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מחלקת כספים  -מדור שכר לימוד

הנחיות לביצוע הסדר שכ"ל לשנת הלימודים תשפ"ב
תואר ראשון +תואר שני

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב מצורפים בזה טפסי התחייבות לתשלום שכ"ל הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את
הכתוב להלן ולנהוג לפי הכללים שנקבעו.

שים לב,
יש לשלם את השובר וגם למלא את כל הטפסים המצורפים.
א.

ב.

ג.

ד.

שובר מקדמה
• יש לשלם בבנק הדואר בלבד ,או באשראי על ידי כניסה למידע אישי >>(שם המשתמש והסיסמא
הראשונית הם ת.ז ).דף חשבון >>תשלומים יש לסמן  Vעל תשלום המקדמה.
₪ 2,500
• מקדמה לתואר ראשון:
₪ 3,500
• מקדמה לתואר שני:
תשלום מקדמה מהווה תנאי להבטחת מקומך בחוג ,יש לשלם לא יאוחר מהמועד הנקוב בשובר.
טופס התחייבות לתשלום (לכל תקופת לימודיך)
בחירת אמצעי התשלום לגבי יתרת שכר הלימוד שמעבר למקדמה.
במידה והנך מעוניין לשלם בהוראת קבע יש להחתים את הבנק על הטופס המתאים הנמצא באתר המכללה.
במידה ולא נקבל ממך הנחיה אחרת ,טופס זה ישמש אותך לכל תקופת הלימודים.
נוהל שכר לימוד מקוצר
נבקשך לקרוא את הנוהל המקוצר בעיון ,ולחתום במקומות מסומנים .הנוהל המלא מתפרסם באתר האינטרנט
של המכללה ,כאשר הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים הקשורים עם הכללים והתקנות
המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות אישיות.
שטר חוב
שטר החוב מהווה בטחון לתשלום ההתחייבויות ולא ישמש את המכללה אלא במקרה של אי עמידה
בהתחייבויותיך ובכל מקרה סכומו לא יהיה יותר מסך חובותיך לאותו יום .נבקשך למלא את שמך ולחתום
במקום הנדרש.

תוך  14יום

מתאריך קבלתך מכתב זה
יש להעביר את כל הטפסים למדור שכ"ל במכללה
ניתן להעביר את הטפסים באופן אישי או במייל הרשום מטה.

לאחר עריכת המערכת תוכל להתעדכן בגובה שכר הלימוד שלך באתר המכללה  >> www.wgalil.ac.ilמידע
אישי >> אפשרויות נוספות >> אישורים >> אישור שכר לימוד .האישור כולל את המקדמה ששילמת.
לפרטים נוספים  -מדור שכר לימוד ,טלפון ,04-9015191 :בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00
באמצעות דוא"ל( . Galilpay@wgalil.ac.il :ניתן לשלוח פניה באמצעות פורטל הסטודנט – מידע אישי>>בקשות
וערעורים>>פנייה למדור שכר לימוד)
אנו מאחלים לך הצלחה מלאה בלימודיך.

בברכה,
מדור שכר לימוד
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מחלקת כספים  -מדור שכר לימוד

טופס התחייבות  -לתשלום יתרת שכר לימוד
במידה ולא נקבל ממך הנחיה אחרת ,טופס זה ישמש אותך לכל תקופת הלימודים.

שם הסטודנט:

שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות:
טלפון נייד:
פרטי הבנק בו מתנהל חשבוני :שם בנק

_ מס' סניף

מס' חשבון

(לצורך החזרים או מלגות בלבד).

בחר אמצעי תשלום  -תשלום ראשון בחודש נובמבר

❑

הוראת קבע בכרטיס אשראי –  7תשלומים

מס' כרטיס אשראי:
תוקף הכרטיס:
ת"ז:
שם בעל כרטיס:
עד תאריך  9 - 30.10תשלומים בעסקה הדורשת מסגרת של כל הסכום.

