסגרת הסכמי שכר בין עובדים למעסיקים או בכל מסגרת של מימון מוסדי, ממשלתי, 

 ציבורי או אחר.

אם הצד השלישי לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכה"ל והתשלומים הנלווים, תחול  •

. תשלום, שיתקבל לאחר של שכה"ל( 100%ההתחייבות הכספית על הסטודנט )בגובה 

 המועד לפירעון, יחויב בהפרשי הצמדה.

סטודנט, שמקבל מימון חלקי או מלא של שכה"ל, יעביר אסמכתאות רלוונטיות למדור שכר  •

 לימוד.

יעביר למדור  –סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן ע"י מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה  •

הסטודנטים. מובהר כי התשלומים הנלווים  שכר לימוד טופס התחייבות מקורי ממינהל

לתקנון זה, אינם ממומנים בידי מינהל הסטודנטים  'תשלומים נלווים' המפורטים בסעיף

 במשרד הקליטה והסטודנט אחראי לשלמם במועד.

 

 תשלומים לסטודנטים שאינם במעמד סטודנט מן המניין

 

, בתוספת דמי סמסטריאלית )ש"ס(שעה לכל ₪  343"שומע חופשי" ישלם לפי תעריף של  •

  ₪.  330אבטחה שנתיים בסך של 

₪  240לומד בתוכנית מיוחדת לקידום נוער מצטיין )'מצויינוער'(, ישלם לפי תעריף של   •

 ₪. 330לכל נקודת זכות, בתוספת דמי אבטחה שנתיים בסך של 

מצויינוער' יחולו כל על 'שומע חופשי', 'סטודנט שלא מן המניין' ועל תלמידים מפרויקט ' •

 תקנוני תואר ראשון לרבות תקנון משמעת. 

'שומע חופשי', 'סטודנט שלא מן המניין' ותלמידים מפרויקט 'מצויינוער', זכאים להשתמש  •

 בכל מתקני המכון לרבות בספריה ובמעבדות המחשבים ולהוציא כרטיס סטודנט.

 

 ביטוח לאומי

 

ומעלה חייב על פי החוק להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי  18כל תושב ישראל בן  •

 ביטוח. 
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 האחריות על תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה על הסטודנט.  •

 את דמי הביטוח, יש לשלם ישירות למוסד לביטוח לאומי.  •

-ל"אבהתאם לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(, תש •

, המכון יעביר למוסד לביטוח לאומי בכל שנת לימודים, את שמות כל הסטודנטים 1971

  הרשומים בו באותה שנת לימודים, בציון מספרי הזהות שלהם ומענם.

בשנת הלימודים תשפ"ג סטודנט חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות,  •

יות המוסמכות )כגון ביטוח לאומי(. דמי בשיעור המינימלי כפי שנקבע מעת לעת ע"י הרשו

הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו לסטודנט בדואר על ידי המוסד לביטוח 

 לאומי.

סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח  •

, שבהם נוכו פי פנקס התשלומים, עבור כל אחד מהחודשים-הבריאות, שבהם חויב על

 משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

 

 תשלומים נלווים

 

 330בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של  •

 המורכב מאלה:₪ 

o 330 -)תשלום חובה(  ורווחה דמי אבטחה ₪ 

ותגבורים, נא תשומת לבכם כי חלק משירותי המכון ובהם מלגות מסוימות  ▪

 כרוכים בתשלום דמי רווחה.

כללי ע"פ  ₪ 10 -תשלום לארגון הסטודנטים הארצי )תשלום חובה(  ▪

המועצה להשכלה גבוהה )תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג(, 

 2018-תשע"ח

o  )246 –דמי חבר שנתיים לאגודת הסטודנטים )תשלום רשות ₪ 

ודנטים יחתום על טופס סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסט ▪

ש"ח בתוך  246ויזוכה ע"ס  31.12.22ביטול חברות באגודה עד לתאריך 

 .  5ימים. הטופס זמין עבורכם במשרדי אגודת הסטודנטים בבניין  45

לתשומת לבכם, סטודנט שאינו חבר באגודת הסטודנטים אינו זכאי לקבל  ▪

 שירותים מהאגודה, לרבות כל אלה:

 הוראה ובוועדות משמעתייצוג בוועדות  ✓

 טיפול והכוון בבעיות אקדמיות שונות ✓

 מרתונים לקראת בחינות במחיר מסובסד ✓

 מחברות סיכום שיעור במחיר סמלי ✓
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 מאגר מבחנים עם פתרונות ✓

 עזרה והכוונה בקבלת מלגות ✓

 מלגות בלעדיות לחברי האגודה ✓

 הטבות לחיילי מילואים  ✓

 מחירים מוזלים במכון הצילום ✓

 בחנות הסדנאות מחירים מוזלים ✓

 הנחות בחנות כלי הכתיבה ✓

 ביטוח סטודנטים בביטוח תאונות אישיות ✓

 ייעוץ משפטי ראשוני חינם  ✓

 ייעוץ פיננסי חינם  ✓

 חדשות, עדכונים ופרסומים  באתר האגודה ✓

 פורומים מקצועיים, הצעות עבודה ופרסום מודעות באתר האגודה  ✓

 חוגי ספורט ופנאי בתשלום סמלי לחברי האגודה ✓

 יסה חינם או בעלות מוזלת לאירועי תרבותכנ ✓

 משלחות מסובסדות לחו"ל ✓

 השכרת לוקרים במחיר אטרקטיבי ✓

 ביט-ביטוחים מוזלים לסטודנטים בסוכנות מאסטר ✓

 הנחות בתחבורה הציבורית  ✓

 שליחה וקבלה של פקסים ממשרדי אגודת הסטודנטים ✓

ידי התואר הראשון, הן גובה התשלומים הנלווים לפי פרק זה הוא אחיד הן לתלמ - הבהרה •

 לתלמידי התואר השני, ואינו תלוי בהיקף הלימודים השנתי.

