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  לימוד שכר מדורב קהל קבלת

 שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

  14:00-15:00וגם  10:00-13:00השעות ה', בין -ד'-ב'-ימים א'

  .יום ג' אין קבלת קהל ומענה טלפוניב

  

  באב.' טבו בחול המועד סוכות, פסח המועד בחול חגים, בערבי', ו בימי סגורים יהיו המשרדים

  

  .03-6110167 :מספר הטלפון במדור שכ"ל

  .1קומה  בניין מיטצ'ל -, רמת גן 8מדור שכ"ל נמצא בכתובת:  רח' ידע עם 

  

  .הזהות מספר אתו מלא שם לציין יש ,ל"בדוא או בפקס ,בדואר ,פנייה בכל :בכתב פניה

  03-6110169 :פקס

  ולעיצוב להנדסה גבוה ס"בי – שנקר  :למכתבים מען

  לימוד שכר מדור

  12 פרנק אנה

  52526 גן רמת

   shenkar.ac.ilshulidr@ל: "דוא

  

  

  

 .עצמו סטודנטל רק סטודנט על מידע להעביר שנקר רשאי ,1981-א"התשמ הפרטיות הגנת חוק של הוראותיו לאור

 .אסורה אחרים משפחה קרובי או אחים או הורים ,זוג בן/בת בגדר אלה אם אף ,סטודנטה של לקרוביו מידע העברת

 ,סטודנטה ידי על כדין שנחתם כח יפוי המנהל האקדמי במשרדי יוצג אם רק תותר ,לאחר סטודנטה על מידע העברת

  .מידע מסירת המאפשר
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  לימוד שכר תקנון

 כללי .א

   .הלימוד שכר לתקנות בהתאם, הלימוד שכר חשבון על המקדמה בתשלום מותנה לשנקר הקבלה מימוש

 לתשלום שובר מקבלים אינם כלשהי ומסיבה , לא שילמו מקדמה דרך מרכז מידעללימודים שהתקבלו סטודנטים

  .במועד התשלום והסדרת השובר קבלת לצורך למדור שכ"ל מיד לפנות חייבים המקדמה

  .אוגוסט חודש במהלך הלימוד שכר תשלום להסדרת הכללים בדבר חוזר שלחי מדור שכ"ל

 מקרה ובכל, הלימודים שנת פתיחת ליום עד הלימוד שכר תשלום את להסדיר יש. הלימודים שנת פתיחת לקראת

 את מממן אחר גורם אם גם, מדור שכ"ל מול הסטודנטים על חלה הלימוד שכר תשלום להסדרת האחריות

  .לימודיהם

 למדור שכ"ל, ולהביא עימם את השוברים שנשלחו אליהם,  לפנות מתבקשים הפיקדון בכספי להשתמש המעוניינים

  . לשם הסבתם לשוברים מאושרים למימוש הפיקדון

 מוסד על, אחרת סיבה או לימודים הפסקת עקב כספים החזר של מקרה בכל, החוק פי על: לבכם לתשומת

 ית/הסטודנט של הפיקדון מתנהל שבו לבנק ישירות הלימודים בגין שנמשכו הפיקדון כספי את להחזיר הלימודים

  .ה/עצמו ת/המשוחרר ת/לחייל הפיקדון כספי יוחזרו לא מקרה בשום). ת/המשוחרר ת/החייל(

 אפשרות להם תינתן ולא, האינטרנט לאתר גישתם תיחסם, במועדם התשלומים את יסדירו שלא סטודנטים

  .תעודות או ציונים ולקבל להיבחן

  

  הרשמה דמי .ב

 של במקרה, ההרשמה ביצוע עם לשלמם ויש, ₪ 350 בסך הינם ולתואר שני ראשון תואר ללימודי הרשמה דמי

  .הרשמה דמי החזר אין דחייה/  ביטול

  

 הוא 2014/2015 ה"תשע לשנת )"שנקר" :(להלן צ)"ס גבוה להנדסה ולעיצוב (חל"שנקר ביב הלימוד שכר גובה .ג

 תקפות אלה החלטות .גבוהה להשכלה במוסדות הלימוד שכר גובה לקביעת הציבורית ועדהה להחלטות בהתאם

 במועדים ,בהיקף הלימוד שכר את ישלם סטודנט כל .ותיקים סטודנטים לגבי והן חדשים סטודנטים לגבי הן

 .שנקר ידי-על שייקבעו כפי ,ובתנאים

 

 ,.M.Sc( אקדמי לתואר הלימודים במסגרת נכללים אינם אשר ,בשנקר לקורסים התשלום ותנאי הלימוד שכר גובה .ד

M.Des. ,B.Sc.,. B.Des., B.F.A.(, שנקר ידי על בנפרד ייקבעו. 