❑ הרשאה לחיוב חשבון –  7תשלומים (תאריך חיוב ב  15לחודש)

טופס הרשאה לחיוב חשבון ניתן להוריד מאתר המכללה – סטודנטים –מדור שכר לימוד—טפסים.
(לחץ כאן) ולהחתים אותו בבנק בו מתנהל חשבונך ,או להקים הרשאה באפליקציה של הבנק קוד מוטב .35536

❑ תשלום בצ'קים –  7תשלומים

את הצ'קים יש להביא למדור שכר לימוד בתחילת הלימודים.

❑ תשלום בשוברים –  7תשלומים (מזומן בבנק הדואר בלבד)
תשלום שובר כרוך בעמלה בסך  ₪ 10לשובר.

השוברים יישלחו במייל ,יש להדפיס באופן עצמאי ולשלם בדואר בלבד,
ניתן לשלם שובר באשראי בפורטל (מידע אישי) או באפליקציה.

❑ תשלום בשובר אחד  -מהפיקדון לחיילים משוחררים

השובר ישלח במייל יש לבצע את התשלום באזור האישי באתר הקרן להכוונת חיימ"ש.
₪
סכום הפיקדון עדכני לאחר תשלום המקדמה:

❑ תשלום בשובר אחד כולל הנחת מזומן – לתשלום עד 15.9

השובר ישלח במייל .ניתן להדפיס באופן עצמאי ולשלם בבנק הדואר בלבד

❑ תשלום באמצעות מממן

שם הגוף המממן:
יש להביא התחייבות בכתב מהמממן.
תאריך

אחוז מימון:
חתימת הסטודנט/ית
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נוהל
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שכר לימוד אקדמי מקוצר  -תשפ"ב – תואר ראשון  +תואר שני

