תקנון שכר לימוד
יש לקרוא מסמך זה בעיון
• כל המחירים המופיעים במסמך זה כפופים לאישור הנהלת המכללה ומשרד החינוך וצפויים
להתעדכן לפני פתיחת שנת הלימודים.
• המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים והתקנות ובנושאי שכר הלימוד
המתפרסמים בחוברת זו ,מבלי למסור על כך הודעה אישית לנוגעים בדבר.
יש להקפיד ולהתעדכן באמצעות אתר המכללה.
מודגש בזאת ,כי הסדרי תשלום שכר הלימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן
על ידי גוף אחר ,על זכאי מלגות ,הלוואות ומענקים.
• המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם ,וזאת
בנוסף ובלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר ,ובלא שיהיה בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל
החובות ובתוספת ריבית פיגורים.
• חזרה ללימודים ,אם תתאפשר לאחר כיסוי כל החוב ,תהיה כרוכה בתשלום דמי טיפול
בסך.₪ 300
• גישה לשירותים סטודנטיאלים – בכל שנה ,יונפק לכל סטודנט כרטיס או קוד שישמש אותו במהלך
כל שנות לימודיו במכללה לטובת כרטיס צילום ,השאלת ספרים וחומרי למידה .סטודנט חדש מחויב
ב ,₪ 30-עלות הנפקה חד פעמית.
• גיליון ציונים של השנה הקודמת יישלח עד חודש נובמבר .גיליונות נוספים (בגין ציון מאוחר או
תיקון ציון) כרוכים בתשלום של  ₪ 50לכל גיליון.
• כרטיס נבחן  -לכרטיס נבחן זכאים סטודנטים ששילמו את שכר הלימוד בהתאם להנחיות .את
האישור יש להפיק ממערכת האורביט לייב.
• תשלום לביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות ,ייגבו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי על יסוד
רשימה שמית שתועבר על ידי המכללה למוסד לביטוח לאומי .האחריות לתשלום דמי הביטוח
הלאומי באחריות הסטודנט בלבד.
• ביטוח תאונות אישיות – כל הסטודנטים במכללה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.
• המכללה לא תחזיר לסטודנט שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים יימנע מסיבות של שביתה,
השבתה או כל סיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.
על כל סטודנט לבחור את אמצעי התשלום המתאים לו מתוך האפשרויות המוצגות בטופס "הסדר
תשלומים" הנמצא באתר המכללה ולשלם את מקדמת שכר הלימוד
תשלום המקדמה והסדרת התשלום הינם תנאי הכרחי למימוש הלימודים! יודגש כי בכל צורת הסדרה,
על כל סטודנט להגיש טופס להוראת קבע בבנק או באשראי זאת במקרים בהם בחר בסטודנט בצורת
הסדרה אחרת (פקדון ,שק ,תשלומים באשראי וכד')
מבנה שכר הלימוד
החל משנת הלימודים תשס"ב ,גובה שכר הלימוד במוסדות להכשרת מורים ,הוא בהתאם להמלצות
ועדת השופט וינוגרד ,שהמלצותיה אושרו על ידי הממשלה ,וגובה ההפחתה בשכר הלימוד נקבע על
ידה.
שכר הלימוד הבסיסי המלא ללא הפחתה בשנת הלימודים תשפ"א יעמוד על ( ₪ 13,780צמוד למדד
)8.2020
אוהלו ,הבית לחינוך הטוב בישראל
www.ohalo.ac.il | 04-6825000 | *5051

