 . 7יצירת קשר  -מדור שכר לימוד במכללת חמדת הדרום
צוות מדור שכ"ל עומד לרשותכם וזמין לכל פניה ונושא.
ימים א' – ה'
אילה כהן –
תואר ראשון ,תואר שני הסבה ולימודי
המשך
כהן אורטל-
תואר ראשון ,תואר שני הסבה ולימודי
המשך וסטאז'
אלמקייס אלחנן –
מסלול גברים

קבלת קהל:
ימים א' – ה'
10:00-11:30
ו13:00-14:00 -
מענה טלפוני:
8:30-10:00
ו14:00-15:00 -
יום א'-ד' 14:00-19:00 -
יום ה'14:00-22:00 -

טלפון

דוא"ל

08-9937672

madorsl@hemdat.ac.il

דף מידע בנושא שכר הלימוד לשנה"ל תש"פ – מכללת חמדת הדרום
פתיחת שנת הלימודים -
יום ראשון כ"ח בתשרי תש"פ  27 -אוקטובר 2019
המידע פונה אל נשים וגברים כאחד.

ברוכים הבאים למכללה האקדמית חמדת הדרום.
להלן מידע בנושא שכ"ל ,אנא קראו אותו בעיון ופעלו על פיו:
 .1שכ"ל שנתי  +תשלומים נלווים לכל תכניות הלימודים:

08-9937666
שלוחה 167

פקס08-9937687 :

תכנית לימודים

עלות שכ"ל

תשלומים נלווים

תואר ראשון

*₪ 13,794
( *₪ 10,208לאחר אישור שיפוי משה"ח)

** ₪ 825
סטודנטים הלומדים סמסטר אחד יחויבו  50%מהתשלומים
הנלווים.
סטודנטים הלומדים עד  4ש"ש יחויבו ב.₪ 200-

תואר שני

*₪ 13,794

**₪ 825
סטודנטים הלומדים סמסטר אחד יחויבו  50%מהתשלומים
הנלווים.
סטודנטים הלומדים עד  4ש"ש יחויבו ב.₪ 200-

לימודי הסבה
להוראה

שכר לימוד בסיסי 24-36 :שעות שנתיות (ש"ש
(ראשונות בתכנית .*₪ 13,794 -
מ 37-ש"ש ומעלה יתווסף חיוב בסך * ₪ 575
עבור כל  1ש"ש.

**₪ 825

לימודי
השלמה-
פרויקט מיוחד

 30 - *₪ 17,000נק"ז
 38 - *₪ 21,500נק"ז

08-9937667

 . 8מידע אישי-
קיימת 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.
 .9פרויקטים שונים – תינוקייה ,הסעות ומלגות  -מידע בנושא ישלח בנפרד.

אנו שמחים שהצטרפת למשפחת חמדת הדרום
ומאחלים לך הצלחה בלימודים.
אנחנו מזמינים אותך לפנות אלינו בשאלות הקשורות לשכר לימוד.
נשמח לסייע ככל שנוכל.
בברכה,
אילה ,אורטל ואלחנן
מדור שכר לימוד
מכללת חמדת הדרום

קורסי אנגלית לרמת פטור-רמות טרום בסיסי
ובסיסי יעמוד על סך של  ₪ 1,060כולל ספרי לימוד או
הרשאה לשימוש באתר.

סטודנטים הלומדים סמסטר אחד יחויבו  50%מהתשלומים
הנלווים.
סטודנטים הלומדים עד  4ש"ש יחויבו ב.₪ 200-
**₪ 825
סטודנטים הלומדים סמסטר אחד יחויבו  50%מהתשלומים הנלווים.
סטודנטים הלומדים עד  4ש"ש יחויבו ב.₪ 200-

* סטודנט שנכשל בקורסי אנגלית מחויב בקורס חוזר
בעלות מלאה.

רמת מתקדמים א' ו-ב' התשלום כלול בשכר הלימוד

סטאז'

- *₪ 1,194לסטודנטים לא סדירים.