הנוהל שלהלן הנו מקוצר ,בכל מקרה הנוסח שיחייב הוא הנוסח המלא של התקנון המתעדכן בכל שנה .כל סטודנט מחויב לקרוא את
הנוסח המלא בתחילת כל שנה אקדמית ולהתעדכן בשינויים בו.
הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות
אישיות .הסטודנט מצהיר בזה שיש בחתימתו על נוסח מקוצר זה משום הודעה שלו כי עיין ,קרא והסכים לנוסח התקנון השלם
והמפורט ,וקיבל עותק לידיו .בכל מקרה תהווה חתימתו על נוהל זה הסכמה לתקנון המלא .הסכמה זו הינה הסכמה מחייבת למשך
כל תקופת הלימודים במכללה האקדמית גליל מערבי .התקנון המלא נמצא באתר האינטרנט של המכללה בכתובתwww.wgalil.ac.il :
א .כתב אישור והתחייבות לתשלום שכר הלימוד
ת.ז.
אני הח"מ
מאשר/ת בזאת ,כי נרשמתי ללימודים במכללה האקדמית גליל מערבי –ואני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:
 .1לשלם את שכר הלימוד המלא ,הסופי ונלווים כמפורט להלן ,צמוד למדד המחירים לצרכן (להלן"-שכר הלימוד").
 .2הנני מתחייב /ת לשלם/לפרוע את שכר הלימוד והתשלומים הנלווים במלואם ,בהתאם להוראות ,לתנאים ולמועדים המפורטים ,בין השאר
בתקנו ן הלימודים ,בתקנון שכר הלימוד בנהלי שכר הלימוד ,נהלי הפסקת לימודים ,וכפי שהם מעודכנים מעת לעת באתר המכללה האקדמית
גליל מערבי באינטרנט ומהווים חלק בלתי נפרד מכתב אישור והתחייבות זה.
 .3ידוע לי כי תשלומי מקדמת שכר לימוד כוללים את דמי הרווחה ודמי חברות באגודת סטודנטים שאותם אוכל לבטל בהתאם לסעיף ב'  2להלן.
 .4הנני מאשר בזאת ומסכים כי המכללה האקדמית גליל מערבי (להלן – "המכללה") תעביר למשרדי הממשלה (ביטוח לאומי/משרד
הביטחון/קרנות מלגות ,מועצות ורשויות מקומיות/הסוכנות היהודית/מנהל הסטודנטים) ,את כל המידע הדרוש להם לצורך בחינת זכאותי
למלגות .מידע הכולל מעקב בגין תכנית הלימודים שבחרתי ,לרבות ציונים ,התקדמותי בלימודים וכל דיווח אחר שיידרש בכל הנוגע אליי והמצוי
בידי המכללה ,במשך כל תקופת לימודי ועם סיומה.
 .5אני מתחייב/ת ומסכים/ה לכך ,כי בגין כל אחור בתשלום אחד או יותר מן התשלומים ,במועדים הקבועים לכך מראש ,אשא בנוסף בתשלום
ריבית והצמדה למכללה האקדמית גליל מערבי ובכל הפרש שייווצר כתוצאה מכך.
 .6הריני מתחייב/ת לעמוד בהסדר התשלומים של שכר הלימוד במלואו ולהקפיד על התשלומים במועדים הקבועים .ידוע לי כי במידה ולא אעמוד
בתנאים המפורטים לעיל ,יופסקו למודי במכללה האקדמית גליל מערבי ללא התראה נוספת ,מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת למכללה
האקדמית גליל מערבי כתוצאה מכך.
 .7להבטחת ביצוע תשלומי שכר הלימוד הנני מפקיד שטר חוב בחתימתי.
ב .שכר לימוד – תואר ראשון
 .1גובה שכר לימוד
 )1שכ"ל במכללה זהה לשכ"ל היסודי באוניברסיטאות ,מעודכן על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה וצמוד למדד המחירים לצרכן.
בהתאם להחלטות ועדת מלץ ,שכר הלימוד יחושב לכל סטודנט לפי מספר נקודות זכות אליהן רשום הסטודנט בכל שנה כפול המחיר
לנקודת זכות .מחיר נקודת זכות אינו אחיד לכל הסטודנטים אלא תלוי בהיקף תכנית הלימודים הנדרשת מכל סטודנט במסלול אותו
בחר.
 )2שכ"ל יחושב על פי מערכת השעות של כל סטודנט ,למעט קורסים שיש עליהם פטור בשל הכרה בפעולות שוות ערך אקדמי