גובה שכר הלימוד לאחר ההפחתה (השיפוי) יעמוד על ( .₪ 10,198צמוד למדד )8.2020
שכר הלימוד מורכב משכר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים (אגרות) בהתאם להנחיות משרד החינוך,
ומתשלומי רשות למעוניינים.
לכלל תשלומי שכר הלימוד יתווספו הפרשי הצמדה (פרט לאגרות).
הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעור שכר הלימוד ,תנאי התשלום ומועדיו בכפוף להנחיות משרד
האוצר ומשרד החינוך .בשינויים כאמור ,יחויבו תלמידי המכללה.
סדיר
סטודנט הנרשם ללימודי תואר  B.Edותעודת הוראה במסלול סדיר לארבע שנים.
סטודנט סדיר מחוייב בשכר לימוד מלא בגובה  ,₪ 10,198צמוד למדד בכל ארבעת שנות הלימוד ,ללא
תלות בכמות השעות הנלמדות בפועל בכל שנה .בסה"כ  400%שכר לימוד עבור ארבע שנים.
פיצול שנת לימוד בשנים א'-ג' לשנה נוספת תחוייב בתוספת של  25%שכ"ל לשנה המפוצלת.
משלים
סטודנט אשר משלים קורסים נקודתיים החסרים לו לקבלת זכאות לתואר לאחר סיום לימודיו הסדירים.
סטודנט שיאריך את לימודיו למעבר למשך הלימודים התקני (ת .ראשון  4שנים ,ת .שני שנתיים) ,יחוייב
בתוספת של  25%מגובה שכר הלימוד בכל שנה נוספת (חוזר שכ"ל תש"ף).
ת .הוראה ,התמחות נוספת והשלמה ל( M.Teach-להלן  -הסבה)
סטודנט בעל תואר ראשון אשר משלים לימודים לצורך זכאות לתעודת הוראה ,תעודת הוראה בהתמחות
נוספת או לקבלה ללימודי ( .M.Teachלהלן הסבה)
סטודנט להסבה מחוייב בשכר לימוד על פי כמות השעות שהוא לומד בפועל עד לצבירת  24שעות.
כאשר סטודנט לומד יותר מ 24-שעות ופחות מ 36-שעות ,הוא יחוייב בשכר לימוד בגובה 13,780( 100%
 )₪בלבד ללא תלות בכמות השעות.
כאשר סטודנט לומד יותר מ 36-שעות (כולל) ,הוא יחויב בשכר לימוד בגובה  100%בתוספת כמות השעות
מעבר ל 36-לפי חיוב לשעה.
לדוגמה :סטודנט אשר לומד  42שעות יחוייב ב ₪ 13,780-על  36שעות  6 +שעות לפי עלות שעה.
עלות שעה הינה ₪ 13,780/24 = ₪ 574
כמות השעות הינה בחישוב מצטבר ,כך ששכר הלימוד הסופי נקבע לפי כמות השעות הסופית שהסטודנט
ילמד בכל התכנית (המדרגה הבאה לחישוב בין  60-72שעות).
לימודי המשך
סטודנט בעל תעודת הוראה אשר משלים תואר .B.Ed
סטודנט בלימודי המשך מחוייב בשכר לימוד בגובה  ₪ 10,198צמוד למדד עד לצבירת  24שעות.
סטודנט בלימודי המשך הלומד מ 25-עד ( 38כולל) שעות ,מחוייב בשכר לימוד בגובה  ₪ 15,297צמוד
למדד – .150%
סטודנט בלימודי המשך הלומד מ 39-עד  56שעות (כולל) מחוייב בשכר לימוד בגובה  ₪ 20,396צמוד
למדד – .200%
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תואר שני
סטודנט הנרשם ללימודי תואר שני  M.Edלמשך שנתיים ,מחוייב בשכר לימוד בגובה  ₪ 13,780צמוד
למדד בכל שנה ובסה"כ ב 200%-שכ"ל לתכנית .סטודנט שיאריך את משך לימודיו מעבר לשנתיים יחוייב
בתוספת של  25%מגובה שכ"ל בכל שנה נוספת .סטודנט הזכאי לפטורים בשל הכרה בלימודים קודמים,
יחויב בתשלום מלא של שכ"ל.
M.Teach
סטודנט הנרשם ללימודי תואר שני  M.Teachלמשך שנתיים ,מחוייב בשכר לימוד בגובה  ₪ 13,780צמוד
למדד בכל שנה ובסה"כ ב 200%-שכ"ל לתכנית .סטודנט שיאריך את משך לימודיו מעבר לשנתיים יחוייב
בתוספת של  25%מגובה שכ"ל בכל שנה נוספת.
בחלק ממסלולי הלימוד ,תוענק לסטודנט ע"י משרד החינוך הלוואה מותנית ו/או מלגה לאחת או שתי שנות
הלימוד ,בהתאם לנהלי ואישור משרד החינוך .על הסטודנט לברר לגבי המסלולים הזכאים.
יודגש כי על הסטודנט להסדיר שכר לימוד ללא תלות בזכאותו להלוואה ו/או מלגה זו.
סטודנטים החייבים בתשלום שכר לימוד מלא
• סטודנטים שאינם לומדים לתואר אקדמי ראשון ,כגון :סטודנטים במכינה הקדם-אקדמית וסטודנטים
במסלול הכשרה לא-אקדמי.
• סטודנטים סדירים הלומדים לימודי הסבה בלבד ,כגון :סטודנטים אקדמאים בתכנית הסבה להוראה,
וסטודנטים המשלבים לימודים אקדמיים באוניברסיטה ,תוך לימודי הכשרה להוראה במכללה.
• מורים בפועל לתואר ראשון שאושר להם מענק שעות השתלמות או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך.
• סטודנטים בתכנית לימודים לתואר ראשון אקוויוולנטי.
• סטודנטים אזרחי חו"ל.
סטודנטים הזכאים לשכר לימוד מופחת
• סטודנטים סדירים לתואר ראשון .B.Ed.
• מורים בפועל לתואר ראשון ,הנמצאים בשנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות.
• מורים בפועל לתואר ראשון ,שאינם מקבלים בתשפ"א שעות מענק או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך.
סטודנט שישלם שכ"ל מופחת ובהמשך יתברר שאינו זכאי להפחתה ,יידרש להשלים את ההפרש
בשכר הלימוד.
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תשלומים נלווים
בנוסף לתשלומי שכר הלימוד חלים על הסטודנטים תשלומים נלווים נוספים* (אגרות) ,להלן הרשימה:
סטודנטים סדירים
₪ 45
ביטוח תאונות אישיות
₪ 325
שמירה מוסדית
₪ 120
ביטוח ספורט
₪ 10
ארגון הסטודנטים הארצי
₪ 195
אגודת הסטודנטים
₪ 625
סיורים להתמחות ארץ ישראל
₪ 100
חניה
דמי שירותים שאינם נכללים בשכר ₪ 300
לימוד
₪ 300
פנאי ונופש
₪ 500
מאמן חדר כושר
₪ 3,950
הרחבת הסמכה
*כ2,000-
תעודת משיט
₪
אגרות רישוי
*כ 500 -
רשיון משיט 21
₪
רישיון סירה מהירה
*כ – 200
₪
*כ – 200
₪
₪ 1,156
קורס אנגלית לרמת מתקדמים א'
קורס אנגלית לרמות בסיסי וטרום ₪ 1,734
בסיס ב'
₪ 1,156
קורס אנגלית מתקדמים ב' (חוזר)
קורס לשון ג'

