תקנון שכר לימוד
תקנון זה הינו תקנון שכר הלימוד התקף בחוג למשפטים והעקרונות הקבועים בו חלים
בשינויים המחויבים גם בתכניות נוספות לתואר ראשון המתקיימות במרכז האקדמי.
גובה שכר הלימוד בתכניות נוספות הינו כמפורט בחוזרים הרלוונטיים לאותה תכנית
כפי שנשלחו לסטודנטים.
המרכז האקדמי שומר לעצמו את הזכות לעדכן אחת לשנה את שכר הלימוד השנתי ,וכן
לקבוע את הסכומים הנוספים שיש לשלם עבור תכניות תגבור ,מכינות או תכניות
הכשרה מיוחדות ובגין ספרי לימוד.
שכר הלימוד לתואר ראשון במשפטים במסלול רגיל
.1
משך הלימודים לתואר ראשון ( )L.L.Bבמשפטים הינו שלוש וחצי שנים ומתפרס
א.
על פני שבעה סמסטרים (שני סמסטרים בכל אחת מ  3השנים הראשונות
וסמסטר אחד בשנה הרביעית).
שכר הלימוד הכולל לתואר הוא  350%משכר לימוד שנתי רגיל והוא נפרס במשך
ב.
שנות הלימוד כדלקמן -
בכל אחת משלוש שנות הלימוד הראשונות (שנים א עד ג) ישולם שכר לימוד
בשיעור  100%משכר הלימוד השנתי הרגיל.
בשנה הרביעית (סמסטר אחד) ישולם שכר לימוד בשיעור של  50%משכר הלימוד
השנתי הרגיל.
שכר הלימוד השנתי הרגיל למחזור המתחיל בשנת הלימודים תשע"ט הוא
ג.
.32,000₪
ד .סטודנטים החייבים בתגבורים מיוחדים באנגלית יחויבו בתשלום נוסף בסך 2,150
בגין קורס טרום בסיסי ב' ו  ₪ 3,400בגין קורס טרום בסיסי א'.
שכר הלימוד לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר אקדמי מוכר
.2
סטודנטים בעלי תואר אקדמי מוכר ,הלומדים במסגרת המסלול לבעלי תארים,
א.
יוכלו לסיים את לימודיהם בתום שלוש שנים ( 6סמסטרים).
שכר הלימוד הכולל לתואר הוא  300%משכר הלימוד השנתי הרגיל והוא נפרס
באופן שווה בכל אחת משנות הלימוד.
בעלי תואר אקדמי אשר יפרסו את לימודיהם לתקופה ארוכה משלוש שנים
ב.
יחויבו בתשלום שכר לימוד בשיעור המשולם על ידי סטודנטים במסלול הרגיל,
כמפורט בסעיף  1לעיל.
 .3שכר הלימוד לתואר ראשון בחשבונאות
שכר הלימוד לתואר ראשון בחשבונאות בשנת הלימודים תשע"ט הינו  ₪ 20,000עבור
שנה א' ו –  ₪ 22,500בגין כל אחת מהשנים ב' ו-ג' וכן סך של  ₪ 600בגין ספרי לימוד
ומקראות.
משך הלימודים לתואר ראשון  B.Aהוא  3שנים .בשנה ג' יתווסף סכום של ₪ 2,500
עבור קורסי שנת השלמה (לנרשמים לקורסים אלו).
סטודנטים החייבים בתגבורים מיוחדים באנגלית יחויבו ב –  ₪ 2,150בגין רמת טרום
בסיסי ב' ו ב –  ₪ 3,400בגין רמת טרום בסיסי א'.
בשנה הרביעית" ,שנת השלמה" ,יקוימו שיעורי הכנה מיוחדים לקראת הבחינות
הסופיות של מועצת רואי החשבון.
הנרשמים להכשרה מיוחדת זו יחויבו בתשלום נוסף ,אפשר שחלק מקורסי הכשרה זו
יתקיימו מחוץ לקמפוס.
 .4שכר הלימוד לתואר ראשון בלימודים בינתחומיים במנהל ממשל ומשפט
שכר הלימוד לתואר בלימודים בינתחומיים במנהל ,ממשל ומשפט לסטודנטים בשנת
הלימודים תשע"ט הינו . ₪ 56,250
משך הלימודים לתואר ראשון  B.Aהוא  7סמסטרים ,מחיר כל סמסטר הוא .9,375₪

סטודנטים החייבים בתגבורים מיוחדים באנגלית יחויבו ב –  ₪ 2,150בגין רמת טרום
בסיסי ב' ו ב –  ₪ 3,400בגין רמת טרום בסיסי א'.
