
 1 
 

 

 ותשלומים לימוד שכר תקנון
 הלימוד שכר גובה .1

 מדי )"המרכז: "להלן( ולעסקים למשפט האקדמי המרכז הנהלת ידי על ייקבע השנתי הלימוד שכר גובה

 .שונות שנים ולתלמידי שונים בחוגים ללימודים שונה שנתי לימוד שכר לקבוע המרכז רשאית הנהלת. שנה

 

 נלווים תשלומים  .2

 התלמיד לצורכי ובהתאם בנפרד ייגבו הסטודנטים אגודתלו לאומי לביטוח תשלומים כגון נלווים תשלומים

 .בדבר הנוגעים המוסדות והחלטת

 

 השונים לתארים הלימוד שכר .3

 ;השנתי הלימוד משכר 350% יהיה לתואר הכולל הלימוד שכר במשפטים ראשון תואר לתלמידי )א(

 .השנתי הלימוד משכר 300% יהיה ל"שכ -ולחשבונאות עסקים למינהל בחוגים

 ממוסד ראשון תואר בעל היותו סמך על למרכז התקבל אשר במשפטים ראשון לתואר הלומד תלמיד ) ב(

 .השנתי הלימוד משכר 300% ישלם, אחר מוכר אקדמי

 ראשון תואר לתלמידי השנתי הלימוד משכר 450% על יעמוד משולב לתואר הכולל הלימוד שכר    ) ג(

  .במשפטים

 לומד אשר תלמיד, שנים לשלוש מעבר חשבונאות או עסקים במנהל ראשון לתואר לומד אשר תלמיד)      ד(

 מעבר במשפטים ראשון לתואר לומד אשר אקדמאי או ,וחצי שנים לשלוש מעבר במשפטים ראשון לתואר

על אף  .רכת התוארנוסף עבור דמי טיפול בהא סמסטר כל בגין השנתי הלימוד משכר 5% ישלם ,שנים לשלוש

, 5% -מ הגבוה תשלום מצדיק אשר בהיקף, 5 בסעיף כאמור, נוספים קורסים לומד שהוא במידה, האמור

 .לומד שהוא הנוספים לקורסים בהתאם בתשלום יחוייב הוא

 

 התשלום מועד. 4

 למועד מעבר תשלום. הלימודים שנת של הראשון היום הוא השנתי הלימוד שכר להסדרת האחרון המועד) א(

 . בהצמדה יחויב זה

 להיכנס, לבחינות לגשת, בלימודים להשתתף התלמיד של זכותו את ישלול התשלום בהסדרת עיכוב) ב(

 סיום על אישור, לתואר זכאות אישור, לימודים אישור לרבות( אישורים לקבל, הסטודנט של האישי לאתר

 .סיום תעודת ולקבל) לימודים

 

 

 סמינר או חובה קורס על חזרה. 5

 לקורס שהרשמתו או, כלל בו נבחן לא, בו נכשל, אותו עבר אם בין - חובה קורס למד אשר תלמיד )א(

 רק מעוניין הוא אם לרבות( עליו לחזור ומעוניין - משמעתיים או אקדמיים מטעמים המרכז ידי על בוטלה

סעיף קטן זה לא . החובה סקור של זכות נקודת כל בגין 1.5% של סך ישלם, )בקורס הסופית לבחינה לגשת

 .לאחר שקיבל בו ציון עובר, ד"יחול על תלמיד שמבקש לשפר ציון בקורס חובה בשנת תשע
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 בין - הלימודים בתקנון הנדרשת במכסה לסמינרים מעבר נוסף לסמינר להירשם מבקש אשר תלמיד )ב(

 אם ובין בוטלה שהרשמתו או  שהורחק מחמת אם בין, בסמינר שנכשל מחמת אם בין, ציון שיפור לצורך אם

 .הנוסף הסמינר של זכות נקודת כל בגין 1.5% של סך ישלם - אחרת סיבה כל מחמת

או שהורחק , לא נבחן בו, תלמיד אשר מבקש להירשם לקורס בחירה מחמת שנכשל בקורס בחירה )ג(

