תקנון שכר לימוד
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תעריפי שכר -הלימוד ותשלומים נלווים
גובה שכר הלימוד היסודי בשיעור  100%נקבע על-ידי ועדת מלץ.
גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא צמוד במלואו
לעלית המדד המחירים לצרכן של חודש יולי ( 2019לרבות סטודנטים
המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ).
גובה שכ"ל מתעדכן כל  15לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד
שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

להלן תעריפי שכ"ל לשנת תש"ף:
שכר לימוד יסודי לתלמידי תואר ראשון ישראלים ₪10,259
נמוך.
שכר לימוד יסודי לשאר התארים לישראלים  - ₪ 13,863תעריף גבוה.
חיוב  10%בגין לימודים חלקיים  /תקורת גרירה לתואר ראשון.₪ 1,025.9 -
חיוב  10%בגין גרירה לשאר התארים.₪ 1,386.3 -
גובה שכ"ל לשנת תש"פ יפורסם לקראת פתיחת השנה האקדמית.
() 1

 -תעריף

להלן תעריפי תשלומים נלווים לשנת תש"ף:
תשלומים נלווים הינם קבועים ואינם תלויים בהיקף הלימודים ,תכנית
הלימודים או מועד תחילת הלימודים והם ייגבו מדי שנה אקדמית (מיום פתיחת
שנת הלימודים הרשמית ועד לסוף השנה).
התשלומים הנלווים צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש יולי ( 2019לרבות
סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ) ומתעדכנים כל 15
לחודש.




דמי אבטחה לשנת תש"פ – ₪ 525
דמי רווחה לשנת תש"פ – ₪ 352
דמי ארגון להתאחדות הסטודנטים הארצית ₪ 10 -
דגשים:
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תעריפים אלו הינם עבור תכנית לימודים העומדת על  100%שכ"ל ,התשלום בפועל
הינו בהתאם לכמות שעות הלימוד אליהם רשום הסטודנט בפועל.
סטודנטים אזרחי חו”ל:
ישלמו שכ”ל הגבוה ב 25%-משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.
סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי:
במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת
אחרת של מימון מוסדי ,ממשלתי ,ציבורי או אחר חייבים להודיע על כך
למחלקת שכר לימוד והם ישלמו שכ”ל הגבוה ב 25%-משכ”ל היסודי
התקף באותה שנה.
סעיף זה חל במקרים בהם תשלום שכר הלימוד על ידי הגוף המממן מתקבל
ישירות לאוניברסיטה.
האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה שכ”ל בהתאם להחלטות
המועצה להשכלה גבוהה ו  /או מוסדות האוניברסיטה.









האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מסטודנט הלומד בתואר ראשון פחות
1
מ 18-שעות לפי תעריף הגבוה.
קורסים שסטודנט ייקח במסגרת דרישת קדם כדי לסיים את הדרישות במחלקה שלו,
לא יוכלו לשמש כקורסים עודפים לצורך קבלת גמול השתלמות.
כל שינוי בהוראות הקשורות בשכר הלימוד לגבי סטודנט מסוים ו/או ויתור על חוב,
יהיה תקף רק על סמך הודעה בכתב מטעם האוניברסיטה אשר עליה יהיה חתום
ראש מחלקת שכר לימוד ותל"מ.
סטודנט יקבל תואר לאחר השלמת חובותיו האקדמיות ובתנאי ששילם את מלוא שכר
הלימוד והתשלומים הנלווים.
סטודנט יקבל החזר שכר לימוד רק אם הודיע על כך בתקופת השינויים המוגדרת.
סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים .למעט אם התואר
השני בתעודת הוראה.
תלמיד הלומד באותה שנה לקראת תארים שונים ,יחושב שכר הלימוד שעליו לשלם
ע"י צרוף תעריפי שכ"ל כפי שנקבע לכל תואר בנפרד.

תשלומים נלווים:
א .דמי רווחה ₪ 352 -
סל השירותים מממן בין היתר ,את השירותים הבאים:
שירותי רווחה :הנחה במגרשי החניה באוניברסיטה ,חדרי רווחה ללימוד
ופנאי ברחבי הקמפוס ,פינות קפה וארוחות מוזלות ,שאטלים ברחבי הקמפוס,
הנחות והטבות במוסדות שמחוץ לאוניברסיטה ,שירותי ספורט ,העמדת דוכני
מכירה בקמפוס ,מתנה בפתיחת השנה ,פינות חימום ,כרטיסיות קפה ואוכל,
מועדון צרכנות סטודנטיאלי ,מערך מעונות ,מתחם לסטודנטים (בית
הסטודנט) ויריד תעסוקה.
שירותי אקדמיה :ליווי וסיוע בפניות אקדמיות של סטודנטים ,ייצוג בוועדת
משמעת ,שירותי הדפסה מוזלים דרך אגודת הסטודנטים ,שיעורי תגבור
מוזלים במגוון קורסים ,סדנאות העשרה מסובסדות ,צפייה חינם בסריקת
מחברות בחינה ,שירותי ייעוץ עו"ד וסיוע במגוון נושאים משפטיים ,מתן מענה
אקדמי בפניות ציבור ,ייעוץ פסיכולוגי מסובסד ,בנק בחינות ממוחשב ,סיוע
למילואימניקים ,ייצוג מול הפקולטות ,ליווי והקמת מועצות מקומיות
בפקולטות השונות ,השכרת ספרי לימוד בעלות סמלית ,בנק סיכומים
ממוחשב ,השכרת ציוד לצילום שעורים ,מאגר השאלות רחב (מילוניות,
מחשבונים ,תנ"ך ומילונים ערבית עברית).
אירועים :סבסוד כרטיסי הכניסה ליום הסטודנט ,פעילויות תרבות ,הנחות
במופעים ,סרטים ,הנחה בשבתות קמפוס ,חוגים מוזלים ,אירועים מחלקתיים,
פאב קבוע אחת לשבוע.
בתחום המעורבות החברתית :מלגות האגודה ,יציאה מסובסדת
למשלחות לפולין ,מועדון דיבייט ,פרויקטים של קליטת עלייה ,מעורבות
חברתית בקהילה ,שירותי דת ,טיפול בדיירי המעונות ,משלחות ופרויקטים
בארץ ובחו"ל ,ליווי קבוצות של תגלית ,סיוע בקבלת הקלות ,תאים חברתיים
ופוליטיים.
 1לתלמידי תואר ראשון-
ההפחתה בשכ”ל כפופה להחלטת הממשלה ויישומה ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנה”ל
.2019
ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן הפחתה זו כתנאי לביצועה .לפיכך היה ולא
תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה ,ישלמו תלמידי התואר
הראשון את מלוא שכר-הלימוד האמור לעיל.
סטודנט לתואר ראשון המפסיק לימודיו יחויב בתעריף הגבוה.
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אם אינכם מעוניינים בשירותי הרווחה עליכם לחתום על טופס
הצהרת סטודנט ולהעבירו במייל למחלקת שכר לימוד עד יום
פתיחת שנת הלימודים הרשמית.
סטודנטים בתכניות מיוחדות המתחילים את לימודיהם בסמס' ב'
וקיץ יוכלו לשלוח טופס על ביטול דמי הרווחה עד היום הראשון
לפתיחת התכנית/הקורס.
סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה
שנה ,לא יחויבו בדמי רווחה ושירותים.
ב.

