מדור שכר לימוד
יולי 2016

בס"ד ,תמוז תשע"ו

דפי מידע בנושא שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ז
קמפוס בני ברק
פתיחת שנת הלימודים -אוקטובר 2016
ברוך/ה הבא/ה לקמפוס החרדי של המסלול האקדמי המכללה למינהל

שכר לימוד שנתי.₪ 21,600 -
עלות מכינות וקורסים בנוסף לשכר הלימוד השנתי-
עלות מכינה -סך ₪ 3,000
עלות קורס חוזר-סך ₪ 1,000
עלות קורס פרונטאלי באנגלית-סך ₪ 1,000
לתשומת לבכם ,ניתן לבחור ללמוד במתכונת פרונטאלית או מקוונת כמפורט בטבלה
(למעט רמת מתקדמים ב' הנלמדת במתכונת פרונטאלית בלבד) .פתיחת הקורסים מותנית במס' הנרשמים.

פטור מקורסי אנגלית

ציון
פסיכומטרי
/אמירם
+134

שם הקורס

+234

מתקדמים ב'

120-133

220-233

מתקדמים א'

100-119

200-219

פרונטאלי בלבד
( 4ש"ס)
פרונטאלי
( 4ש"ס) או מקוון

בסיסי

85-99

185-199

טרום בסיסי ב'

70-84

170-184

פרונטאלי ( 6ש"ס)
או מקוון
פרונטאלי ( 6ש"ס)
או מקוון

טרום בסיסי א'

או
0-69

אמי"ר

אופן לימוד הקורס
--------------

מחיר
קורס
פרונטאלי
---------

--------------------

₪ 1,000

---------------------

0-169

פרונטאלי ( 8ש"ס)
או מקוון

מחיר קורס מקוון*

₪ 1,000

*₪ 300

₪ 1,000

*₪ 300

₪ 1,000

*₪ 300

₪ 1,000

*₪ 300

*מחיר קורס מקוון הינו עלות הבחינה באחד מהמועדים (מועד א' או מועד ב').סטודנט שייגש למועד נוסף
יחויב ב ₪ 300-נוספים.
סטודנט שנכשל בשני מועדי הבחינה של הקורס המקוון ,יחויב לעבור למתכונת קורסים פרונטאליים עד
לרמת הפטור (למען הסר ספק ,החל מהרמה בה נכשל).
מי שלמד קורס ראשון מקוון וקורס שני פרונטאלי -משלם מחיר מלא על הקורס הפרונטאלי ,בנוסף לעלות הבחינות
בקורס המקוון.
נוהל ביטול לימודים בקורסי אנגלית ובמכינות –ראה בהמשך -נוהל ביטול /הפסקת לימודים -סעיף .3

אופן פריסת שכר הלימוד:
מקדמה -בסך  ₪ 1,800תשולם באמצעות השובר המצורף למכתב הקבלה עד למועד הנקוב בשובר.
במכתב המצורף לשובר מפורטים אפשרויות התשלום.
עם תשלום המקדמה המועמד/ת מצטרפ/ת לקמפוס החרדי של המסלול האקדמי המכללה למינהל
כסטודנט/ית מן המניין .
תשלום המקדמה מהווה את הסכמת הסטודנט/ית והתחייבותו/ה לפעול עפ"י נהלי המסלול האקדמי.

להלן אפשרויות תשלום יתרת שכר הלימוד סך  ₪ 19,800עד למועד פתיחת שנת הלימודים:
 .1בפריסת תשלומים חודשית בהוראת קבע ב 2-לכל חודש ,ואך ורק בו
(לא ניתן לשנות את תאריך החיוב) 12-תשלומים ,החל מה 2.11.16-ועד .2.10.17
יש להגיש /לפקסס  /לשלוח בדואר עד לתאריך  9.10.16את טופס הוראת הקבע החתום
ע"י הבנק ובו הפרטים בכתב ברור וקריא (הטופס מצורף למכתב הקבלה).
 .2תשלום מלוא שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי -בתשלום אחד או בפריסת
תשלומים בעסקת קרדיט בלבד (בהתאם להסדר בין הסטודנט/ית לבין חברת האשראי),
באחריות הסטודנט/ית לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה.
 .3תשלום מלוא שכר הלימוד באמצעות פריסת תשלומים בהמחאות דחויות (עד 12
המחאות) -ההמחאות ימסרו בקבלת קהל בקמפוס החרדי עד למועד פתיחת שנת
הלימודים.
 .4תשלום מלוא שכר הלימוד השנתי מראש -במזומן או בהמחאה לתאריך פירעון מידי.
 .5תשלום באמצעות הסדר מימון
המסלול האקדמי המכללה למנהל בשיתוף קרן שכ"ל מציעים לסטודנטים תכניות ייחודיות
המאפשרות קבלת מימון לצורך תשלום שכר הלימוד ללא ריבית וללא הצמדה.
לבירור פרטים נוספים:
מוקד טלפוני ,03-9635856 -ימים א'–ה' 16:00–09:00
דוא"לstud@sachal.co.il -

נוהל ביטול /הפסקת לימודים
דמי הרשמה מיועדים לטיפול בתהליכי ההרשמה ,לפיכך אינם מוחזרים בשום מקרה.
 .1ביטול לימודים לפני תחילת שנת הלימודים:
מועמד/ת המבקש/ת לבטל לימודים לאחר ששילמ/ה את המקדמה ולפני תחילת שנת
הלימודים ,חייב/ת להעביר הודעה בכתב למזכירות הקמפוס החרדי ולמדור שכר הלימוד
ולוודא שההודעה התקבלה.
במקרה שבו לא התקבלה הודעה כנדרש ,יחשב הסטודנט/ית כפעיל/ה ויחויב בתשלום בהתאם.
פקס מדור שכר הלימוד ,03-9634133 :פקס מזכירות הקמפוס החרדי072-2218011 :
 50%מסכום המקדמה יוחזר למועמד/ת המבטל/ת עד לתאריך ה1.10.16-
החל מ 2.10.16-ועד לפתיחת שנת הלימודים החזר  25%מסכום המקדמה.