 .ס הבחירה החדשבגין כל נקודת זכות של קור 1.5%ישלם סך של  –ממנו מטעמים משמעתיים או אקדמיים 

 או הקורס יירשם שבו ברגע תיווצר זה סעיף לפי התלמיד של חבותו כי יובהר ספק הסר למען )ד(

 עילה יהווה לא, הסופית הבחינה לפני ייעשה אם גם, בדיעבד הרישום ביטול. לימודיו בתוכנית הסמינר

 .החיוב לביטול

 

 אנגלית לימודי. 6

 אנגלית לימודי בגין. ₪ 1,500 של בסך נפרד לימוד שכר לים ייגבהמתחי טרום ברמת אנגלית לימודי בגין

 תשלום מצריך מחדש ולימודו בקורס כישלון. ₪ 1,000 של בסך נפרד לימוד שכר מתחילים ייגבה ברמת

  .מחדש

 

 הצטיינות מלגות. 7

 מעת בעוייק, להענקתן והתנאים היקפן, כאמור מלגות העמדת. מצטיינים לתלמידים מלגות יעניק המרכז

 . בכך כלשהי מחוייבות עליו שיש ומבלי, הבלעדי דעתו שיקול לפי המרכז ידי על לעת

 

  חברתית פעילות בגין מלגות. 8

 פי- לע לעת מעת ייקבעו ,ןלהענקת והתנאים היקפן אשר לתלמידים שנתיות מלגות להעמיד רשאי רכזהמ

 כתב על אלו תלמידים להחתים רשאי רכזהמ .בכך כלשהי מחוייבות עליו שיש ומבלי, הבלעדי דעתו שיקול

 .המילגה להענקת התנאים את המסדיר התחייבות

 

 אקונומי סוציו רקע על מלגות. 9

 . מלגות הנזקקים התלמידים לרשות יעמיד המרכז) א(

. מלגה להענקת בבקשה המלגות לוועדת יפנה, בלימודים הכרוכות בהוצאות לשאת יכול שאינו תלמיד) ב(

 ובהישגיו בעבר שקיבל במלגות, התלמיד של הכלכלי במצבו התחשבות תוך בקשה כל תבדוק ותהמלג ועדת

 .האפשרויות פי-ועל לצרכים בהתאם מלגות ותיתן עדיפויות מפתח לפי האקדמיים

 .לימוד שכר 100% משלמים אשר תלמידים רק בקשות להגיש רשאים) ג(

 על יפורסמו, להגשתם הזמנים ולוחות, זה בסעיף כאמור מלגות קבלת לשם למלא יש שאותם הטפסים) ד(

 תידחה, שיפורסם הזמנים וללוח להוראות בהתאם הטפסים את ימלא שלא תלמיד של בקשתו .המרכז ידי

 .הסף על

 

 המלגות תשלום. 10
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 סיים. מהתלמידים המגיע הלימוד משכר יקוזזו לעיל 9 -ו 7 סעיפים לפי לתלמידים שיינתנו המלגות) א(

. הבאה השנה של הלימוד שכר חשבון על מלגה יקבל, מלגה לו שניתנה בטרם הלימוד שכר את לםלש תלמיד

 שסיים לאחר רק המלגה את וקיבל מלגה לו ניתנה שבה בשנה לתואר לימודיו את מסיים התלמיד באם

 .המלגה בגובה לימוד שכר החזר יקבל, הלימוד שכר את לשלם

 .9 -ו 8 סעיפים לפי אחת ממלגה יותר לקבל ניתן לא) ב(

 יחושבו מלא לימוד שכר 100% -מ פחות משלם אשר לתלמיד יינתנו אשר 9 -ו 7 סעיפים לפי מלגות) ג(

 .בפועל התלמיד משלם שאותו הלימוד שכר מתוך באחוזים

 אחרת נקבע אם אלא שנה באותה 9 -ו 7 סעיפים לפי שניתנה מלגה לביטול תביא משמעתי בהליך הרשעה) ד(

 .מיידי באופן למרכז להחזירה יחוייב, אחרים מטעמים או, זה מטעם מלגתו שבוטלה תלמיד .הדין בפסק

 