דמי ארגון להתאחדות הסטודנטים הארצית ₪ 10 -

לתלמידי תואר ראשון ושני תשלום זה הינו חובה ולא ניתן לביטול.
ג .דמי אבטחה ₪ 525 -
דמי האבטחה אינם ניתנים לביטול.
סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה
שנה לא יחויבו בשמירה.

תשלום מראש של שכר הלימוד:





סטודנט לתואר ראשון ,שני ,רפואה ,ו/או תעודת הוראה המעוניין
לשלם מראש את כל שכר הלימוד יוכל לפנות למחלקת שכר לימוד
לקבלת שובר תשלום ולשלם עד  15.9.19ויהיה זכאי להנחה בשיעור
 ,2.5%בתנאי שיערוך תכנית מלאה ויחויב במינימום  100%שכ”ל.
ההנחה תינתן לאחר תקופת השינויים של סמסטר ב' ,לאחר בחינת
היקף תכנית הלימודים.
אם היקף תכנית הלימודים יהיה נמוך מ 100%-לא תינתן הנחה
בשיעור של .2.5%

מלגות:
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כספי המלגות יוזנו למצב חשבון של הסטודנט ויתקזזו עם היתרה
לתשלום.
מלגות/מימונים אשר אינן מממנים את מלוא שכר הלימוד ,יכסו את
התשלומים האחרונים ועל התלמידים לשלם יתרת חלקם בתשלומים
הראשונים.
בכל מקרה שהגורם המממן לא ישלם את שכר הלימוד במלואו או
בחלקו או שהאישור יגיע באיחור ,מוטלת האחריות לתשלום במועד על
הסטודנט ועליו לדאוג לפירעון החוב.
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סטודנט שקיבל מלגה והפסיק לימודיו ,תבוטל זכאותו למלגה והוא
יחויב בשכר לימוד בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

מועדי התשלומים
תשלום ראשון-מקדמה
תשלום ראשון בסך  ₪ 3,431מהווה תנאי רישום לקורסים לכל
התארים.
המקדמה מכסה את מלוא התשלומים נלווים  +שכר לימוד.
מועד תשלום למתקבלים חדשים הינו לפי המועד המופיע במכתב
הקבלה.
מועד התשלום הינו עד יום שישי י"ג אלול  13.9.19 -או שבועיים לפני
עריכת תכנית הלימודים ,לפי המוקדם מבניהם.
מס'
תשלום:
תשלום
שני
תשלום
שלישי
תשלום
רביעי
תשלום
חמישי
תשלום
שישי

לתשלום
עד:
15.11

משלים ל 40%-מ(-שכ"ל השנתי +אנגלית)

15.12

משלים ל 55%-מ(-שכ"ל השנתי+אנגלית)

15.2

משלים ל 70%-מ(-שכ"ל השנתי+אנגלית)

15.3

משלים ל 85%-מ(-שכ"ל השנתי+אנגלית)

15.4

משלים ל 100%-מ(-שכ"ל השנתי+אנגלית)

הסכום לתשלום על פי הטבלה המופיעה למעלה יופיע ב"אינבר" (המידע
האישי) > מצב חשבון > מצב חשבון מתומצת – על הסטודנט להתעדכן
במצב התשלומים ,כמפורט:


ל"תשלום מיידי":
מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב או שמועד התשלום
חלף וטרם בוצע התשלום ,בהתאם לטבלה המופיעה למעלה.
סכום זה יתעדכן ב"אינבר" כשבועיים לפני מועד התשלום.



יתרה כוללת לסוף שנה:
מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית ,שטרם שולמה ,כולל תשלומים
שטרם הגיע מועד תשלומם .יתרה זו כוללת את התשלום המיידי –
ככל שטרם שולם.
סטודנט המעוניין לשלם את היתרה לסוף שנה:
יש לשלם בנפרד קודם את הסכום ב"לתשלום מיידי" ,להמתין לעדכון
היתרה הכוללת לסוף שנה ,ורק לאחר מכן את היתרה הכוללת לסוף
שנה.
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לתשומת לב :
 הסכום לתשלום בכל מועד כולל הפרשי הצמדה.
 פיגור בתשלום יגרור חיוב ריבית פיגורים בסך  0.167%לכל שבוע
פיגור .חישובי דמי הפיגורים יעשו החל מה 15-לחודש בו חל מועד
התשלום המפורט בטבלה למעלה.
 אי קבלת הודעה ו/או שובר איננה משחררת את התלמיד מתשלום
שכר הלימוד במועד.
 שוברי התשלום כוללים סכומים קודמים שלא שולמו עד לתאריך
חישוב שכר הלימוד ,בהתאם לטבלה המופיעה למעלה בעמ' .7
 אין לשלם סכומים מעבר ל"יתרה הכוללת לסוף שנה".
 תלמידים בתוכניות מיוחדות ישלמו לאחר המקדמה 8 ,תשלומים החל
מ 15.11.19-ועד .15.6.20
 כל התשלומים הנלווים ,תשלומים למכינות ואנגלית הינם חלק בלתי
נפרד משכ"ל ויש להקפיד על תשלומם במועד.
 האוניברסיטה מאפשרת פניה לקבלת סיוע ,מלגות והלוואות
מסובסדות במסגרות שונות עליהן ניתן להתעדכן באמצעות דיקן
הסטודנטים או המחלקות .מעבר לאמור ,לא תתאפשר פריסה של
תשלומים מעבר למועדים הקובעים לתשלום.
 אי עמידה בתשלומים במועדם ,מעבר לצבירת ריבית פיגורים,
צפויה לגרור הגבלת הסטודנט בגישה לשירותי האוניברסיטה,
לרבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים ,עד הסדרת החוב
במלואו.
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דרכי תשלום שכר לימוד
תשלום באשראי