 

 תשלום נוסף עבור קורסים עודפים 

 

קורס עודף הוא קורס שנלמד ע"י הסטודנט מעבר לנדרש לצורך זכאות לתואר ואשר אינו 'קורס 

חוזר' )להסדרת תשלומים עבור קורסים חוזרים ראו סעיף 'תשלום נוסף עבור קורסים חוזרים'  

 להלן(. 

₪  232לפי  של כל קורסלשעות הסמסטריאליות תעריפי הקורסים העודפים מחושבים בהתאם 

  לכל שעה סמסטריאלית.
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 תשלום נוסף עבור קורסים חוזרים 

 

קורס חוזר הוא קורס שאליו נרשם סטודנט יותר מפעם אחת, למעט קורס אשר הסטודנט נרשם לו 

 וביטל את רישומו לא יאוחר מתום השבועיים הראשונים של הסמסטר.

קורסים חוזרים לכל היותר ללא עלות, כל עוד הם  4כל סטודנט רשאי להשתתף בעד  .א

 3נלמדים במהלך שנות הלימוד התקניות בתוכנית הלימודים הרלוונטית, היינו, במסגרת 

 השנים של התוכנית.  4או 

סטודנט המבקש להשתתף בקורס חוזר לאחר תום שנות הלימודים התקניות בתוכנית  .ב

 שלם כמפורט להלן:הלימוד שלו, י

I. 5% בשנת לימודים  10%-משכר הלימוד השנתי עבור כל סמסטר ולא יותר מ

אחת. המכון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לוותר על סכום זה, במקרים בהם 

המכון עצמו לא איפשר לסטודנט לחזור על הקורס במהלך שנות הלימודים 

 חה כאמור למדור שכ"ל. התקניות. באחריות הסטודנט להגיש בקשה לקבלת הנ

II.  שעה סמסטריאלית(.   לש"ס₪  45התשלום בעבור קורס חוזר הוא( 

III.  סכומים אלה יוצמדו לשיעור שינוי שכר הלימוד השנתי הבסיסי, כפי שייקבע על ידי

 ות"ת ולמדד המחירים לצרכן. 

 על אף האמור לעיל, סטודנט לא יחויב בתשלום בגין קורס חוזר או קורס עודף, אם הוא .ג

 עונה על אחד הקריטריונים שלהלן ובלבד שפנה למדור שכ"ל והציג אישורים מתאימים:

o  יום ברצף או יותר במהלך הסמסטר,  21הסטודנט שירת בשירות מילואים

 ועקב שירותו זה נכשל בבחינה או נבצר ממנו להיבחן.

o  הסטודנט מאובחן עם לקות למידה או עם צרכים לימודיים ייחודיים. הטבה

זו מותנית בהצגת אבחון בתוקף המוכר על ידי דקנאט הסטודנטים במכון 

ומוגבלת לקורס חוזר אחד בלבד. סטודנט החוזר על קורס בפעם 

 השלישית יחויב במלוא העלות כמפורט לעיל.

o  יותר במהלך הסמסטר ועקב כך  יום ברצף או 21סטודנט שאושפז בבי"ח

 נכשל בבחינה או נבצר ממנו לגשת לבחינה.

o  סטודנטית אשר ילדה במהלך הסמסטר ואשר עקב כך נכשלה בבחינה או

נבצר ממנה לגשת לבחינה. למען הסר ספק, הסעיף יחול גם על סטודנט 

 כפוף להצגת אישורים רלוונטיים.

 

 חזרה על שנת לימודים

 

יבה אקדמית כי עליו לחזור על שנת לימודים )סטטוס "שנה חוזרת"(, יוכל סטודנט אשר הוחלט מס

ללמוד בשנה זו קורסים שבהם נכשל או שעליו להשלים בהתאם לשנה הפדגוגית עליה הוא חוזר. 
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לשנה בתוספת תשלומים ₪  3000-לכל סמסטר ולא יותר מ₪  1500סטודנט בסטטוס זה ישלם 

 וים' לתקנון זה.נלווים כאמור בסעיף 'תשלומים נלו

 לא ניתן לממש מעמד זה יותר מפעם אחת במהלך לימודים לתואר ראשון. 

 

 הגשת ערעורים

 

ניתן להגיש ערעור ממוחשב על ציון בחינה, דרך עמדת המידע באתר המכון. תשובת  .א

 הערעור תישלח באופן אישי לסטודנט, דרך עמדת המידע. 

ככלל, הגשת ערעור על ציוני בחינה אינה מחויבת בתשלום. עם זאת, סטודנט שחמישה  .ב

החל מהערעור השישי, עבור  ₪ 50( ערעורים שהגישו נדחו, יחויב בתשלום בסך של 5)

  כל ערעור נוסף שיידחה.

 

 תשלומים עבור קורסים לאנגלית

 

 מכון מציע לתלמידיו קורסים באנגלית המותאמים למגוון רמות:  ה .א

 ₪ ש"ח  2,800 -( Eקורס לאנגלית טרום בסיסי א' ) .1

 ₪ ש"ח  2,400 –( Dקורס לאנגלית טרום בסיסי ב' ) .2

 ₪ש"ח  2,400 –( Cקורס לאנגלית בסיסי ) .3

 ₪ 1,600 – (Bקורס לאנגלית  מתקדמים א' ) .4

 עלות הקורס כלולה בשכ"ל. –( Aקורס אנגלית מתקדמים ב' ) .5

    -תשלום בגין ביטול השתתפות  .ב

 ביטול ללא עלות. – במסגרת תקופת השינויים של מערכת השעות באותו סמסטר   .1

דמי  –ועד סוף השבוע החמישי מסיום תקופת השינויים של אותו סמסטר ביטול  .2

 מעלות הקורס. 25%ביטול בשווי 

 מעלות הקורס.  50% -ויב בהסטודנט יח –ביטול החל מהשבוע השישי   .3

סטודנט שנרשם לקורס אנגלית, אך לא השתתף בו כלל מכל סיבה שהיא ולא  .4

 הודיע למכון על ביטול השתתפותו בקורס, יחויב במלוא עלות הקורס.