*בכפוף לחוזר משה"ח.
**הסכום אינו סופי ,יתכנו שינויים בהתאם למערכת הלימודים ולהוראות משרד החינוך לשנה"ל תש"פ.

תשלומים נלווים כוללים את הסעיפים הבאים:
דמי שמירה ,שירותי הוראה וספרייה ממוחשבים ,ביטוח תאונות אישיות ,דמי מנוי לשימוש באינטרנט המכללתי ,דמי חבר באגודת
הסטודנטים הארצית והמכללתית.
 .2עלות מכינות וקורסים בנוסף לשכר הלימוד השנתי:
 .אקורסי הכנה באנגלית  * ₪ 1,150לפי ערך של  2ש"ש *( .ייתכנו שינויים בהתאם לחוזר משה"ח)
 .בקורסי אנגלית עד לרמת פטור-
אופן לימוד הקורס

*בהתאם לחוזר משה"ח.

שם הקורס
 *₪ 110עבור הרשאה באתר.
 2ש"ש פרונטלי או מקוון
מתקדמים ב'
 *₪ 110עבור הרשאה באתר.
 2ש"ש פרונטלי או מקוון
מתקדמים א'
 *₪ 1,180כולל הראשה באתר.
 2ש"ש פרונטלי או מקוון
רמת בסיסי
 *₪ 1,180כולל הרשאה באתר.
 2ש"ש פרונטלי או מקוון
רמת טרום בסיסי ב'
 *₪ 630כולל הרשאה באתר.
 1ש"ש מקוון
רמת טרום בסיסי א'
* יש להביא בחשבון כי בעת הרישום לקורס אנגלית אקדמית תתווסף עלותו באופן אוטומטי לשכר הלימוד המשולם על ידי הסטודנט
ותחולק לתשלומים באופן יחסי על פי הסדר התשלום שנקבע לסטודנט ,בדגש על הוראת קבע.
* סטודנט שנכשל בקורסי אנגלית מחויב בקורס חוזר בעלות מלאה.

מחיר קורס

* סטודנט שלא מסדיר את שכ"ל לא יוכל לגשת לבחינות.
 .ג קורס חוזר /הגשת עבודה באיחור -לפי החלטת וועדת סטטוס .יודגש ,כי גם סטודנט בשנה חמישית יחויב בנפרד בעלות קורסים
חוזרים.
 .דעבודת גמר -סטודנט במסלול תואר שני שמאחר בהגשת עבודת הגמר יחויב בקנס בסך 10% -מגובה שכ"ל לאותה שנת לימוד.
 .ההרחבת הסמכה:
סטודנטים שיבחרו ללמוד הרחבת הסמכה מעבר להתמחות הראשית ישלמו תוספת של  *₪ 6,000לשכ"ל מלא.
(*ייתכנו שינויים בהתאם לחוזר משה"ח)
 .4הסדרת תשלום שכ"ל לשנה"ל תש"פ -
תשלום מקדמה ישולם לכל המאוחר עד  30.9.19דרך האתר במידע האישי – מידע אישי לסטודנט.
עם תשלום המקדמה המועמד מצטרף; למכללת חמדת הדרום כסטודנט מן המניין .תשלום המקדמה מהווה את הסכמת הסטודנט
והתחייבותו לפעול ע"פ נהלי המסלול האקדמי.
אי תשלום המקדמה עד התאריך הקובע עלול לגרום למחיקת הסטודנט ממצבת הלומדים.
גובה תשלום המקדמה –
לתוכניות תואר ראשון ,הסבה והשלמה בסך .₪ 1,000
לתוכנית בביה"ס לתואר שני בסך .₪ 1,500
חיובי גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"פ מעודכנים בכרטיסי שכ"ל שלכם.
הסדרת תשלום שכר הלימוד הינו תנאי לקבלת מערכת שעות לימוד.
יש להסדיר את התשלום בהקדם ולא יאוחר מכ"ו תשרי .25/10/19 ,
דרכי תשלום אפשריים-
למקדימים לשלם ניתן לפרוס תשלומים ל 12-תשלומים .לא ניתן לפרוס תשלומים מעבר לחודש אוגוסט .2020

