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 קדם אקדמיים המרכז ללימודים  – תקנון שכר לימוד           

 תוכנית "אופק לאקדמיה" מכינה 

 סתיו תשפ"ג מחזור                                 

 

 ותשלומים  מדור שכר לימוד 

 מנהלת מדור שכר לימוד 

 גב' הלן אברהם 
 

   08:30-12:30ה' :    –  : א' ותשלומים  לת קהל במשרדי שכר לימודקב
 14:00-16:00     ': ד  + 'א                                                             

 04-6423662טלפון: 
   09:00-11:00  ה'  -א' שעות מענה טלפוני:  

                                      14:00-15:00           
 

   1534-6423510: פקס
   4010חדר   ,קומת כניסה  , 4מספר ן יבני

e-mail : sl@yvc.ac.il 

 
 .  05/09/2022ב, ט אלול תשפ"יום שני ,  הלימודים תשפ"ג:  פתיחת שנת  

 
 

 : ג, לשנת הלימודים תשפ"סתיומכינה תוכנית "אופק לאקדמיה", מחזור שכר הלימוד ל
 

 ₪.  7,000  שכר הלימוד:  עלות  .1
 ₪.    420       תשלומים נלווים: .2

  
    תשלומי שכר הלימוד: .א

 
אקדמיים, יש לשלם תשלום ראשון, ע"ח  - עם הודעת קבלתך למרכז ללימודים קדם .1

 ₪.  1,500בסך של , גלשנת הלימודים תשפ"שכר הלימוד 
 

הינו תנאי קבלה    גהתשלום הראשון ע"ח שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"
 ללימודיך, להרכבת מערכת לימודים, ומהווה הסכמתך לנהלי שכר הלימוד.

 
התשלום הראשון יוחזר לתלמידים אשר ימצאו זכאים למלוא סיוע לאחר החלטת  

 תשלומים נלווים. וועדת המלגות , בקיזוז  
 

 יש לעדכן פרטי חשבון הבנק לקבלת ההחזרים באופן הבא:
תחנת המידע האישית < כללי < עדכון פרטים אישיים < פרטי חשבון להחזר  

 כספים. 
 לציין: בנק, סניף, חשבון, ביצוע / אישור עדכון פרטים. 
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 :תשלומים נלווים.    2     
 כל הסטודנטים , כולל סטודנטים בתוכנית לימודים חלקית , חייבים                 
 בתשלומים נלווים , בנוסף  לתשלום שכר הלימוד.               
               
 השירותים הנכללים במסגרת התשלומים הנלווים:                
   שירותי מרפאה, רכישת ספרים, שימוש בתחנת מידע ,שירותי מחשוב ותוכנות,              
 ₪ (, שרותי פתיחת    80שירותי ספריה, מכון כושר ) למעט דמי ביטוח שנתי בסך של              
 מחברות סרוקות, ייעוץ, פעילות תרבות.              

 
     מכתב   בדואר אלקטרוני ועדת המלגות ישלח אליךמו לאחר קבלת החלטות  .3

 עבורך, והסדרי התשלומים.   גובה שכר הלימוד שיקבע  עלות המפרט 
 .כרטיס אשראי ו/או   תשלומי שכר הלימוד מתבצעים באמצעות המחאות 
 

סטודנט אשר עומד לזכותו מענק חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי   .4
                                  .להשתמש בסכום המענק לתשלום שכר לימוד במכללה

סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד בכספי המענק, יפנה למדור שכר לימוד  
  לקבלתידווח על גובה סכום המענק המעודכן, ו  תחנת המידע אישית  באמצעות 

שובר על כל סכום המענק, אך בשום מקרה לא בסכום הגבוה מסה"כ יתרת שכר  
                   .                                                ימודיםהלימוד שלו לאותה שנת הל

תשלום   >שכר לימוד ותשלומים   >תחנת מידע אישית   :תהליך תשלום שובר
 < תשלום באמצעות פיקדון צבאי.   שוברים

                                                                                                               
 ההתכתבות עם הסטודנט מתבצעת באמצעות הדואר האלקטרוני        .5

 ולתחנת מידע אישית בלבד. )למעט שוברים שנשלחים בדואר(.  
 יש להקפיד לעקוב בדיווחים  השוטפים.           

