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הסדרי תשלום ,החזרים ,הנחות ומלגות
 .1הסדרת שכר הלימוד
על התלמיד להסדיר את תשלום שכר הלימוד במלואו לפני פתיחת הקורס .הסדרת שכר הלימוד
במלואו הינה תנאי להבטחת מקום בקורס ולקבלת תעודת תלמיד .רק לאחר הסדרת שכר הלימוד
יינתן לתלמיד קוד גישה אישי למערכות המידע של בית הספר.
המפגשים הראשונים בקורס (לכל הפחות מפגש  1ולכל היותר  4מפגשים) מהווים שלב מיון נוסף,
בו תבחן יכולתו והתאמתו למסלול הלימודים אליו נרשם התלמיד.
תלמיד המבקש לשלם את שכר הלימוד בתשלומים ,לא יהיה זכאי לתעודת הסמכה/השתתפות
בקורס עד להסדרת התשלום האחרון של שכר הלימוד.

 .2תשלומים עבור השלמת חוב לימודי
השלמת חוב לימודי במקצוע עיוני כרוכה בתשלום של  - ₪ 450פר מקצוע.
השלמת חוב לימודי במבחן מעשי כרוכה בתשלום של .₪ 600
מבחנים המתקיימים בתנאים מיוחדים יתומחרו בהתאם על ידי מנהלי המחלקות.
עלות ההשלמה המרבית תהיה מחצית עלות אותו הקורס.

לימודים נוספים (ימי עיון השתלמויות וכד') שאינם כלולים בחובות התלמיד באותו מקצוע ,יחייבו
את התלמיד בתשלום נוסף שייקבע על-ידי בית-הספר.
לימודי העשרה במקצועות המדעים יחוייבו בעלות של  ₪ 30לכל שעת לימוד בהתאם להיקף השעות
של אותו מקצוע.

 .3תשלומים עבור אישורים ותעודות
תלמיד זכאי לקבל מבית-הספר ללא כל תשלום נוסף ובאופן חד פעמי את התעודות הבאות בשפה
העברית :אישור על לימודיו ,תעודת גמר וגיליון ציונים – כל זאת שנה מסיום לימודיו.
עבור כל אישור נוסף המוזכר לעיל ,יידרש התלמיד בתשלום נוסף.

 .4דמי רישום
מועמד שנרשם לקורס ומבטל הרשמתו ,לא זכאי להחזר דמי הרשמה.
מועמד שהוזמן למבחן כניסה ו/או לוועדת קבלה ולא הופיע ,תבוטל הרשמתו ודמי ההרשמה לא
יוחזרו לו.
מועמד שניגש למבחני הכניסה ולא התקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב מבית-הספר ויהיה זכאי
להחזר דמי הרשמה.
מועמד שנרשם לקורס אך הקורס לא נפתח ,זכאי להחזר דמי הרשמה.
דמי הרשמה תקפים לשנה אחת מיום הרשמתו של המועמד.

 .5החזר כספי עקב הפסקת לימודים
המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספים ששולמו בגין שכר לימוד ,יהיה תאריך קבלת הודעתו של
התלמיד בכתב על הפסקת לימודיו.
החזר בגין הפסקת לימודים יחושב באופן הבא:
א .לאחר תחילת שנת הלימודים ההחזר יחושב באופן הבא:
מועד קבלת הודעת

גובה ההחזר ב%-

קורס

הביטול מהתלמיד

משכר הלימוד

שנתי

עד  60יום מתחילת הקורס

75%

שנתי

עד  90יום מתחילת הקורס

50%

שנתי

עד  120יום מתחילת הקורס

25%

שנתי

לאחר  120יום

אין החזר

סמסטריאלי/
מרוכז  3-2ימים
סמסטריאלי/
מרוכז  3-2ימים
סמסטריאלי/
מרוכז  3-2ימים
מרוכז  5-4ימים

עד  30יום מתחילת הקורס

75%

לאחר  30יום מתחילת הקורס
ועד מחצית תקופת הלימודים
לאחר מחצית תקופת הלימודים

50%
אין החזר

עד  10יום מתחילת הקורס

75%

מרוכז  5-4ימים

עד  20יום מתחילת הקורס

50%

מרוכז  5-4ימים

לאחר  20יום

אין החזר

מרוכז  6ימים

עד  6יום מתחילת הקורס

75%

מרוכז  6ימים

עד  12יום מתחילת הקורס

50%

מרוכז  6ימים

לאחר  12יום

אין החזר

ב .תלמיד בקורס מאמנים הנמשך שלושה סמסטרים המבקש לבטל את לימודיו ,ההחזר הכספי
יחושב לפי אמות המידה של קורס שנתי.
ג  .תלמיד שלימודיו הופסקו בגין עבירות משמעת ,יחויב במלוא שכר הלימוד ללא קשר למועד
הפסקת לימודיו.
ד .אין מעבר קורס או הקפאת לימודים או החזר כספי שלא על פי התקנון ,אלא באישור וועדת
חריגים ובגביית דמי טיפול בהתאם.