 .2ביטול /הפסקת לימודים לאחר פתיחת שנת הלימודים:
מועד קבלת ההודעה על הביטול

סטודנטים שיחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז

מיום פתיחת סמסטר א' ועד תום השבוע השלישי

חיוב במלוא המקדמה 1,800-ש"ח

מתחילת השבוע הרביעי לסמסטר א' ועד תום

חיוב במלוא עלות הסמסטר 1/3 -משכ"ל השנתי-

הסמסטר

סך  7,200ש"ח.

מהיום הראשון לתקופת הבחינות של סמסטר א'
ועד פתיחת סמסטר ב'

חיוב במלוא עלות הסמסטר הראשון בתוספת 50%
מגובה המקדמה ( ,)₪ 900סך  8,100ש"ח.

מיום פתיחת סמסטר ב' ועד לתום השבוע השלישי

חיוב במלוא עלות הסמסטר הראשון בתוספת מלוא
המקדמה ( ,)₪ 1,800סך  9,000ש"ח.

מתחילת השבוע הרביעי לסמסטר ב'
ועד תום הסמסטר
מהיום הראשון לתקופת הבחינות של סמסטר ב' ואילך

חיוב עלות סמסטר א'+ב'  2/3-משכ"ל השנתי,
סך  14,400ש"ח.
חיוב מלוא שכ"ל השנתי –סך  21,600ש"ח.

המועדים לעיל כמשמעותם בלוח שנת הלימודים לשנת תשע"ז שיפורסם על ידי הקמפוס החרדי של
המסלול האקדמי.

 .3נוהל ביטול /הפסקת לימודים במכינות /קורסים:
הודעה שנתקבלה בכתב עד לפתיחת הלימודים במכינה/קורס -ללא חיוב כספי.
הודעה שנתקבלה בכתב עד לשבעה ימים מפתיחת הלימודים במכינה/קורס -חיוב  ₪ 300עבור כל קורס.
הודעה שנתקבלה בכתב בין  8ל 14-ימים מפתיחת הלימודים במכינה/קורס -חיוב  ₪ 500עבור כל קורס.
הודעה שנתקבלה בכתב לאחר  14יום מפתיחת הלימודים במכינה -חיוב מלוא עלות המכינה/קורס.
לגבי קורס אנגלית מקוון -מי שנרשם למבחן ולא הודיע על ביטול מראש עד למועד הנדרש –
יחויב במלוא עלות הבחינה סך .₪ 300

הנחות בשכר הלימוד
בשל מחירם המיוחד של תכניות הלימוד בקמפוס החרדי ,הנמוך משמעותית ממחיר התכניות הרגילות
המוצעות ע"י המסלול האקדמי ,ההנחות בשכר לימוד המצוינות בתקנון שכר לימוד הכללי של המסלול
האקדמי אינן חלות על תכניות אלו.
לתשומת לבך:
האחריות על ביצוע התשלומים חלה על הסטודנט/ית.
לא תישלחנה הודעות אישיות לסטודנט/ית שלא ביצע/ה את התשלום כנדרש.
אין להמתין להודעות תשלום /שוברי תשלום /מכתבי חוב.
חובה לעקוב במהלך שנת הלימודים אחר מצב הכרטסת הכספית באמצעות המידענט ולוודא שהתשלומים
בוצעו והועברו למדור שכר הלימוד.
מומלץ להסדיר את תשלום שכר הלימוד כנדרש ,כדי להימנע מאי נעימות בחסימת שירותי המידענט
והפורטל הלימודי.

יצירת קשר-מדור שכר לימוד בקמפוס ראשון לציון
מענה טלפוני 03-9634400 -

לכל השאלות הקשורות לשכר לימוד
בימים א-ה  :בין השעות 8:30-15:30

דואר אלקטרוני ( studyfee@hdq.colman.ac.il :קמפוס ראשון לציון)
או ( campusbb@hdq.colman.ac.ilקמפוס בני ברק)

פקסים( 03-9634133 :קמפוס ראשון לציון)
( 072-2218011קמפוס בני ברק)
מען למשלוח מכתבים
קמפוס בני ברק ,ז'בוטינסקי  ,168מגדלי שקל קומה  7בני ברק .
מידענט  -מערכת אינטרנטית ,אשר באמצעותה ניתן לקבל מידע אודות כרטיסך הכספי ,החיוב
הצפוי בהוראת הקבע החודשית ,עדכונים שוטפים והודעות חשובות.
לצורך קבלת המידע יש להצטייד במספר תעודת זהות וקוד סודי.

אנו מקווים לראותך ב"ה סטודנט/ית אצלנו בשנה הקרובה,
ומאחלים לך הצלחה בלימודים
מזמינים אותך לפנות אלינו בשאלות הקשורות לשכר לימוד.
נשמח לסייע ככל שנוכל.