 

 ובתנאים בשיעורים ,בהמשך שיפורט כפי ,לשנקר נוספים בתשלומים הסטודנט חייב הלימוד שכר על נוסף .ה

 .זה בתקנון המפורטים

 בכל ,דעתו שיקול לפי ,שנקר ידי על לשינוי ניתנים לחישובם המידה וקנה הנוספים התשלומים ,הלימוד שכר גובה .ו

 .במהלכה וגם הלימודים שנת תחילת לפני גם עת
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 למדד צמוד היהי ,וובמלוא במועד ישולם לא אשר ,נוספים תשלומים או/ו הלימוד שכר חשבון על ,תשלום כל .ז

 הלימודים שנת בתחילת שנקר ידי על שייקבע כפי ,זאת כל .בפועל ותשלומ מועד ועד לתשלום הקבוע מהמועד

 .ה"תשע

 אשר ,בנק חשבון לחיוב הרשאה באמצעות או בהמחאה לעיל המצוינים מהתשלומים כלשהו תשלום סטודנט שילם .ח

 ישלם – בגינה כלשהי בעמלה או ,בנק חשבון לחיוב הרשאה/ההמחאה בסכום חויב ושנקר ,שנפרעה בלא חזרה

 .מכך כתוצאה שנקר יישא בהן ההוצאות סכום מלוא את מיד הסטודנט

 ,הלימוד שכר של התשלום לתנאי הסכמתו את מאשר הוא שבו התחייבות כתב על לחתום יחויב סטודנט/מועמד .ט

 .הנוספים התשלומים ושל

 לסטודנט/למועמד יימסר או ישלח לא התקנון .שנקר של האינטרנט באתר ורק אך יפורסם ימודהל רשכ תקנון .י

 .אישי באופן
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  לתואר ראשון לימוד שכר

 לימודה שכר תעריפי .א

  :תעריפים שני פי-על מחושב ה"תשעהלימוד המלא לשנת הלימודים  שכר

 . 4201יולי  למדד צמוד(טרם עודכן)  ₪ 228,10הוא  לימודיו את בעצמו המממן לסטודנט שכר לימוד %100 -

(טרם ₪  785,12 הוא ל"חו אזרח סטודנט וכן ,שלישי צד ידי על מלא הממומן לסטודנט לימוד שכר %125 -

 . 2014יולי  למדד צמודעודכן) 

 סכומי שכ"ל עשויים להשתנות בהתאם להחלטות ממשלת ישראל והמל"ג -

 צד של החלק על 125% -ו שלו החלק על לימוד שכר 100% ישלם שלישי צד ידי על חלקית הממומן סטודנט

  .שלישי

יביא עימו כתב ושלו במלואו או בחלקו, יפנה למדור שכ"ל  שכר הלימודסטודנט שצד שלישי מממן את 

 התחייבות מתאים מאת המוסד המממן ואת שוברי התשלום שקיבל ממדור שכ"ל.  

תחול ההתחייבות  ,יםולא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד והתשלומים הנלוהיה והצד השלישי 

 .ב בהפרשי הצמדהיחוי לפירעוןתשלום שיתקבל לאחר המועד  .סטודנטהכספית על ה

 שנות מספר כפול לימוד משכר 100% של בגובה לימוד שכר בתשלום חייב ראשון לתואר סטודנט, ככלל

  .400% –) תקורות ללא( לתואר לימוד שכר מינימום. לתואר התקניות הלימוד

  

  לימודההרכב שכר  .ב

 גינון, משק, ניקיון, רווחה שירותי, אבטחהשכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: 

שפה כ אנגליתרותים נלווים וקורסי ישפה זרה וכדומה. תעריפי שכ אנגליתקורסי  ,וביטוח תאונות אישיות  תחזוקה

  .שנקרזרה יקבעו על ידי 

  הפטור מתשלום שכ"ל אינו חל על התשלומים הנלווים.
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  יםותעריפי תשלומים נלו .ג

  ₪  610   ביטוח תאונות אישיותו אבטחהשמירה, 

  ₪  235     אגודת סטודנטים

  ₪  31   שירות הודעות טקסט

  .  (*)ם תחומית, יחוייבו בעבור חומרי-במחלקה לאמנות רב בכלל זהסטודנטים הלומדים בפקולטה לעיצוב ו

  :ה"תשעלהלן הסכומים כפי שנקבעו בשנת 

  
  מחלקה

  

  שנה א'
  

  

  ד' –שנים ב' 

  'ב שנים   900  400  עיצוב אופנה

  'ג שנה 1,000

  שנה ד' 1,200

  'ד-'ב שנה 1,000  500  עיצוב טקסטיל

  450  450  עיצוב תכשיטים

  ג'-שנים ב' 400  400  עיצוב תעשייתי

  שנה ד' 350

  פנים מבנה וסביבהעיצוב 

  

  'ב שנים   850   400

   'ג שנה 950

  שנה ד' 300

  1,000  1,000  תחומית-אמנות רב 

  שנה ב' 700  200  תקשורת חזותית

  'ג שנה 100

  שנה ד' 300

   350  700   עיצוב למוסמכים

  

  

  החומרים הינם בגין חומרים שיסופקו על ידי שנקר.עלויות  (*)

  .אינו תלוי בהיקף הלימודים השנתי הנלווים גובה התשלומים
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  לתואר ראשון תקנות שכר לימוד

  שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר .א

סטודנט אשר יגיש בקשת  .מינימלי לאותו תואר מצטבר מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד משנקרקבלת תואר 

גם אם  יחויב בהשלמת שכר לימוד ,הלימוד המצטבר המינימלי לתואר את מלוא שכר זכאות לתואר וטרם שילם

  .סיים את לימודיו

 –מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות)  .שנים 4 –לתואר ראשון בכל המחלקות  הלימוד התקניות שנות מספר

400%.  