התשלום יתבצע במערכת ה"אינ-בר" של אוניברסיטת בר אילן > מצב
חשבון > מצב חשבון מתומצת > תשלום חוב  -בהתאם למועדים
ולסכומים המפורטים בטבלת מועדי התשלום [בעמ' .]7
לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי הטיפול בגובה ( 0.9%כולל
מע"מ).
חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד (החל מ 3-עד 18
תשלומים) ,בהתאם לתנאים הרלבנטיים של חברת האשראי.

הרשאה לחיוב חשבון







סטודנט המעוניין בכך יכול לשלם את שכ"ל באמצעות הרשאה לחיוב
חשבון ,ללא דמי טיפול.
החיוב יתבצע באופן אוטומטי על פי התאריכים והסכומים הרשומים
בטבלת מועדי התשלום [בעמ'  ,]7לא כולל מקדמה ותשלום עבור
קורסי קיץ ,אותם יש לשלם בנפרד.
אם הנך מעוניין בהסדר זה עליך למלא את הטופס להחתים את
הבנק ולשלוח במייל למשרדי שכר לימוד.
ההרשאה לחיוב חשבון תקפה כל עוד לא הגיעה בקשה לביטול /
עדכון.
באחראיות הסטודנט לוודא שהתשלום כובד ,במידה והתשלום לא
כובד הסטודנט יחויב בדמי טיפול בסך .₪ 50

תשלום שובר בבנק
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סטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה"אינ-בר" >
פניות מנהליות > ולבחור באופציה "הפקת שוברים";
רק מי שיבחר באופציה זו ישלחו לו שוברים בהתאם למועדי התשלום
המופיעים בטבלת מועדי התשלום [בעמ' ;]7
תשלום באמצעות שובר יחויב בדמי טיפול בסך  ₪ 20לכל שובר עד
לתקרה של  ₪ 120לשנה.
ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים ,למעט בנק הדואר.

אישורי שכר לימוד
אישור גובה שכר לימוד:





אישור זה ניתן ללא עלות וניתן להפיקו במערכת האינ-בר >
אישורים/טפסים ללא תשלום > הפקת מסמכים > "אישור גובה שכר
לימוד".
אישור זה מסכם את גובה שכר הלימוד השנתי בכל תכניות הלימודים
והתארים אותם לומד הסטודנט בכל שנה וכן את צבירת אחוזי שכר
לימוד ואת האחוז המצטבר.
האישור מפרט הן את החיובים השונים (שכר לימוד ,עמלות ,תשלומים
נלווים והפרשי הצמדה) ,התשלומים שכבר בוצעו ,המלגות ואת היתרות
לתשלום.
ניתן להפיק את אשור גובה שכר הלימוד לכל שנה בנפרד ע"י שינוי
שנה"ל בצד ימין למעלה במערכת האינ-בר.
מצב חשבון:




10

מצב החשבון מוצג במערכת האינ-בר > מצב חשבון > מצב חשבון
מתומצת.
המסמך מפרט הן את החיובים השונים (גובה שכר לימוד ,עמלות,
תשלומים נלווים) ,התשלומים שכבר בוצעו ,תאריך הביצוע ,פירוט
המלגות שהוזנו ואת היתרות לתשלום.

תואר ראשון*
להלן טבלה המרכזת את עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתואר ראשון:
תיאור:

הנושא:

שכר לימוד היסודי לתואר ראשון לישראלים נקבע על ידי
המועצה להשכלה גבוהה.

שכ"ל יסודי
לשנת הלימודים
הנוכחית

₪ 10,259

תשלומים נלווים

רווחה-
₪ 352

תשלומים נלווים – שמירה ,רווחה ודמי ארגון לאגודת
הסטודנטים הארצית.

שמירה-
₪ 525

תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה
אקדמית.

לשנת תש"ף  10,259ש"ח צמוד לעלית המדד מיולי .2019
סכום זה מתייחס לתכנית לימודים בהיקף  100%שכ"ל.

דמי ארגון-
₪ 10
אחוז שכ"ל
לתואר

300%

מינימום  300%לתואר ראשון

350%

משפטים מינימום  350%לתואר ראשון

400%

הנדסה  /אופטומטריה מינימום  400%לתואר ראשון
מספר השנים התקניות הנדרשות לתואר

מספר שנות תקן
3

תואר ראשון  3 -שנים

3.5

משפטים  3.5 -שנים

4

הנדסה ואופטומטריה  4 -שנים

מספר שעות תקן
לתואר

מספר שעות הלימוד הנדרשות לתכנית שאותה בחר
הסטודנט.

מספר שעות
לימוד שנתיות
לצורך חיוב שכר
לימוד

מספר השעות השנתיות אליהם רשום הסטודנט בפועל
(לא כולל לימודי אנגלית) ,לרבות קורסים שניתן מהם
פטור ,ועל פי התקנות אינם פטורים מתשלום.
בחישוב שכ"ל תיחשב שעה שנתית של תרגיל ו/או שעת
מעבדה כשעה מלאה.

*סטודנטים בתכניות לימודים מיוחדות נדרשים להתעדכן בתקנון הרלוונטי אליהם.
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אופן חישוב שכ"ל:
אחוז שכ"ל לתואר  Xמספר שעות לימוד השנה

אחוז שכ"ל שנתי

מספר שעות תקן לתואר
מחיר שכ"ל לשנה

אחוז שכ"ל שנתי  Xשכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית

מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה
עודפת.
תעריף לשעה עודפת  4.7% -לשעה  Xשכ"ל יסודי לשנת
הלימודים הנוכחית.

רישום בשנת
הלימודים רק למבחן
ו/או הגשת עבודה
באיחור

חיוב  10%משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית .סטודנטים
אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים.

