תקנון
שכר לימוד
המרכז ללימודי תעודה
והשתלמויות

סטודנט יקר,
תקנון זה כולל מידע על סדרי תשלום שכר הלימוד במרכז ללימודי תעודה והשתלמויות.

על מנת להימנע מאי נעימויות ונזקים כספיים ,אנא קרא/י בעיון את ההסברים וההוראות.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מבלי למסור הודעה אישית לנוגעים בדבר .בכל מקרה של סתירה בין האמור
בידיעון החוג לבין האמור בתקנון ,יחייב האמור בתקנון.

מטעמי נוחות ,התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים.

פירוט תכניות הלימודים מתפרסם באתר המכללה ובידיעון הלימודים.

בברכת שנת לימודים מוצלחת,
המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות

 .1מימוש קבלה ורישום
לצורך רישום לקורס יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ,למלא ולאשר את כתב ההתחייבות באתר המכללה.
סטודנט שאין באפשרותו לשלם את המקדמה בכרטיס אשראי יפנה למדור שכר לימוד להסדרת התשלום.
יש לבדוק את נכונות הפרטים האישיים (כתובת ,טלפונים ,דוא"ל וכו') המופיעים במערכות המכללה (פורטל סטודנט – עדכון
פרטים) ולעדכן במידת הצורך.

 .2דמי רישום ומקדמות
רישום לקורס יתאפשר רק לאחר תשלום דמי רישום ומקדמה.
גובה המקדמה נקבע ע"פ גובה שכר הלימוד בקורס:
שכר לימוד

גובה המקדמה

עד וכולל ₪ 1,500

₪ 400

עד וכולל ₪ 3,000

₪ 800

עד וכולל ₪ 6,000
מעל ₪ 6,000

₪ 1,200
₪ 1,600

 .3תשלום שכר לימוד
לתשומת לבך ,את המקדמה יש לשלם בנפרד -גם אם בחרת באפשרות תשלום בהוראת קבע

א.

תשלום מראש בכרטיס אשראי
תשלום שכר הלימוד בעסקת תשלומים (ללא ריבית והצמדה) .ניתן לפרוס לתשלומים (בהתאם לגובה שכר הלימוד).

ב.

תשלום בהוראת קבע בבנק
תשלום שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק ("הוראת קבע") ב 9-תשלומים (בנוסף לתשלום המקדמה).
יש להחתים את הבנק על טופס "בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון" ולהעביר למדור שכר לימוד .טופס בקשה להקמת
הרשאה לחיוב חשבון
הוראת קבע שלא תכובד בבנק תחויב ב.₪ 60-

ג.

תשלום בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
תשלום שכר הלימוד בהוראת קבע בכרטיס אשראי ב 9-תשלומים (בנוסף לתשלום המקדמה).
תשלום שלא יכובד ע"י חברת האשראי יחויב ב( ₪ 60-יש להודיע למדור שכר לימוד בכל מקרה של החלפת כרטיס אשראי!).

ד.

מורים בשנת שבתון
שכר הלימוד למורים בשנת שבתון ייגבה מקרן ההשתלמות לאחר העברת טופס הרשאה חתום ואישורו ע"י הקרן .יש להגיש
למדור שכר לימוד את הטופס המקורי.
מורה בשנת שבתון חייב למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון בהתאם לקרן אליה הוא שייך (ארגון המורים או הסתדרות
המורים) .הטופס נמצא במדור שכר לימוד ,במח' ייעוץ ורישום ובאתר המכללה.

קבלות תשלום שכר לימוד
קבלות מקור נשלחות לדוא"ל המעודכן במערכות המכללה .לא יודפסו קבלות במדור שכר לימוד
קבלות עבור תשלום באמצעות כרטיס אשראי נשלחות באופן אוטומטי לדוא"ל של הסטודנט יום לאחר תאריך הגביה.
קבלות עבור תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית נשלחות באופן אוטומטי לדוא"ל של הסטודנט לאחר קבלת אישור מהבנק (5
ימי עסקים).

 .4ביטול קבלה או הפסקת לימודים
א.

הודעה על ביטול קבלה או הפסקת לימודים
במקרה של ביטול קבלה או הפסקת לימודים ,יש להודיע בכתב בלבד למרכז ללימודי תעודה להשתלמויות.
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא הקובע לחישוב יתרת שכר לימוד.
ההודעה החתומה תישלח בדוא"ל למדור שכר לימוד.

סטודנט שלא יודיע על ביטול קבלה או הפסקת לימודים בכתב ,יחשב כסטודנט פעיל
ויחויב בשכר לימוד מלא ,גם אם אינו מופיע ללימודים

ב.

טיפול כספי במקרה של הפסקת לימודים
סטודנט המפסיק לימודים ביוזמתו או שהופסקו לימודיו ע"י המכללה במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבל הנחה/מלגה ,הרי
שאלה יבוטלו.
במקרה של ביטול /הפסקת לימודים יש להסדיר את תשלום החוב עד  30ימים.
החזר כספי ,ככל שיידרש ,ישולם עד  30ימים.
במקרה של ביטול או הפסקת לימודים ,יחויב שכר הלימוד על פי מועד ההודעה לפי הטבלה הבאה:

ביטול/הפסקת לימודים

שכר לימוד

תוך  14ימים מיום הרישום לקורס
ולפחות  7ימי עסקים לפני תחילת הקורס
מעל  14ימים מיום הרישום ועד חודש לפני תחילת
הקורס
מעל  14ימים מיום הרישום ועד שבוע לפני תחילת
הקורס
ביטול לאחר מפגש ראשון

החזר מלא

ביטול עד  1/4הקורס
ביטול עד מחצית הקורס
ביטול אחרי מחצית הקורס



החזר מלא
החזר שכר לימוד בניכוי  50%מגובה דמי המקדמה
החזר שכר לימוד בניכוי מקדמה
תשלום  25%משכר לימוד
ולכל הפחות גובה דמי המקדמה
תשלום  50%משכר הלימוד
ולכל הפחות גובה דמי המקדמה
תשלום שכ"ל מלא

סטודנט אשר פרש מהלימודים ושילם על חשבון הלימודים מעבר לחלק היחסי של היקף לימודיו בפועל ,תשלום זה
ייזקף לזכותו באם יחזור ללימודים באותה השתלמות ,עד  3שנים מיום הודעתו על פרישה( .באישור ראשת המרכז
ללימודי תעודה והשתלמויות)

למען הסר ספק – דמי רישום אינם מוחזרים בכל מקרה.