חובה
חובה
למשתמשים בחדר הכושר
חובה
חובה
רשות
חובה

 625X4עבור שנים א-ד
מספר המקומות מוגבל

חובה
חובה

 3 X300עבור שנים ב'-ד'
חנ"ג שנה ג'
לנרשמים בפועל
עבור קורס משיט מעשי
תשלום למשרד התחבורה
תשלום עבור מבחן מעשי
תשלום עבור מבחן מעשי

חובה
עבור
בחינה
עבור
בחינה
עבור
בחינה

₪ 1,156

לנרשמים בפועל – צמוד למדד
לנרשמים בפועל – צמוד למדד
לעושים פעם שניה – צמוד למדד
למשתתפים
למדד

בפועל – צמוד

* הסכומים הסופיים יקבעו על פי העלות בפועל שתקבע בהסכם מול המפעילים ,הבוחנים והאגרות כפי
שיקבעו ע"י משרד התחבורה לכל מבחן .כל הסכומים הינם עבור מועד אחד .עבור כל מועד נוסף ייגבה
תשלום על פי העלויות בפועל.
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סטודנטים בלימודי המשך ,תעודת הוראה ,משתלמים
ביטוח תאונות אישיות
שמירה מוסדית
סיורים לימודיים
סיורים להתמחות ארץ ישראל
אגודת הסטודנטים
ארגון הסטודנטים הארצי
חניה
קורס ע"ר
סמינר השואה
דמי שירותים שאינם נכללים בשכר לימוד
סדנת סטאז'