סטודנט הרשום רק
לאנגלית  /הבעה
עברית  /קורסי קיץ

יחויב בתוספת  10%שכ"ל  +תשלומים נלווים

*מחירי שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.
מחיר שעת הלימוד אינו אחיד לכל הסטודנטים אלא תלוי במספר שעות התקן
של תכנית הלימודים אותה בחר הסטודנט.
שכר לימוד עבור קורסי קיץ ,מועד מיוחד ,חיוב תקורה ,שעות עודפות ואנגלית
צמוד אף הוא לעלית המדד חודש יולי  2019המתעדכן בכל  15לחודש.
בתואר ראשון:
סטודנטים ותיקים שהחלו לימודיהם עד תשע"ו  2015/16תכנית לימודים
תקנית תיחשב במסלול מורחב או צירוף של ראשי  +משני או שלושה
משניים או דו ראשי מובנה או דו-ראשי לא מובנה.
סטודנטים חדשים שהחלו לימודיהם מתשע"ז -תכנית לימודים תקנית
תיחשב במסלול מורחב ,או דו-ראשי מובנה או דו-ראשי לא מובנה.
תקורת גרירה:
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סטודנט לתואר ראשון המושך לימודיו מעבר למספר שנות התקן לתואר
(כולל שנים בהם הפסיק לימודיו) ישלם תקורה בגובה  10%משכ”ל
יסודי ,בנוסף לשכ”ל הרגיל בכל שנת גרירה.



השנים התקניות של הסטודנט יספרו החל מהשנה הראשונה שלו
לתואר ,גם אם מחליף במהלך לימודיו את מקצוע ההתמחות והתקורה
תיחשב בהתאם לכך.
לצורך ספירת השנים לחישוב התקורה יילקחו בחשבון גם שנים בהם
היה בהפסקת לימודים.
תקורה זו אינה חלק משכר לימוד והיא אינה נצברת למינימום אחוז שכר
לימוד לתואר.




תקורה בגין לימודים חלקיים:


סטודנט אשר היקף שכ"ל שנתי נמוך מ 50%-ישלם תוספת תקורה של
 10%משכר הלימוד היסודי.
תקורה זו אינה חלק משכר לימוד והיא אינה נצברת למינימום אחוז שכר
לימוד לתואר.
הוראה זו לא תחול כאשר מכסת השעות שנותרה לסטודנט להשלמת
לימודיו לתואר הינה פחות מחצי תכנית שנתית.
לצורך חישוב התקורה יילקחו בחשבון רק קורסים הנלמדים בסמסטר
א' ובסמסטר ב' (ללא קיץ).





אנגלית:
התשלום עבור הקורסים בשנה”ל תש"ף לסטודנטים הרשומים ללימודי תואר
(לא כולל קורסי קיץ(:
רמה:
מתקדמים ב'
מתקדמים א'
קורס בסיסי
טרום בסיסי ב'
טרום בסיסי א'

שעות לימוד:
 2ש"ש
 2ש"ש
 3ש"ש
 3ש"ש
 4ש"ש

עלות:
פטור מתשלום
* ₪ 1950
* ₪ 2925
* ₪ 2925
* ₪ 3900

*צמוד למדד יולי .2019

החיוב עבור הקורסים הנ”ל אינו כלול במסגרת שכר הלימוד הנדרש מכל
סטודנט והוא בנוסף לחיוב שכר הלימוד הרגיל.
סטודנט הלומד יותר מתואר ראשון אחד:
 עבור כל תואר יבוצע חישוב שכ"ל בנפרד כפי שתואר למעלה ,ללא תלות
בין התארים (שמירה ורווחה יחויבו פעם אחת).
 הסטודנט ישלם לא פחות משכ"ל מלא של התואר היקר ומינימום מחצית
משכ"ל של התואר הנוסף.
 סטודנט אשר היקף שכ"ל שנתי נמוך מ 50%-ישלם תוספת תקורה של
 10%משכר הלימוד היסודי בגין כל תואר בנפרד.
 סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים .למעט
אם התואר השני בתעודת הוראה.
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סטודנטים ששנת החוקה שלהם לפני שנה"ל תשע"ו וכולל:
סטודנט ותיק שלומד יותר מצירוף תקני מקובל של מקצועות (צירוף תקני =
ראשי +משני ,מורחב ,משני+משני+משני)
החישוב עבור השעות מעבר לתקן של התואר יעשה לפי  4.7%מחיר קבוע
לכל שעת לימוד מתוך  100%שכ”ל שנקבע לאותה שנה.
שינוי תכנית לימודים במהלך התואר:
סטודנט המשנה את תכנית לימודיו במהלך התואר ,השעות ואחוזי שכ"ל
שצבר יוכרו לעניין חישוב שכ"ל בתכנית החדשה.
במידה ושעות התקן של הסטודנט בתכנית החדשה ישתנו ,חישוב שכר
הלימוד בשנת המעבר יבוצע בהתאם לתקן החדש של הסטודנט וכל כללי
שכ"ל לתואר ראשון יחולו עליו (לרבות כללי צבירת מינימום אחוז שכר לימוד
לתואר).
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תואר שני*
להלן טבלה המרכזת את עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתואר שני:
תיאור:

הנושא:

שכר לימוד היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי
המועצה להשכלה גבוהה.

שכ"ל יסודי לשנת
הלימודים הנוכחית

₪ 13,863

תשלומים נלווים

רווחה-
₪ 352

תשלומים נלווים –שמירה ,רווחה ודמי ארגון לאגודת
הסטודנטים הארצית.

שמירה-
525₪

תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה
אקדמית

לשנת תש"ף  ₪ 13,863צמוד לעלית מדד יולי .2019
סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100%
שכ"ל.

דמי ארגון-
10₪
אחוז שכ"ל לתואר

200%

מינימום  200%שכ"ל לתואר

250%

תואר שני בייעוץ חינוך או חינוך מיוחד בנושאי "לקויות
למידה" או "אוטיזם" מינימום  250%שכ"ל לתואר.
מספר השנים התקניות הנדרשות לתואר

מספר שנות תקן
2

לתואר שני  -שנתיים

2.5

תואר שני בייעוץ חינוך או חינוך מיוחד בנושאי "לקויות
למידה" או "אוטיזם" 2.5 -שנים

מספר שעות תקן
לתואר

מספר שעות הלימוד שיש ללמוד כדרישת מינימום
לקבלת התואר בתכנית אותה לומד הסטודנט.