 .6נוהל החזר כספי
החזר כספים יבוצע באמצעות הדואר בתוך  60יום מתאריך קבלת מכתבו של התלמיד על ביטול
ההרשמה.
ההחזר הכספי יהיה מתוך סך כל החיוב השנתי ובהתאם לסכום ששולם בפועל.

 .7זכאות להנחה בשכר לימוד
א.

בן משפחה מקרבה ראשונה הלומד באותה שנת לימודים בקורסים של בית-הספר ,תינתן 10%
הנחה משכר הלימוד לאחד מבני המשפחה וזאת על הקורס בעל העלות הנמוכה מבין השניים.

ב.

אזרח ותיק  -אישה מעל גיל  ,62גבר מעל גיל  ,67יזכה ל 30% -הנחה משכר הלימוד ,עם הצגת
תעודת זהות.

ג.

נכה יזכה ל 10% -הנחה ,עם הצגת תעודת נכה.

ד.

חייל חוגר בשירות חובה יזכה ל 10% -הנחה משכר הלימוד ,עם הצגת תעודת חוגר חייל בסדיר.

ה.

בוגרי האקדמיה למצויינות במכון וינגייט שלמדו בכתות י"א י"ב יזכו ל 25% -הנחה משכר
הלימוד.

ו.

תלמיד 'מתמיד' הנו מי שלמד יותר מקורס אחד בבית-הספר כאשר הקורס בו למד הנו מעל
 120שעות והקורס אליו נרשם הנו מעל  120שעות
יהיה זכאי להנחה :
 10%לקורס שני  15% ,לקורס שלישי ואילך

ז.

לא תינתן הנחה על תכנים נוספים ועל השלמות הנובעים מדרישות ייחודיות של הקורס.

ח.

גובה ההנחה לא יעלה על .₪ 2,500

ט.

אין כפל הנחות!

 .8הנחות לספורטאים בספורט תחרותי ,בענפים אולימפיים וגם שאינם אולימפיים,
בהתאם לרשימה המוכרת על-ידי מינהל הספורט
א.

ספורטאי אשר זכה במדליה אולימפית או במשחקי העולם (בספורט שאינו אולימפי) לבוגרים,
יהיה פטור ממלוא שכר לימוד.

ב.

ספורטאי שהשתתף במשחקים אולימפיים או במשחקי העולם (בספורט שאינו אולימפי),
זכאי ל –  50%הנחה משכר הלימוד.

ג.

ספורטאי שהשתתף באליפות עולם לבוגרים ,זכאי ל  25% -הנחה משכר הלימוד.

ד.

ספורטאי שהשתתף באליפות אירופה לבוגרים ,זכאי ל 20%-הנחה משכר הלימוד.

ה.

ספורטאי שזכה במדליה באליפות אירופה לבוגרים ,זכאי ל 25% -הנחה משכר הלימוד.

ו.

ספורטאי שהשתתף באליפות עולם או אירופה לנוער ,זכאי ל 15%-הנחה משכר הלימוד.

ז.

ספורטאי שזכה במדליה באליפות עולם לבוגרים ,זכאי ל 30% -הנחה משכר הלימוד.

ח.

לא תינתן הנחה על תכנים נוספים ועל השלמות הנובעים מדרישות ייחודיות של הקורס.

ט.

אין כפל הנחות!

 .9בקשה להנחה בשכר לימוד

תלמיד זכאי להנחה אחת בלבד על-פי אחד הסעיפים הנ"ל ולא יהיה זכאי לצבור הנחות.
את הבקשה להנחה בשכר לימוד יש להגיש בכתב לראש מנהל תלמידים עד פתיחת שנת הלימודים.
יש לצרף פרטים אישיים ומסמכים רלבנטיים המעידים על זכאותו לקבל את ההנחה.
ההנחה תאושר על-ידי ראש מנהל תלמידים בלעדית.

 .10בקשה לקבלת מלגה
מלגה תוענק לתלמיד המגיש בקשה בכתב ומצרף אליה מסמכים המעידים על הנסיבות בעטיין
מוגשת הבקשה למלגה (כלכליות ,משפחתיות ,חברתיות ,וכו’) .ועדת המלגות של בית-הספר
מתכנסת פעם אחת בשנה ,בתום סמסטר א’ ,ודנה בכל הבקשות שהוגשו .על-פי שיקול דעת והחלטת
חברי הוועדה ,יכול תלמיד לזכות במלגה אשר לא תעלה על סכום של .₪ 1,000

*הערה :התקנון מנוסח בלשון זכר ,אך הוא מתייחס לשני המינים.

מעודכן לתאריך 26.7.17 :