 

  –תשלום עבור קורס חוזר  .ג

 . עלות כלולה בשכ"ל – Aסטודנט שנכשל בקורס ברמה  .1
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עלות הקורס החוזר  – B, או E ,C ,Dסטודנט שנכשל בקורס ברמה  .2

 מעלות הקורס באותה רמה, כמפורט בפרק זה לעיל.  50%תעמוד על 
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 מהלך התשלומים של שכר הלימוד
 

 תשלום מקדמה

עד לתאריך ₪  2000על כל סטודנט להסדיר את תשלום המקדמה ע"ס  .1

15.8.2022 . 

שהוא סטודנט בקורס חוזר / סמסטר חוזר, סטודנט בקורס עודף, סטודנט  .2

ישלם מקדמה בסך  -'שומע חופשי' ותלמיד במסגרת 'תוכנית מצוינוער' 

 .15.8.2022עד לתאריך ₪  500

 גובה המקדמה ינוכה מתשלומי שכה"ל במהלך שנה"ל. .3

 תשלום שכר הלימוד:   הסדרי

 תשלום שכר לימוד מלא מראש .1

עד ₪  2000על כל סטודנט להסדיר את תשלום המקדמה ע"ס  .א

 .15.8.2022לתאריך 

, יזכה את 15.9.2022תשלום שכר הלימוד במלואו מראש עד יום .ב

משכה"ל, לא כולל תשלומים  2.5%הסטודנט בהנחה בשיעור של 

 . נלווים

למען הסר ספק, מובהר כי ההנחה על תשלום שכ"ל מראש לא תוצע  .ג

, לרבות 15.9.2022לסטודנטים שיתקבלו ללימודים לאחר יום

 שלמדו במכינות במכון.מועמדים 

תשלום שכה"ל במלואו מראש יכול להיעשות באמצעות כל אחד מאלה  .ד

אשראי; העברה בנקאית; קרדיט; שובר פיקדון של היחידה להכוונת  –

  .15.9.2022חיילים ובלבד שתאריך הערך שלו קודם ליום

, לא 2022- פ"ב בהתאם להוראות חוק צמצום השימוש במזומן, תש .ה

 יתאפשר תשלום שכ"ל במזומן.  

 פריסת תשלום שכר לימוד לתשלומים .2

סטודנט, המשלם את שכה"ל בתשלומים, יחויב בתשלום הפרשי 

, 2022הצמדה, לפי בסיס מדד מחירים לצרכן של חודש יולי 

 . 15.8.2022-המתפרסם ב

 הוראת קבע באשראי . 2.1

תשלומים שווים ע"ס מתאריך  9ועוד  כמופרט לעילתשלום מקדמה 

 .20.6.23-ועד ל 20.10.22
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  בנקאיתהוראת קבע . 2.2

תשלומים שווים ע"ס מתאריך  9ועוד  כמופרט לעילתשלום מקדמה 

 .20.6.23-ועד ל 20.10.22

 הבהרה

אי הסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד עלולה לפגוע בזכאות הסטודנט לקבל שירותים מהיחידות 

 במכון ואף להביא להרחקת הסטודנט מהלימודים לצמיתות. המנהליות

 

 ביטול הרשמה

מועמד שהתקבל ללימודים ומבקש לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב באמצעות  .א

 . הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמיעמדת המידע. 

 מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד בעמדת המידע. .ב

הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר לימוד. חיוב בשכר הלימוד יהיה בהתאם  .ג

 למועד בו התקבלה הודעת ביטול, כמפורט להלן: 

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה  - 15.8.2022ביטול הרשמה עד לתאריך  .1

 ששילם.

זכאי  המועמד יהיה - 15.9.2022עד  16.8.2022ביטול הרשמה בין התאריכים  .2

 להחזר מחצית גובה המקדמה ששילם.

המועמד יחויב במלוא  - 22.10.2022ועד  16.9.2022ביטול הרשמה ממועד  .3

 המקדמה.

)פתיחת שנה"ל( ואילך או של סטודנט שהחל  23.10.2022ביטול הרשמה מיום  .4

 ראו פרק 'הפסקת לימודים' להלן. –לימודיו בסמסטר ב' שנה"ל תשפ"ג 

 

 הפסקת לימודים

 

סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים,  .א

בלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית 

בהתאם להנחיות מנהלת המכללות הטכנולוגיות הלימודים יהיה בהתאם להוראות להלן. 

שירותים החברתיים, תקופת התיישנות הלימודים עומדת על במשרד העבודה, הרווחה וה

 .שנים החל מיום תחילת הלימודים 9

סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב באמצעות עמדת המידע תחת  .ב

< "בקשה ליציאה לחופשה/הפסקת לימודים". מועד הפסקת הלימודים -"בקשות וערעורים" 

הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול הוא היום בו התקבלה הודעת הסטודנט בעמדת המידע. 

 .רשמי
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לימודיו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר לימוד מלא או סטודנט המפסיק את  .ג

 חלקי בהתאם לטבלה:

מועד הודעה על הפסקת 

 לימודים

 החזר שכ"ל

הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א'  23.10.2022- 29.12.2022

משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים  25%עד תקרה של 

 הנלווים.

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', עד   30.12.2022-  19.02.2023

משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים  50%תקרה של 

 הנלווים. 

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת   20.2.2023-   27.4.2023

מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר ב' עד תקרה של 

 התשלומים הנלווים. משכה"ל השנתי בתוספת  75%

הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל השנתי בתוספת התשלומים  28.4.2023     החל מיום

לא יהיה זכאי לכל החזר  –הנלווים. במידה ושילם מראש 

 שהוא.  