במוסד להשכלה גבוהה אחר( .עיין בסעיף "השלמה למינימום שכר לימוד" בקשר לקריטריונים לפטור משכר לימוד סעיף להלן).
 )3סה"כ שכר הלימוד לתואר ראשון במשך שלוש שנים מלאות לא יפחת מ( 300% -כלומר שכר לימוד בסיסי  3 Xשנים) .במסלול
חשבונאות –  350%לתואר( .שכר לימוד בסיסי  3.5 Xשנים).
 )4תעריף שכר הלימוד הבסיסי לתואר ראשון לתכנית מלאה לישראלים לשנת תשפ"ב ללא הפחתה הנו  ₪ 14,042ותעריף שכר הלימוד
המופחת לשנת תשפ"ב לישראלים הנו .₪ 10,391
 .2תשלומים נלווים נוספים
 )1תשלומים נלווים בגין שירותי קמפוס  -סך דמי השירותים לשנה הוא . ₪ 680
 ₪ 330מתוך סכום זה הינו חובה  -אגרת שמירה .ו ₪ 350הינם בגין שירותים נוספים כגון מלגות וסיוע כלכלי ,סיוע
לימודי -ש .עזר וסדנאות ,בטוח תאונות אישיות ,חדר כושר ,שירותי רווחה ,אבחונים וכד'–ניתן לוותר על תשלומי הרשות
לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים ובכפוף לחתימה על כתב ויתור .סכום הזיכוי יקוזז מתשלומי שכר הלימוד.
 )2דמי חברות באגודת הסטודנטים בסך  .₪ 160סטודנט שמוותר על ההטבות המעניקה חברות זו יוכל לבקש במשרדי האגודה
שסכום זה יקוזז מתשלומי שכר הלימוד יש לבצע זאת לא יאוחר מחודש ימים מתחילת הלימודים.
בחתימה על תקנון זה הסטודנט מאשר העברת פרטיו לאגודת הסטודנטים לצורך קבלת הטבות/כרטיס סטודנט וכד'
(שם+משפחה ,ת.ז ,סלולארי ,כתובת  ,דוא"ל).
 )1החל משנת הלימודים תשע"ט כל סטודנט ישלם  ₪ 10בשנה להתאחדות הסטודנטים המהווה הארגון היציג של
הסטודנטים .הארגון יפעל למען קידום זכויותיהם של ציבור הסטודנטים בישראל והינו מוכר רשמית על ידי מוסדות
המדינה .התשלום הינו חובה ואינו וולונטרי והוא חל על כל הסטודנטים ללא קשר למס' הקורסים אותו לומד.
 )2חידוש לימודים -סטודנט שהפסיק לימודים מעל שני סמסטרים רצופים ומעוניין לחדש את הרשמתו מחויב להודיע בפורטל
הסטודנט לרכז החוג ולמדור שכר לימוד .חידוש ההרשמה כרוך בתשלום של מחצית מדמי רישום של סטודנט חדש.
 )3אישורים ואישורים מיוחדים בתשלום – יש להתעדכן בנוהל המפורט והמלא המפורסם באתר המכללה www.wgalil.ac.il
 .3תשלומים בקורסי אנגלית
שכר הלימוד האקדמי לא יכלול תשלום עבור הקורסים באנגלית ,פרט לרמת מתקדמים ב' הניתן פעם אחת ללא חיוב כספי.
יתר קורסי האנגלית חייבים בתשלום .ניתן להתעדכן בנוהל המפורט והמלא המפורסם באתר המכללה www.wgalil.ac.il
סטודנטים הנרשמים לקורסי אנגלית מחויבים בתשלום נוסף עבור עלות ספרי האנגלית.
 .4קורסי קיץ – אנגלית
המכללה מציעה קורסים תמורת תשלום לפי שעות בחופשת הקיץ .החיוב עבור קורסים אלו אינו כלול במסגרת שכר הלימוד הנדרש
מכל סטודנט והוא בנוסף לחיוב שכר הלימוד הרגיל .בנוסף למחיר הקורס יש לשלם עלות ספר.
בטול קורס קיץ אנגלית .1 :עד שבוע לפני תחילת הקורס – ללא חיוב .2 .משבוע לפני תחילת הקורס ועד יום פתיחת הקורס 50%
ממחיר הקורס .3 .לאחר תחילת הקורס  -חיוב  100%ממחיר הקורס.
 .5שינויי מערכת
 )1כל שינוי במערכת שמשמעו הוספת קורסים כרוך בתשלום .יש להסדיר תשלום במשרדי מדור שכר לימוד.
 )2שינויי מערכת יש לבצע בתקופת השינויים בלבד ,קורס שהסטודנט נרשם אליו ולא הודיע על ביטולו במועד שינויים המוגדר
מראש (מפורסם על ידי מינהל הסטודנטים בפורטל הסטודנט) ,ייחשב כקורס שלא הושלם ,והסטודנט יידרש לשלם עליו,
לרבות קורסי אנגלית/קיץ.