 .5שכר הלימוד לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות
שכר הלימוד לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות בשנת הלימודים תשע"ט הינו
 ₪ 60,000וכן סך של  ₪ 150עבור ספרי לימוד ומקראות.
משך הלימודים לתואר ראשון  B.Aהוא  7סמסטרים 6(,סמסטרים במסלול המואץ )
סטודנטים החייבים בתגבורים מיוחדים באנגלית יחויבו ב  ₪ 2,150בגין רמת טרום
בסיסי ב' ו ב –  ₪ 3,400בגין רמת טרום בסיסי א'.
 .6שכר הלימוד לתואר שני במשפטים
שכר הלימוד לתואר שני ( )ׂLL.Mלסטודנטים בשנת הלימודים תשע"ט הינו 24,000
 ₪ 20,000( ₪לבוגרי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט).
שיעור שכר הלימוד בגין תכניות חלקיות או תכניות מוגברות
.7
שכר הלימוד בגין לימודים חלקיים יחושב על פי מספר נקודות הזכות הנלמדות
א.
בתכנית החלקית באופן יחסי לכלל נקודות הזכות בתוכנית הרגילה באותה שנת
לימוד.
ב .שכר הלימוד בגין תכנית לימודים העולה בהיקפה על היקף תכנית הלימודים הרגילה,
יחושב על פי שכר הלימוד לתכנית לימודים רגילה בתוספת שיעור יחסי בגין
הלימודים הנוספים כיחס שבין נקודות הזכות האקדמיות הנוספות לבין ס"ה
נקודות הזכות בתוכנית הלימודים השנתית הרגילה.
סיום לימודים בהיקף המתואר בסעיף קטן זה ,בתקופה קצרה מהתקופה
שנקבעה בתכנית הלימודים לא יזכה בהנחה בשכר הלימוד.
פטור מאנגלית אינו מזכה בהפחתה משכר הלימוד השנתי המלא.
ג.
הודעה על הקטנה בהיקף הלימודים (הפחתת קורס) תגרור הפחתה בחיוב שכר
ד.
הלימוד בתנאי שנתנה בתוך  30יום מתחילת הסמסטר בו נלמד הקורס אותו
ביקש הסטודנט להפחית מתוכנית הלימודים באותו סמסטר.
לא תינתן הנחה בשכר לימוד בגין הכרה בלימודים קודמים אלא אם כן ניתן פטור
מ –  11נקודות זכות ומעלה בבית הספר למשפטים ומ 22-נקודות זכות ומעלה
בשאר התכניות.
פריסת תשלומים
.8
בבתי הספר למשפטים ולחשבונאות שכר הלימוד השנתי ישולם בעשרה
א.
תשלומים חודשיים שווים החל מחודש ספטמבר הקודם לתחילת שנת הלימודים
עד וכולל חודש יוני בסיומה של שנת הלימודים,
בבתי הספר ללימודים בינתחומיים במנהל ,ממשל משפט ובמנהל מערכות
ב.
בריאות יחולק שכר הלימוד השנתי ל –  12תשלומים חודשיים ,ובסמסטר
השביעי ל  4תשלומים חודשיים.
שכר הלימוד בשנה ד' בבית הספר למשפטים ישולם בחמישה תשלומים חודשיים
ג.
שווים החל מחודש ספטמבר הקודם לתחילת שנת הלימודים עד וכולל חודש
ינואר בסיום הסמסטר הראשון של שנת הלימודים.
התשלום הראשון של שכר הלימוד בשנה א' ישולם בעת מימוש הקבלה
ד.
ללימודים ,והיתרה תשולם בתשלומים חודשיים שווים כפי שנקבע ביחס לכל
בית ספר בנפרד כאמור לעיל.
במסלול אביב קיץ בבית הספר למשפטים ובבית הספר למנהל מערכות בריאות -
ה.
פריסת שכר הלימוד לשנה הראשונה היא  7תשלומים .תשלום מימוש ובנוסף 6
תשלומים חודשיים שווים מחודש מרס עד וכולל חודש אוגוסט .
