תוכן העניינים
2

שכר לימוד

בית ספר להכשרה
לומדים סדירים
 .1תכנית מלאה ( 4שנים – לתואר )B.Ed.

3

 .2תכנית מקוצרת (אקדמאים/הנדסאים/מדריכים)

3
4

מקדמת שכ”ל
מורים בפועל
 .1לקראת תואר B.Ed.

5

 .2להרחבת הסמכה

5

 .3לקראת תואר  B.Ed.והרחבת הסמכה

5
5

מקדמת שכ”ל
לכלל הסטודנטים
לימודי אנגלית ולשון שפת אם לפטור

6

מכינה ללשון ערבית

6

יישומי מחשב

6

לימודי חובה

6

סדנת סטאז’

6

קורסי העשרה

6

קורסים חוזרים והשלמת חובות

6

תשלומים נלווים

7

בחינות

7

בית ספר ללימודים מתקדמים
לקראת תואר M.Ed./M.Teach

8

לקראת תואר M.Teach

8

מקדמת שכ”ל

8

תקנות ונהלים לכלל הסטודנטים במכללה
נוהל וסדרי תשלומים

9

שכ”ל המשולם ע”י גורמי חוץ

9

חיילים משוחררים

10

החזרי שכ”ל בגין הפסקה או ביטול לימודים

11

מורים בשנת שבתון

13

ועדת שכר לימוד

13

הנחות בבית ספר להכשרה

13

דמי חבר באגודת הסטודנטים

14

ביטוח לאומי וביטוח בריאות

14

אישורים ,שינויים במערכת ותשלומים נוספים

14

חניה

14

1

חוברת זו מכילה מידע אודות סדרי התשלום ,תקנות שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת הלימודים
תשע"ט ( .)2018-2019מידע זה עדכני לשנה זו בלבד.
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההסברים ואת ההוראות ולנהוג לפיהם בקפדנות.
ניסיון העבר מלמד כי סטודנטים שלא הכירו את הנהלים ולא פעלו לפיהם ,נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת
אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם.
קיום הדרישות על פי החוברת הוא חלק מההתקשרות בין המכללה לסטודנטים.
הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בכפוף להנחיות משרד החינוך מבלי למסור על כך
הודעה אישית לנוגעים בדבר.

כללי
שכר הלימוד ,בהתאם להנחיות משרד החינוך ,מורכב משכר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים והוא צמוד
למדד המחירים לצרכן ,מדד יולי  2018המתפרסם ב( 15/8/2018 -פירוט התשלומים הנלווים והנוספים נמצא
בעמודים  7-6בחוברת זו).
שכר הלימוד ,תשלומים נלווים ונוספים ,מועדי התשלום והתנאים לקבלת מלגות יתעדכנו בכפוף להנחיות
משרד החינוך .במועד פרסום חוברת זו טרם יצאה הודעה רשמית מטעם משרד החינוך בנוגע לשכר הלימוד
לשנת הלימודים תשע"ט .משרד החינוך צפוי לפרסם במהלך חודש ספטמבר  2018את שיעור שכר הלימוד
ואת שיעור ההפחתה לשנת הלימודים תשע"ט.

2

בית ספר להכשרה
לומדים סדירים
לתואר B.Ed.
ותעודת הוראה

( 4שנים)








שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט הוא .₪ 13,794
משרד החינוך נותן לזכאים שיפוי בגובה  26%משכר הלימוד ,שהם .₪ 3,586
שכר לימוד מלא לאחר הפחתת השיפוי הוא .₪ 10,208
שכר לימוד שנתי מלא יגבה מכל סטודנט הלומד מעל  10שעות שבועיות.
שכר הלימוד הכולל לסטודנט המסיים לימודיו ב 4 -שנים לא יפחת מ.400% -
סטודנט המקבל מדיקאן הסטודנטים אישור מראש לפיצול שנה ,ישלם עבור שנת הלימודים
המפוצלת ( 125%שכר לימוד מלא בשנה הראשונה ו 25% -בשנה השנייה של הפיצול) .ללא
אישור זה ישלם הסטודנט עבור כל קורס בנפרד.
על קורסים חוזרים ,קורסים חלופיים וקורסי קיץ יגבה תשלום נוסף (ראו עמ' .)6