  לימודים חלקית:הלומד בתכנית סטודנט 

מתכנית הלימודים הנורמטיבית השנתית  מטהו 50%סטודנט הלומד בפועל תכנית לימודים בהיקף של  -

 המלאה בתחום לימודיו, ישלם שכר לימוד יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו. 

סטודנט המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו, ישלם תוספת  -

  משכר הלימוד מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו. 10%יעור בש

  ופטורים הכרה .ב

 ימודלר יהיה פטור משכית בלימודיו ממוסד שאינו אקדמי, דנט שעבר ממוסד אקדמי אחר או שקיבל הכרה חלקוסט

  ז שהוכרו לו."נ מספרבהיקף יחסי ל

נ"ז לסיום התואר, בגינם  40הוראה זאת תחול למעט מקרה בו סטודנט עבר ממוסד אקדמי אחר ונדרשים לו עד 

 .שנקבעו לאותה שנת לימודים 100%של  שכר לימודישלם 

 

  באיחור עבודה הגשת עלות .ג

 ,התוארות/בחינות או כל חובה אחרת לצורך קבלת עבוד חייב ונותר לתוארחובות השמיעה  את שסיים סטודנט

 הבסיסי שכר הלימודמ 10% תוספת תקורה בשיעורב ה, עד להשלמת חובותיו,שנ כל עבור חויבירשם כסטודנט וי

  ותשלומים נלווים כפי שיקבעו ע"י המוסד. השנה אותה של המלא

פוטר מתשלומים  אינואישור אקדמי לאיחור הגשת עבודה / בחינות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר  -

 אלו.

  מפרק הזמן התקני  150%אינו עולה על סטודנט חייב לסיים את לימודיו תוך פרק זמן ש -

 שנים). 4שנים כאשר משך הזמן התקני הוא  6(

  

 חזרה על קורסים .ד

לנקודת זכות לכל קורס  ₪ 50תחויב בתשלום של  שיפור ציוןשלונות או יחזרה על קורסים לצורך השלמת כ -

 חוזר.
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 זרהלימודי אנגלית כשפה  .ה

בסיסי ו בינוני חייבים טרום בסיסי, על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ) קורסי אנגלית ברמות 

  בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד.

בתקופת  או רשום לקורס ולא ביטל את השיבוץסטודנט החוזר על קורס אנגלית   ₪. 998 היא עלות כל קורס

  במחצית ממחיר הקורס. יחוייבהשינויים 

  .קורס אנגלית מתקדמים אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד

יגבה תשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד )  2ופיסיקה  2חדו"א הניתנים למסלול הרגיל (כדוגמת קורסי קיץ על  .ו

  .הקבוע 

  

  :הערות

 הלימודים בתחום הלימודים תחילת מיום החל ייעשה הלימוד שנות מניין לימודים תחום החלפת של במקרה .1

 .החדש

 זו שתקופה בלי  ,לימודים שנות שתי על תעלה שלא לתקופה הראשון לתואר לימודיו את להקפיא זכאי סטודנט .2

 .לתואר לימודיו שנות יןיבמנ לו תימנה
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  נוספים תשלומים

  צפייה במחברות בחינה .א

למחברת (יחויב בעת ₪  5במחברת הבחינה שלו, הכוללת את הערות המרצה, בעלות של סטודנט יכול לצפות 

   הצפייה הראשונה בלבד).

  תעריפי אישורים .ב

  אישורים להם זכאי הסטודנט במסגרת תשלומי שכר הלימוד:

 רשומת לימודים. -

 אישור לימודים. -

 עותקים חתומים). 3אישור זכאות לתואר ( -

 עותקים חתומים). 5תואר, תעודת הצטיינות (מקור +  –תעודה  -

 עותקים חתומים). 3לפי בקשת הסטודנט (עד  –אישור על רישום  -

 עותקים) תחייב בתשלום. 5כל בקשה של סטודנט לקבל אישור בשפה האנגלית (עד  -

וספת, בין אישורים המותנים בבקשת הסטודנט כאמור, יינתנו פעם אחת בלבד ללא תשלום. עבור כל בקשה נ

לשנת  זה נכון ףתערי₪.  30יגבה תשלום בסך  ,שהיא כלולה ברשימת האישורים לעיל ובין שלא נכללה בה

  . התשע"הלימודים 

  לא ינתנו אישורים לסטודנטים אשר לא הסדירו את חובותיהם הכספיים.