₪ 45
₪ 165

חובה
חובה

₪ 2,500
₪ 100
₪ 10
₪ 100
₪ 200
₪ 55
₪ 300
₪ 1,194

חובה
רשות
חובה
רשות

ע"פ השתתפות בפועל
למשך כל התכנית
מספר המקומות מוגבל
לנרשמים בפועל

חובה
חובה
לנרשמים בפועל

סטודנטים לתואר שני
₪ 45
ביטוח תאונות אישיות
₪ 165
שמירה מוסדית
דמי שירותים שאינם נכללים בשכר לימוד ₪ 300
₪ 100
חניה
₪ 100
אגודת הסטודנטים
₪ 10
ארגון הסטודנטים הארצי
₪ 500
אנגלית
₪ 200
קורס ע"ר

חובה
חובה
חובה
רשות
רשות
חובה

מספר המקומות מוגבל
ע"פ השתתפות בפועל
לM.Teach-

*כל המחירים המופיעים במסמך זה כפופים לאישור הנהלת המכללה ומשרד החינוך וצפויים להתעדכן
לפני פתיחת שנת הלימודים.
ביטול חיוב דמי האגודה יהיה בהצגת אישור יו"ר אגודת הסטודנטים בלבד.
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הסברים לתשלומי אגרות ונלווים
• ביטוח תאונות אישיות –
תשלום שנתי בגין אגרת ביטוח תאונות אישיות חלה על כל הסטודנטים הרשומים במכללה .תקופת הביטוח
הינה לשנה מלאה.
• שמירה מוסדית –
תשלום שנתי עבור השתתפות בהוצאות האבטחה והשמירה במכללה.
• סיורים לימודיים –
במסגרת הלימודים משתתפים הסטודנטים בסיורים לימודיים שעלותם שונה מסיור לסיור בהתאם למספר
ימי הסיור ,ההדרכות ,הכניסות לאתרים והשירותים הניתנים במסגרת הסיור.
חיוב בגין השתתפות בהוצאות הסיור תחושב ע"פ עלות הסיור בפועל.
• אגודת הסטודנטים –
תשלום שנתי עבור חברות באגודת הסטודנטים.
המכללה מבצעת את הגבייה עבור דמי החבר לאגודה ומעבירה אותם לאגודת הסטודנטים.
סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודה חייב להודיע על כך לאגודת הסטודנטים.
ביטול חיוב דמי האגודה יהיה בכפוף לאישור יו"ר אגודת הסטודנטים בלבד.
• חניה  -עבור חניה בחניון המכללה הפנימי ,מספר המקומות מוגבל.
• דמי שירותים שאינם נכללים בשכר לימוד –
תשלום שנתי בגין מערכות מחשוב לסטודנט כגון ,אורביט ,מודל ,סריקת בחינות ,מאגרי מידע,WIFI ,
כרטיס צילום ,השאלת ספרים ,חומרי למידה ,רישוי לתכנות שונות וכד'.
הסדרת שכ"ל תשפ"א
שכר הלימוד לאחר הפחתה (שיפוי) יעמוד ע"ס  ₪ 10,198צמוד למדד .8/2020
שכר הלימוד הבסיסי המלא ללא הפחתה יעמוד על ( ₪ 13,780צמוד למדד 8/2020
על כל סטודנט לחתום על כתב ההתחייבות גם במידה והסדיר או שילם את מלוא שכר הלימוד.
את שכר הלימוד יש להסדיר עד לתאריך  18/10/2020באחת מהדרכים הבאות:
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מועדי התשלום ואופן התשלומים
אופן תשלום שכר הלימוד
מקדמת שכר הלימוד בסך  ₪ 2,250תשולם עד ה –  30/09/2020והינה חלק משכר הלימוד השנתי ואינה
נכללת בפריסת התשלומים שהסטודנט חתם עליה בטופס כתב ההתחייבות.
עד לתשלום המקדמה לא תשובץ לסטודנט מערכת לימודים.
יתרת התשלומים תבוצע בהתאם לסוג אמצעי התשלום עליו חתם הסטודנט  ,להלן המועדים:

סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

ההרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

מועד התשלום
ב 16-בכל חודש ב 8-תשלומים עוקבים
החל מה16.11.2020-
ב 20-בכל חודש ב 8-תשלומים עוקבים
החל מה20.11.2020-

באינטרנט דרך מערכת האורביט
תשלום בכרטיס אשראי
לייב
בתשלומים
***תשלום שכ"ל מראש תשלום כל שכר הלימוד בתשלום
עד ה – 01.11.2020
אחד
תשלום בסכום אחד
על כל סטודנט לבדוק יתרה בפיקדון
*תשלום באמצעות פיקדון
ולהעביר למדור שכ"ל את הסכום עד ה – 01.11.2020
צבאי
לצורך הפקת שובר תשלום
חובה לציין בפרטי העברה את שם
בנק לאומי  ,10סניף  732קצרין
הסטודנט ומספר ת.ז.
תשלום בהעברה בנקאית
חשבון .5900002
 8תשלומים מ11.2020

על הסטודנט להמציא למדור שכ"ל
**תשלום ע"י גורם מממן
התחייבות של הגורם המממן
אופן תשלום שכר הלימוד לסטודנטים הלומדים בסמסטר אביב
מקדמת שכר הלימוד בסך .₪ 2,250
תשלום המקדמה הינו חלק משכר הלימוד השנתי ואינו נכלל בפריסת התשלומים עליה חתם הסטודנט בטופס
כתב ההתחייבות.
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יתרת התשלומים תבוצע בהתאם לסוג אמצעי התשלום עליו חתם הסטודנט  ,להלן המועדים:
סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

ההרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

מועד התשלום
ב 16-בכל חודש ב 8-תשלומים עוקבים
החל מה16.03.2021-
ב 20-בכל חודש ב 8-תשלומים עוקבים
החל מה20.03.2021-

***תשלום שכ"ל מראש תשלום כל שכר הלימוד בתשלום
אחד
תשלום בסכום אחד
על כל סטודנט לבדוק יתרה בפיקדון
*תשלום באמצעות פיקדון
ולהעביר למדור שכ"ל את הסכום
צבאי
לצורך הפקת שובר תשלום

עד ה – 14.03.2021
עד ה – 14.03.2021
חובה לציין בפרטי העברה את שם

בנק לאומי  ,10סניף  732קצרין
תשלום בהעברה בנקאית
חשבון .5900002

הסטודנט ומספר ת.ז.