 
 .   קורס חוזר : סטודנט שנרשם לקורס חוזר ) קורס שלמד ומבקש ללמוד פעם   6     

 נוספת מכל סיבה שהיא ( , מחויב בתשלום נוסף בגינו , כולל סטודנטים               
 הממומנים מלא או חלקית.             

 
 הפסקת לימודים: ב.   
        

 בכתב בלבד דיע על כך .   תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו, יו1
 . הודעה זו תשלח בדואר רשום, בפקס, בדואר אלקטרוני למדור שכר לימוד      
 או במסירה  אישית.        

 
 .   המועד הקובע לעניין חישובי החזרים או חיובים יהיה תאריך קבלת   2

 פה או טלפונית לא תחשב   -ההודעה על הפסקת הלימודים. הודעה בעל       
 כקובעת לגבי תאריך הפסקת לימודים.        

 
 ,  15/09/2022ועד     05/09/2022.   תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו מתאריך  3

 יחוייב במלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד.        
 

 , 29/09/2022ועד     18/09/2022על הפסקת לימודיו מתאריך   תלמיד שיודיע      
 משכר הלימוד שנקבע לו, בתוספת התשלומים הנלווים.  35% –יחוייב ב       

 
 , 13/10/2022  ועד   02/10/2022תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו מתאריך       
 .משכר הלימוד שנקבע לו , בתוספת התשלומים הנלווים 50%–יחוייב ב       
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 , יחוייב במלוא 16/10/2022  תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו מתאריך      
 שכר הלימוד שנקבע לו, בתוספת התשלומים הנלווים.       

 
 
 תלמיד אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות או כספיות,.   4

 בתשלום שכר הלימוד עד ליום הפסקת לימודיו, בהתאם למועדים   יחוייב       
 המצוינים לעיל.        

 
 

 תלמיד אשר מלגת הסיוע תבוטל בגין אי עמידה בהתחייבויותיו בלימודים או    .   5
 אחר, יחוייב בתשלום שכר לימוד בהתאם למועדים המצויינים לעיל.      

 
        

 .   תלמיד המבטל את הרשמתו או את לימודיו, או לא התקבל ללימודים, 6
 הרשמה. ו  טיפול    לא יהיה זכאי להחזר דמי      

 
 עם אחת בלבד, ואינם ניתנים להעברה     לפ הרשמה תקפים  וטיפול  דמי      

 ממחזור למחזור ו/או משנה לשנה ואינם ניתנים להחזר.       
 
 כלשהו מהתשלומים המצוינים בהמחאה אשר חזרה  .   שילם התלמיד תשלום7

 בלא שנפרעה והמכללה חוייבה בסכום ההמחאה, ישלם התלמיד מיידית את        
 מלוא סכום ההוצאות בהן תשא המכללה כתוצאה מכך, על פי קביעתה.      
 ₪.  35ובתוספת הוצאת עמלה בסך של        

 
 ו/או בהמחאות כרוך בתשלום .   ביטול או החלפה של ביצוע עסקה באשראי  8

 נוסף: אם שילם התלמיד/מועמד כל תשלום שהוא לטובת המכללה, בהמחאות        
 או באשראי, במקרה של בקשה לביטול העסקה עבור כל סוג של  פעילות        
 ₪ עבור כל שורת 35במכללה, יחוייב התלמיד/המועמד המבטל בסך של       
 שהיא.  עסקה מכל סוג ומכל סיבה       

 
 .  חידוש הרשמה לתלמיד המבקש לחדש את לימודיו לאותו מחזור בלבד, 9

 ₪.  200של בסך באותה שנה, כרוך בתשלום      
  

 
 

 אנו מאחלים לכם שנת לימודים פורייה.        
 
 