 .וקרן שכ"ל-
למכללה יש הסדר עם קרן שכ"ל שמאפשר לכם לקבל הלוואה עד  20,000ש"ח לשנה ,ועד  60החזרים,
בתנאים ייחודיים לסטודנטים וללא הצמדה.
לפרטים ולמימוש :הגישו פנייה לקרן שכ"ל  www.sachal.co.il -ויחזרו אליכם עם כל הפרטים( .קרן שכ"ל )03-9635856
 .זתשלום ע"ח הפיקדון לחיילים משוחררים .להלן השלבים להסדרת התשלום:
בימים אלו חל שינוי במידיניות מימוש שובר הפיקדון של משרד הביטחון,
ברגע שהמכלל תקבל עדכון והנחיות סופיות נשלח הודעה נפרדת בנושא.
•אישור לימודים והעתקי קבלות ניתן להדפיס דרך תא המידע אישי באינטרנט.
•כתב התחייבות -יפורסם במידע אישי "כתב התחייבות" שעליו הסטודנט חייב לעבור ולאשר שקרא והסכים עם הנאמר בו .בכפוף
לנהלי משרד החינוך ,סטודנט שלא יאשר לא יוכל להתחיל את לימודיו במכללה.
•לסטודנטים/יות במסלול מצוינים (רג"ב) יפורסם כתב התחייבות מיוחד שמותאם לפטור מתשלום שכר לימוד .חובה לקרא ,לחתום
ולהחזיר למדור שכר לימוד לפני תחילת שנת הלימודים.לסטודנטים/ות במסלול מצוינים-
 .5נוהל ביטול או הפסקת לימודים
דמי הרשמה מיועדים לטיפול בתהליכי ההרשמה ,לפיכך אינם מוחזרים בשום מקרה.
א .ביטול לימודים לפני תחילת שנת הלימודים תש"פ-
מועמד המבקש לבטל לימודים לאחר ששילם את המקדמה ולפני תחילת שנת הלימודים ,חייב להעביר הודעה בכתב למזכירות האקדמית
ולמדור שכר הלימוד ולוודא שההודעה התקבלה .במקרה שבו לא התקבלה הודעה כנדרש ,יחשב הסטודנט כפעיל ויחויב בתשלום
בהתאם.
 .בביטול/הפסקת לימודים לאחר פתיחת שנה"ל תש"פ-
מיום פתיחת סמסטר א' ועד סיום סמסטר א'

יחויב עבור חודש הלימודים בו הודיע על ההפסקה וחודש אחד
נוסף -סטודנט שהודיע בחודש דצמבר יחויב עבור  3חודשי לימוד
(נובמבר,דצמבר,ינואר)

סטודנט שלא השלים שנת לימודים אקדמית

יבוטלו הטבות שזכאי מטעם המכללה ,לרבות מענק יום פתוח או מלגת
מכללה ע"ב מצב סוציואקונומי

סטודנט שהתחיל את לימודיו התשלומים הנלווים
יחויבו בכרטיס כמו בשכ"ל

סטודנט שהודיע בחודש דצמבר על הפסקת לימודים
יחויב עבור  3חודשים ( נובמבר ,דצמבר ,ינואר).