*

בכל מקרה בו נקבעו בטופס שכר הלימוד עליו חתם הסטודנט בעת רישומו ללימודים נתונים
שונים ,יגברו הנתונים שנקבעו בטופס על האמור בתקנון זה.

 .9כרטיס נבחן

סטודנט אשר לא הסדיר את תשלומיו במועד שנקבע יקבל לקראת תום כל סמסטר שובר
תשלום הכולל ,בנוסף לתשלום החודשי הרגיל ,חיוב בגין סכומים שהצטברו וטרם נפרעו
(להלן  -סכומים בפיגור) עד למועד הנפקת השובר.
לסכומים בפיגור יתווספו דמי פיגור ,עמלות בנק וכן תוספת בגין הצמדה למדד המחירים
לצרכן בתקופת הפיגור.
פירעון שובר התשלום (או הסדרת תשלומו בגזברות) יהוו תנאי למתן היתר להבחן
בבחינות.
 .10הקפאת לימודים וחידושם
הודעה על הקפאת לימודים תוגש בכתב למנהל הסטודנטים בהתאם לנוהל
א.
המפורט בסעיף  17לתקנון הלימודים של המרכז האקדמי.
סטודנט המבקש להקפיא את לימודיו יחויב בשכר לימוד בגין התשלומים
ב.
החודשיים שמועד פירעונם חל עד ליום ההודעה על הקפאת הלימודים.
סטודנט אשר שילם שכר לימוד גבוה מזה אשר בו הוא מחויב על פי סעיף
ג.
קטן ב' יוכל לקבל מהמכללה החזר בגובה הסכום העודף ששולם.
בעת חידוש לימודים לאחר הקפאה ,יושלם תשלום שכר הלימוד אשר לא שולם
ד.
על ידי הסטודנט עד לגובה  100%משכר הלימוד הרגיל בגין שנת הלימוד שלא
הושלמה וזאת בנוסף לשכר הלימוד הרגיל בגין שנים אקדמיות שטרם נלמדו.
סטודנט אשר לא חידש את לימודיו או שחידש לימודיו לאחר המועד האחרון
ה.
שנקבע בחוק זכויות הסטודנט ,תשס"ז , 2007 -לא יהיה זכאי להחזר כספי
כלל ,למעט זה המפורט בסעיף קטן ג' לעיל .
 .11הפסקת לימודים
המרכז האקדמי רשאי להפסיק את לימודיו של סטודנט מהסיבות המפורטות
א.
בסעיף  16לתקנון הלימודים.
במקרה של הפסקת לימודים ביוזמתו של הסטודנט ,בהתאם לסעיף  16ד'
ב.
לתקנון הלימודים ,על הסטודנט למסור על כך הודעה בכתב למנהל
הסטודנטים.
סטודנט אשר לימודיו הופסקו יחויב בשכר לימוד בחל עד למועד למתן ההודעה
ג.
בדבר הפסקת הלימודים.
סטודנט כאמור אשר שילם שכר לימוד העולה על האמור בסעיף ג' לעיל יהיה
ד.
זכאי להחזר בגובה הסכום העודף.
סטודנט אשר הפסיק את לימודיו בקורס מסוים במהלכו של הסמסטר ומבקש
ה.
לדחותו לסמסטר עוקב החל באותה שנת לימוד – לא יחויב בשכר לימוד בגין
הקורס החוזר ובלבד שלא ניגש בקורס זה לבחנים ובחינות ביניים.
באם הסטודנט ניגש למרכיבי ביניים בקורס ,יחויב הסטודנט בתשלום בגין
הקורס החוזר ,בסמסטר בו נרשם לקורס החוזר ,בהתאם למפורט בסעיף 13
להלן.
 .12גריעה מקורסים
גריעה מקורס ביוזמת המרכז האקדמי עקב היעדרות משיעורים או אי התייצבות
לבחינה אינה פוטרת מתשלום שכר הלימוד היחסי בגין הקורס ממנו נגרע הסטודנט.
 .13תשלום בגין קורס חוזר
"קורס חוזר" -הוא קורס הנלמד פעם נוספת בנוסף ללימודים הרגילים באותה שנת
לימוד.