מספר שעות לימוד
שנתיות לצורך חיוב
שכר לימוד

מספר השעות השנתיות אליהם רשום הסטודנט
בפועל (לא כולל לימודי אנגלית ושעות השלמה),
לרבות קורסים שניתן מהם פטור ,ועל פי התקנות
אינם פטורים מתשלום.
בחישוב שכ"ל תחשב שעה שנתית של תרגיל ו/או
שעת מעבדה כשעה מלאה.

*סטודנטים בתכניות לימודים מיוחדות נדרשים להתעדכן בתקנון הרלוונטי אליהם.

15

אופן חישוב שכ"ל:
אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל לתואר

 Xמספר שעות לימוד השנה

מספר שעות תקן לתואר
מחיר שכ"ל לשנה

אחוז שכ"ל שנתי  Xשכ"ל יסודי לשנת הלימודים
הנוכחית.

מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה
עודפת.
תעריף לשעה עודפת 6.7% -לשעה  Xשכ"ל יסודי לשנת
הלימודים הנוכחית.

סטודנט הרשום רק
לאנגלית או קיץ

יחויב בתוספת  10%שכ"ל  +תשלומים נלווים

* מחירי שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.
מחיר שעת הלימוד אינו אחיד לכל הסטודנטים אלא תלוי במספר שעות התקן
של תכנית הלימודים אותה בחר הסטודנט.
שכר לימוד לשעות קיץ ,תשלומים נלווים ,מועד מיוחד ,חיוב תקורה ,שעות
עודפות ואנגלית צמוד אף הוא לעלית המדד חודש יולי  2019המתעדכן בכל
 15לחודש.
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חיוב שכ"ל בתואר שני:
שנת הלימוד*:

חישוב שכר
לימוד:

הסבר:

שנתיים ראשונות

מינימום 50%
לשנה

 ישלם הסטודנט לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-
 50%שכ"ל.
 לצורך החישוב יילקחו בחשבון רק קורסים
הנלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' (ללא קיץ).
 בשנה בה הסטודנט מסיים את מכסת שעות
הלימוד לתואר ,ישלם לפי חלקיות לימודיו
+תשלומים נלווים.

מינימום 50%
החל משנה
שלישית – סטודנט לשנה
שטרם צבר 200%
(בשנים שקדמו
לשנת הלימוד
הנוכחית)

 ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-
 50%שכ”ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית +
תשלומים נלווים.
 לצורך החישוב יילקחו בחשבון רק קורסים
הנלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' (ללא קיץ).
 בשנה בה הסטודנט מסיים את מכסת שעות
הלימוד לתואר ,ישלם לפי חלקיות לימודיו
+תשלומים נלווים.

החל משנה
שלישית -סטודנט
שצבר 200%

 ישלם בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת 10%
תקורה  +תשלומים נלווים.
 אם נותר עבודת תזה בלבד ו/או בחינת גמר ישלם
 10%בלבד.

החל משנה
חמישית – סטודנט
שצבר 200%

 תלמיד שלא סיים את חובות השמיעה בתום  4שנות
לימוד ,ישלם שכר לימוד בהתאם לחלקיות לימודיו
בתוספת  10%תקורה +תשלומים נלווים.
 אם נותר עבודת תזה בלבד ו/או בחינת גמר ישלם
 10%בלבד.
 תלמיד תואר שני שיחויב בלימודי השלמה מעל 8
ש”ש תיווסף לו שנה נוספת לשנים התקניות לצורך
חישוב התקורה בלבד.

(בשנים שקדמו
לשנת לימוד
הנוכחית)

(בשנים שקדמו
לשנת לימוד
הנוכחית)

*לצורך ספירת השנים לחישוב שכ"ל ותקורה יילקחו בחשבון גם שנים בהם
היה בהפסקת לימודים.
לימודי אנגלית:
תעריף לשעה לתלמידי תואר שני יהיה לפי תחשיב  2.5%לשכ"ל יסודי
לשנה הנוכחית.
תשלום זה אינו מצטרף לחישוב מינימום אחוז שכ"ל לתואר.
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השלמת תזה:
בוגר תואר שני בתוכנית ללא תזה שהתקבל לאוניברסיטה לתוכנית השלמת
תזה יחויב במינימום של  100%שכ"ל יסודי לתואר ,כמפורט:
תכנית הלימודים הנה בהיקף של מקסימום  5ש"ש* .כל שעה מעבר לכך
תחויב בתעריף שעה עודפת.
שנת
הלימוד:

חישוב שכר
לימוד:

הסבר:

שנה ראשונה

מינימום 50%
לשנה

ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו ולא
פחות מ 50%-שכ”ל יסודי לשנת הלימודים
הנוכחית  +תשלומים נלווים.

שנה שניה-
אם טרם צבר
100%

מינימום 50%
לשנה

החל משנה
שלישית

 10%תקורה

לצורך החישוב יילקחו בחשבון רק קורסים
הנלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' (ללא
קיץ).
ישלם לפי חלקיות לימודיו אך לא פחות מ-
 50%שכ”ל  +תשלומים נלווים.
אם בשנה זו הסטודנט מסיים את מכסת
שעות התקן שלו ,ישלם לפי חלקיות לימודיו
+תשלומים נלווים.
אין משמעות לצבירת האחוזים ומשולמת
תקורת גרירה בלבד.