  

  הסטודנטים באגודתחברות 

לאגודת הסטודנטים בגין שירותים הניתנים על ידה: שירות תשלום דמי חברות באגודת הסטודנטים הינו תשלום רשות 

ייעוץ ומתן הצהרות, שיעורי עזר וחוגים מסובסדים, כרטיסי צילום, הנחות והטבות, כניסה מוזלת ליום הסטודנט  –ד "עו

  ולכל אירועי האגודה, ייצוג בוועדות משמעת, משלחות מלגות ועוד.

  כר הלימוד.חיוב דמי החברות ייעשה באמצעות חשבון ש

  .01/12/2014רשאי לבטל חברותו על ידי חתימה על טופס ויתור במזכירות האגודה עד לתאריך  סטודנט

  

  תשלום לביטוח הלאומי

מעביר את רשימת כל הסטודנטים (שם, מספר זהות  שנקרידי הסטודנט. -דמי הביטוח הלאומי משולמים ישירות על

גביית דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי ובתעריף המוזל  ומען) למוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר

  .לסטודנטים, כפי שנקבע בחוק
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  לתואר שני שכר לימוד

 תעריפי שכר הלימוד .א

  תעריפים: שני פי-על מחושב ה"תשעהלימוד המלא לשנת הלימודים  שכר

יולי  למדד צמוד (טרם עודכן לתשע"ה) ₪ 13,821הוא  לימודיו את בעצמו המממן לסטודנט שכר לימוד 100% -

2014. 

 . 2014יולי  למדד צמוד (טרם עודכן לתשע"ה)₪  17,276הוא  ל"חו אזרח לסטודנט לימוד שכר 125% -

 ב בהפרשי הצמדה.יחוי תשלום שיתקבל לאחר המועד לפירעון

הלימוד  שנות מספר כפול שכר לימודמ 100%של  בגובה שכר לימוד בתשלום חייב שני לתואר סטודנט, ככלל

  .200% –לתואר. מינימום שכר לימוד לתואר (ללא תקורות)  התקניות

  

 יםותעריפי תשלומים נלו .ב

�   וביטוח תאונות אישיות אבטחהשמירה, !" ₪  

  ₪ 235     אגודת סטודנטים

    ₪ 31   טקסטשירות הודעות 

בנוסף לתשלומים נלווים כפי שפורטו פה, סטודנטים בתואר מוסמכים בעיצוב,  יחוייבו גם בחומרים כפי שמפורט 

  בטבלת חומרים.

  גובה התשלומים אינו תלוי בהיקף הלימודים השנתי.
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  לתואר שני תקנות שכר לימוד

  שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר .א

מינימלי לאותו תואר. סטודנט אשר יגיש בקשת  מצטבר מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד משנקרקבלת תואר 

גם אם  הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחויב בהשלמת שכר לימוד את מלוא שכר זכאות לתואר וטרם שילם

  .סיים את לימודיו

  .200% –(ללא תקורות) . מינימום שכר לימוד לתואר שנים 2 –שני לתואר  הלימוד התקניות שנות מספר

  

בפועל וזאת יחסית לתוכנית  אליהם רשוםלפי מספר נקודות הזכות ש שכר לימודסטודנט לתואר שני ישלם  .ב

 .סמסטרב שכר לימוד 25% -הלימודים הנורמטיבית שלו ולא פחות מ

 

 ₪ 50 ישלם ,לשנת לימודים אחתשגורר את ביצוע פרויקט גמר לשנה נוספת מעבר בתואר שני פלסטיקה סטודנט  .ג

עבור גרירת פרויקט גמר עם  ₪ 900 -עבור גרירת פרויקט גמר ללא תזה ו ₪ 400 עבור כל נ"ז חוזרת. דהיינו, 

פרויקט רת יסטודנטים בתואר שני בעיצוב לא יחוייבו עבור גר .(גרירה מעבר לשנות לימוד תקניות לתואר) תזה

 גמר.

 

 לתואר ונותר חייב במטלה נוספת שנות לימוד 4השמיעה בתום  חובותסיים את סטודנט שסעיף ג', לרשום בבנוסף  .ד

משכר הלימוד הבסיסי המלא של  10% תקורה בשיעורגם  כתיבת עבודה, כתיבת תזה או בחינת גמר ישלם כמו

 .אותה שנה

  

 10% בשיעורשנות לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי בתוספת תקורה  4סיים את חובות השמיעה בתום  לאש סטודנט .ה

  .משכר הלימוד הבסיסי המלא של אותה שנה

 

סיים חובותיו  סטודנט אשר .לתואר שני יחויב בשירותים נלווים עבור כל אחת ממטלותיו מלבד בחינת גמר סטודנט .ו

