סטודנט יקר שלום רב,
מדור שכר לימוד מברך אותך על הצטרפותך ללימודים במכללה האקדמית תל חי בשנת הלימודים תשע"ח.
כחלק מתהליך מימוש קבלתך ללימודים ושמירת מקומך כסטודנט פעיל במכללה  ,אנו נערכים לקבלת הסדרי גביית תשלומי שכר
הלימוד למשך כל שנות לימודיך במכללה.
למכתב זה מצורף תקנון שכר לימוד מקוצר וטופס הצהרה על אמצעי לתשלום שכר לימוד המחייבים את חתימתך והם תנאי למימוש
לימודיך במכללה.
סטודנט המסדיר תשלום באמצעות פיקדון חיילים משוחררים ,יסמן הסדר נוסף לתשלום שכר לימוד להמשך לימודיו במכללה.
*הסכומים המופיעים בתעריפי שכר הלימוד הם אלה הידועים לנו נכון למועד זה ,שינויים באם יהיו יפורסמו באתר המכללה ויהיו
מחייבים לכל דבר ועניין.
להלן הסבר לנוהל הסדר תשלום שכר הלימוד :


תשלום מקדמת שכר לימוד – נשלח אליך שובר לתשלום מקדמת שכר לימוד (הסכום לתשלום נקוב ע"ג השובר המצ"ב),
תשלום מהיר של המקדמה יבטיח את מקומך בחוג  ,את השובר ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בפורטל הסטודנט או
בכל אחד מסניפי הבנק או הדואר ,כמו-כן  ,ניתן לשלם ישירות באמצעות מדור קשרי נרשמים  ,לביצוע התשלום בסיוע
המדור ניתן ליצור קשר בדוא"ל .nirshamim@telhai.ac.il



תשלום יתרת שכר-הלימוד  -מצ"ב טופס הצהרה על אמצעי לתשלום שכר הלימוד ,עליך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
 .1כרטיס אשראי – הוראת קבע
 .2הוראת קבע בבנק  -מצורף טופס לחתימה ע"י הבנק המנוהל על-ידך.
 .3תשלום באמצעות פיקדון חיילים משוחררים
 .4תשלום באמצעות גורם מממן



עליך למלא את הטופס ולהעבירו חתום למדור שכר לימוד בהקדם  ,העברת הסדר תשלום הכרחית על מנת לאפשר לך שיבוץ
לקורסים וקבלת מערכת שעות.



תקנון שכר לימוד מקוצר :
עליך לקרוא את התקנון ,לחתום עליו ולהחזירו למדור שכר לימוד.
תקנון שכר לימוד מקוצר זה אינו מחליף את התקנון המלא המופיע באתר המכללה.
את הטפסים יש להחזיר למדור שכר לימוד באמצעות :
מספר פקס 04-8181812

מייל sl@telhai.ac.il

שעות קבלת קהל במדור שכר לימוד :
קמפוס מערבי :ימים א-ה 14:00-15:00 , 11:00-13:00
קמפוס מזרחי :ימים ב -ה  , 8:30-13:00 -ה –  10:00-13:00ו – 14:00-15:00

מספר הטלפון ליצירת קשר עם מדור שכר לימוד 04-8181814 :
שעות פעילות מוקד טלפוני :ימים א-ה  8:30-10:30ו – 15:00-16:00
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים !

מדור שכר לימוד
המכללה האקדמית תל חי
שם הסטודנט ______________________ ת.ז ___________________.חתימת הסטודנט___________

תקנון שכר לימוד מקוצר
התקנון שלהלן הינו מקוצר ,בכל מקרה הנוסח המחייב מופיע באתר המכללה "תקנון שכר לימוד" .כל סטודנט מחויב לקרוא את הנוסח
המלא בתחילת כל שנה אקדמית ולהתעדכן בשינויים שחלים בו .גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים במכללה שאינם כלולים
במסגרת הלימודים לתואר אקדמי ,יקבעו בנפרד ע"י המכללה .הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן שינויים הקשורים
לכללים ולתקנות עפ"י שיקול דעתה.