 

סטודנט שהתחיל את לימודיו בסמסטר ב' תשפ"ג והחליט להפסיקם במהלך סמסטר זה, 

 :יישא בתשלום כמפורט להלן 

הודעה בכתב על מועד 

 הפסקת לימודים

 החזר שכ"ל

סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר ב', לא יידרש  19.02.2023 עד 

לשלם שכ"ל עבור ביטול בהתראה זו. אם שילם מקדמה היא 

 תושב לו במלואה.
 

סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר ב', לא יידרש   20.2.2023  – 20.03.2023

 לשלם שכ"ל עבור ביטול בהתראה זו, אך לא תושב לו המקדמה.

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת  21.03.2023 – 02.06.2023

 25%מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של 

 משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.
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הודעה בכתב על מועד 

 הפסקת לימודים

 החזר שכ"ל

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת  03.06.2023 -16.07.2023

 50%מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של 

 משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת  17.07.2023 -14.09.2023 .

 75%שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של  מחצית משכה"ל

 משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.

הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל עבור סמסטרים ב וקיץ בתוספת  15.09.2023החל מתאריך 

לא יהיה זכאי לכל  –התשלומים הנלווים. במידה ושילם מראש 

 החזר שהוא.  

 

סטודנט שהתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ תשפ"ג והחליט להפסיקם במהלך סמסטר זה, 

 יישא בתשלום כמפורט להלן: 

 200הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסך  -)פתיחת סמסטר קיץ תשפ"ג(  02.07.2023עד יום  .1

.₪ 

הסטודנט יחויב , 24.07.2023 השבועות הראשונים של הסמסטר ועד יום  3במהלך  .2

 משכ"ל לסמסטר קיץ תשפ"ג, בתוספת התשלומים הנלווים. 10%של בתשלום 

הסטודנט יחויב במלוא  -)תחילת השבוע הרביעי של הסמסטר(  25.07.2023 החל מיום .3

 שכר הלימוד עבור הסמסטר, בתוספת התשלומים הנלווים.

 הבהרות

בתשלום שכר סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב לפי הוראות תקנון זה, יחויב 

 הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ולא ניגש לבחינות.

 הודעה על הפסקת או על הקפאת לימודים בכל מועד, מבטלת את זכאות הסטודנט לכל הנחה

עבור אותה שנת הלימודים והיא תבוטל רטרואקטיבית מטעם המכון שניתנה לו  או מלגה

 ם. ממועד ההודעה על הפסקת לימודים או הקפאת

 

 מלגות סיוע

המכון מציע מגוון מלגות בעצמו ובאמצעות צדדים שלישיים לסטודנטים הנזקקים לסיוע  .א

 כלכלי. 
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עמדת המידע בהתאם להנחיות המתפרסמות ע"י הגשת בקשה למלגות תיעשה באמצעות  .ב

. מובהר כי אין בעצם הגשת בקשה למלגה כדי לפטור סטודנט מחובת דיקנט הסטודנטים

 לימוד.תשלום שכר 

 מובהר כי המלגות משולמות כזיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. .ג

מרבית המלגות מחייבות ביצוע מטלות תרומה לקהילה. המכון יהיה רשאי לשלול את  .ד

המלגה, כולה או חלקה, במידה שסטודנט שלא ישלים את המטלות החברתיות שהתחייב 

הדיקנט או התורם מראש לצורך  , במועדים שהותנו על ידילבצע במסגרת קבלת המלגה

 .קבלתה

הודעה על הפסקת או על הקפאת לימודים בכל מועד, מבטלת את זכאות הסטודנט לכל  .ה

 מלגה שניתנה לסטודנט עבור אותה שנת הלימודים. 

 בטלה רטרואקטיבית.רשאי להמכון  –ניתנה המלגה כולה או חלקה על ידי המכון  (1

יעדכן המכון את התורם ויפעל  –שלישי  ניתנה המלגה כולה או חלקה על ידי צד (2

 בהתאם להנחיותיו.

המכון אינו מתיר 'כפל מלגות'. סטודנט המעוניין לקבל יותר ממלגה אחת יפנה מראש  .ו

 ט הסטודנטים בבקשה מפורטת ומנומקת. לדיקנובכתב 

כל סטודנט המקבל מלגה, בין אם מלאה בין אם חלקית, נדרש לשאת ב'תשלומים נלווים'  .ז

 לעיל בתקנון זה. כמפורט
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 תקנון שכר לימוד לתואר שני

 

לימוד  תכניות( הוא מוסד להשכלה גבוהה המקיים המכוןמכון טכנולוגי חולון )להלן:  .א

אקדמיות ומעניק לבוגריו תארים אקדמיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

 (.מל"ג)להלן: 

גובה שכר הלימוד במכון קבוע בהתאם להנחיית מל"ג והוועדה לתכנון ותקצוב במשרד  .ב

 (. תקנון שכ"ל זה מחייב את כל הסטודנטים במכון.ות"תהאוצר )להלן: 

גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים במכון, אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים  .ג

 ידי המכון.-לתואר שני ייקבעו בנפרד על

על שכר הלימוד חייב הסטודנט בתשלומים נלווים למכון, בשיעורים ובתנאים בנוסף  .ד

 המפורטים בתקנון זה.

בו יאשר את הסכמתו לתנאי התשלום של  כתב התחייבותמועמד/סטודנט יחתום על  .ה

 הלימוד והתשלומים הנלווים.-שכר

 כל תשלום, על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא ישולמו במועד .ו

ובמלואם, יהיו צמודים למדד ויישאו ריבית פיגורים כחוק מהמועד הקבוע לתשלום ועד 

ידי המכון בתחילת שנת הלימודים -מועד תשלומם בפועל. כל זאת, כפי שייקבע על

 תשפ"ב .