* שעות התקן יהיו  5ש"ש  +שעות התיזה במסלול.
השלמות לתואר שני
תלמיד שהתקבל לתואר שני עם קורסי השלמה ישלם  700ש"ח לכל
 1ש"ש.
סטודנט שלמד קורסי השלמה מעבר למכסת שעות ההשלמה שאושרו לו,
יחויב ב 6.7%-שכ"ל לכל  1ש”ש.
במקרים שקורסי ההשלמה לא יאופיינו ,יחויבו הסטודנטים בתחילה לפי
שעות רגילות של תואר שני ובגמר מכסת שעות הלימוד התקניות של לימודי
התואר השני יחושב שכר הלימוד עבור שעות ההשלמה לפי  ₪ 700לכל 1
ש"ש ( מעבר ל.)200%
סטודנט לתואר שני שיחויב בלימודי השלמה מעל  8ש”ש תיווסף לו שנה
נוספת לשנים התקניות לצורך חישוב התקורה בלבד.
שעות ההשלמה לא ייצברו לחישוב מינימום אחוז שכר לימוד לתואר שני
ובמידה וילמד קורסים לתואר שני יעשה לו תחשיב למינימום  50%רק בגין
הקורסים לתואר.
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תואר שני נוסף:
תלמיד אשר סיים לימודיו לתואר שני ומבקש ללמוד תואר שני נוסף במקצוע
אחר יחויב בעבור התואר הנוסף לא פחות ממחצית עלות התואר הנוסף.
(הבדיקה תבוצע לאחר הגשת בקשה לסיום התואר הנוסף).
סטודנט הלומד במקביל שני תארים שניים:





עבור כל תואר יבוצע חישוב שכ"ל כפי שתואר למעלה ,ללא תלות בין
התארים (תשלומים נלווים יחויבו פעם אחת).
בכל מקרה הסטודנט ישלם לא פחות משכ"ל מלא של התואר היקר
ומינימום מחצית משכ"ל של התואר הנוסף.
חיוב השלמה למינימום  50%ותקורת גרירה יחול על כל תואר בנפרד
(בהתאם לכללי שכ"ל לתואר שני).
סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים .למעט
אם התואר השני בתעודת הוראה.

שינוי תכנית לימודים במהלך התואר:
סטודנט המשנה את תכנית לימודיו במהלך התואר ,השעות שצבר יוכרו
לעניין חישוב שכ"ל בתכנית החדשה.
במידה ושעות התקן של הסטודנט בתוכנית החדשה ישתנו ,חישוב שכר
הלימוד בשנת המעבר יבוצע בהתאם לתקן החדש של הסטודנט וכל כללי
שכ"ל לתואר שני יחולו עליו (לרבות כללי צבירת מינימום אחוז שכר לימוד
לתואר).
מעבר ממסלול עם תזה לבלי תזה (או להיפך):
החל משנת תש"ף -מספר שעות התקן והתעריף לשעת לימוד באותה תכנית
לימודים יהיו זהים במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה.
סטודנט שלמד במסלול ללא תזה ושילם  ,200%ועבר למסלול ללא תזה
יחויב בשעות עודפות.
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תואר שלישי
להלן טבלה המרכזת את עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתואר שלישי:
תיאור:

הנושא:
שכ"ל יסודי לשנת
הלימודים הנוכחית

₪ 13,863

תשלומים נלווים

רווחה-
₪ 352

שכר לימוד היסודי לתואר לישראלים
נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה
לשנת תש"ף  ₪ 13,863צמוד למדד יולי
.2019
סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים
בהיקף  100%שכ"ל.

שמירה-
₪ 509
אחוז שכ"ל לתואר

200%

תשלומים נלווים –שמירה ורווחה.
תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד
ויגבו מדי שנה אקדמית.
תואר שלישי מינימום ( 200%לא כולל
קורסי קיץ).

אופן חישוב שכ"ל:
סטודנטים יחויבו  50%משכר לימוד יסודי במשך  4שנים ראשונות (לא כולל
קורסי קיץ).
החל משנה חמישית:
כמות השעות השנתיות:
רישום לעבודה בחינה או
דרישה כלשהי עד  2ש"ש
2.1-6
6.1-13
13.1-18
 18.1ומעלה

חיוב שכ"ל:
10%
25%
50%
75%
100%

תלמיד לתואר שלישי אשר לומד קורסים במחלקה נוספת מעבר למחלקה
בה מתמחה ,ויבקש לקבל תואר נוסף במחלקה זו ,יידרש לשלם מינימום
שכ"ל לתואר זה עפ"י התקנון.
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חידוש לימודים:
תלמיד לתואר שלישי שלא נרשם ללימודים (פרט לתלמיד שקיבל אישור
הוועדה לתואר שלישי לחופשה מלימודים) ומבקש להמשיך בלימודיו ,יחויב
בתשלום מיוחד בגובה של  ₪ 2,760וזאת בנוסף לשכ”ל הרגיל שיחויב ע”פ
התקנון ,בשנה שבה מבקש ללמוד.
מסלול משולב:
סטודנטים במסלול המשולב יחויבו בשכ"ל לפי הכללים של סטודנט בתואר
שלישי כמפורט לעיל.
תואר שלישי נוסף:
תלמיד אשר סיים לימודיו לתואר שלישי ומבקש ללמוד תואר שלישי נוסף
יחויב במינימום מחצית שכר הלימוד לתואר נוסף.
השלמת עבודת שוות ערך לתזה לקראת תואר שלישי:
שנת הלימוד:

חיוב שכ"ל:

שנה ראשונה

 25%משכ"ל יסודי

שנה שניה
ושלישית
החל משנה
רביעית

 50%משכ"ל יסודי
 10%משכ"ל יסודי

שכ"ל עבור השלמת התזה ,הינו עבור לימודי קורסים אקדמיים בהיקף של
עד  8שעות במהלך כל התוכנית.
רישום מעבר ל 8-שעות בתוכנית זו יחויבו בתעריף שמיעה חופשית.
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תעודת הוראה
להלן טבלה המרכזת את עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתעודת הוראה:
הנושא:

תעריף:

תיאור:

שכ"ל יסודי לשנת
הלימודים הנוכחית

₪ 13,863

שכר לימוד היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי
המועצה להשכלה גבוהה

תשלומים נלווים

רווחה₪ 352-

לשנת תש"ף  ₪ 13,863צמוד למדד יולי .2019
סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100%
שכ"ל.
תשלומים נלווים –שמירה ורווחה.

שמירה ₪ 525-תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי
שנה אקדמית.
אחוז שכ"ל לתואר

100%

מינימום  100%שכ"ל לתעודה.

מספר שנות תקן

2

מספר שנות תקן -שנתיים
מספר שעות הלימוד שיש ללמוד כדרישת מינימום
לקבלת התואר בתכנית אותה לומד הסטודנט.

מספר שעות תקן
לתואר

עבור שעות השלמה יחויב בנפרד.
מספר שעות לימוד
שנתיות לצורך חיוב
שכר לימוד

מספר השעות השנתיות אליהם רשום הסטודנט
בפועל (לא כולל לימודי אנגלית ושעות
השלמה).
בחישוב שכ"ל תחשב שעה שנתית של תרגיל ו/או
שעת מעבדה כשעה מלאה.