Finance Department, Tuition Office

מחלקת כספים  -מדור שכר לימוד
.6

.7

.8

.9

.10

.11

תעריף שכר לימוד ללומד במעמד "שומע חופשי"
הלומדים במעמד "שומע חופשי" יחויב לפי  130%מתעריף מלא לשעת לימוד .סטודנט במעמד "שומע חופשי" הלומד רק אנגלית מתקדמים
ב ו/או הבעה עברית יחויב בתקורה  10%משכר הלימוד מלא ובדמי שירותים ורווחה בסך . ₪ 440
שומע חופשי גמלאי – (שמלאו לו  60או ימלאו לו  60במהלך השנה הנוכחית) ישלם  50%מתעריף מלא של שומע חופשי לשעת לימוד.
תשלומי שכר לימוד שיגבו מעבר ל 300% -שכר לימוד מלא
(להלן  -תקורה  10% -משכר לימוד בסיסי מלא לפני הפחתה)
 )1סטודנט הלומד פחות מ  50% -תכנית לימודים נורמטיבית מלאה ,ישלם שכר הלימוד יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה
 )2סטודנט הלומד מעבר למספר שנות לימוד תקניות ישלם תוספת תקורה לכל שנת לימודים נוספת ,ובלבד שלא ישלם יותר
מפעם אחת באותה השנה.
 )3תלמיד אשר הגיש עבודה באיחור (בהתאם לתקנון הלימודים – תאריך הגשת עבודה אחרונה הינו תאריך פתיחת סמס' א'
בשנה העוקבת) יחויב בתקורה.
השלמה למינימום שכר לימוד – הכרה בלימודים קודמים
בהתאם להוראות ועדות מלץ ווינוגרד שכר לימוד לתואר ראשון לא יפחת מ  300%שכר לימוד ( 3 X 100%שנים) ובחשבונאות .350%
 )1הכרה בלימודים קודמים שנלמדו במוסדות אקדמיים אחרים המוכרים על ידי המל"ג  -תלמידים לתואר ראשון שקבלו פטור
מלימודים ע"ס קורסים במוסדות להשכלה גבוהה ישלמו שכר לימוד בהתאם לנקודות הזכות שעליהם ללמוד במוסד (מוסד
להשכלה גבוהה יחשב על פי רשימת המוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה וכן האוניברסיטאות מחו"ל).
 )2הכרה בלימודים קודמים שנלמדו במוסדות אחרים שאינם מוכרים על ידי המל"ג :הפטור הניתן הוא פטור מלימודים אקדמיים
ואינו מהווה פטור כספי .על הסטודנט לשלם עבור  120נקודות זכות לתואר 300%( .שכ"ל) /חשבונאות 161 -נקודות ()350%
פטור מלימודים לא אקדמיים יוזן בהתאם לתכנית הלימודים לפי שנות לימוד ויהווה חלק בלתי נפרד מתשלומי שכר הלימוד
לאותה השנה.
אופן תשלום שכר הלימוד
 )1תשלום מקדמה (מהווה תנאי לעריכת מערכת בכל שנה) בסך  ₪ 2500אותה יש לשלם עד עריכת המערכת ,המקדמה כוללת דמי
שירותים נלווים המפורטים בסעיף  2לעיל.
 )2יתרת תשלום שכר לימוד ניתן לשלם במזומן-שובר תשלום בבנק הדואר (בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן ,התשע"ח,)2018-
שיקים ,כרטיס אשראי ,הוראת קבע ושוברי תשלום( .הסדר שוברים כרוך בעמלה של  ₪ 10לשובר) .תשלום כל שכר הלימוד
בתשלום אחד (למעט תשלום אשראי/פיקדון חיימ"ש) עד  15.9יזכה ב  2.5%הנחת מזומן (הנחה תינתן על שכר לימוד ללא
אנגלית ונלווים) .השוברים יישלחו במייל.
 )3מימון שכר הלימוד על ידי גורם חיצוני :סטודנט שמקבל מימון ללימודים על ידי גורם חיצוני ,יגיש כתב התחייבות לתשלום שכר
הלימוד והנלווים חתום על ידי הגוף המממן בתחילת כל שנה פדגוגית ויציגו ביום עריכת המערכת .סטודנטים שלא יקבלו את
מלוא המימון לשכר הלימוד היסודי והתשלומים הנלווים מתבקשים להסדיר יחד עם כתב ההתחייבות של הגורם המממן את
יתרת התשלומים .האחריו ת לתשלום שכר הלימוד במועד חלה על הסטודנט ,גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו.
המכללה הינה מוסד מוכר על פי חוק קליטת חיילים משוחררים  .ניתן לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון.
הצמדת חובות
 )1סטודנטים שלא ישלמו במועד שנקבע יחויבו בהפרשי הצמדה למדד ובתוספת דמי פיגורים (ריבית חריגה) כמפורט בנוהל המלא
המפורסם באינטרנט .הדבר חל על כל הסטודנטים לרבות הלומדים במעמד "שומע חופשי".
 )2המכללה רשאית לחייב בדמי טיפול מיוחדים בסך ( ₪ 50בנוסף לאמור לעיל) ,סטודנט שלא יסדיר שכר לימוד עד מועד הבחינה
ויבקש לשלם ביום הבחינה במדור שכר לימוד.
 )3המכללה רשאית לחסום את נגישות הסטודנט למידע עקב אי הסדרת תשלומים.
 )4תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר הינו סיום חובות לימודיים וסילוק החובות הכספיים של הסטודנט במהלך כל שנות
הלימודים.
תנאים להחזרת שכר לימוד בגין הפסקת לימודים
סטודנט שנרשם לשנת הלימודים ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו ,יודיע על כך בפורטל-המידע האישי
בלבד(מידע אישי>>בקשות וערעורים>>בקשה לביטול לימודים) מועד הגשת הבקשה בפורטל-המידע האישי הוא המועד הקובע לעניין
תקנון החזר שכר לימוד .סטודנט שלא יעשה כך ,לא יהיה זכאי להחזר כספי ,כפי שמצוין להלן.
התנאים להחזרת תשלום שכר לימוד בגין הפסקת לימודים מפורטים בטבלת החזרים שלהלן:

מסלול חורף
הודעת ביטול
לימודים

מסלול אביב-קיץ
הודעת ביטול
לימודים

מסלול תואר שני בכלכלה
וניהול (שיתוף עם מכללת
תל חי)

החזר

עד 15.8.2021
עד 15.9.2021
מ  16.9.21ועד יום
פתיחת הלימודים
מיום פתיחת
הלימודים ועד
15.11.21
מ  16.11.21ועד
15.1.22

עד 15.10.2021
עד 15.11.21

החזר מלוא המקדמה
החזר מחצית המקדמה
חיוב במלוא המקדמה

עד 15.1.22
עד 15.2.22
מ  16.2.22ועד יום
פתיחת הלימודים
מיום פתיחת
הלימודים ועד 1.4.22

מיום פתיחת הלימודים ועד
15.1.2022

חיוב ב 35%-משכ"ל +התשלומים הנלווים ,או מלוא התשלום
הראשון ,לפי הגבוה שביניהם.

מ  2.4.22ועד 1.6.22

מיום  16.1.22ועד 15.3.22

חיוב ב 60%-משכ"ל +התשלומים הנלווים ,או מלוא התשלום
הראשון ,לפי הגבוה שביניהם.

מ  16.1.22ועד
15.3.22

מ  2.6.22ועד 15.8.22

מיום  16.3.22ועד 15.5.22

חיוב ב 85%-משכ"ל +התשלומים הנלווים ,או מלוא התשלום
הראשון ,לפי הגבוה שביניהם.

מ  16.3.22ואילך

מ  16.8.22ואילך

מ  16.5.22ואילך

חיוב במלא שכר הלימוד כולל התשלומים הנלווים

עד יום פתיחת
הלימודים
אחרי יום פתיחת
הלימודים

עד יום פתיחת
הלימודים
אחרי יום פתיחת
הלימודים

מיום  16.11.21ועד יום
פתיחת הלימודים 17.12.21

שומע חופשי יחויב ב  50%משכ"ל כולל תשלומים נלווים
שומע חופשי יחויב מלוא שכר הלימוד כולל תשלומים נלווים