בלבד, לא יחויב בתשלום עבור  ונותר חייב בבחינת גמר לתואר, כולל עבודת הגמר או התזה (עם ציון סופי)

  .חיוב עבור בחינת הגמרשירותים נלווים בנוסף ל

 

 לתואר שנילימודי השלמה  .ז

לתואר השנתי  לימודהשכר מ 2.5%הוא ) עבור קורסי השלמה (שהנם תנאי ללימודי התואר השני שכר לימודגובה 

   שני.התואר השל  שכר הלימודקורסים אלו לא נכללים במסגרת  .לכל נ"ז או שעת לימודראשון 
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  לימודה שכר תשלוםנוהל 

 הרשמה כספית .א

  .מהווה הרשמה כספית לשנת הלימודים והתחייבות לכל הנובע מהרשמה זו תשלום שכר לימוד

קודמות יוכל לערוך  משנים ר לימודסטודנט החייב שכ .תשלום זה מהווה תנאי לעריכת רישום לקורסים ,כמו כן

  .רעון החוביאך ורק לאחר פ ,רישום לקורסים

 ,ו/או תשלום חוב קודם) למרות אי הסדרת תשלום שכר לימוד (תשלום מקדמה ,סטודנט שיערוך רישום לקורסים

את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו להשתתף  להפסיק ,למחוק רישום לקורסים לסמסטר שנקררשאי 

אישורים ו/או תעודות למנוע קבלת  ,סמסטר העוקבה לקורסים של הרשמהלבטל  ,סוף סמסטר /הגשותבבחינות

  .עד לסילוק החוב

 

 הרשאה לחיוב חשבון .ב

  .גובה שכר לימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק שנקר

  .ישלח עם מעטפת שוברי התשלוםספח להרשאה לחיוב חשבון הבנק 

 ,לאחר החתמת הטפסים בבנק .כלל הסטודנטים נדרשים להחתים את הספחים בבנק בו מתנהל החשבון לחיוב

ויהווה אישור הבנק  עם חותמת הבנק )דוא"ל / פקס / הסטודנט (בדוארלמדור שכר לימוד על ידי  יוחזר הספח

  .01/10/14 מיוםאת הטפסים יש להחזיר למדור לא יאוחר  .על קיום ההרשאה

 -מהתשלום הראשון בותופעל החל  ,לסטודנטים פעילים תשע"הם שנת הלימודיל ההרשאה תועתק אוטומטית

נגבית בהוראת  אינהבנוסף יש לשלם גם את שובר מקדמת שכר הלימוד. מקדמת שכר הלימוד  .14/11/2014

  קבע.

סטודנט שהתקבל ללימודים, יקבל מכתב אישור קבלה בצירוף שובר מקדמה. לאחר תשלום המקדמה ולאחר 

טופס  יכלול בתוכושבין היתר קביעת שכ"ל לשנת הלימודים, יקבל סטודנט מכתב להמשך הסדר התשלומים 

  הרשאה לחיוב חשבון בנק ובאחריות הסטודנט להעבירו לשנקר חתום על ידי הבנק.

  

 משלוח שוברים וקבלתם .ג

  .שנקרהמחשב של  במערכתופיעה שוברי התשלום נשלחים בדואר רגיל לפי הכתובת המ

  .מידענטעל הסטודנט לעדכן את השינוי ב ,בכל מקרה של שינוי בכתובת

  .במועד מתשלוםאינה פוטרת את הסטודנט  ,מכל סיבה שהיא ,אי קבלת שובר תשלום

  .האחרון לפני התאריך מדור שכר לימודיפנה ל ,סטודנט שלא קיבל שובר

במלוא הפרשי הצמדה (בהתאם  יחויב ,מכל סיבה שהיא ,במועדים שנקבעו שכר הלימודסטודנט שלא ישלם את 

  .למדדים שיפורסמו במשק)
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 החזר יתרות זכות .ד

לשנת  שכר לימודחשבון  נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר ,הזכות בחשבון הסטודנטיתרת  -

  .הלימודים ו/או התואר

לשנה מועברת אוטומטית לזכותו  "פעיל"יתרת הזכות בחשבונו של סטודנט  :"סטודנט פעיל"בקשה להחזר  -

בקבלת החזר יגיש בקשה מיוחדת להחזר  ,על אף האמור ,יןיסטודנט המעונ .(כשהיא צמודה למדד) ההבא

סטודנט שימצא  .שנהלכל ה שכר הלימוד,הבקשות תיבדקנה לגופו של עניין תוך קיזוז של  מדור שכר לימוד.ב

 .)214במחלקת הנהלת חשבונות (בניין פרניק, חדר בהמחאה תמסר היתרה  ,זכאי להחזר (לאחר הקיזוז)

 .יום מיום הבקשה 30ההחזר יתבצע תוך 

יוחזרו  ,יתרות זכות הנובעות מעדכון מלגות ופרסי הצטיינות :זר יתרות בגין פרסי הצטיינות ומלגותהח -

תמסר בהמחאה במחלקת הנהלת חשבונות (בניין פרניק, היתרה לאחר הגשת בקשה במדור שכר לימוד. 