שכר לימוד עבור קורסי קיץ ,מועד מיוחד ,חיוב תקורה ,שעות עודפות ,שעות
השלמה ואנגלית צמוד אף הוא לעלית מדד מחודש יולי  2019המתעדכן בכל 15
לחודש.
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אופן חישוב שכ"ל:
אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל לתואר

 Xמספר שעות לימוד השנה

מספר שעות תקן לתואר
מחיר שכ"ל לשנה

אחוז שכ"ל שנתי  Xשכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת.
תעריף לשעה עודפת 4.7%-לשעה  Xשכ"ל יסודי לשנת הלימודים
הנוכחית.

רישום בשנת
הלימודים רק למבחן
ו/או הגשת עבודה
באיחור

חיוב  10%משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית .סטודנטים אלו
לא יחויבו בתשלומים נלווים.

*מחירי שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.
השלמה למינימום:
סטודנט לתעודת הוראה יחויב במינימום  25%שכ"ל לשנה.
תקורת גרירה:
סטודנט הלומד תעודת הוראה בלבד (ללא תואר נוסף) ,המושך לימודיו
מעבר למספר שנות התקן לתעודה (כולל שנים בהם הפסיק לימודיו) ישלם
תקורה בגובה  10%משכ”ל היסודי המלא בנוסף לשכ”ל הרגיל.
תלמיד המשלב תעודת הוראה  +תואר אחר:
תלמיד המשלב את לימודי תעודת הוראה עם לימודי התואר הראשון ,ישלם
לא פחות מ 400%-שכר לימוד עבור לימודיו.
הסטודנט ישלם תוספת של  10%שכר לימוד החל משנת לימודיו השנייה
בה למד רק תעודת הוראה ללא תואר אחר.
שעות השלמה:
תלמיד שהתקבל לתעודת הוראה ונדרש לקורסי השלמה ,יחויב לכל שעת
השלמה תעריף  4.7%שכ"ל לשעה מתעריף שכ"ל יסודי לשנת הלימודים
הנוכחית.
תשלום זה הינו בנוסף ל 100%-שכ"ל לתעודה.
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לימודי רפואה
תעריף:

הנושא:
שכ"ל יסודי
לשנת הלימודים
הנוכחית

₪ 13,863

תשלומים נלווים

רווחה-
₪ 352

תיאור:
שכר לימוד היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי
המועצה להשכלה גבוהה
לשנת תש"ף  ₪ 13,794צמוד לעלית מדד מיולי
.2019
סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100%
שכ"ל.

שמירה-
₪ 525

תשלומים נלווים –שמירה ורווחה.
תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי
שנה אקדמית.

תלמיד הלומד בפקולטה לרפואה בתכנית התלת שנתית:
ישלם  100%שכ"ל לשנה ולא פחות מ 300%-שכ"ל לתואר ,ובשנה הרביעית
(סטאז') יהיה פטור משכ"ל.
סטודנט אשר נותרה לו דרישה כלשהי לתואר כגון :מועד ג' או מסירת
עבודה באיחור ,יחויב ב 10%-מגובה שכ"ל היסודי.
תלמיד הלומד בפקולטה לרפואה בתכנית הארבע שנתית:
ישלם  100%לשנה ולא פחות מ 400%-שכ"ל לתואר ,ובשנה החמישית
(סטאז') יהיה פטור משכ"ל.
סטודנט אשר נותרה לו דרישה כלשהי לתואר כגון :מועד ג' או מסירת
עבודה באיחור ,יחויב ב 10%-מגובה שכ"ל היסודי.

לימודי תעודה בעריכה לשונית
תלמיד הלומד תעודה בעריכה לשונית (תכנית מתוקשבת) ישלם 100%
שכ"ל עבור  24ש"ש ,לא כולל תשלומים נלווים ובתנאי שיסיים לימודיו בשנה
אחת בלבד.
כל שעה נוספת תחוייב ב 6.7%-שכ"ל.
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חישוב שכר לימוד בגין פטורים
 קבלת פטור מותנית באישור מדור סטטוס (לתלמידי תואר ראשון)
או באישור הועדה לתואר שני בלבד.
 שעות הפטור יתווספו לצבירת שעות הלימוד בשנה בה יאושר
הפטור.
פטור שמעניק זיכוי כספי לפי שעות התקן:





פטור ממוסד בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה וכן
אוניברסיטאות מחו"ל.
פטור בתואר שני ניתן רק אם הקורס נלמד במסגרת תואר שני במוסד
אקדמי מוכר.
תלמיד שלמד שמיעה חופשית בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה)
ושילם תעריף מלא והפטור הוכר לתואר ראשון.
סטודנט לתואר ראשון שקיבל אישור אקדמי ללמוד במהלך שנת
הלימודים האחרונה שלו קורסים לתואר שני וממשיך ללמוד תואר שני
ברצף מיד עם סיום התואר הראשון ,יקבל פטור אקדמי וכספי בגין
קורסים אלו עד  4ש"ש (בתנאי ששעות אלו הן עודפות לתואר
הראשון וסה"כ צבירת האחוזים לתואר הראשון מעל למינימום
הנדרש).

פטור שמעניק תעריף כספי בזיכוי אחר:







תלמיד שלמד שמיעה חופשית בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה)
ושילם תעריף מלא והפטור הוכר לתואר שני יקבל זיכוי בגובה 4.7%
לשעה.
תלמיד שלמד שמיעה חופשית לתיכוניסטים  /שירות לאומי בבר אילן
(למעט אנגלית שפה זרה) – יקבל זיכוי בהתאם לכסף ששילם תמורת
הקורסים.
סטודנט שלמד עד שנת תשע"ו קורסי קיץ בבר-אילן יקבל זיכוי
בהיקף  4.7%לכל  1ש"ש.
סטודנט שלמד לימודים קודמים במוסד אחר שאינו מוכר יהיה זכאי
להגיש בקשה לפטור ממינימום שכ"ל לפי הטבלה הבאה:
היקף שעות הפטור שאושרו:
9-14.9
15-20.9
21-26.9
מעל 27
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זיכוי באחוז שכ"ל שנתי:
25%
50%
75%
100%

תלמידי ישיבת הסדר  /מכון הגבוה לתורה שזכאים לפטור מלא
מלימוד יסוד  10ש"ש יקבלו זיכוי של עד  50%משכ”ל השנתי המלא.