שכר הלימוד ( )100%לשנת הלימודים תשע"ט הוא .₪ 13,794
שכר הלימוד מורכב משני רכיבים :הכשרה להוראה והשלמות דיסציפלינריות.
 oשכר הלימוד עבור רכיב ההכשרה להוראה:
 הבסיס לחישוב שכ"ל לרכיב זה בתכנית הכשרה לביה"ס העל יסודי בהתמחות
אחת ( )100%הוא  24ש"ש.
 הבסיס לחישוב שכ"ל לרכיב זה בכל שאר התכניות ( )100%הוא  30ש"ש.
 oשכר הלימוד עבור רכיב ההשלמות הדיסציפלינריות:
 עבור לימודי התמחות יגבה תשלום של  ₪ 574.75לכל שעה שנתית.
שכר הלימוד הכולל מחושב באופן אישי לכל סטודנט בהתאם להיקף לימודיו.
על קורסים חוזרים ,קורסים חלופיים וקורסי קיץ יגבה תשלום נוסף (ראו עמ' .)6


אקדמאים בעלי
תואר הלומדים
לקראת תעודת
הוראה




אקדמאים בעלי
תואר הלומדים
לימודי השלמה

 שכר הלימוד הוא בהתאם למערכת הלימודים האישית
עבור לימודי התמחות יגבה תשלום של  ₪ 574.75לכל שעה שנתית.

לפני M.Teach
מדריכים הלומדים
לקראת תואר
 B.Ed.ותעודת
הוראה






שכר הלימוד ( )100%לשנת הלימודים תשע"ט הוא .₪ 13,794
גובה שכר הלימוד יהיה בין  200%ל 300% -בהתאם לתכנית הלימודים האישית.
הבסיס לחישוב שכר לימוד מלא ( )100%הוא  26ש”ש.
על קורסים חוזרים ,קורסים חלופיים וקורסי קיץ יגבה תשלום נוסף (ראו עמ' .)6

שכר הלימוד הסופי לשנה זו יקבע על פי המערכת של הסטודנט
בתום תקופת השינויים של כל סמסטר.
על הסטודנט מוטלת האחריות לוודא שהמערכת האישית מעודכנת.

3

שכר הלימוד אינו כולל
אנגלית לצרכים אקדמאים ,קורסי רמות בלשון שפת האם ,מכינה בערבית ,קורס מורחב בערבית וחומרי
למידה (ראו עמ' )6
קורסים חוזרים ו/או חלופיים
דמי חבר באגודת הסטודנטים
קורס בטחון ובטיחות (ראו עמ' )6
קורס זהירות בדרכים (ראו עמ' )6
קורס יישומי מחשב (ראו עמ' )6
הוצאות נלוות (ראו עמ' )7
הנפקת כרטיס חניה

מקדמת שכר לימוד  -מתן תוקף להרשמה
כדי לתת תוקף ללימודיך במכללה יש לשלם מקדמת שכר לימוד ולהמציא התחייבות לתשלום מלוא שכר
הלימוד (ראו עמ' .)9
המקדמה כוללת:
תשלום על חשבון שכ”ל

₪ 1,620

דמי חבר באגודת הסטודנטים (*)

₪ 250

הוצאות נלוות

₪ 930

סה”כ לתשלום

₪ 2,800

(*) ראו פרוט בעמ' 13

4

מורים בפועל – בעלי תעודת הוראה
לתואר B.Ed.

לבעלי
תעודת
הוראה

לתואר B.Ed.