 .יום מיום הבקשה 30. ההחזר יתבצע תוך )214חדר 

היתרה תוחזר באופן  ,את לימודיו לתואר וקיימת יתרת זכות בחשבונוסטודנט המסיים  :החזר יתרות לבוגרים -

המצטבר לתואר  שכר הלימודמינימום  זאת לאחר השלמת מדור שכר לימוד,אוטומטי ללא צורך בפניה ל

היתרה תשלח בהמחאה לכתובת המעודכנת במערכת תוך  .ההחזר יהיה צמוד למדד .וקבלת תעודת הזכאות

 יום מתאריך הזכאות. 30

 לתקנותונמצא זכאי להחזר (בהתאם  לשנקרסטודנט שביטל הרשמתו  :החזר יתרות בגין ביטול הרשמה -

 ,באמצעות המחאה שתשלח לכתובתו החזר אוטומטי) יקבל , ראה בהמשךלימודים וביטול הרשמה הפסקת

ההרשמה (כפי שמופיע  יום ממועד ביטול 30בצע תוך תההחזר י מדור שכר לימוד.מיוחדת ל ללא צורך בפניה

 .(לא צמוד מדד) ההחזר יהיה בערכים נומינלים .)שנקרברשומות 

יתרות זכות הנובעות מהפסקת לימודים יוחזרו באופן אוטומטי  :החזר יתרות בגין הפסקות לימודים -

וזאת לאחר הודעתו  מדור שכר לימודללא צורך בפניה לבאמצעות המחאה שתשלח לכתובתו של הסטודנט, 

שמופיע  יום ממועד הפסקת הלימודים (כפי 30בצע תוך תההחזר י .למדור רישוםלימודים  סקתעל הפ

 .ההחזר יהיה צמוד למדד .המתאימה ועדה) ולאחר התכנסות השנקרברשומות 

  

  

 

 הפרשי הצמדה .ה

ועתיד להתעדכן בהתאם למדד המחירים  2014גובה שכר הלימוד המופיע בשוברי התשלום הינו במחירי מדד יולי 

  לכל חודש). 15 -בדרך כלל בלצרכן, המתפרסם אחת לחודש (

אלא אמצעי לשמירת  ,על אי תשלום במועד "קנס"ואיננה מהווה  על פי חוק ההצמדה למדד המחירים לצרכן הנה

     .ביום התשלום ,הערך הראלי של שכר הלימוד
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 סיום חובות כספיים .ו

מצטבר מינימלי  שכר לימוד כולל השלמת ,לימודיו חייב בתשלום מלוא חובותיו הכספיים סטודנט המסיים את

מדור שכר  על ידיהמצטבר המינימלי לתואר מתבצעת  שכר לימודבדיקת תשלום מלוא  ,לתשומת הלב .לתואר

הסטודנט יהיה  ,רק עם סיום החובות הכספיים לתואר ".בקשת זכאות לתואר"הגיש  רק לאחר שהסטודנט לימוד,

  .זכאי לקבל תעודה ו/או אישור

  

  שכר לימודיני יועדת חריגים לענ .ז

שינוי חלקיות שכר לימוד או ביטול קורסים  ,הועדה דנה בבקשות מיוחדות לשינוי חיוב כספי בגין ביטול לימודים

  .או הקפאת לימודים שנעשו עקב סיבות בריאותיות או אחרות בשנת הלימודים הנוכחית בלבד

יש לצרף לפנייה מסמכים ואישורים  ,המסביר את סיבות הבקשהלמזכירות האקדמית הפנייה תיעשה במכתב 

  .הבקשה לא תטופל ,ללא האישורים הנדרשים .המאשרים את הטיעונים
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  לתשלום שכר הלימוד אפשרויות

 תשלום מלוא שכר הלימוד מראש .א

 התשלום שישלח לביתו (יצויין בסימול באמצעות שוברשבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש, ישלם  סטודנט

 ").תשלום מראש "שכר לימוד מלא

, מערכת לימודים מלאה, יהיה פטור לגמרי מהצמדות במהלך השנה למדיו 14/09/2014 -עד הסטודנט שישלם 

  .למעט סכומים שיחוייב בהם עבור קורסים חוזרים אם יהיו

  .15/08/2014 -שמתפרסם בשא במדד יולי ימערכת לימודים מלאה, ילמד יסטודנט שישלם לאחר מועד זה, ו

במזומן מראש,  בהיקף לימודים מלא וישלם את מלוא שכר הלימוד תשע"ה ימודיםהלת סטודנט שילמד בשנ

לפנה"צ) יהיה זכאי להנחה  11:30(שעה  14/09/2014 -עד יום העסקים בבנקים של ה ,התשלום באמצעות שובר

הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכר לימוד  .הבסיסי המלא ימודהלר משכ 2.5% בשיעור