על הסטודנט להמציא למדור שכ"ל
***תשלום ע"י גורם מממן
התחייבות של הגורם המממן
*חוק חיילים משוחררים – פיקדון צבאי
על-פי "חוק קליטת חיילים משוחררים תשנ"ד –  , "1994הוקמה קרן המעמידה פיקדון כספי לזכות כל חייל
משוחרר או בת שירות לאומי שסיימו את שירותם .מכללת אוהלו בקצרין מוכרת כמוסד שבו יכולים חייל
משוחרר ובת שירות לאומי להשתמש בכספי הפיקדון האישי שלהם למימון לימודיהם.
כדי לממש את הפיקדון האישי למימון שכר הלימוד יפנה הסטודנט לבנק עם שובר התשלום ואישור מוסד מוכר
של מכללת אוהלו בקצרין .
**מימון מלא או חלקי של שכר הלימוד על-ידי גורם חיצוני
סטודנט שלימודיו ממומנים ע"י גורם חיצוני ( מפעל  ,קיבוץ  ,מנהל הלימודים של משרד הקליטה וכו' )  ,יגיש
כתב התחייבות חתום מטעם הגורם המממן למדור שכר לימוד בגין התשלומים עבור שנת הלימודים  ,בכל מקרה
 ,חלה על הסטודנט אחריות התשלום במידה והגוף המממן לא יעביר תשלום עבורו.
תשלום שיתקבל לאחר מועד הפירעון  ,יחויב בהצמדה וריבית.
סטודנט הממומן חלקית ע"י הגורם המממן  ,יחתום על טופס כתב ההתחייבות לתשלום חלקו בשכר הלימוד
ויחתום על תקנון.
***תשלום אחד
סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד (  ) 100%מראש עד ה –  01.11.2020או  14.03.20201לסמסטר
אביב ,יהיה זכאי להנחה בשיעור של  2.5%מגובה שכר הלימוד הבסיסי של אותה שנה.
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תשלום מראש
למשלמים את מלוא שכר הלימוד בתשלום אחד תינתן הנחה ,צורות התשלום באמצעות שובר ,שק ,תשלום
אחד באשראי ,העברה בנקאית ,הפקדת מזומן בחשבון המכללה בבנק הדואר ( .2228947ע"פ חוק המזומן
לא ניתן לשלם במזומן)
הוראת קבע בבנק
תשלום שכר הלימוד בשמונה תשלומים צמודי מדד (בניכוי המקדמה) .שכר הלימוד ייגבה באמצעות הוראת
קבע מחשבונך או מחשבון המממן (קיבוץ ,מועצת אזורית ,הורים וכו') .יש למלא את טופס ההוראה לחיוב,
להחתים בבנק ולהחזיר למכללה .החיוב יעשה ב 16-לכל חודש.
הוראת קבע בכרטיס אשראי
יש למלא את הפרטים על גבי טופס "הרשאה לתשלום שכ"ל בהוראת קבע בכרטיס אשראי" ,לחתום ולהחזיר
למכללה .מס' התשלומים האפשרי הוא עד  8עבור חודשי הלימוד המתחילים בחודש נובמבר 2020
ומסתיימים בחודש יוני .2021
תשלום בכרטיס אשראי
יש לשלם דרך האינטרנט במערכת האורביט לייב .מס' התשלומים האפשרי הוא עד  8עבור חודשי הלימוד
המתחילים בחודש נובמבר  2020ומסתיימים בחודש יוני .2021
חוק חיילים משוחררים
במקרה של מימון על פי חוק חיילים משוחררים ,אין זה פוטר את הסטודנט מתשלום מקדמה והסדרת שכר
הלימוד .כספי המימון יועברו לפיקדון הצבאי של הסטודנט לאחר ששילם את שכר הלימוד .בהתאם לנהלים
והתהליכים המבוצעים ע"י משרד הבטחון.
בכל אמצעי תשלום שאינו הוראת קבע בבנק או באשראי ,במידה וייווצר פער בין התשלומים בפועל לחיוב
בכרטיס הסטודנט ,באחריות הסטודנט להסדיר זאת עם היווצרות החיוב.
במידה ולא יוסדר המכללה תגבה הפרשים אלו באמצעות הוראת הקבע.
פרטי הבנק של המכללה לצורך העברה בנקאית
בנק לאומי  ,10סניף  732קצרין חשבון .5900002
חובה לציין בפרטי העברה את שם הסטודנט ומספר ת.ז.
•
•
•
•

הסדרי התשלום הנ"ל חלים גם על מי שממומן על ידי גוף חיצוני.
הזכאים למלגות ,הלוואות או מענקים יקבלו החזר כספי עם קבלת הזיכוי/ההלוואה/המלגה/המענק.
סטודנט אשר יהיה ביתרת חובה ולא עשה הסדר שכר לימוד ,ייחסם במערכת באופן אוטומטי בכל 20
לחודש.
סטודנט אשר לא יגיש טופס הוראת קבע בבנק או באשראי כשהוא מלא וחתום ,ייחסם באופן אוטומטי
בכל  20לחודש.
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•
•
•

כתב התחייבות
חובה על כל סטודנט לחתום על כתב ההתחייבות המופיע באתר המכללה.
את כתב ההתחייבות יש למלא ,לחתום ולהחזיר למדור שכר לימוד בצירוף הסדר תשלום שכר הלימוד
עד ה30/9/2020-
ביום תחילת הלימודים ,סטודנט שלא שילם את המקדמה ו/או לא הסדיר שכר לימוד ו/או לא החזיר את
כתב ההתחייבות חתום .המערכת תהיה חסומה בפניו לכל פעילות.