לבעלי
תעודת
הוראה

להרחבת
הסמכה

לבעלי
תעודת






שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט הוא .₪ 13,794
בסיס החישוב לשכר לימוד מלא ( )100%הוא  16ש”ש.
עלות שעת לימודים אחת ₪ 862.13 :צמוד למדד יולי  2018המתפרסם ב.15/8/2018 -
היקף שכר הלימוד יהיה ע”פ היקף השעות שיקבעו בתכנית הלימודים האישית:
 oלחייבים בלימודים של עד  16ש”ש – 100%שכ”ל.
 oלחייבים בלימודים של  32-17ש”ש – 150%שכ”ל לכל היותר.
 oלחייבים בלימודים של  45-33ש”ש – 200%שכ”ל לכל היותר.
 oלחייבים בלימודים מעל  45ש”ש – 300%שכ”ל לכל היותר.
על קורסים חוזרים ,קורסים חלופיים וקורסי קיץ יגבה תשלום נוסף (ראו עמ' .)6






שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט הוא .₪ 13,794
בסיס החיוב לשכר לימוד מלא ( )100%הוא  16ש”ש.
עלות שעת לימודים אחת ₪ 862.13 :צמוד למדד יולי  2018המתפרסם ב.15/8/2018 -
היקף שכר הלימוד יהיה ע”פ היקף השעות שיקבעו בתכנית הלימודים האישית.
 oלחייבים בלימודים של עד  32ש”ש –  150%שכ”ל לכל היותר.
 oלחייבים בלימודים של  45-33ש”ש –  200%שכ”ל לכל היותר.
 oלחייבים בלימודים מעל  45ש”ש –  300%שכ”ל לכל היותר.
על קורסים חוזרים ,קורסים חלופיים וקורסי קיץ יגבה תשלום נוסף (ראו עמ' .)6






שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט הוא .₪ 13,794
שכר הלימוד הוא בהתאם למערכת הלימודים האישית
עלות כל שעת לימודים ₪ 726.00 :צמוד למדד יולי  2018המתפרסם ב.15/8/2018 -
על קורסים חוזרים ,קורסים חלופיים וקורסי קיץ יגבה תשלום נוסף (ראו עמ' .)6



והרחבת
הסמכה



B.Ed.

שכר הלימוד הסופי לשנה זו יקבע על פי המערכת של הסטודנט
בתום תקופת השינויים של כל סמסטר.
על הסטודנט מוטלת האחריות לוודא שהמערכת האישית מעודכנת.
שכר הלימוד אינו כולל
אנגלית (ראו עמ' )6
קורסים חוזרים ו/או חלופיים
דמי חבר באגודת הסטודנטים
הוצאות נלוות
הנפקת כרטיס חניה

מקדמת שכר לימוד  -מתן תוקף להרשמה
כדי לתת תוקף ללימודיך במכללה יש לשלם את מקדמת שכר הלימוד ולהמציא התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד (ראו
עמ' .)9
המקדמה כוללת:
על חשבון שכ”ל

₪ 1,470

דמי חבר באגודת הסטודנטים (*)

₪ 250

הוצאות נלוות

₪ 780

סה”כ לתשלום

₪ 2,500

(*) ראו פרוט בעמ' 13

5

תשלומים נוספים לכל הסטודנטים
לימודים
לרמת פטור:

לסטודנטים
סדירים

לסטודנטים שהחלו את לימודיהם החל משנת הלימודים תשע"ד ואילך:
 אנגלית:
 oסטודנט הלומד ברמות מתקדמים א' ומתקדמים ב' פטור מתשלום (עד  4ש”ש).
 oסטודנט הלומד בכל אחת משאר הרמות יחויב בתשלום של  ₪ 575לשעה.
 oלידיעתכם ,במידה ותוצאות מבחן אמי״ר או מבחן רמ״א יגיעו לאחר תום תקופת
השינויים ,לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור סמסטר א׳ במקרה של קורס שנתי או
עבור הסמסטר בו התקבלה התשובה במקרה של קורס סמסטריאלי.
 לשון שפת אם:
 oסטודנט הלומד ברמות ב' ו -ג' פטור מתשלום (עד  4ש”ש).
 oסטודנט הלומד ברמה א' (נמוכה) יחויב בתשלום של  ₪ 575לשעה.
לסטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ד:
 אנגלית ולשון שפת אם:
 oשכ"ל הבסיסי כולל עלות של עד  4ש"ש עד לרמת פטור.
 oלימודים מעבר ל 4 -ש"ש יחויבו בעלות של  ₪ 575לכל שעת לימוד.