הסכומים הינם תעריפים של תשע"ז ויעודכנו בהמשך כולל עדכון בשינוי מדד
גובה שכ"ל  -ישולם ב  7תשלומים
אנגלית
ישולם ב 6 -תשלומים
*מבחן רמה בלבד  -ללומדים קורסים
מקוונים חיצוניים ₪ 300
אגרות
ישולם במועד תשלום שני

תואר ראשון ₪ 10,137
טרום בסיסי א ₪3,500
טרום בסיסי ב ₪ 2,800

תואר שני ₪13,698
בסיסי ₪2,500

ביטוח תאונות אישיות
₪50

שרות מכללה ₪325

מתקדמים א'
₪1,500

מתקדמים ב' קורס
חוזר ₪1,500

דמי רווחה ₪195

שמירה ₪300

מסלול תמיכה לסטודנטים עם לקויי למידה שנים א ו-ב  ₪ 1,800שנים ג ואילך  ₪ 1,200בתשלום שנתי חד פעמי
בתאריך 20.01.2018
______________________________________________________________________________________
תקורה  :סטודנט הלומד פחות מ –  20נ"ז ו/או סטודנט הלומד מעל  3שנים תקניות ישלם שכ"ל יחסי להיקף לימודיו בתוספת 10%
מגובה שכר הלימוד .שכר הלימוד במשך שלוש שנים מלאות הוא ( 300%כלומר שכל  3 Xשנים) .על הסטודנט למלא טופס
התחייבות לתשלום שכר לימוד כתנאי הכרחי למימוש לימודים.
הכשרה מעשית – :סטודנטים הלומדים במסלול מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות ובמסלול מוסמך בטיפול אמנויות ישלמו
בנוסף  ₪ 4,000בפריסה של  10תשלומים.
אפשרויות לתשלום שכר הלימוד:
תשלום מקדמה יבוצע באמצעות שובר שישלח אליך לתשלום עד ה 15.08.2017 -בסך  ₪ 2,600לתואר ראשון ₪ 3,515 ,
לתואר שני.
סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

מועד התשלום

הרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

ב –  16לכל חודש ב 7-תשלומים
עוקבים החל מה16.11.17-

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

ב –  20לכל חודש ב 7 -תשלומים
עוקבים החל מה20.11.17-

תשלום שכ"ל מראש

תשלום כל שכר הלימוד במזומן

עד ה – 30.09.17

תשלום באמצעות פיקדון צבאי

על הסטודנט לבדוק יתרה בפיקדון ולהעביר למדור
שכל את הסכום לצורך הפקת שובר תשלום

עד ה30.09.2017 -

תשלום ע"י גורם מממן –משרד
הקליטה

על הסטודנט להמציא למדור שכר לימוד טופס
התחייבות של הגורם המממן

 ביטול הרשמה  /הפסקת לימודים – תשלום שכר לימוד :
מועמד ללימודים או סטודנט הלומד בה אשר החליט לבטל הרשמה או להפסיק לימודיו ,יודיע על כך בכתב בלבד למזכירות החוג או
למדור רישום .הודעה שנמסרה טלפונית או בעל-פה לא תיחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים .מועמד המבטל הרשמתו  ,לא יהיה
זכאי להחזר תשלום דמי הרישום ששילם.
חיוב הסטודנט

מועד קבלת ההודעה
עד 15.08.2017

תוחזר מקדמת התשלום הראשון

מ16.08.17-15.09.17-

תוחזר מחצית מתשלום המקדמה

מ16.09.17-22.10.17-

יחויב בכל תשלום המקדמה

מ23.10.17-05.12.17-

יחויב ב 35%-מגובה שכ"ל השנתי המלא  +נלווים ולא פחות מהמקדמה

מ06.12.17-10.01.18-

יחויב ב 50%-מגובה שכ"ל השנתי המלא  +נלווים

מ11.01.18-20.03.18-

יחויב ב 75%-מגובה שכ"ל השנתי המלא  +נלווים

מ 21.03.2018-ואילך

יחויב ב 100%-מגובה שכ"ל השנתי המלא  +נלווים

שם הסטודנט ______________________ ת.ז ___________________.חתימת הסטודנט___________