מחלקת כספים  -מדור שכר לימוד

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
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סטודנט שלא התקבל ללימודים ע"י המכללה – יקבל החזר מלא של המקדמה.
סטודנט שאינו יכול ללמוד מאחר והצבא לא שחרר אותו ללימודים (עתודאי) יקבל החזר מלא של המקדמה.
דיון בבקשות להחזרת התשלומים יחל חודש לאחר תחילת שנת הלימודים והפונים יקבלו תשובה בכתב בדוא"ל/פורטל
הסטודנט.
דין נוהל זכאי למלגה כדין סטודנט שמשלם עצמאית ויחולו עליו אותם נהלים ותנאים לרבות עניין תשלומי והחזרי שכר
הלימוד החלים על מי שביטל לימודים.
המכללה ,לפי שיקול דעתה ,רשאית לבטל מלגות לסטודנט שביטל לימודיו ולהיפרע מאותם תשלומים המגיעים לה עד מועד
הביטול.
סטוד נט שלימודיו במכללה הופסקו על ידי הנהלת המכללה מסיבות אקדמיות ו/או אי ביצוע תשלומים ו/או בעיות משמעת
(על -פי החלטת ועדת משמעת) ,יחויב בתשלום שכר הלימוד עד ליום הפסקת לימודיו .לעניין זה יראו את מועד התלונה כמועד
בו הודיע הסטודנט על הפסקת לימודיו לעניין החזר שכר הלימוד ,ויחול הקבוע בטבלה דלעיל על פי מועד זה.
סטודנט שלא הודיע למכללה בכתב על הפסקת לימודיו ,יחויב בשכר לימוד בהתאם לאמור לעיל אף אם לא הופיע כלל ללימודים.
המכללה לא תחזיר שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים יימנע מסיבות של שביתה ,השבתה או כל סיבה אחרת שאינה
בשליטתה של המכללה.

הוראות שכר לימוד המפורטות לעיל תקפות גם לגבי מועמדים וסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' .שינויים במועדי התשלום והחיובים
הנדרשים למתחילים לימודיהם בסמסטר ב' יפורסמו עם פתיחת הסמסטר .לצורך חישוב שכר לימוד שנתי תקופת הלימודים של הסטודנט הלומד
ממועד אביבי הינו :סמסטר ב'  +סמסטר קיץ בלבד בשנתו הראשונה.