למורים בפועל

 עלות של  ₪ 575לכל שעת לימוד.

ללומדים
בקורס קיץ

 לקורס קיץ יגבה תשלום נפרד .גובה התשלום יפורסם לקראת מועד הקורס.

אנגלית ולשון
שפת אם

מכינה ללשון
ערבית

לסטודנטים
שחויבו בלימודי
מכינה

יישומי מחשב לסטודנטים
שחויבו בלימודי
מחשב

 סטודנט שנרשם לקורס קיץ ולא יממש את לימודיו ללא אישור מראש יחויב בסך של 300
.₪
 הקורס הוא בהיקף של  2ש”ש.
 עלות הקורס .₪ 1,150
 ₪ 726.00 לנדרשים ללמוד  3יחידות (וורד ,אקסל ופאוור פוינט)
 ₪ 484.00 לנדרשים ללמוד  2יחידות
 ₪ 242.00 לנדרשים ללמוד יחידה אחת בלבד

לימודי חובה:
 זהירות בדרכים

קורס זהירות בדרכים יילמד בשנה ב' וקורס בטחון ובטיחות ילמד בשנה ג'.
שני הקורסים מועברים באופן מקוון דרך מכון מופ"ת.
 הרישום לקורס הוא באחריות הסטודנט.

 ביטחון ובטיחות

 השתתפות בקורס זהירות בדרכים ובקורס ביטחון ובטיחות כרוכה בתשלום של ₪ 60
באופן מקוון למכון מופ"ת.

סדנת סטאז’

 בוגר מכללה שלא השלים את חובת ההתמחות בהוראה (סטאז’) במסגרת לימודיו בשנה
הרביעית במכללה ,יהיה חייב בתשלום עבור עלות הסדנה סך של  ₪ 1,194ובנוסף 230
 ₪הוצאות נלוות.
 סטודנט חיצוני ישלם  ₪ 50דמי רישום בנוסף לעלות הסדנה בסך ₪ 1,194
ו ₪ 230 -הוצאות נלוות.

קורסי העשרה :חוויה
מוסיקלית וחוויה תיאטרונית

 סטודנט שנרשם לקורס ולא ביטל את רישומו בתקופת השינויים יחויב בעלות המנוי.

קורסים חוזרים

 על קורסים חוזרים ו/או קורסים חלופיים יגבה תשלום מלא.
 באחריות הסטודנט לבטל בתקופת השינויים את רישומו לקורסים בהם אינו משתתף.
 רישום חוזר לקורס שלא בוטל יחויב בתשלום.
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תשלומים נלווים

מורים בפועל הלומדים מעל
 4שעות שנתיות

דמי חבר באגודת הסטודנטים (*)

₪ 250

הוצאות נלוות

₪ 780

(אגרת שמירה ,שירותי מידע מקוונים,
ביטוח תאונות אישיות)

סטודנטים סדירים,
אקדמאים ומורים בפועל
הלומדים עד  4שעות

הוצאות נלוות

₪ 230

שנתיות וכולל

(*) ראו פרוט בעמ' 14

בחינות
סטודנט זכאי להבחן אם עמד בתנאים הבאים:
• סמסטר א’  -עד למועד הבחינות שולם לפחות מחצית משכר הלימוד ותשלום שכר הלימוד מוסדר ,בכרטיס אשראי
או בהוראת קבע ,לכל השנה.
• סמסטר ב’  -שולם מלוא שכר הלימוד.

דמי טיפול מיוחד
סטודנט שנרשם למועד ב’ או למועד מיוחד ,לא הגיע לבחינה ולא ביטל את רישומו עד  48שעות לפני הבחינה ,יחויב ב-
 ₪ 100דמי טיפול מיוחד.
סטודנט שלא נבחן במועדים א' ו -ב' בשל חוב כספי ,לאחר סילוק החוב ,חייב לקבל אישור מדיקאן הסטודנטים למועד
מיוחד ויחוייב בתשלום של  ₪ 250על כל בחינה.