הזיכוי ניתן רק במקרים שהתלמיד שילם במשך שנות לימודיו
את כל הנדרש על פי תקנות שכר הלימוד ושכר הלימוד
המצטבר לא הגיע לכדי מכסת מינימום שכר הלימוד.

פטור שאינו מעניק זיכוי כספי:



פטור ממוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
פטורים מקורסים בהיקף לימודים עד  8.9שעות שנתיות לא יקבלו כל
זיכוי כספי.

חיוב שכ"ל יבוצע בשנה בה הוזן הפטור בהתאם לכללי שכ"ל של התואר
אותו הסטודנט לומד.
סטודנט שקיבל פטורים אקדמיים שלא מקנים פטור כספי  ,יוכל ללמוד
תמורתם קורסים אחרים מעבר לתכנית הלימודים שמחויב בה.
על מנת לממש ההטבה יהיה זכאי לבקש ממדור תל"מ ללמוד קורס אחר
במקומו בתעריף תקני .
החלטה זו לא כוללת חזרה על קורסים שנכשל בהם.
סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנת תש"ף ,חישוב הפטור ממינימום שכר
לימוד יתבצע עם הגשת הבקשה לסיום לימודים ,אותה יש להגיש באמצעות
אתר האוניברסיטה.
במידה ומדובר בפטור אקדמי בלבד ,החיוב עבור הפטור יבוצע בסיום
הלימודים.

החזרי כספים:
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אין לשלם סכומים מעבר ליתרת התשלום השנתית.
במידה ומסיבה כלשהי נוצרת יתרת זכות לטובת סטודנט ,היא תועבר
באופן אוטומטי לשנת הלימודים הבאה.
במידה והסטודנט מעוניין בהחזר כספי ,עליו לפנות במייל למחלקת שכר
לימוד לבקשת החזר.
עפ"י הנחיות משרד הביטחון ,במידה והתשלום מבוצע מכספי הפיקדון
באחראיות הסטודנט לציין זאת על מנת שהכסף יוחזר לפיקדון.
החזר שכר הלימוד יבוצע באמצעות העברה בנקאית .לשם כך ,על
הסטודנט למלא פרטי בנק במידע האישי .

הודעה על הפסקת הלימודים
תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה
שעליו להפסיק את לימודיו ,יודיע על כך בכתב למדור תכניות לימודים
ומעקב (תל"מ) באמצעות:



מערכת האינבר > פניות מינהליות > הגשת בקשה > הפסקת
לימודים
או באמצעות טופס הפניה למדור תל"מ.

הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול
אוטומטי של כל מלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
על התלמיד לשמור עותק מהמכתב ששלח.
מכתב למחלקה  /לפקולטה  /למחלקת שכר לימוד  /הודעה בע"פ,
אינם מהווים הודעה על הפסקת לימודים.

חסימת האינבר בשל חוב כספי לא תיחשב כהודעה על הפסקת
לימודים.
תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו ולא קיבל בדואר חוזר אישור
על קבלת הודעתו תוך שבועיים מיום פנייתו ,יהיה עליו לפנות
שוב בטופס למדור תל"מ.
הדיון בבקשות להחזרת התשלומים יתחיל חודש לאחר תחילת
שנה”ל.

במקרה של הפסקת לימודי הסטודנט על ידי
האוניברסיטה ,בגין אי תשלום שכר לימוד או אי הרשמה לקורסים,

או בגין אי עמידה בתנאים אקדמיים ,או על פי ועדת משמעת יחויב הסטודנט
בשכר לימוד לפי תאריך ההחלטה על הפסקת לימודיו ,או לפי התאריך
הקבוע באותה החלטה כתאריך בו יופסקו הלימודים ,המאוחר בין השניים.
תלמידים לתואר ראשון שמודיעים על הפסקת לימודים מחויבים לפי
תעריף שכר-לימוד הבסיסי הגבוה ללא הפחתה עפ”י המצוין בעמ' .3
סטודנט או מועמד חדש שערך תכנית לימודים ומחק את כל הקורסים
מרישומי המחשב בתקופת השינויים יחשב הדבר כהודעה על הפסקת
לימודים ויחויב ע”פ תקנון הפסקת לימודים.
התנאים להפסקת לימודים בתכניות המיוחדות הם על פי הכללים
המופיעים בפרסום של התכנית הספציפית.
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חיוב בשכר -לימוד במקרה של הפסקת לימודים:
תאריך
ההודעה

מועמד חדש
– שלא ערך
תכנית
לימודים

מועמד חדש
– שערך
תכנית
לימודים

סטודנט
ותיק – שלא
ערך תכנית
לימודים
ושילם
מקדמה

סטודנט
ותיק –
שערך
תכנית
לימודים

עד
15.8.2019

החזר מלוא
המקדמה

החזר מלוא
המקדמה

החזר מלוא
המקדמה

החזר מלוא
המקדמה

עד
15.9.2019

יחויב
מחצית
מקדמה

יחויב
מחצית
מקדמה

יחויב
מחצית
מקדמה

יחויב
מחצית
מקדמה

עד
27.10.2019
(יום פתיחת
שנה"ל)

יחויב במלוא
המקדמה

יחויב במלוא
המקדמה

יחויב במלוא
המקדמה

יחויב במלוא
המקדמה

עד
15.11.2019

יחויב ב-
40%
מגובה שכר
הלימוד*

יחויב ב-
40%
מגובה שכר
הלימוד*

עד
**15.1.2020

יחויב ב-
60%
מגובה שכר
הלימוד*

יחויב ב-
60%
מגובה שכר
הלימוד*

עד
15.3.2020

יחויב ב -
85%
מגובה שכר
הלימוד*

יחויב ב -
85%
מגובה שכר
הלימוד*

לאחר ה
15.3.2020

יחויב
במלוא שכר
הלימוד*

יחויב
במלוא שכר
הלימוד*

*מגובה שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת התשלומים הנלווים
או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.
**סטודנט או מועמד חדש שערך תכנית לימודים לסמסטר א' בלבד ויודיע
על הפסקת לימודים אחרי ה 15.1.20-יחויב במלוא שכ”ל הכולל שחויב
בו ובתוספת התשלומים הנלווים.
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