 שונים אישורים. 11

 מדי) לומד הוא שאותם הקורסים פירוט לרבות( לימודים אישור של אחד עותק לקבל זכאי תלמיד כל) א(

 . השינויים תקופת תום לאחר יונפק כאמור אישור. תשלום ללא שנה

 .תשלום ללא שנה מדי שלו הציונים גליון של אחד עותק לקבל זכאי למידת כל) ב(

, נוספות תואר סיום תעודות הנפקת. תשלום ללא אחת מקורית תואר סיום תעודת לקבל זכאי תלמיד כל) ג(

 .בתשלום כרוכה

  או, ניםהציו וגליון הלימודים אישור של נוספים העתקים הנפקת עבור תשלום לגבות רשאי יהיה המרכז) ד(

 .אחרים אישורים

 

 

 

 הרשמה ביטול. 12

 הרישום ערכת בגין תשלום להחזר זכאי יהיה לא שהיא סיבה מכל לימודיו את וביטל שהתקבל מועמד) א(

 יודיע שלא מועמד .תחשבנה לא טלפוניות הודעות. בלבד רשום במכתב ייעשה ההרשמה ביטול. הרישום ודמי

 .הלימוד שכר מלוא את לשלם וידרש לימודיםב יךכממש יחשב, הרשמתו ביטול על בכתב

 שבה השנה של 15.9 -ל עד הרשמתו ביטל אם המקדמה מדמי 50% של להחזר זכאי יהיה כאמור מועמד) ב(

 של 15.1 -ל עד הרשמתו ביטל אם או'; א בסמסטר ללמוד להתחיל אמור היה אם, ללמוד להתחיל אמור היה

 . 'ב בסמסטר ללמוד להתחיל אמור היה םא, ללמוד להתחיל אמור היה שבה השנה

 שבה השנה של 30.9 -ל עד הרשמתו ביטל אם המקדמה מדמי 25% של להחזר זכאי יהיה כאמור מועמד) ג(

 של 31.1 -ל עד הרשמתו ביטל אם או'; א בסמסטר ללמוד להתחיל אמור היה אם, ללמוד להתחיל אמור היה

 .'ב בסמסטר ללמוד להתחיל מורא היה אם, ללמוד להתחיל אמור היה שבה השנה

 .המקדמה בגין בהחזר התלמיד את יזכה לא יותר מאוחר בשלב ההרשמה ביטול) ד(

 .המועמד של הרישום בתאריך מותנה אינו זה בסעיף האמור) ה(

 

 לימודים הפסקת. 13
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 את להפסיק החליט כלשהן ומסיבות, לימודיו החל טרם או הלימודים בשנת לימודיו שהחל תלמיד) א(

 בכתב יודיע שלא תלמיד .תחשבנה לא טלפוניות הודעות .האקדמי למרכז רשום במכתב כך על יודיע, לימודיו

 .הלימוד שכר מלוא את לשלם וידרש לימודיםב כממשיך יחשב, לימודיו הפסקת על

 בהבגו לימוד בשכר וכן המקדמה בגובה לימוד שכר בתשלום יחוייב לימודיו הפסקת על שהודיע תלמיד) ב(

 .רשום היה שבו) חלקו או( חודש כל בגין שנה באותה חייב הוא שבו הלימוד משכר 12.5%

 באותה לימודיו את התחיל אם( אוקטובר מחודש החל חודש בכל כרשום תלמיד יחשב זה סעיף לעניין) ג(

 ףלסו ועד, )'ב בסמסטר שנה באותה לימודיו את התחיל אם( פברואר מחודש החל או) 'א בסמסטר שנה

 .לימודיו הפסקת על התלמיד הודיע שבו החודש

 

 מעבר הוראת. 14

 פי-על) זכות-נקודות פי-על לימוד שכר קביעת כולל( הלימוד שכר קביעת שיטת את לשנות רשאי המרכז

 זו שלאחר הלימודים משנת החל יהיה ותוקפם לתלמידים יפורסמו כאמור שינויים. הבלעדי דעתו שיקול

 . התקבלו שבה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התקנון כולו כפוף לתיקונים ולשינויים שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
 .רכז האקדמיהמוסמכים של המ