שילם סטודנט תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים לעיל בהמחאה או באמצעות הרשאה  .ז

א שנפרעה, והמכון חויב בסכום ההמחאה/הרשאה לחיוב לחיוב חשבון בנק, אשר חזרה בל

ישלם הסטודנט מיד את מלוא סכום ההוצאות  -חשבון בנק, או בעמלה כלשהי בגינה 

 שבהן יישא המכון כתוצאה מכך.

סטודנט שלא ישלם במועד את תשלומי שכה"ל, לא יוכל להיבחן במבחנים ולא יקבל  .ח

 נות ציונים, אישורי לימודים וכיוצא באלה.שירותי מנהלה מן המכון לרבות קבלת גיליו

המכון שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכל הכללים והתקנות המתפרסמים בתקנון  .ט

 זה, מבלי למסור זאת בהודעה אישית למועמד ללמוד במכון, או לסטודנט הלומד במכון.

סר יישלח או יימ לאתקנון שכה"ל מפורסם באתר האינטרנט של המכון. התקנון  .י

 למועמד/לסטודנט באופן אישי.

 

 תעריפי שכר לימוד תואר שני
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 שכר הלימוד הוא  - סטודנט שהוא אזרח ישראלי המממן את לימודיו באופן עצמאי •

. בתוספת תשלומים 15.8.2022-, המתפרסם ב2022ש"ח צמוד למדד יולי  14,774

 נלווים.

 

שכר הלימוד יהיה בשיעור  -סטודנט שהוא תושב חו"ל או שלימודיו ממומנים ע"י צד שלישי  •

משכר הלימוד לסטודנט שהוא אזרח ישראלי הממן לימודיו באופן עצמאי ויעמוד על  125%

, בתוספת תשלומים 15.8.2022-, המתפרסם ב2022ש"ח, צמוד למדד יולי  18,468

 נלווים. 

שכ"ל על החלק  100%ישלם  -ידי צד שלישי -ים חלקי עלסטודנט שלימודים ממומנ •

  ידי הצד השלישי.-על החלק הממומן על 125%-הממומן על ידו, ו

o באופן חלקי או מלא על ידי צד שלישי, עשוי להיות  מימון שכר לימוד של סטודנט/ית

במסגרת הסכמי שכר בין עובדים למעסיקים או בכל מסגרת של מימון מוסדי, 

 ממשלתי, ציבורי או אחר.

o  סטודנט, שמקבל מימון חלקי או מלא של שכה"ל, יציג בפני מדור שכ"ל עד יום

ר אסמכתאות , כתב התחייבות מתאים מאת המקור המממן ויעבי15.9.2022

 רלוונטיות.

o  אם הצד השלישי לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכה"ל והתשלומים הנלווים, תחול

של שכה"ל(. תשלום, שיתקבל  100%ההתחייבות הכספית על הסטודנט )בגובה 

 לאחר המועד לפירעון, יחויב בהפרשי הצמדה.

o יעביר  –יטה סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן ע"י מינהל הסטודנטים במשרד הקל

למדור שכר לימוד טופס התחייבות מקורי ממינהל הסטודנטים. מובהר כי התשלומים 

לתקנון זה, אינם ממומנים בידי מינהל  'תשלומים נלווים'הנלווים המפורטים בסעיף 

 הסטודנטים במשרד הקליטה והסטודנט אחראי לשלמם במועד.

 

 תשלומים נלווים

 

₪  586בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 

 המורכב מאלה:

 ₪ 330 - )תשלום חובה( ורווחה דמי אבטחה .1

כללי המועצה להשכלה ע"פ  ₪ 10 - תשלום לארגון הסטודנטים הארצי )תשלום חובה( .2

 2018-גבוהה )תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג(, תשע"ח

 ₪ 246 – דמי חבר שנתיים לאגודת הסטודנטים )תשלום רשות( .3
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סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום על טופס ביטול חברות  •

ימים. הטופס זמין עבורכם  45ש"ח בתוך  246ויזוכה ע"ס  31.12.22באגודה עד לתאריך 

 .  5במשרדי אגודת הסטודנטים בבניין 

נט שאינו חבר באגודת הסטודנטים אינו זכאי לקבל שירותים לתשומת לבכם, סטוד •

 מהאגודה, לרבות כל אלה:

o ייצוג בוועדות הוראה ובוועדות משמעת 

o טיפול והכוון בבעיות אקדמיות שונות 

o מרתונים לקראת בחינות במחיר מסובסד 

o מחברות סיכום שיעור במחיר סמלי 

o מאגר מבחנים עם פתרונות 

o עזרה והכוונה בקבלת מלגות 

o מלגות בלעדיות לחברי האגודה 

o  הטבות לחיילי מילואים 

o מחירים מוזלים במכון הצילום 

o מחירים מוזלים בחנות הסדנאות 

o הנחות בחנות כלי הכתיבה 

o ביטוח סטודנטים בביטוח תאונות אישיות 

o  ייעוץ משפטי ראשוני חינם 

o  ייעוץ פיננסי חינם 

o חדשות, עדכונים ופרסומים  באתר האגודה 

o  פורומים מקצועיים, הצעות עבודה ופרסום מודעות באתר האגודה 

o חוגי ספורט ופנאי בתשלום סמלי לחברי האגודה 

o כניסה חינם או בעלות מוזלת לאירועי תרבות 

o משלחות מסובסדות לחו"ל 

o השכרת לוקרים במחיר אטרקטיבי 

o ביט-ביטוחים מוזלים לסטודנטים בסוכנות מאסטר 

o  הנחות בתחבורה הציבורית 

o שליחה וקבלה של פקסים ממשרדי אגודת הסטודנטים 

הבהרה גובה התשלומים הנלווים לפי פרק זה הוא אחיד הן לתלמידי התואר הראשון, הן לתלמידי 

 תלוי בהיקף הלימודיםאינו התואר השני, ו
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 אופן התשלומים

שכר  200%לימודי תואר שני חייבים בתשלום שכר לימוד של שתי שנות לימוד לפחות ) •

 לימוד(.

