
 גתשפ" לשנת הלימודיםלתואר ב.א עדכון מידע לסמסטר אביב  –מדריך לנרשם 
 
 

 מועמד/ת יקר/ה, 
 

מידע עדכני זה נועד לסייע לך בעת הרשמתך. המידע הוא תוספת ו/או עדכון ו/או שינוי על המידע הקיים  
 . מכללה, המפורסם באתר הג תשפ"מדריך לנרשם לשנת הלימודים ל
 

 )סמסטר ב'(   שנה א' - מועמדים וסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר אביב 
 

תקפות גם לגבי מועמדים וסטודנטים  הוראות שכר לימוד המפורטות במדריך לנרשם ובאתר המכללה 
 , שנה א' . / סמסטר ב'  המתחילים לימודיהם בסמסטר אביב 

להלן מועדי תשלום וחיובים המתייחסים לסטודנטים הלומדים תכנית שנתית המתחילה בסמסטר ב'  
 והממשיכה בלימודי סמסטר קיץ.  

 פתיחת הקורסים בסמסטר קיץ מותנית במספר הנרשמים בכל קורס.  *
 

 ( 100%עדי תשלום שכר לימוד )לתכנית מלאה מו . א
 

   01.02.2023 עד  ע"ח שכ"ל  ₪  2,500 תשלום ראשון 

   14.03.2023 עד  ע"ח שכ"ל   ₪  1,500 תשלום שני 

ל  תשלום שלישי  משכ"ל    55%  -השלמה 
 מלא 

   14.04.2023 עד 

 14.05.2023 עד  משכ"ל מלא  23% תשלום רביעי 

   14.06.2023 עד   משכ"ל מלא  22% תשלום חמישי 

 
נוב באיחוראיחור בתשלום אשר  ,  ע מרישום למערכת הלימודים  חיוב  מכל סיבה שהיא  הצמדה  יגרור אחריו 

 לעליית המדד.  
 

 
התשלום הראשון והתשלום השני על חשבון שכר לימוד מהווים תשלומים אחידים לכלל הסטודנטים, ללא  

 קשר למערכת הלימודים של הסטודנט. 
  לימודים האישית של כל סטודנט תתבצע החל מהתשלום השלישי התחשבנות בהתאם לרישום במערכת ה 

 . דבלב 
 

 

 תשלום שכר לימוד  - ביטול הרשמה/הפסקת לימודים 
 

 .  3.02.20282  גתשפ", אדר ז, שלישייום  : גתשפ"סמסטר אביב פתיחת שנת הלימודים 
 

ת  למכללה או להפסיק אמועמד ללימודים במכללה ו/או סטודנט בה המחליט לבטל את הרשמתו   . 1 א. 
 למדור שכר לימוד. לימודיו בה, יודיע על כך בכתב 

 יש לוודא אישור קבלת ההודעה במדור שכר לימוד. 
 

כיום  בכתב בלבד  סטודנט  ו/או ה  היום שבו תתקבל הודעת המועמד  . 2  ייחשב  לימוד  במדור שכר 
פה אינה קבילה ולא תחשב  -בעלהפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או  

 כהודעה לגבי הפסקת לימודים. 
 

ההרשמה אשר שילם  טיפול  סטודנט או מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי    ב. 
 למכללה.  

להעברה מסמסטר לסמסטר    ןנית   והרשמה תקפים להרשמה פעם אחת בלבד ואינטיפול ודמי  
 ו/או משנה לשנה.  

 



סטודנט או מועמד שטרם התחיל את לימודיו או לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או משמעתיות    ג. 
למועדים   בהתאם  לימודיו  הפסקת  ליום  עד  הנלווים  והתשלומים  לימוד  שכר  בתשלום  יחויב 

 ובהתאם לקביעת המכללה כמפורט להלן: 
 

יהיה זכאי להחזר מלוא התשלום  ,  02/02/2023שיודיע על ביטול הרשמתו עד  סטודנט    /מועמד   . 1 
 הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 

 
יהיה זכאי להחזר    16/02/2023  דוע   05/02/2023  -שיודיע על ביטול הרשמתו מ   / סטודנט    מועמד  . 2 

 שילם על חשבון שכר הלימוד. מחצית התשלום הראשון ש
 

יחויב  ,   27/02/2023  - ועד ה  19/02/2023  - שיודיע על ביטול הרשמתו החל מ  / סטודנט  מועמד  . 3 
 במלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד. 

   
   
משכר    35%  -, יחויב ב 16/03/2023  ועד       28/02/2023  -ים מ סטודנט שיודיע על הפסקת לימוד . 4 

הלימוד שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין  
 השניים. 

 
משכר    50%  - יחויב ב  06/04/2023ועד    19/03/2023  - סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ . 5 

בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין  הלימוד שנקבע לו  
 השניים. 

 
משכר    75% - יחויב ב   27/04/2023ועד  09/04/2023 - סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים מ . 6 

הלימוד שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין  
 השניים. 

 
יחויב במלוא שכר הלימוד שנקבע לו    30/04/2023  - סטודנט שיודיע על הפסקת לימודים החל מ . 7 

 בתוספת כל התשלומים הנלווים. 
 

 
לימודים שנתית או לסמסטר ב' בלבד והפסיק את לימודיו עד תום סמסטר ב', יחויב  סטודנט שערך תכנית  

 לפחות במלוא עלות נקודות הזכות של סמסטר ב' וקורסים שנתיים. 
 בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד מסכום התשלום הראשון. 