7

בית ספר ללימודים מתקדמים
לסטודנטים הלומדים לקראת תואר M.Ed./M.Teach

 שכר הלימוד ()100%לשנת הלימודים תשע"ט הוא .₪ 13,794
 היקף שכר הלימוד לתואר למסיימים את לימודיהם במשך שנתיים יהיה .200%
 עלות כל שנה נוספת היא  25%משכ”ל מלא של אותה שנה.
 על קורסים חוזרים ,קורסים חלופיים וקורסי קיץ יגבה תשלום נוסף (ראו עמ' .)6
 עבור כל קורסי ההשלמה יגבה תשלום נוסף.
 סטודנט שלא יבצע רישום לקורסים דרך האינטרנט במועדים המפורסמים באתר יחויב ב ₪ 150 -עבור הקלדת
המערכת על ידי מזכירת בית הספר.

לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ( M.Teachתעודת הוראה ותואר שני)
 סטודנטים זכאים להלוואות מותנות ע"פ קריטריונים של משרד החינוך.

שכר הלימוד אינו כולל
דמי חבר באגודת הסטודנטים
הוצאות נלוות
הנפקת כרטיס חניה

מקדמת שכר לימוד  -מתן תוקף להרשמה
כדי לתת תוקף ללימודיך במכללה יש לשלם מקדמת שכר לימוד ולהמציא התחייבות לתשלום מלוא שכר
הלימוד (ראו עמ' .)9
המקדמה כוללת:
על חשבון שכ”ל

₪ 1,770

דמי חבר באגודת הסטודנטים (*)

₪ 250

הוצאות נלוות

₪ 780

סה”כ לתשלום

₪ 2,800

(*) ראו פרוט בעמ' 13
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תקנות ונהלים לכלל הסטודנטים במכללה
נוהל וסדרי תשלומים
על הסטודנט לבחור את אופן תשלום שכר הלימוד שלו עד לתאריך  23.8.2018ולהעביר את הטפסים המתאימים
חתומים לגזברות המכללה.
יש להעביר את כל הטפסים הבאים (חתומים) לגזברות המכללה עד לתאריך  25.8.2018בשעה :16:00

סטודנט חדש

 .1כתב התחייבות כספית
 .2טופס בחירת מסלול תשלומים – אשראי  /הוראת קבע בבנק
 .3קבלה על תשלום מקדמת שכר לימוד
לבוחרים לשלם בהוראת קבע בבנק:
 .4טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק חתום ע"י הבנק

סטודנט ממשיך

 .1כתב התחייבות כספית
 .2טופס בחירת מסלול תשלומים – אשראי  /הוראת קבע בבנק
 .3קבלה על תשלום מקדמת שכר לימוד
לבוחרים לשלם בהוראת קבע בבנק:
 .4טופס “תקפות הוראת קבע” (לממשיכים הוראת קבע משנה קודמת)
או
 .5טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק (להוראת קבע חדשה) חתום ע"י הבנק

ניתן להעביר את הטפסים גם בדוא”ל  gizbarut@kaye.ac.ilעד לתאריך  23.8.2018בשעה .16:00
ניתן לשלם באחד מאמצעי התשלום הבאים:
 כרטיס אשראיo

ע”י חתימה על הטופס המתאים וחתימת בעל הכרטיס

o

מועד החיוב :כל  11לחודש האזרחי ,החל מ11.11.2018 -

o

במקרה של ביטול עסקה מול חברת האשראי ו/או אי כיבוד הוראה ,הסטודנט יחויב ב₪ 55 -

 הוראת קבע בבנק  -מועדי התשלום :כל  16 ,2או  28לחודש האזרחי. -צ’קים (בתוספת עמלה של  :3%תשלום שכר לימוד בצ'קים כרוך בתשלום עמלה לחברה מבטחת).