  ממומן על ידי גוף שלישי או/ו לסטודנט שיקבל מלגת לימודים. סטודנט. כמו כן תבוטל ההנחה ל100% -נמוך מ

יקבל הנחה של  לא, מראש וירצה לשלם את מלוא שכר הלימוד 14/09/2014 -סטודנט שיתקבל ללימודים לאחר ה

  משכר הלימוד הבסיסי. 2.5%

 

 פריסת שכר הלימוד לתשלומים .ב

לימודים ף בהיק , ללומדכולל תשלום מקדמה תשלומים 6סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים (עד 

  .הרשאה לחיוב חשבוןבאמצעות מלא) יוכל לשלם 

 ימודיםהלת לשני ההרשאה באופן אוטומטחשבון בשנה קודמת תועתק  לו הרשאה לחיוב היתהסטודנט ש

 אינהשלח לביתו. מקדמת שכר הלימוד ף גם את שובר מקדמת שכר הלימוד שיסטודנט זה ישלם בנוס .הקרובה

  נגבית בהוראת קבע.

ספח ת מכן יחתים א מקדמה ראשונה ולאחר לו הרשאה לחיוב חשבון בשנה הקודמת ישלם היתהסטודנט שלא 

  ישלח עם מעטפת שוברי התשלום.שלהרשאה לחיוב חשבון הבנק 

 כלל הסטודנטים נדרשים להחתים את הספחים בבנק בו מתנהל החשבון לחיוב. לאחר החתמת הטפסים בבנק,

ויהווה אישור  עם חותמת הבנק תיבת שרות) / פקס / הסטודנט (בדוארלמדור שכר לימוד על ידי  יוחזר הספח

  .01/10/2014הרשאה. את הטפסים יש להחזיר למדור לא יאוחר מיום הבנק על קיום ה

  .14/04/2015, 14/03/2015, 14/02/2015, 14/12/2014, 14/11/2014: החיוב מועדי
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  הערות:

יהיה גבוה מיתר התשלומים ויכלול בתוכו מלבד את תשלום שכר הלימוד גם  התשלום הראשון בהוראת הקבע .1

 כפי שפורטו לעיל. נלוויםאת גובה התשלומים ה

בהיקף לימודים מלא (או יותר) רשאי לשלם את  תשע"ה ימודיםהלת טודנט שילמד בשנס –מספר התשלומים  .2

עשוי  100% -סטודנט שילמד בהיקף לימודים הקטן מ. שכר הלימוד בשישה תשלומים (כולל מקדמה ראשונה)

 לשלם את שכר הלימוד במספר תשלומים קטן יותר.

עם שכר לימוד ל מקרה של תיקון גובה החיוב בשוברי תשלום, יש לפנות למדור בכ –ברי תשלום תיקון שו .3

  .השובר המקורי

  

  )פיקדון חייליםמענק לחיילים משוחררים (תשלום באמצעות  .ג

בהתאם ליתרת הפיקדון ולא  לטובת לימודים. חיילים משוחררים מענקינים לשחרר את ימיועד לסטודנטים המעונ

  לימוד מראש.יותר משכר 

ולהביא עימו את השוברים שנשלחו  לתשומת הלב, כדי לממש את הפיקדון על הסטודנט להגיע למדור שכ"ל

 בנק לביצוע באמצעות  משיכת הפקדון בדרך זו ניתן. לשם הסבתם לשוברים מאושרים למימוש הפיקדון אליו, 

 .בלבד לאומי ובנק הפועלים

הנמצא  1994 –ד מוכר עפ"י חוק לקליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד מוסטופס אישור  הדפיסכמו כן, ניתן ל

 .ועם השובר שהתקבל לכל בנקבאתר שנקר ולגשת עם הטופס 

  :תשלום המקדמה הראשונה .1

לממש את הפיקדון במידה וקיימת יתרה בפיקדון בסכום הנמוך מסכום המקדמה הראשונה, יוכל הסטודנט 

  , ולהשלים מכספו את ההפרש לגובה המקדמה. ור שכ"לדיינתן במשבאמצעות שובר 

  :מלוא שכר לימוד מראש תשלום

 , ולהשלים מכספו את ההפרש לגובהלממש את הפיקדון באמצעות שובר שיינתן במדור שכ"ליוכל הסטודנט 

  .מלא שכר הלימוד מראש

 חלק משכר הלימוד: תשלום .2

לממש את הפיקדון באמצעות שובר יוכל  סטודנט שיתרת הפיקדון שלו קטנה מגובה שכר הלימוד המלא

 .שיינתן במדור שכ"ל
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  פטור משכר לימוד / סטודנטים ממומנים לבעליהנחיות 

 כללי .א

במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין  סטודנט אזרח חו"ל או סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי

 25% -ב י, ציבורי או אחר ישלם שכר לימוד הגבוהאחרת של מימון מוסדי, ממשלת עובדים למעבידים או במסגרת

  מגובה שכר הלימוד הרגיל.