לימוד חוזר של קורס יחויב בתשלום בסך  ₪ 300עבור קורס המזכה עד  2נקודות זכות
אקדמיות ובסך של  ₪ 500עבור קורס המזכה ב  3נקודות זכות אקדמיות או יותר.
סטודנט אשר יגרור לימוד קורסים חוזרים בלבד (לאחר שסיים את מסלול הלימודים
הרגיל)  ,ישלם שכר לימוד בגובה  ₪ 500בגין כל נקודת זכות.
קורס חוזר לאחר סיום התואר יתומחר בגובה שליש מעלות נקודת זכות במכפלת מספר
נקודות הזכות של הקורס החוזר.
 .14התניית מעבר משנה לשנה

סטודנטים אשר המשך לימודיהם במרכז האקדמי בשנת לימודים עוקבת ,הותנה
בלימוד חוזר של קורסים( ,להלן מעמד "חוזר על שנה") יתווסף לשכר הלימוד השנתי
הרגיל  ,סכום נוסף בשיעורים כדלקמן -
בבית הספר למשפטים -
 20%משכר הלימוד השנתי הרגיל אם כמות נקודות הזכות האקדמיות של הקורסים
החוזרים היא עד  8נקודות זכות.
 25%משכר הלימוד השנתי הרגיל אם כמות נקודות הזכות של הקורסים החוזרים היא
 8נקודות זכות.
 33.33%משכר הלימוד השנתי הרגיל אם כמות נקודות הזכות של הקורסים החוזרים
עולה על  8נקודות זכות.
בבתי הספר האחרים -
שיעור התוספת לשכר הלימוד כאמור לעיל ,אך בגין נקודות זכות עד  ;16 ; 16מעל 16
בהתאמה.
 .15גביית חובות שכר לימוד
על הסטודנט חלה החובה לשלם את שכר הלימוד ולא תתקבל טענה מצדו
א.
לפיה לא קיבל לידיו דרישת תשלום או שובר תשלום.
המרכז האקדמי רשאי לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותו על מנת
ב.
לגבות את שכר הלימוד שמועד פירעונו חלף ושלא נפרע ,לרבות הוצאות גביה,
דמי פיגור  ,הפרשי הצמדה וכן שכר טרחת עורך דין.
בנוסף לאמור בסעיף קטן ב' לעיל רשאי המרכז האקדמי ,במקרה של אי פירעון
ג.
חוב שכר הלימוד וכל עוד לא הוסדר פירעון החוב ,להתנות ,לצמצם או למנוע
מהסטודנט מתן שירותים אקדמיים לרבות הפקת אישורים שונים ,עיכוב
ומניעת הזכות להיבחן ,עיכוב או מניעת הזכות לקבל מידע על ציונים ,אי מתן
אישור להתמחות וכן אי מתן תואר בוגר.
 .16הלוואות
הלוואת באמצעות קרן שכ"ל
ניתן לפנות בבקשה לקרן שכ"ל ,חברה בע"מ ,לקבלת הלוואות בנקאיות בתנאים נוחים
למימון שכר הלימוד במרכז האקדמי .המעוניינים יכולים לפנות באמצעות אתר
האינטרנט של המרכז האקדמי ,לקבלת מידע ולמילוי טופס בקשה להלוואה.
סיוע מטעם משרד החינוך
טפסים של קרן ההלוואות ומלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מטעם משרד
החינוך ניתן לרכוש בחנויות דיונון או סטימצקי הממוקמות באוניברסיטאות השונות.
 .17מלגות
מדיניות מתן המלגות נקבעת מעת לעת על ידי וועדת המלגות של המרכז האקדמי,
המלגות ניתנות בדרך של זיכוי לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט (מחצית בכל סמסטר
למשלמים  10תשלומים בשנה ,או שליש בכל סמסטר למשלמים  12תשלומים בשנה).
במקרה שנוצר עודף תשלום מתבצע החזר כספי או העברה לשנת הלימודים הבאה לפי
בחירת הסטודנט/סטודנטית.
הנהלת המרכז רשאית לשלול מלגה מסטודנט ,אף לאחר שניתנה לו ,אם הורשע בעבירה
משמעתית במהלך לימודיו.
להלן פרטי המלגות העיקריות -
מלגות תנאי קבלה ומלגות תלויות ציון
א.
למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים ניתנות מלגות בסכומים ובתנאים כמפורט
בהודעה על הענקת המלגה.