סטודנט המחויב על ידי הפקולטה בקורסי השלמה לקראת לימודי התואר השני, ישלם  •

עבורם תשלום נוסף לשכ"ל עבור לימודי התואר השני. התשלום עבור קורסי ההשלמה 

 .ש"סלכל  343 יהיה

 

 חופשה  

 כל סטודנט לתואר שני רשאי לבקש חופשה של עד שנת לימודים אחת.  •

שעבורו לחופשה יש להגיש לא יאוחר משבועיים לאחר תחילת הסמסטר  הבקשה את •

 מבוקשת החופשה.

תקופת פטור מתשלום שכ"ל עבור בהסטודנט לחופשה שאושרה תזכה את בקשה  •

במקרים ) שנת חופשה קלנדרית אחת רצופה הכוללת סמסטר א', ב' וקיץהחופשה עד 

 .(שבהם ניתנים קורסים בסמסטר קיץ

הסטודנט תזכה את סמסטר אחד )למעט סמסטר קיץ( רה עבור בקשה חופשה שאוש •

לא כולל תשלומים נלווים כהגדרתם התקנון  פטור מתשלום שכ"ל עבור חצי שנת לימודב

 . זה

מלא עבור חופשה מסמסטר קיץ אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום שכ"ל מובהר כי  •

 .  ת לימודיםאותה שנ

 

 לשתי שנות הלימוד התקניותתשלום עבור השלמת התואר השני מעבר 

סטודנט שלא השלים את צבירת כל נקודות הזכות במהלך שנתיים אקדמיות )לא כולל את  •

לעיל(, ישלם החל מהשנה השלישית  'חופשה'תקופת החופשה המאושרת לפי סעיף 

ללימודים ואליך שכ"ל בהתאם למספר השעות שאותן הוא לומד בתוספת תשלומים נלווים. 

חלקי  בשתי שנות לימודיםסה"כ שכר לימוד שנתי הוא מכפלת המפתח לחישוב שכ"ל לנ"ז 

 מספר נקודות הזכות הנדרשות לתואר.

השנתיים האקדמיות של התואר,  סטודנט אשר לא השלים את עבודת הגמר במסגרת •

-של שכר הלימוד השנתי בכל סמסטר ולא יותר מ 5%יחויב בדמי גרירת התואר בסך 

 בשנת לימודים, בתוספת תשלומים נלווים. 10%

סכומים אלה יוצמדו לשיעור שינוי שכר הלימוד השנתי הבסיסי, כפי שייקבע על ידי ות"ת  •

 ויוצמדו למדד המחירים לצרכן. 
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תואר שני רשאי להפסיק את לימודיו לתקופה אחת של עד שתי שנות לימוד סטודנט ל •

בהתאם להנחיות מנהלת המכללות הטכנולוגיות במשרד העבודה, הרווחה רצופות. 

שנים החל מיום  9והשירותים החברתיים, תקופת התיישנות הלימודים עומדת על 

 .תחילת הלימודים

 

 תשלום נוסף עבור קורס עודף

הוא קורס שנלמד ע"י הסטודנט מעבר לנדרש לצורך זכאות לתואר, למעט קורס עודף  •

 להלן(. 'תשלום עבור קורסים חוזרים'  קורס חוזר )ראה סעיף

 . שעה סמיסטריאליתלכל  ₪ 846הוא:  רגיל /התשלום עבור קורס עודף •

 סכומים אלה יוצמדו לשיעור שינוי שכר הלימוד השנתי הבסיסי, כפי שייקבע על ידי ות"ת •

 ויוצמדו למדד המחירים לצרכן. 

 

 תשלום נוסף עבור קורסים חוזרים

קורס חוזר הוא קורס שאליו נרשם סטודנט יותר מפעם אחת, למעט קורס אשר הסטודנט  •

 נרשם לו וביטל את רישומו לא יאוחר מתום השבועיים הראשונים של הסמסטר.

 סטודנט בתואר שני זכאי במהלך לימודיו לקורס חוזר אחד ללא תשלום.  •

 . שעה סמיסטריאליתלכל  ₪ 684התשלום עבור קורס חוזר הוא:  •

משכר  5%אם הקורס החוזר נלמד לאחר תום שנות הלימודים התקניות, ישלם הסטודנט  •

מקרים בשנת לימודים אחת, למעט  10%-הלימוד השנתי עבור כל סמסטר ולא יותר מ

 שבהם המכון לא יאפשר לסטודנט לחזור על הקורס במסגרת שנות הלימודים התקניות.

סכומים אלה יוצמדו לשיעור שינוי שכר הלימוד השנתי הבסיסי, כפי שייקבע על ידי ות"ת  •

 ויוצמדו למדד המחירים לצרכן. 

 סטודנט לא יחויב בתשלום בגין קורס חוזר בכל אחד מהמקרים הבאים: •

o  יום ברצף או יותר במהלך הסמסטר, ועקב  21שירת בשירות מילואים הסטודנט

 שירותו נבצר ממנו להיבחן או שהוא נכשל בבחינה.

o  הסטודנט מאובחן עם לקות למידה או עם צרכים לימודיים ייחודיים. הטבה זו

הסטודנטים במכון ומוגבלת  מותנית בהצגת אבחון בתוקף המוכר על ידי דקנאט

לקורס חוזר אחד בלבד. סטודנט החוזר על קורס בפעם השלישית יחויב במלוא 

 העלות כמפורט לעיל.

o  יום ברצף או יותר במהלך הסמסטר ועקב כך נבצר  21סטודנט שאושפז בבי"ח

 ממנו לגשת לבחינה או שהוא נכשל בבחינה.
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o ך נכשלה בבחינה או נבצר סטודנטית אשר ילדה במהלך הסמסטר ואשר עקב כ

ממנה לגשת לבחינה. למען הסר ספק, הסעיף יחול גם על סטודנט כפוף להצגת 

 אישורים רלוונטיים.