תוך תקופת לימודיו ישלם שכר לימוד  סטודנט אזרח חו"ל הלומד בתוכנית לימודים רגילה שקיבל אזרחות ישראלית

  בגובה התשלום של סטודנט אזרח ישראל.

  

, ימציא מכתב בשנקראחרים המוכרים  טים ומוסדותי משרד הביטחון, צה"ל, מנהל הסטודנל ידסטודנט הממומן ע .ב

  מקורי מאת המוסד המממן את לימודיו. התחייבות

  

  נלווים (שאינם נכללים במימון). סטודנט שלימודיו ממומנים ובידו כתב התחייבות מהגורם המממן, ישלם תשלומים .ג

  תשלומים נלווים. באופן חלקי בתוספת שכר לימודסטודנט שלימודיו ממומנים באופן חלקי, ישלם 

  

 סטודנט הזכאי לפטור משנקר .ד

עובד שנקר, או בן משפחתו, שאושר לו פטור מתשלום שכר לימוד, בהתאם לנוהל "השתתפות בשכר לימוד 

לעובדי שנקר", ימסור למדור שכר לימוד טופס החתום על ידי מדור שכר. חשבון שכר הלימוד של התלמיד יזוכה 

  בהתאם לאחוזי המשרה.

  שלום שכר הלימוד אינו חל על תשלומים נלווים.פטור מת
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   ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

מועמד ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו לשנקר, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום, בפקס, בדוא"ל או  .א

 הנמצא באתר שנקר. "טופס ביטול לימודים"במסירה אישית במדור רישום) באמצעות 

והמחליט להפסיק לימודיו יודיע על כך בכתב (בדואר רשום, בפקס,  (סטודנט ממשיך) רסטודנט הלומד בשנק .ב

דרש הסטודנט להסדיר את כל יבדוא"ל או במסירה אישית במדור רישום). לפני שמדור שכר לימוד יטפל בבקשה י

 חובותיו הכספיים לשנקר.

 או ביטול הרשמתו. היום שבו תתקבל ההודעה במדור רישום ייחשב לו כיום הפסקת לימודיו .ג

 כקובעת לגבי הפסקת לימודים. תחשב לאהודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל פה  .ד

 ים ומועמדים המבטלים הרשמתם יישאו בתשלום שכר הלימוד כולו או מקצתו בהתאם למפורט להלן:סטודנט .ה

ע"ח שכר , יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם 15/08/2014 -ה מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד .1

 הלימוד.

כאי להחזר מחצית המקדמה , יהיה ז15/09/2014 -ועד ה 16/08/2014 -מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ .2

 ששילם ע"ח שכר הלימוד.

 , יחוייב במלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.15/09/2014 -מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר ה .3

ועד יום תחילת הלימודים,  15/09/2014ל הפסקת לימודים מיום סטודנט ממשיך וסטודנט שנה א' שיודיע ע .4

 .₪ 3,000יחוייב בסכום המקדמה בסך 

מיום תחילת הלימודים ועד תום תקופת על הפסקת לימודים  יודיע אשר  ממשיך וסטודנט שנה א' סטודנט .5

התשלומים  בתוספת כללסמסטר א', שכר הלימוד מחצית מיחוייב ב )9/11/2014( השינויים לסמסטר א'

 .נלוויםה

 לסמסטר א' אשר יודיע על הפסקת לימודים מתום תקופת השינוייםממשיך וסטודנט שנה א' סטודנט  .6

א', בתוספת כל התשלומים יחוייב במלוא שכר הלימוד לסמסטר  תחילת סמסטר ב' עד יום )10/11/2014(

 .נלוויםה

עד תום  )8/3/2015( מתחילת סמסטר ב' על הפסקת לימודים יודיע אשרממשיך וסטודנט שנה א' סטודנט  .7

במלוא שכר הלימוד לסמסטר א' ובמחצית משכר הלימוד  יחוייב )22/3/2015(ב' תקופת השינויים לסמסטר 

 .נלוויםלסמסטר ב' בתוספת כל התשלומים ה

אשר יודיע על הפסקת לימודים מתום תקופת השינויים לסמסטר ב' ממשיך וסטודנט שנה א' סטודנט  .8

 .נלוויםלך יחוייב במלוא שכר הלימוד בתוספת כל התשלומים הואי )23/3/2015(

  :ההער

  .זכאי להבחן בבחינות סוף הסמסטר אינו עד תום תקופת השינוייםסטודנט המודיע על הפסקת לימודיו 
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 הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיות: .ו

 נלווים/או משמעתיות, יחוייב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הסטודנט אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו

המאוחר  שהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה,( עד ליום הפסקת לימודיו

  .)השניים מבין

גם אם בפועל לא  ימודלר סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל, יחוייב בשכ .ז

 השתתף בשיעורים.

המלגה שבה זוכה חשבונו של  גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של ,הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא .ח

  שנקר.כספי ל הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב

  