לתשומת לבכם:
 .1הצגת כל אחד מהטפסים הנדרשים (אישור תשלום או הסדר) לאחר השעה  16:00בתאריך  14.9.2018תחויב בסך
של  ₪ 150שלא יקוזז משכר הלימוד.
 .2סטודנט המשלם את מלוא שכר הלימוד לפני תחילת שנת הלימודים ישלם את שכר הלימוד הבסיסי בלבד ללא
הצמדות ויזוכה בהנחה של  .2.5%סטודנט המשלם באמצעות הלוואה מסובסדת ע"י המכללה אינו זכאי להנחה זו.
 .3על הסטודנט מוטלת החובה והאחריות לוודא שהתשלומים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי
מבוצעים במועדם.
 .4נוהל זה חל גם על כל מקבלי ההלוואות לסוגיהן.
 .5במקרים בהם שכ”ל משולם ע”י גורמי חוץ:
 .5.1הסטודנט אחראי אישית לתשלום שכר הלימוד.
 .5.2ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי.
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 .6חיילים משוחררים
 .6.1תשלום באמצעות הפיקדון הצבאי:
על הסטודנט לוודא את הסכום העומד לזכותו בקרן ולפנות לגזברות המכללה לקבלת שובר תשלום
אישי.
 .6.2שנה ראשונה חינם
הסטודנט ישלם את שכר הלימוד למכללה ,ועל פי זכאותו יקבל החזר מהקרן להכוונת חיילים
משוחררים.
ההתקשרות בין הסטודנט לבין המכללה היא על בסיס אישי.
סטודנטים שסיימו את שירותם הצבאי אחרי  1.1.2010זכאים למענק שנה ראשונה חינם מהקרן להכוונת
חיילים משוחררים.
הזכאות נבדקת ע"י הקרן.
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החזרי שכ”ל בגין הפסקה או ביטול לימודים
 הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט:
למען הסר כל ספק ,המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב שכ”ל ואגרות יהיה תאריך קבלת ההודעה של הסטודנט על גבי
טופס הפסקת לימודים במנהל הסטודנטים .באחריות הסטודנט לוודא שהטופס הגיע .את הטופס ניתן לקבל במזכירות
משרד הדיקן או להוריד מאתר המכללה.
 הודעה שתתקבל עד  ,2.10.2018תזכה בהחזר כל שכר הלימוד ששולם (ראו טבלה מצורפת).
 הודעה שתתקבל בין ה 3.10.2018 -ל ,12.10.2018 -תזכה בהחזר כל שכר הלימוד בקיזוז מחצית המקדמה ששולמה
(ראו טבלה מצורפת).
 בגין הודעה שתתקבל ביום תחילת הלימודים  14.10.2018ולאחריו יחויב הסטודנט בתשלום עבור מספר חודשי לימוד
בפועל ועוד חודש לימודים נוסף ראו טבלה מצורפת).
 סטודנט הלומד במסגרת המזכה אותו בשיפוי לא יהיה זכאי לשיפוי בשנה בה הפסיק את לימודיו במכללה.
 סטודנט שקיבל מלגה/הנחה/הפחתה – לא יהיה זכאי להפחתה בשנה בה הפסיק את לימודיו במכללה.
 סטודנט שלא מימש את לימודיו (לא נרשם לקורסים) והודיע כל כך בכתב למנהל הסטודנטים יחויב בהתאם לטבלה
בהמשך.
 סטודנט שלא מימש את לימודיו (לא נרשם לקורסים) ולא הודיע על כך בכתב במנהל הסטודנטים לא זכאי להחזר.

המועד הקובע
עד 2.10.2018

שיעור החיוב
בשכר הלימוד האישי

חיוב לאגודת
הסטודנטים

חיוב הוצאות
נלוות
(*) בניכוי דמי רישום

החזר מלא (*)

12.10.2018 – 3.10.2018

 50%מהמקדמה

-

-

30.11.2018 – 14.10.2018

 25%משכ"ל

חייב

-

31.12.2018 – 01.12.2018

 37.5%משכ"ל

חייב

50%

31.01.2019 – 01.01.2019

 50%משכ"ל

חייב

50%

28.02.2019 – 01.02.2019

 62.5%משכ"ל

חייב

50%

31.03.2019 – 01.03.2019

 75%משכ"ל

חייב

חייב

30.04.2019 – 01.04.2019

 87.5%משכ"ל

חייב

חייב

 01.05.2019ואילך

 100%משכ"ל

חייב

חייב

(*) סטודנט המפסיק לימודיו בתכנית שלא החלה בתחילת שנת הלימודים יחוייב ע"פ הטבלה הבאה:

המועד הקובע

שיעור החיוב
בשכר הלימוד האישי

עד מועד פתיחת הלימודים

החזר מלא (*)

חיוב לאגודת
הסטודנטים

חיוב הוצאות
נלוות
(*) בניכוי דמי רישום

בחודש הקלנדרי הראשון

 25%משכ"ל

חייב

-

בחודש הקלנדרי השני

 50%משכ"ל

חייב

50%

מתחילת החודש הקלנדרי
השלישי

 100%משכ"ל

חייב

חייב
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 הפסקת לימודים ע”י המכללה:
למען הסר כל ספק ,המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב שכ”ל ואגרות יהיה התאריך המופיע על מכתב הפסקת
הלימודים.
 סטודנט הלומד במסגרת המזכה אותו בשיפוי לא יהיה זכאי לשיפוי בשנה בה הופסקו לימודיו.
 סטודנט שקיבל מלגה/הנחה/הפחתה  -לא יהיה זכאי להפחתה בשנה בה הופסקו לימודיו.

המועד הקובע

שיעור החיוב
בשכר הלימוד האישי

חיוב לאגודת
הסטודנטים

חיוב אגרות

30.11.2018 – 14.10.2018

 12.5%משכ"ל

חייב

-

31.12.2018 – 01.12.2018

 25%משכ"ל

חייב

50%

31.01.2019 – 01.01.2019

 37.5%משכ"ל

חייב

50%

28.02.2019 – 01.02.2019

 50%משכ"ל

חייב

50%

31.03.2019 – 01.03.2019

 62.5%משכ"ל

חייב

חייב

30.04.2019 – 01.04.2019

 75%משכ"ל

חייב

חייב

15.05.2019 – 01.05.2019

 87.5%משכ"ל

חייב

חייב

 16.05.2019ואילך

 100%משכ"ל

חייב

חייב
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מורים בשנת שבתון
ע”פ הנחיות הקרן לשנה זו:

מסגרת לימודים
ללומדים לקראת תואר

שכר לימוד
 100%שכר לימוד

הנחות
אין זכאות להנחות

M.Ed.
ללומדים לגמול,
לקראת תואר ,B.Ed.

בסיס החישוב עבור שכר לימוד
מלא ( )100%הוא  16ש"ש.

להרחבת הסמכה או
בכל מסגרת אחרת

 מורה בשנת שבתון מלאה ,שמעביר לזכות המכללה
שכר לימוד מלא ,זכאי ללמוד עד  50%מעל למכסת
השעות המוגדרת ע”פ הקרן ,כלומר עד  24ש”ש.
 מורה ב ½ -שבתון שמעביר לזכות המכללה 50%
משכר לימוד מלא זכאי ללמוד עד  12ש”ש.

עלות קורס בשנת שבתון תפורסם בהתאם להנחיות הקרן
מתן תוקף להרשמת מורים בשנת שבתון יהיה כדלקמן:
 המורה ימלא כתב הרשאה לחיוב חשבונו בקרן בשני עותקים.
 המורה יחתום על הצהרה בגין היקף לימודיו במוסד.
 מורה הלומד בשני מוסדות או יותר יחויב בשכ”ל בכל אחד מהמוסדות בהם הוא לומד יחסית להיקף לימודיו
בפועל.
 באחריות המורה הלומד לבצע בעצמו את התאום בחיוב שכ”ל בין המוסדות בהם הוא לומד.

ועדת שכר לימוד
ועדת שכר לימוד דנה בבעיות חריגות הנוגעות לתשלומי שכר לימוד.
פניות לוועדה יעשו אך ורק בכתב .בפנייה יש לציין :תאריך ,שם מלא ,מספר ת”ז ודרכי התקשרות.
ניתן לפנות לוועדה דרך "מכלול  "3באינטרנט.