טופס הצהרה על אמצעי לתשלום שכר הלימוד
סטודנט יקר ,עליך לבחור אמצעי לתשלום שכר הלימוד במהלך לימודיך (עפ"י התקנון המקוצר המצ"ב)
מילוי טופס זה אינו מחליף את תשלום שובר מקדמת שכר הלימוד שנשלח אליך.
אמצעי התשלום שתבחר יופעל רק לאחר תחילת שנת הלימודים
(כחודש לאחר תחילת שנת הלימודים) ובמהלך כל שנות לימודיך
פרטי הסטודנט:
שם משפחה ____________________:שם פרטי ______ ____________:ת"ז:
טלפון נייד ______________________ :טלפון נוסף______________________ :
כתובת____________________________________________________________________________ :
פרטי חשבון בנק לצורך החזר יתרת זכות במידה וקיימת בכרטיס הגבייה :
שם הבנק ______________מס' בנק ______ מס' סניף _______מס חשבון_________________________
בחירת אמצעי תשלום( :עליך לבחור אפשרות אחת בלבד ולסמן אותה ב)X-
 .1תשלום באמצעות הוראת קבע
יש לצרף טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק בו מתנהל חשבונך ,את הטופס ניתן להוריד מאתר המכללה
שכר הלימוד יגבה ב  7תשלומים בתאריך ה 16 -לחודש.

אין צורך בחידוש הוראת קבע משנה קודמת אשר כובדה במלואה על ידי הבנק.


 .2תשלום באמצעות כרטיס אשראי – הוראת קבע
* לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס דיינרס
שכר-הלימוד יגבה אחת לחודש ב –  7תשלומים בתאריך ה 20 -לחודש.
שם חברת האשראי.__________________ :
מס' כרטיס אשראי:
תוקף הכרטיס:

מספר בגב הכרטיס:

שם בעל הכרטיס ________________________ :ת"ז:
*טלפון של בעל הכרטיס ___________________ חתימת בעל הכרטיס ________________.
אנא הקפד למלא את פרטי כרטיס האשראי במלואם
 .3תשלום באמצעות פיקדון חיילים משוחררים
גובה הפיקדון העומד לרשותי (סכום מדויק כולל אג') ₪ ____________ :משוך מבנק _________.
שובר בסכום גובה שכר הלימוד שלך יישלח לכתובת שצוינה למעלה.
במידה ויתרת הפיקדון לא מכסה את עלות שכר הלימוד ,נא לציין אמצעי תשלום נוסף.
יש להציג במדור שכר הלימוד את אישור ההעברה הבנקאית או השובר חתום על ידי הבנק.
 .4תשלום באמצעות גורם מממן
שם הגוף המממן _________________________ :אחוז מימון________________________ :
יש לצרף התחייבות הגורם המממן .עולים חדשים הממומנים על ידי מנהל הסטודנטים במשרד הקליטה מתבקשים
להעביר התחייבות לפני תחילת שנת הלימודים.
גופים רבים (כגון מנהל הסטודנטים ,ארגון המורים והסתדרות המורים) אינם מממנים אגרות ותשלומים נוספים
למכללה .על כן ,יש למלא אמצעי תשלום נוסף לטובת יתרת התשלום.
האחריות לתשלום שכר הלימוד במועד חלה על הסטודנט ,גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו ,אך לא עשה כן
במועד.
.5

תשלום מראש  -כל שכר הלימוד ישולם בתשלום אחד עד ה30.09.17 -

במידה ויוצרו הפרשים בשכר הלימוד כתוצאה משינוי/הוספת קורסים ,רשאית המכללה לחייב את הסטודנט
בהפרש.
כמו-כן ,במידה והתשלומים לא יכובדו על-ידך בהתאם להסדר החתום ,תחסם בפניך הגישה למערכות המידע של
המכללה.
החזרת טופס זה חתום על-ידך למדור שכ"ל  ,הינו תנאי למימוש קבלתך ו/או המשך לימודיך במכללה ועמידה
בתנאים המופיעים בתקנון שכר הלימוד (המלא  /המקוצר המופעים באתר המכללה).

שם הסטודנט ______________________ ת.ז ___________________.חתימת הסטודנט___________

שם הסטודנט ______________________ ת.ז ___________________.חתימת הסטודנט___________

