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  ר לימוד ותשלומי�שכ
  

  שכר לימוד
  : ידי הנהלת המוסד מדי שנה( נקבע על גובה שכר הלימוד

  
 ח למשלמי� במזומ
 את כל הסכו� עד"ש  28,700 קבע לס�נ ג"עתששכר הלימוד לשנת הלימודי� . 1

  ).תשלומי� חודשיי� שווי� 10 ( נית
 לשל� ב . (למשלמי� בתשלומי� תתווס% הצמדה. 1021//2012ליו�     
  
  כפי שייקבע     , שונות בתשלו� מלא של שכר הלימודהתלמידי� יחוייבו בשלוש השני� הרא. א.   2

  .משכר הלימוד המלא 1/2 (ובשנת הלימודי� הרביעית יחוייבו התלמידי� ב , מדי שנה          
  

             יחוייבו בשלוש השני� הראשונות בתשלו� מלא של שכר אקדמאי� , לעיל' אק "על א% האמור בס. ב      
 .משכר הלימוד המלא 10% –ב יחוייבו בשנת הלימודי� הרביעית  ומדאקדמאי� שיל. הלימוד

  .משכר הלימוד המלא 50% –ב יחוייבו ית שיחמבשנת הלימודי� ה ואקדמאי� שילמד
  
                         אגודת הסטודנטי� ייגבו בנפרד ובהתא� לצורכיותשלומי� נלווי� כגו
 תשלומי� לביטוח לאומי . 3

  .המוסדות הנוגעי� בדבר והחלטת תלמידה
  
  בתו� תקופת הרישו� ולאחר עריכת השינויי� במערכת הלימודי� זכאי�  : אישור לימודי�. 4
  .בקשה לאישורי� נוספי� כרוכה בתשלו�. התלמידי� לקבל אישורי לימודי� וגיליו
 ציוני�    
  
   :אשר ילמד מעבר לשלוש וחצי שני�תלמיד . 5
  

  .שכר לימוד  350%ישל�  ( עבור שלוש שני� וחצי . א
   

   ללא קשר להיק% שעות , משכר הלימוד לאותה שנה 10%ישל�  –עבור כל שנה נוספת או חלק ממנה . ב

 . יחשב כשנת לימוד מלאה נוספת –של השנה הרביעית ' סמסטר ב –לעני
 זה  .הלימוד

    שכר  370%שני� ישל�  4.5תלמיד שילמד , שכר לימוד 360%שני� ישל�  4תלמיד שילמד : לדוגמא      
  .  שכר לימוד 370%שני� ישל� א% הוא  5תלמיד שילמד , לימוד      
  

 4 ( פחות מ, שהנה לאחר שלוש שני� וחצי, במידה ויילקחו בשנה כלשהי, לעיל' ק ב"על א% האמור בס. ג
 .משכר הלימוד 2.5%ישל� התלמיד עבור כל קורס , קורסי�

  
בכפו% למועדי התשלו� שנקבעו לאותה שנה ובכל מקרה עד , לימוד מדי שנה חייב לשל� שכר תלמידכל . 6

ר לימוד חלקי יבטל את תשלו� שכ. לסיו� לימודיו באותה שנה ולפני התייצבותו לבחינות באותה שנה
  .לגשת לבחינותתלמיד זכותו של ה

  .� וקבלת תעודהיחשב כמוותר על זכותו לסיו� לימודי, התקנו
 קובע כי מי שלא ישל� במועד     
  .לא יוכל להירש� להמש� לימודי� א� לא עמד בתנאי התשלו� שנקבעו בשעת קבלתו תלמיד     
  .מרכז האקדמישלא שיל� מלוא שכר הלימוד לא יהא זכאי לקבלת אישורי� שוני� מה תלמיד     
  
  

  סוציו אקונומיות מלגות
במקרי� חריגי� משכר הלימוד  25%ובה עמיד לרשות התלמידי� הנזקקי� מלגות עד גי מרכז האקדמיה