את כל הטפסים הרלוונטיים להסדר שכר לימוד ניתן להוריד מאתר המכללה בכתובת:
http://www.ohalo.ac.il/ohalo/content/10936
ייתכנו שינויים בחלק מהסכומים .סכומים סופיים יפורסמו לאחר אישור תשלומי שכ"ל לשנת תשפ"א
בכפוף להנחיות משרד החינוך ,החלטות הנהלת המכללה והצמדה למדד.

נוהל הפסקת לימודים
הפסקת לימודים ע"י המכללה
התאריך הקובע לחישוב שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודיו של הסטודנט ע"י המכללה יהיה התאריך בו
התקבלה החלטת המכללה להפסיק את לימודיו של הסטודנט.
הפסקת לימודים ע"י הסטונדט
הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות באמצעות הודעה בכתב בלבד למזכירות
התכנית על ידי הסטודנט.
תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכ"ל.
ההודעה תישלח בדואר אלקטרוני או תימסר אישית למזכירה האקדמית
סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודים או ביטול קבלה ללימודים בכתב ,ייחשב כסטודנט ויחויב
בשכר לימוד מלא ,גם אם אינו מופיע ללימודים.

נוהל הפסקת לימודים ע"פ חוזר משרד החינוך:
• לגבי לימודים שהופסקו ביוזמת הסטודנט בין יום תחילת הלימודים בפועל במוסד ועד ליום  15.5בכל שנה
ועד בכלל ,יש להחזיר את סכום שכר הלימוד ששולם ,בקיזוז שכר הלימוד עבור מספר חודשי לימוד
בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.
• לימודים שהופסקו ביוזמת המוסד  -יש לחייב את הסטודנט בשכר לימוד יחסית למספר חודשי לימודיו
בפועל.
• ביטול הרשמה עד שבועיים ( 14יום) לפני תחילת שנת לימודים בפועל במוסד יזכה את הנרשם בהחזר
מלוא המקדמה ומלוא שכר הלימוד ,אם שולם.
• הודעה על הפסקת לימודים ,שבועיים ( 14יום) לפני פתיחת שנת הלימודים בפועל ועד יום פתיחת שנת
הלימודים ,תזכה את הלומד בהחזר מלוא שכר הלימוד ובקיזוז מחצית המקדמה ששולמה.
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החזר יתרות זכות לזכאים
יתרת זכות בכרטיס הגבייה של הסטודנט תועבר לחשבון הבנק שלו בהתאם למוצהר בטופס כתב ההתחייבות
על אמצעי לתשלום .ההחזר יבוצע תוך  60יום מתאריך היווצרות היתרה.
סטודנט הממשיך את לימודיו במכללה וקיימת לזכותו יתרה בכרטיס הגבייה  ,תועבר יתרת הזכות לשנה העוקבת ,
אלא אם יפנה הסטודנט בבקשה למדור שכר לימוד עד לתאריך  15.08.2021לקבלת החזר לחשבון הבנק שלו.
יתרת זכות הנובעת מתשלום שבוצע באמצעות פיקדון חיילים משוחררים – תוחזר לחשבון הפיקדון בבנק.
ההחזרים יבוצעו לאחר תום תקופת השינויים האחרונה של הסטודנט.

הסברים ופרטים נוספים ניתן לקבל באתר המכללה בכתובת www.ohalo.ac.il
בלשונית" :סטודנטים" >> "שכר לימוד"
את המסמכים יש לשלוח למכללה:
סרוק במייל ksafimm@ohalo.ac.il :
או באמצעות פקס( 04-6825043 :לידי הנהלת חשבונות)
נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה.
בברכת שנת לימודים פורייה,
הנהלת חשבונות ,מדור שכר לימוד
מכללת אוהלו בקצרין
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