 

 

 ביטוח לאומי

ומעלה חייב על פי החוק להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלם דמי  18כל תושב ישראל בן  •

 ביטוח. 

 האחריות על תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה על הסטודנט.  •

 את דמי הביטוח, יש לשלם ישירות למוסד לביטוח לאומי.  •

-בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(, תשל"א •

, המכון יעביר למוסד לביטוח לאומי בכל שנת לימודים, את שמות כל הסטודנטים 1971

  ם בו באותה שנת לימודים, בציון מספרי הזהות שלהם ומענם.הרשומי

בשנת הלימודים תשפ"ג סטודנט חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות,  •

בשיעור המינימלי כפי שנקבע מעת לעת ע"י הרשויות המוסמכות )כגון ביטוח לאומי(. דמי 

נט בדואר על ידי המוסד לביטוח הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים שיישלחו לסטוד

 לאומי.

סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח  •

פי פנקס התשלומים, עבור כל אחד מהחודשים, שבהם נוכו -הבריאות, שבהם חויב על

 משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

 

 

 הגשת ערעורים על ציון בחינה

ניתן להגיש ערעור ממוחשב על ציון בחינה, דרך עמדת המידע באתר המכון. תשובת  .א

 הערעור תישלח באופן אישי לסטודנט, דרך עמדת המידע. 

ככלל, הגשת ערעור על ציוני בחינה אינה מחויבת בתשלום. עם זאת, סטודנט שחמישה  .ב

ר השישי, עבור החל מהערעו ₪ 50( ערעורים שהגישו נדחו, יחויב בתשלום בסך של 5)

 כל ערעור נוסף שיידחה.

 

 תשלום שכר לימוד 

 מהלך התשלומים של שכר הלימוד
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 תשלום מקדמה

עד לתאריך ₪  2000על כל סטודנט להסדיר את תשלום המקדמה ע"ס  .4

15.8.2022 . 

סטודנט בקורס חוזר / סמסטר חוזר, סטודנט בקורס עודף, סטודנט שהוא  .5

ישלם מקדמה בסך  -תוכנית מצוינוער' 'שומע חופשי' ותלמיד במסגרת '

 .15.8.2022עד לתאריך ₪  500

 גובה המקדמה ינוכה מתשלומי שכה"ל במהלך שנה"ל. .6

 תשלום שכר הלימוד:   הסדרי

 תשלום שכר לימוד מלא מראש .3

עד ₪  2000על כל סטודנט להסדיר את תשלום המקדמה ע"ס  .ו

 .15.8.2022לתאריך 

, יזכה את 30.9.2022תשלום שכר הלימוד במלואו מראש עד יום  .ז

משכה"ל, לא כולל תשלומים  2.5%הסטודנט בהנחה בשיעור של 

 . נלווים

למען הסר ספק, מובהר כי ההנחה על תשלום שכ"ל מראש לא תוצע  .ח

, לרבות 30.9.2022לסטודנטים שיתקבלו ללימודים לאחר יום 

 מועמדים שלמדו במכינות במכון.

שלום שכה"ל במלואו מראש יכול להיעשות באמצעות כל אחד מאלה ת .ט

אשראי; העברה בנקאית; קרדיט; שובר פיקדון של היחידה להכוונת  –

  .15.9.2022 חיילים ובלבד שתאריך הערך שלו קודם ליום

, לא 2018-בהתאם להוראות חוק צמצום השימוש במזומן, תשע"ח .י

 יתאפשר תשלום שכ"ל במזומן.  

 תשלום שכר לימוד לתשלומיםפריסת  .4

סטודנט, המשלם את שכה"ל בתשלומים, יחויב בתשלום הפרשי 

, 2022הצמדה, לפי בסיס מדד מחירים לצרכן של חודש יולי 

 . 15.8.2022-המתפרסם ב

 הוראת קבע באשראי . 2.1

תשלומים שווים ע"ס מתאריך  9ועוד  כמופרט לעילתשלום מקדמה 

 .20.6.23-ועד ל 20.10.22

  בנקאיתהוראת קבע . 2.2

תשלומים שווים ע"ס מתאריך  9ועוד  כמופרט לעילתשלום מקדמה 

 .20.6.23-ועד ל 20.10.22
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 הבהרה

אי הסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד עלולה לפגוע בזכאות הסטודנט לקבל שירותים מהיחידות 

 המנהליות במכון ואף להביא להרחקת הסטודנט מהלימודים לצמיתות.

 

 סיועמלגות 

 

המכון מציע מגוון מלגות בעצמו ובאמצעות צדדים שלישיים לסטודנטים הנזקקים לסיוע  .א

 כלכלי. 

דקנט הסטודנטים. מובהר כי אתר האינטרנט של הגשת בקשה למלגות תיעשה באמצעות  .ב

 אין בעצם הגשת בקשה למלגה כדי לפטור סטודנט מחובת תשלום שכר לימוד.

 כזיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט.מובהר כי המלגות משולמות  .ג

מרבית המלגות מחייבות ביצוע מטלות תרומה לקהילה. המכון יהיה רשאי לשלול את  .ד

המלגה, כולה או חלקה, במידה שסטודנט שלא ישלים את המטלות החברתיות שהתחייב 

, במועדים שהותנו על ידי הדקנט או התורם מראש לצורך לבצע במסגרת קבלת המלגה

 .הקבלת

הודעה על הפסקת או על הקפאת לימודים בכל מועד, מבטלת את זכאות הסטודנט לכל  .ה

 מלגה שניתנה לסטודנט עבור אותה שנת הלימודים. 