  ). לא כולל תשלומי� נלווי�( בלבד
ועדת . יפנה לוועדת המלגות בבקשה להענקת מלגה, י�שאינו יכול לשאת בהוצאות הכרוכות בלימוד תלמיד

לפי מפתח  תלמידהמלגות תבדוק כל בקשה תו� התחשבות בהישגי� האקדמיי� ובמצבו הכלכלי של ה
  .לגות במקרי� חריגי� וקשי� במיוחדותית
 מ עדיפויות

  .שכר לימוד 100%שמשלמי�  בלבד' ג('רשאי� להגיש בקשות תלמידי� משני� א
  

  מלגות בעבור פעילות חברתית
. רשאי להעמיד מלגות שנתיות ג� לתלמידי� שישמשו כרכזי ספורט או ישתתפו בנבחרות ספורט וסדהמ

ומבלי שיש , הבלעדי ולפי שיקול דעת רכז האקדמיי המ"עהיק% המלגה והתנאי� להענקתה ייקבעו מעת לעת 
רשאי להחתי� תלמידי� אלו על כתב התחייבות המסדיר את התנאי�  וסדהמ. מחוייבות כלשהי בכ� ועלי

  .להענקת המילגה
  
  

  מלגות הצטיינות
  .המלגה הכספית בעבור הצטיינות תקוזז משכר הלימוד

  
  .ויהא עליו להחזירה תלמיד שמפסיק לימודיו לא רשאי לקבל מלגה
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מלגה על בסיס , באותה שנה על בסיס סוציו אקונומי שהורשע בועדת משמעת לא זכאי לקבל מלגה תלמיד
  .הורשע לאחר חלוקת המלגות יהיה עליו להחזיר את המלגה שקיבלש תלמיד. פעילות חברתית לא תשלל

  
לא , המזכה במלגה וסדקט של המשמשתת% בפרויי תלמיד, רכז האקדמילא נית
 לקבל מלגה כפולה מהמ

  .פרט למלגת הצטיינות, וסדיוכל לקבל מלגה נוספת מהמ
  

שסיי� שלוש וחצי שנות  תלמיד .באותה שנה תלמידסכו� המלגה יהיה יחסי לשכר הלימוד אותו שיל� ה
 שלומד תוכנית חלקית ויהיה תלמיד. לימוד ומשל� עבור השלמות בלבד לא יהיה זכאי להגיש בקשה למלגה

  יקבל את החלק היחסי על פי אחוזי התשלו� אות� משל� באותה שנה ובכל מקרה לא יותר , זכאי למלגה
  .100% (מ

סטודנטי� שסיימו לשל� את כל שכר  .סכו� המלגה יקוזז מ
 החוב, שבעת חלוקת המלגות חייב כס% תלמיד
וד בתשלומי� יוחזרו לה� הלימוד יקבלו זיכוי לשנת הלימודי� הבאה וסטודנטי� ששילמו את שכר הלימ

  .בהתא� לגובה המלגה, קי� האחרוני�'הצ
  
  

  ביטול הרשמה
, תשלו� עבור ערכת רישו�: לא מוחזרי� לו בשו� מקרה הכספי� הבאי� (מועמד שהתקבל וביטל לימודיו 

  .מדמי המקדמה 50%יוחזרו  15/09/2012עד  –תשלו� המקדמה . ודמי רישו�
  

  חופשת לימודי�
ל שלאחר שנת "תלמיד שבקשתו תאושר יחוייב בשנה. נת חופשה יגיש בקשה למזכירותהמבקש ש תלמיד

 תלמיד. משכר הלימוד המלא בנוס% לשכר הלימוד הרגיל 10%החופשה בתוספת חידוש לימודי� בס� של 
  .רכז האקדמישבקשתו תאושר יחויב בדמי רישו� כפי שנהוג לגבי תלמיד חדש שנרש� למ

  
  

  הארכת לימודי�
א� . שלא סיי� את לימודיו בתו� שלוש שני� וחצי ומעוניי
 להמשי� בלימודיו יבקש אישור לכ�תלמיד 

