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 עבור שומעים חופשיים   גתשפ" שכר לימוד לשנת הלימודים  תקנון              
 
 

 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: 
   09:00-11:00ה'   -שעות מענה טלפוני: א' 

                                      14:00-15:00           
 
   1534-6423510: פקס  

   4010חדר   ,קומת כניסה  , 4מספר ן יבני
sl@yvc.ac.ilmail: -e 

 

 
 
 

 הרשמה עבור שומע חופשי טיפול ודמי 
 

 המכללה בכרטיס אשראי. תשלום דמי טיפול והרשמה מתבצעים באתר 
 

אליו מעוניין להירשם. לאחר בניית מערכת לימודים   עבור כל קורס בודד הרשמה  טיפול ושומע חופשי ישלם דמי 
דמי   יקוזזו  הלימוד  שכר  גובה  ווחישוב  דמי  טיפול  תשלום  בחשבון  ויילקח  הכולל  מהתשלום  טיפול  הרשמה 

 הרשמה כתשלום חד פעמי. ו
 

 ₪ לכל קורס    100הרשמה עבור קורסים אקדמיים : טיפול ו דמי  
 ₪ לכל קורס   400הרשמה עבור קורסי אנגלית : טיפול ו דמי  

 

 

 "שומע חופשי עם/בלי בחינה"   תשלום שכר לימוד ל 
מערכת הלימודים אצל רכזת שומעים חופשיים, על  רישום לקורסים ובניית  שכר הלימוד לסטודנט ייקבע לאחר  

ללמוד   מעוניין  אותו  הקורסים  למספר  בהתאם  קורס.  כל  של  הסמסטריאליות  השבועיות  השעות  מספר  פי 
 עבור כל סמסטר בנפרד. שולח הודעת דרישת תשלום  הסטודנט, מדור שכר לימוד  

 .   2022בסיס יולי  -שכר הלימוד צמוד לעליית המדד  

 

 
   ביטול הרשמה/הפסקת לימודים 

חופשי ה לבטלו,  שומע  ומחליט  לקורס  לרכזת שומעים חופשיים  נדרש  רשום  לפנות בתקופת השינויים בלבד 
 ולבקש לבצע את הביטול.  

 ידי רכזת שומעים חופשיים. -תקופת השינויים מתקיימת בכל סמסטר ומפורסמת בנפרד על
 

 לכל קורס אליו נרשם .  הרשמהטיפול ושומע חופשי המבטל הרשמתו לקורס יחויב בדמי 
 מדור שכר לימוד. ל שומע חופשי המחליט לבטל את ההרשמה, או מפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב  

 . היום שבו תתקבל ההודעה בכתב ייחשב כיום הפסקת לימודיו של השומע החופשי
 
 
 

mailto:sl@yvc.ac.il


3 
 ים ילשומעים חופשתקנון שכר לימוד  - גתשפ" שנתון 

 
 
 
 

טיפול  תשלום דמי  הרשמה אשר שילם למכללה.  טיפול והמבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי    סטודנט
 הרשמה תקף להרשמה אחת בלבד ואינו ניתן להעברה מסמסטר לסמסטר ו/או משנה לשנה.  ו

הרשמה במקרה בו המועמד  טיפול ותשלום זה נגבה עבור הטיפול בבקשת ההרשמה. לא יינתן החזר תשלום דמי  
 ו/או מכל סיבה שהיא.   או ביטל הרשמתוו/   לא מימש זכותו ללמודו/או  א התקבל ללימודים,  ל
 
 
 

עד מחצית הסמסטר  ו  מיום פתיחת הסמסטר   /מיום פתיחת שנת הלימודים    שומע חופשי המבטל את לימודיו
 מתשלום שכר הלימוד שנקבע לו.  50%ב ב ייחו

 הסמסטר יחויב במלוא תשלום שכר הלימוד שנקבע לו. שומע חופשי המבטל את לימודיו לאחר מחצית  
 
 

כרוך בתשלום נוסף: אם שילם הסטודנט כל תשלום   ביטול או החלפה של ביצוע עסקה באשראי ו/או בהמחאות
במקרה של בקשה לביטול העסקה עבור כל סוג של פעילות  ,  שהוא לטובת המכללה, בהמחאות ו/או באשראי

 ₪ עבור כל שורת עסקה מכל סוג ומכל סיבה שהיא.   35מד המבטל, בסך של  במכללה, יחויב הסטודנט/ המוע
 
 

 התכתבות עם הסטודנט מתבצעת באמצעות הדואר אלקטרוני ולתחנת מידע האישית בלבד. 
 יש להקפיד לעקוב בדיווחים השוטפים. 

 
 מתייחס גם לנקבה, ולהיפך.  –כל הנכתב בתקנון בלשון זכר  

 