סטודנט שהפסיק לימודיו יחזיר לספרייה ספרים ששאל

ללא אישור על החזרת הספרים ,או אי החזקת הספרים לא יוחזרו הפרשי
שכר הלימוד

סטודנט שביצע הפסקת לימודים וחזר להמשך לימודיו  ,כאשר ישנה
הפסקה של יותר משנה אקדמית אחת ,ישלם דמי רישום מחדש,
לפי ערך דמי הרישום משנקבע לשנת הלימודים בה שב ללימודים.
כאשר ישנו רצף בין השנים ,לא יגבו דמי רישום מחדש

לדוגמה :סטודנט שהודיע/ל הפסקת לימודים בשנת תשע"ז ושב
ללימודים בשנת תשע"ח –לא ישלם דמי רישום מחדש.
סטודנט שהודיע על הפסקת לימודים בשנת תשע"ז ושב ללימודים בשנת
תשע"ט (ללא רצף לימודי בין השנים)  -יחויב בתשלום דמי רישום מחדש.

סטודנט בתכנית רג"ב של משרד החינוך  +אקדמיה כיתה המפסיק את
לימודיו בתכנית

יחויב בהחזר מלוא ההטבות שניתנו לו על ידי המכללה
לאורך תקופת לימודיו( .לפי חוזר משה"ח)

סטודנט שיקדים לשלם ייהנה מפריסת תשלומים רחבה ונוחה יותר.

סטודנט המסדיר תשלום בצק' מזומן /בהעברה בנקאית עד ליום  01.11.19יהיה זכאי להנחה בגובה  2.5%משכר הלימוד.
 .אתשלום במזומן -לפי חוק צמצום מזומן שתחילתו החל מ – .1 1.1.19-ניתן להסדיר במדור שכ"ל בשעות הפעילות.
 .בתשלום בהמחאות -ניתן למסור במדור שכ"ל בשעות הפעילות.
⋅ סטודנט המבקש לגרוע צ'ק מהבנק יחויב בעמלה בסך .*₪ 15
⋅ סטודנט שהצ'ק שלו יוחזר ולא יכובד על ידי הבנק יחויב בעמלת החזר בסך .*₪ 16.9
(* לפי גובה העמלה שהמכללה מחויבת ע"י הבנק ,העמלות יתווספו לחיובי שכ"ל של הסטודנט במכללה).
 .גתשלום בכרטיס אשראי-אפשרי להסדיר דרך המידע האישי או במענה הטלפוני בשעות הפעילות.
 .דהוראת קבע -ניתן לבצע הוראת קבע בנקאית /אשראי (הטפסים נמצאים באתר המכללה).
לתשלום בהוראת קבע בנקאית יש להחתים את הבנק ולהעביר אלינו את הטופס החתום למייל המדור.madorsl@hemdat.ac.il :
עבור הוראת קבע שאיננה מכובדת על ידי הבנק הסטודנט/ית יחויב בעמלה בסך . * ₪ 12.9
(*לפי גובה העמלה שהמכללה מחויבת ע"י הבנק ,העמלות יתווספו לחיובי שכ"ל של הסטודנט במכללה).
 .התשלום בהעברה בנקאית -יש לבצע העברה בנקאית לחשבון הבא :שם בעל החשבון :מכללת חמדת הדרום האקדמית לחינוך .פרטי
חשבון המכללה :בנק מזרחי { }20סניף  ,428מס' חשבון .570057 -לאחר ביצוע העברה יש לשלוח אישור על כך לפקס מדור שכ"ל :
 08-9937687או במייל המדור , madorsl@hemdat.ac.il :חשוב לציין על גבי המסמך שם מלא ומס' תעודת זהות.

 1כאשר גובה שכ"ל הוא מעל  - ₪ 11,000ניתן לשלם במזומן עד  10%ממחיר העסקה או  ,₪ 11,000לפי הנמוך ביניהם.
חל איסור תשלום בצ'ק פתוח .כמו כן ,הסדרת תשלום ע"י צ'ק מזומן אפשרית למוטב בלבד.

 .6לתשומת לבכם  -חובת האחריות על ביצוע התשלומים:
•האחריות על ביצוע התשלומים חלה על הסטודנט.
•לא תישלחנה הודעות אישיות לסטודנט שלא ביצע 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 ובאיסור
הכניסה לבחינות.
•קבלת התואר מותנית בסיום הסדרת שכר לימוד (עד לסיום התשלום האחרון).