ג.
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שכר לימוד  -תואר שני
 )1בהתאם להודעת המועצה להשכלה גבוהה מיום  16.08.21שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה
לשנת הלימודים תשפ"ב הוא כשכר הלימוד הבסיסי המלא ,אשר נקבע בשנת הלימודים תשפ"א ,מותאם לשינויים במדד
המחירים לצרכן )להלן :המדד) בין יולי  2020ובין יולי  2021שהתפרסם בתאריך .15.8.21
 )2גובה שכר הלימוד לתואר שני הוא .₪ 14,042
 )3סה"כ שכר הלימוד לתואר שני במשך שנתיים מלאות לא יפחת מ( 200% -כלומר שכר לימוד בסיסי  2 Xשנים).
 )4סטודנט לתואר שני ישלם  200%שכר לימוד מלא במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו ( 100%בכל אחת מהשנים) ,ללא קשר
למספר השעות הרשום בתכנית הלימודים האישית שלו.
 )5סטודנט הפורס את לימודיו מעבר לשנתיים ולא סיים את חובות השמיעה ,ישלם בכל שנה נוספת  50%משכר הלימוד המלא
ללא קשר למספר השעות הרשום בתכנית הלימודים האישית שלו וכן תקורה בשיעור  10%משכר הלימוד המלא ותשלום
נלווים.
תשלומי שכר לימוד שיגבו מעבר ל 200% -שכר לימוד מלא
(תקורה להלן 10% -משכר לימוד לתואר שני)
 )1סטודנט הלומד מעבר למספר שנות לימוד תקניות ישלם תוספת תקורה לכל שנת לימודים נוספת ,ובלבד שלא ישלם יותר
מפעם אחת באותה השנה.
 )2תלמיד אשר הגיש עבודה באיחור (בהתאם לתקנון הלימודים – תאריך הגשת עבודה אחרונה הינו תאריך פתיחת סמס' א' בשנה
העוקבת) יחויב בתקורה.
אופן תשלום שכר הלימוד – תואר שני
 )1תשלום מקדמה בכל שנה (מהווה הבטחת מקום בחוג) בסך  ₪ 3,500אותה יש לשלם עד המועד הנקוב בשובר.
 )2המקדמה כוללת דמי שירותים נלווים המפורטים בסעיף  2לעיל.
 )3יתרת תשלום שכר לימוד – תקנות זהות לתקנות תואר ראשון ,ראה סעיף  )3( ,)2( 9לעיל.
השלמה למינימום שכר לימוד – הכרה בלימודים קודמים
 )1בהתאם להוראות ועדות מלץ ווינוגרד שכר לימוד לתואר שני לא יפחת מ  200%שכר לימוד ( 2 X 100%שנים).
 )2הכרה בלימודים קודמים שנלמדו במוסדות אקדמיים אחרים המוכרים על ידי המל"ג  -תלמידים לתואר שני שקבלו פטור
מלימודים ע"ס קורסים במוסדות להשכלה גבוהה במסגרת לימודי תואר שני ,ישלמו שכר לימוד בהתאם לנקודות הזכות
שעליהם ללמוד במכללה (מוסד להשכלה גבוהה יחשב על פי רשימת המוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה וכן
האוניברסיטאות מחו"ל).
תכנית השלמות – תואר שני
 )1סטודנט הלומד במסגרת תכנית השלמות לקראת לימודים לתואר שני  ,ישלם  2.5%מגובה שכר הלימוד הבסיסי המלא לתואר
שני לכל נקודת זכות.
 )2תשלומים נלווים  -דמי שירותים ורווחה בסך  ,₪ 440ראה סעיף  2לעיל.
אנגלית
 )1סטודנט שלא עבר את בחינת הכניסה באנגלית נדרש ללמוד קורס אנגלית לפטור.
 )2מחיר הקורס לא נכלל בעלות שכר לימוד לתואר שני הנקוב לעיל.
 )3מחיר הקורס .₪ 1500
תשלומים נלווים
תשלומים נלווים בגין שירותי קמפוס  -סך דמי השירותים לשנה הוא  .₪ 680התקנות זהות לתקנות תואר ראשון – ראה סעיף 2
לעיל.
אגודת סטודנטים
דמי חברות באגודת הסטודנטים בסך  .₪ 160התקנות זהות לתקנות תואר ראשון  -ראה סעיף  ,)3( ,)2( 2לעיל.
שינויי מערכת – התקנות זהות לתקנות תואר ראשון  -ראה סעיף  5לעיל
הצמדת חובות  -התקנות זהות לתקנות תואר ראשון ראה סעיף  10לעיל
תנאים להחזר שכ"ל בגין הפסקת לימודים  -התקנות זהות לתקנות תואר ראשון – ראה סעיף  11לעיל

אני מאשר כי קבלתי את הנוהל ,קראתי אותו ואני מתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.
_______________________

חתימת הסטודנט/ית

תאריך
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מחלקת כספים  -מדור שכר לימוד

שטר חוב

* ימולא ע"י הסטודנט
שם עושה/י השטר
שם משפחה

שם הסטודנט

שם פרטי

מס' תעודת זהות
כתובת
פרטים נוספים טלפונים:
חתימת הסטודנט  -עושה/י השטר ________________

מצ"ב צילום ת .זהות עושה/י השטר (הסטודנט).

******************************************************************

* ימולא ע"י המשרד:
ביום ________אני ו /החתומים למעלה מתחייבים לשלם לפקודת המכללה האקדמית גליל מערבי ע"ר ( 580362580להלן –
"המכללה") ,סך של ____________  ₪צמוד בתוספת שיעור הריבית הנהוגה מעת לעת בחשבונות חח"ד בבנק _____________
וזאת החל ממועד משיכת ועד למועד פרעונו בפועל.
אני/ו מייפים בזאת את כוחה של המכללה ,באופן בלתי חוזר ,למלא את סכום שטר חוב זה ומועד פירעונו.
אני/ו פוטרים את המחזיקה/ים בשטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות ו/או הודעות כלשהן ולראיה באתי/נו עושי השטר על
החתום :

מאשר/ת בזאת כי מר/גב'
אני הח"מ
חתמו בפני על השטר ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודת זהות.
_________________________
תאריך

_______________________
חתימת מדור שכר לימוד