הנחות בבית ספר להכשרה
** ההנחות המפורטות להלן אינן תקפות ללומדים במכינה ,בהשתלמויות ובבית הספר ללימודים מתקדמים (תואר שני) **
 אחים :אחים ,רווקים ,כל אחד מהם יקבל הנחה של  10%משכר הלימוד בו יחויב הסטודנט.
 בני זוג :בעל ואשה הלומדים בבית הספר להכשרה ,כל אחד מהם יקבל הנחה בשיעור של  10%משכר הלימוד בו יחויב
הסטודנט.
 הורה ובנו/בתו הלומדים בבית הספר להכשרה ,יגישו בקשה להנחה בשכ”ל .בבקשה יצוין אם ההורה מקבל סיוע
כלשהו ממשרד החינוך או ממקום אחר .בהעדר סיוע כל אחד מהם יקבל הנחה של  10%משכר הלימוד בו יחויב
הסטודנט.
 מורים מאמנים :מורים המאמנים סטודנטים של המכללה בשנת הלימודים תשע"ט ,ולומדים בקורסים של ביה”ס
להכשרה ,יזוכו בשכ”ל בהיקף של קורס אחד עד  2ש”ש.
 סטודנטים שקיבלו הנחה או מלגה ויפסיקו את לימודיהם או שלימודיהם יופסקו על ידי המכללה במהלך השנה,
מסיבה כלשהי ,תתבטל לגביהם אותה המלגה/ההנחה.
 אין כפל הנחות .סטודנט הזכאי ליותר מהנחה אחת מטעם המכללה ,ייהנה מהנחה אחת בלבד ,הגבוהה מבין
השתיים.
 סטודנט סדיר ל( B.Ed -הלומד תכנית מלאה של  4שנים) שקיבל פטור אקדמי מקורסים שלמד במוסד אחר ,זכאי
להפחתת שכר הלימוד בגין קורסים אלה.
 סגל עובדי המכללה :עובד קבוע במכללה העובד בהיקף של  50%משרה לפחות זכאי להנחה של  50%משכר
הלימוד בו יחויבו ילדיו הלומדים במכללה .הנחה זו חייבת בזקיפת מס.
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דמי חבר באגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים מייצגת את הסטודנטים בפני מוסדות המכללה ,בישיבות התאחדות הסטודנטים הארצית ובכנסת
ישראל .האגודה מפתחת קשרים חברתיים ותרבותיים בקרב הסטודנטים ,פועלת לביסוס מעמד הסטודנט בקרב
ארגונים בדרום ומקדמת מפעלי הנחות.
סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודה יפנה למשרדי אגודת הסטודנטים לביטול רישומו באגודה ולבקשת החזר
כספי ,עד  3שבועות מתחילת הלימודים .1.11.2018 ,סטודנט שיבחר שלא להיות חבר באגודת הסטודנטים יקבל החזר
על דמי החברות באגודה בניכוי  ₪ 40עבור שרות הודעות ומסרונים.

ביטוח לאומי וביטוח בריאות
 סטודנטים מחויבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימלי שנקבע ע”י המדינה לגבי סטודנט
במוסד להשכלה גבוהה.
 דמי הביטוח ייגבו מהסטודנט ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 הנהלת המוסד מעבירה לביטוח לאומי רשימות של כל הסטודנטים.

אישורים ,שינויים במערכת ותשלומים נוספים
שינוי בהיקף השעות שבעקבותיו תחול הורדה בשכ”ל ייעשה בכל סמסטר במהלך תקופת השינויים בלבד.
לאחר תאריך זה לא תהיה הפחתה בשכ”ל גם אם נעשה שינוי והופחתו שעות (בסמסטר ב’ לא ניתן למחוק קורסים
שנתיים וקורסים מסמסטר א’) .

חניה
עלות הנפקת כרטיס חניה ,לתקופה של שנת לימודים או פחות ,היא  150₪לשנה.
התו מאפשר כניסה לחניית המכללה עד יום פתיחת הלימודים תשע"ט.

החנייה באחריות הסטודנט.
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