 בטלה רטרואקטיבית.רשאי להמכון  –ניתנה המלגה כולה או חלקה על ידי המכון  (1

פעל יעדכן המכון את התורם וי –ניתנה המלגה כולה או חלקה על ידי צד שלישי  (2

 בהתאם להנחיותיו.

המכון אינו מתיר 'כפל מלגות'. סטודנט המעוניין לקבל יותר ממלגה אחת יפנה מראש  .ו

 ובכתב לדקנט הסטודנטים בבקשה מפורטת ומנומקת. 

כל סטודנט המקבל מלגה, בין אם מלאה בין אם חלקית, נדרש לשאת ב'תשלומים נלווים'  .ז

 כמפורט לעיל בתקנון זה.

 

 ביטול הרשמה

מועמד שהתקבל ללימודים ומבקש לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב באמצעות  .א

 . הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמיעמדת המידע. 

 מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד בעמדת המידע. .ב

הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר לימוד. חיוב בשכר הלימוד יהיה בהתאם  .ג

 למועד בו התקבלה הודעת ביטול, כמפורט להלן: 

המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה  - 15.8.2022ביטול הרשמה עד לתאריך  .1

 ששילם.
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זכאי  המועמד יהיה - 15.9.2022עד  16.8.2022ביטול הרשמה בין התאריכים  .2

 להחזר מחצית גובה המקדמה ששילם.

המועמד יחויב במלוא  - 22.10.2022ועד  16.9.2022ביטול הרשמה ממועד  .3

 המקדמה.

)פתיחת שנה"ל( ואילך או של סטודנט שהחל  23.10.2022ביטול הרשמה מיום  .4

 ראו פרק 'הפסקת לימודים' להלן –לימודיו בסמסטר ב' שנה"ל תשפ"ג 

 

 

 הפסקת לימודים

נט המבקש להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב באמצעות עמדת המידע. סטוד .א

עיבוד וטיפול מדור שכ"ל בבקשת הסטודנט, מותנים במילוי "טופס טיולים" אותו ניתן לקבל 

 .במדור 

הודעה מועד הפסקת הלימודים הוא היום בו התקבלה הודעת הסטודנט בעמדת המידע.  .ב

 .רשמיטלפונית לא תיחשב כביטול 

סטודנט המפסיק את לימודיו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר לימוד מלא או  .ד

 חלקי בהתאם לטבלה:

מועד הודעה על הפסקת 

 לימודים

 החזר שכ"ל

הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א'  23.10.2022- 29.12.2022

השנתי בתוספת התשלומים  משכה"ל 25%עד תקרה של 

 הנלווים.

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', עד   30.12.2022-  19.02.2023

משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים  50%תקרה של 

 הנלווים. 

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת   20.2.2023-   27.4.2023

שבו חויב עבור סמסטר ב' עד תקרה של  מחצית משכה"ל

 משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.  75%

הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל השנתי בתוספת התשלומים  28.4.2023     החל מיום

לא יהיה זכאי לכל החזר  –הנלווים. במידה ושילם מראש 

 שהוא.  
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סטודנט שהתחיל את לימודיו בסמסטר ב' תשפ"ג והחליט להפסיקם במהלך סמסטר זה, 

 :יישא בתשלום כמפורט להלן 

מועד הודעה בכתב על 

 הפסקת לימודים

 החזר שכ"ל

סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר ב', לא יידרש  19.02.2023 עד 

היא לשלם שכ"ל עבור ביטול בהתראה זו. אם שילם מקדמה 

 תושב לו במלואה.
 

סטודנט המתחיל או מחדש את לימודיו בסמסטר ב', לא יידרש   20.2.2023  – 20.03.2023

 לשלם שכ"ל עבור ביטול בהתראה זו, אך לא תושב לו המקדמה.

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת  21.03.2023 – 02.06.2023

 25%שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של  מחצית משכה"ל

 משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת  03.06.2023 -16.07.2023

 50%מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של 

 משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.

הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר ב' בתוספת  17.07.2023 -14.09.2023. 

 75%מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר קיץ עד תקרה של 

 משכה"ל לתקופה כאמור בתוספת התשלומים הנלווים.

עבור סמסטרים ב וקיץ בתוספת  הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל 15.09.2023החל מתאריך 

לא יהיה זכאי לכל  –התשלומים הנלווים. במידה ושילם מראש 

 החזר שהוא.  

 

סטודנט שהתחיל את לימודיו בסמסטר קיץ תשפ"ג והחליט להפסיקם במהלך סמסטר זה, 

 יישא בתשלום כמפורט להלן: 

 200הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסך  -)פתיחת סמסטר קיץ תשפ"ג(  02.07.2023עד יום  .4

.₪ 

הסטודנט יחויב , 24.07.2023 השבועות הראשונים של הסמסטר ועד יום  3במהלך  .5

 משכ"ל לסמסטר קיץ תשפ"ג, בתוספת התשלומים הנלווים. 10%בתשלום של 

יחויב במלוא  הסטודנט -)תחילת השבוע הרביעי של הסמסטר(  25.07.2023 החל מיום .6

 שכר הלימוד עבור הסמסטר, בתוספת התשלומים הנלווים.
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 הבהרות

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בכתב לפי הוראות תקנון זה, יחויב בתשלום שכר 

 הלימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים ולא ניגש לבחינות.

 את זכאות הסטודנט לכל הנחההודעה על הפסקת או על הקפאת לימודים בכל מועד, מבטלת 

עבור אותה שנת הלימודים והיא תבוטל רטרואקטיבית מטעם המכון שניתנה לו  או מלגה

 ממועד ההודעה על הפסקת לימודים או הקפאתם. 

 

 

 