פרטים על הקריטריונים לקבלת מלגות ניתן לקבל במדור הרישום.
במקרה של קבלת מלגת הצטיינות אין כפל מלגות וסטודנט יהיה זכאי רק
לגבוהה מבין המלגות או ההטבה המוסדית להן הוא זכאי.
מלגה לתושבי הוד השרון
ב.
ניתנות מלגות בכמות קצובה לתושבי הוד שרון בהתאם לנתוני הקבלה שלהם.

מלגות בגין השתתפות בפעילות
ג.
המלגות למשתתפים בפרויקט "חברותא" או "פרויקט שם עולם" .מותנית
בעמידה בתנאים הכלולים בתקנוני התוכניות.
ד .מלגות על בסיס מצב כלכלי
המרכז האקדמי מעניק מלגות על בסיס כלכלי .הודעות על המועד להגשת
הבקשות מפורסמות בלוחות המודעות במכללה ובאתר האינטרנט .על מגיש
הבקשה למלא טופס מיוחד ,לצרף מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי
ולהעבירם למזכירות המרכז האקדמי .את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר
האינטרנט של המרכז האקדמי.
מקבלי הטבה מוסדית  ,או הטבת " שכר לימוד אוניברסיטאי " אינם רשאים
לבקש מלגה על בסיס מצב כלכלי.
ועדת המלגות תבדוק כל בקשה לפי מפתח עדיפויות .הדיון בבקשה יתבסס על
מצבו הכלכלי המיוחד של המבקש.
אפשר וייערכו בדיקות ,לרבות באמצעות משרד חקירות ,לאימות נתונים
כלכליים ואחרים שהוצהרו בבקשה.
לתוצאות הבדיקות אפשר שיהיו השלכות של שלילת המלגה או אף נקיטת צעדים
משמעתיים ואחרים.
מלגות לבני משפחה מדרגה ראשונה
ה.
מלגות בשיעור של  10%משכר הלימוד השנתי המשולם בפועל ניתנות לבני
משפחה בקרבה ראשונה הלומדים בו זמנית במרכז האקדמי .המלגה מותנית
בכך שגיל אחד הזכאים אינו עולה על גיל שלושים .זכאותם של בני משפחה מעל
גיל שלושים תיבדק על בסיס יכולת כלכלית תוך התחשבות בקשר המשפחתי.
תינתן מלגה לבני זוג נשואים הלומדים במרכז האקדמי.
סטודנטים להם נתנה הטבה מוסדית אינם זכאים לקבל מלגה זו.
מלגות הצטיינות
ו.
המרכז האקדמי מעניק מלגות הצטיינות על סמך ההישגים הלימודיים בשנה
החולפת.
סטודנטים הזכאים למלגת הצטיינות בגין הישגים אקדמיים בשנת הלימודים
השלישית יקוזז ממנה סכום המלגה שקיבלו בפועל בשנת הלימודים השלישית
בגין ציוני השנה השנייה( .ראה גם סעיף משנה א' לסעיף זה בעניין כפל מלגות )
פרויקט פר"ח
ז.
סטודנטים הלומדים במרכז האקדמי ואשר קבלו על עצמם מחויבות במסגרת
פרויקט פר"ח (תכנית חונכות הכוללת מפגשים בין סטודנטים ותלמידי בית ספר,
במטרה להעשיר את עולמו של החניך ,לחזק את בטחונו העצמי ולסייע לו בתחום
הלימודי) ,בתוכנית זוכים לסיוע כספי על פי נהלים וקריטריונים של עמותה
המנהלת את המיזם.
עמותה זו אינה קשורה למרכז האקדמי והסיוע הכספי ניתן על ידה ישירות
לסטודנטים שהצטרפו לפרויקט.
מלגה ללוחמים ולחיילים משוחררים
ט.
המרכז מעניק למסיימי שירות צבאי (,לרבות שירות לאומי)  ,הטבת "שכר לימוד
אוניברסיטאי" בשנה א ללומדים בבית הספר למשפטים .ההטבה מותנית
בחתימה על טופס התחייבות  ,והיא מתבטלת למפרע במקרה של הפסקת
הלימודים לתואר .כמו כן מוענקות מלגות ללוחמים ולחיילים משוחררים,
בסכומים ובתנאים הנקבעים מעת לעת .