  .לימודי� מעבר לשלוש וחצי שני�לעיל לעני
  5יחוייב בשכר לימוד נוס% כאמור בסעי% , בקשתו תאושר
  
  

   חזרה על קורסי�  ומסירת עבודות באיחור
וחצי במידה שה� חורגי� מעבר לשלוש שני� , א נבח
 כללאו ל בה� נכשל י�לחזור על קורס הנדרש תלמיד

  .ללעי 5בהתא� למפורט בסעי%  יחוייב בתשלו� נוס%
 2.5% קורס כללימודי� עודפי� כתוצאה מהרשעתו בועדת משמעת יחוייב לשל� בגי
 תלמיד שנדרש ללמוד 

  .ל ג� א� הוא לומד את הקורס במסגרת שלוש וחצי שנות הלימודי�"משכ
  
  

  שלו�חובת ת
או מילוי /הסדרת התשלו� הראשו
 ו. התלמיד חייב להסדיר את תשלומי שכר הלימוד במלוא� ובמועד�

תלמיד אשר לא יסדיר את . טפסי� ללימודי� ה� התחייבות חוקית של התלמיד לתשלו� שכר הלימוד
בנוגע . רהדמי הרישו�  אינ� מוחזרי� בכל מק. לא ייקלט טופס לימודיו, תשלו� המקדמה לשכר הלימוד

  . על פי הרשו� בתקנו
, למקדמה
  
  

  הפסקת לימודי�
  

, ומסיבות כלשה
 החליט להפסיק את לימודיו, שהחל לימודיו בשנת הלימודי� או טר� החל לימודיו תלמיד
  .הודעות טלפוניות לא תחשבנה, רכז האקדמייודיע על כ� במכתב רשו� למ

  .כממשי� לימודי� וידרש לשל� את מלוא שכר הלימודיחשב , תלמיד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודיו
  

  תקנו� החזר שכר לימוד – ביטול לימודי�
  

תלמידי� שהחלו עבור  שברצונו להפסיק לימודיו תלמידהודעה על הפסקת לימודי� והתשלו� בו חייב 
  :לימודיה� בתחילת שנת הלימודי�

  
  הסכו� בו חייבי�  תארי%

  מהמקדמה 50%  15/09/12עד 
  מהמקדמה 75%  30/09/12(16/09/12
  המקדמה כולה  21/10/12(01/10/12

  
אלו שנרשמו לאחר התאריכי� המפורטי� י� כולל תלמידהכלל לגבי ביטול לימודי� חל על כלל ה :הערה
  .לעיל
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  .תשלומי� 8 (תשלו� יחסי לפי חלוקה ל+ תגבה מקדמה , החל מתחילת שנת הלימודי�

  
דצמבר , נובמבר, תשלומי� לחודשי� אוקטובר+ ינואר יחוייב במקדמה תלמיד שמבטל לימודיו ב: לדוגמא
  .וינואר

  
  תלמידי� שהחלו  עבור שברצונו להפסיק לימודיו תלמידהודעה על הפסקת לימודי� והתשלו� בו חייב 

  :'לימודיה� בסמסטר ב
  

  הסכו� בו חייבי�  תארי%
  מהמקדמה 50%  15/01/2013עד 

  המקדמהמ 75%  31/01/2013(16/01/2013
  המקדמה כולה  26/02/2013(01/02/2013

  
הכלל לגבי ביטול לימודי� חל על כלל התלמידי� כולל אלו שנרשמו לאחר התאריכי� המפורטי�  :הערה
  .לעיל

  
  .תשלומי� 8 (תשלו� יחסי לפי חלוקה ל+ תגבה מקדמה , החל מתחילת שנת הלימודי�

  
  .ניויו מאי, אפריל, מר4תשלומי� לחודשי� + קדמה יחוייב במ וניתלמיד שמבטל לימודיו בי: לדוגמא

  
  

  .ישל� כאילו למד כל החודש, שיודיע על ביטול לימודי� באמצע חודש תלמיד

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

התקנו� כולו כפו) לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ


