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מדור שכר לימוד – יצירת קשר
כל פניה למדור שכ"ל תיעשה על ידי הסטודנט בלבד .נציגי מדור שכ"ל מנועים מלמסור כל מידע הנוגע לסטודנט (עפ"י
חוק הגנת הפרטיות) לכל אדם (כולל הורים ובני משפחה אחרים) ,למעט הסטודנט עצמו.

הסטודנט יידרש להזדהות לפי הנחיות מדור שכר לימוד.
כמו כן יודגש ,כי בעת ביצוע עסקת אשראי במדור שכר לימוד יש להצטייד מראש בתעודה מזהה של בעל
הכרטיס.
מועדי קבלת קהל ושעות המענה הטלפוני מפורסמים באתר המכללה ,במיקום הבא:
/http://www.gordon.ac.ilשכר
בקישור זה תוכלו למצוא גם טפסים ומידע חשוב נוסף.

החוק לצמצום השימוש בכסף מזומן

לאור פרסום "החוק לצמצום השימוש בכסף מזומן" ע"י רשות המסים בישראל  ,החל מתאריך  ,1.1.19נהלי התשלום
במזומן עבור שכר לימוד הינם כדלקמן:



בעסקה מעל  11,000ש"ח ניתן לשלם עד  10%מסך העסקה בלבד.

לדוגמא :במקרה שבו שכר הלימוד הינו  12,000ש"ח ניתן לשלם עד סכום של  1,200ש"ח בלבד (במצטבר).



בעסקה עד  11,000ש"ח – לא חל כל שינוי וניתן להסדיר תשלומים כמפורט בתקנון שכר לימוד.

תשלומי שכר לימוד בגין קורסים נוספים אשר יתווספו במהלך שנת הלימודים ,כדוגמת קורסי אנגלית ,קורסים חוזרים,
סדנת סטאז' וכד' ,ייחשבו כעסקה נפרדת ויחולו עליהם הסעיפים לעיל בהתאם.
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פרק א' -פירוט הרכב שכר הלימוד
שיפוי שכר הלימוד (כלומר – הפחתת שכ"ל מטעם משרד החינוך) הינו שמי והזכאות ו/או גובה הזכאות
נקבעים פרטנית לכל סטודנט על סמך הנתונים האישיים ,לכן מובהר בזאת כי הזכאות נקבעת ע"י
משרד החינוך ו/או המל"ג/ות"ת בלבד.

 .1כללי
שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה נקבע ע"י ועדה ציבורית .שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט מופחת ,בשיעור
של כ - 26% -כלומר ,שכר הלימוד לאחר הפחתת השיפוי יעמוד על  10,208ש"ח וזאת עפ"י החלטת ממשלת ישראל
והות"ת.

ביטוי השיפוי בשכר הלימוד של הסטודנט מותנה באישור לזיכוי ע"י משרד החינוך.
במידה ולא יינתן אישור לשיפוי לסטודנט מכל סיבה שהיא ,או יאושר שיפוי חלקי בלבד – תגבה המכללה את ההפרש
בין השיפוי שאושר לשכ"ל המלא מהסטודנט.
מובהר בזאת ,כי גובה שכר הלימוד ושיעור ההפחתה הסופיים בכל שנה כפופים להחלטות הממשלה ו/או מדיניות משרד
החינוך.
שכר הלימוד מורכב משכר לימוד יסודי ,משירותים נלווים ומתשלומים שונים לפי יחידת הלימוד (המפורטים
בהמשך התקנון) .שכר הלימוד צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן.

התשלומים הנלווים חלים במלואם על כלל הסטודנטים ללא תלות בהיקף שכר הלימוד .עם זאת ,סטודנט שילמד 3
ש"ש או פחות בשנת לימודים ,יקבל הפחתה של התשלומים הנלווים למחצית באותה שנה.
הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים מעת לעת בכל ההסדרים והתקנות ובנושאי שכר הלימוד
המתפרסמים באתר המכללה ו/או בתקנוני המכללה ,מבלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר .השינויים מחייבים את
הסטודנטים מרגע פרסומם.
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גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט:
 לתואר ראשון ותעודת הוראה 13,794 -ש"ח  +תשלומים נלווים והצמדה לעליית המדד.
(לזכאים להפחתה –  26%יופחתו משכר הלימוד הבסיסי).
 לתואר שני או ל  + ₪ 13,794 -M. Teach.תשלומים נלווים והצמדה לעליית המדד.
 למכינה הקדם אקדמית הייעודית + ₪ 13,881 -תשלומים נלווים והצמדה לעליית המדד.
 להכשרת אקדמאים להוראה  /תעודת הוראה נוספת-
 + ₪ 13,794תשלומים נלווים והצמדה לעליית המדד לשנת הלימוד הראשונה בתכנית.
 + ₪ 3,448.5תשלומים נלווים והצמדה לעליית המדד לשנת הלימוד השנייה בתכנית.
חריגים מכלל זה פותחי לימודים בסמסטר החורף תשע"ח ,להם הסדרי תשלום ייחודים לפי
היקף הש"ש בתכנית.


בכל מתווה לימודים ובכל תכנית לימודים – תשלומים נלווים ישולמו בכל שנת לימוד מחדש.

 שכר הלימוד בתכניות הרשומות מעלה נקבע לפי משכי לימודים קבועים ומוגדרים ,כל חריגה
ו/או תוספת בתכנית הלימודים יכולה לגרור שינוי ו/או הוספת חיוב לשכר הלימוד .באחריות
הסטודנט לבדוק במדור שכר לימוד את המשמעות הכספית במידה וביצע שינויים כל שהם
במערכת השעות ו/או בתכנית הלימודים .יש להביא בחשבון כי עדכון תמונת החיובים במערכת
אורביט לייב תתבצע עד  72שעות ממועד השינוי במזכירות החוג .בכל מקרה של אי בהירות יש
לפנות למדור שכ"ל.
 למען הסר ספק ,התאריך האחרון לפרעון כלל התשלומים לשנת הלימודים על ידי הסטודנט הוא
ה 16 -למאי באותה שנה ,אלא אם אושר פרטנית הסדר תשלומים אחר .שינויים הכרוכים בעלות
כספית במערכת השעות שיבוצעו לאחר מועד זה ,לרבות לימודים בסמסטר הקיץ ,ייצרו חסימת
מערכת מיידית .על הסטודנט ליצור קשר עם מדור שכר לימוד לפריסת והסדרת התשלומים
שנוספו.

סטודנטים הזכאים לשכר לימוד מופחת (מותנה באישור משרד החינוך):


סטודנטים סדירים (שנתונים א' עד ד') לתואר ראשון .B.Ed
למען הסר ספק ,סטודנט אשר נמצא כי זכאי לשיפוי – יזוכה למשך  4שנים .במקרה של חריגה מעבר ל 4-שנים –
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מהסטודנט את הפרשי שכר הלימוד שיווצרו בין שכ"ל משופה לשכ"ל מלא
לפני השיפוי.



ט.ל.ח

סטודנטים בעלי תעודת הוראה הלומדים לתואר .B.Ed
זכאות לשיפוי תינתן בהתאם להנחיות משרד החינוך – עפ"י קריטריונים הקבועים מראש ובהתחשב בהיקף מס'
5

השעות השנתיות .במקרה של אי זכאות לשיפוי מטעם משרד החינוך  -המכללה שומרת לעצמה את הזכות לגבות
מהסטודנט את הפרשי שכר הלימוד שיווצרו בין שכ"ל משופה לשכ"ל מלא לפני השיפוי.
יודגש ,כי הזכאות להפחתת שכר לימוד מוגבל ת על ידי משרד החינוך לארבע שנות לימוד .סטודנט שימשיך לימודיו
לשנה חמישית ומעלה – ישלם שכר לימוד (ללא הפחתה) החל משנת הלימודים החמישית .יובהר ,כי הזכאות להפחתה
למשך ארבע שנות לימוד היא זכאות כוללת ,כלומר ,במידה והסטודנט החל לימודיו במוסד אחר וניצל חלק מזכאות
השיפוי – יזוכה באקדמית גורדון עד השלמה ל 4-שנים במצטבר.

סטודנטים החייבים בתשלום שכר לימוד מלא:


לימודים מתקדמים  -תואר שני או .M. Teach.



מסלול ההכשרה הלא-אקדמית.



לומדי מסלול "שער לאקדמיה".



מכינות קדם אקדמיות.



הכשרת אקדמאים לתעודת הוראה.



תעודת הוראה נוספת.



מורים בפועל לתואר ראשון ,שאושר להם מענק ש"ש או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך.



מי שאינו אזרח ישראלי.



כל סטודנט אשר לא אושר ע"י משרד החינוך כזכאי לקבלת שיפוי.

ט.ל.ח

6

 .2מרכיבי שכר הלימוד
א .תואר ראשון ותעודת הוראה
הסטודנטים במסלול זה לומדים תכנית לימודים ארבע-שנתית לתואר ראשון ולתעודת הוראה .סטודנטים במסלול
זה ישלמו שכר לימוד מלא (הזכאים בלבד .ראה סעיף  )1בכל אחת משנות הלימוד (לפי הערך בכל שנת לימוד נתונה).
בסה"כ  400%שכ"ל לכל תכנית הלימודים ,למסיימים לימודים תוך  4שנים וכן תשלומים נלווים בכל שנת לימוד
מחדש.

למורים בפועל אשר מועסקים במערכת החינוך ללא תעודת הוראה או תואר ,יחושב שכר הלימוד באופן מדורג על פי
הכרה בלימודים קודמים והיקפי שעות הלימוד שנקבעו ,באופן הבא:
עד  56שעות לימוד  200% -שכ"ל לתכנית.
 70 – 57שעות לימוד  233% -שכ"ל לתכנית.
 83 – 71שעות לימוד  266% -שכ"ל לתכנית.
 96 – 84שעות לימוד  300% -שכ"ל לתכנית.
 106- 96שעות לימוד 400% -שכ"ל לתכנית.
סטודנט הממשיך לימודיו לשנת לימוד חמישית ומעלה ,יחוייב בתוספת שכ"ל של  25%שכ"ל מלא (ללא הפחתה)
וכן תשלומים נלווים מלאים לכל שנת לימוד נוספת.
בוגרי מכינת גורדון שהחלו לימודיהם במכינה לפני שנה"ל תשע"ד (כולל) – יהנו מפטור מלא מתשלום שכ"ל בשנת
הלימוד החמישית (זאת למעט קורסים חוזרים או מועדי בחינה מיוחדים אם יהיו).
בוגרי מכינת גורדון בשנת לימוד שישית ומעלה (ללא תלות במועד פתיחת לימודיהם) – ישלמו תוספת שכ"ל של
 + 25%תשלומים נלווים מלאים כמצוין לעיל.
מרכיבי שכר הלימוד –
 .1שכר לימוד יסודי לאחר הפחתת משה"ח לתשע"ט – .₪ 10,208
 .2תשלומים נלווים( :סה"כ  1000ש"ח)
להלן פירוט:
דמי אבטחה 380 :ש"ח
ט.ל.ח
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שירותי הוראה וספריה ממוחשבים ואמצעים טכנולוגיים 420 :ש"ח
תרבות ורווחה 150 :ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 50 :ש"ח *
*ביטוח תאונות אישיות  -הסטודנטים באקדמית גורדון מבוטחים בביטוח תאונות אישיות .במקרה
של אירוע תאונתי יש לדווח מיידית למזכירת סגן הנשיא ,גב' מיה הראל ,לטלפון  04-8590115או לדוא"ל
.mayah@gordon.ac.il

תשלומי רשות:
אגודת הסטודנטים  140 -ש"ח
סטודנט שאינו מעוניין בחברות באגודת הסטודנטים יפנה למדור שכר לימוד טרם פתיחת שנת הלימודים על מנת
לבטל תשלום זה .יודגש ,כי האחריות לביטול תשלום הרשות לעיל חלה על הסטודנט .בנוסף ,יש לעדכן את מדור
שכר לימוד בכל שנת לימוד מחדש במידה ומעוניינים לבטל החברות באגודת הסטודנטים.
לאחר פתיחת שנת הלימודים יש לפנות ישירות לאגודת הסטודנטים.
 .3קורסי אנגלית אקדמית (אנגלית לפטור):
השיבוץ לקורסי אנגלית נקבע על פי מבחן סיווג (אמיר"ם) או לפי הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
עלות כל קורס מחושבת לפי  * ₪ 575מספר ש"ש שמקנה הקורס +עלות חוברת הקורס (לדוגמה :קורס בהיקף
 2ש"ש יעלה  + ₪ 1150עלות חוברת הקורס) .קורסים ייחודיים המותאמים ללקויות למידה ישאו תוספת עלות
של  .₪ 30קורסי קיץ ישאו תוספת עלות של .₪ 300
להלן פירוט:
עלות בש"ח ש"ש

רמה
טרום בסיסי א

2350

4

טרום בסיסי ב

1775

3

בסיסי

1775

3

מתקדמים א

1200

2

מתקדמים ב

ללא עלות

2

לפרטים נוספים בנושא לימודי אנגלית אקדמית:
/http://www.gordon.ac.ilאנגלית-לצרכים-אקדמיים
ט.ל.ח
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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.
במידה והסטודנט נרשם לקורס אנגלית אקדמית בסמסטר הקיץ ,לאחר חודש מאי  2018בו מסתיימים התשלומים
הסדירים למכללה ,ייצור הדבר חסימת מערכת מיידית ויש לפנות למדור שכר לימוד לפריסת והסדרת התשלום.

המחלקה לאנגלית אקדמית מפרסמת מדי שנה נהלים הנוגעים ללימודי אנגלית לפטור .מומלץ לעקוב אחר נהלים אלו,
לרבות שינויים בהיקפי שעות הלימוד ,מועדי ביטול הרשמה לקורס וכד'.
 .4קורסים חוזרים:
סטודנט שנכשל בקורס ולומד אותו פעם נוספת יחוייב בתשלום עבורו .המפתח לחישוב הינו  ₪ 575לנ"ז.
יודגש ,כי גם סטודנט בשנה חמישית ומעלה (המשלם תוספת שכ"ל של  )25%יחוייב בנפרד בעלות קורסים
חוזרים.
 .5מועדי בחינה מיוחדים:
סטודנט שנמצא זכאי על ידי מדור בחינות למועד בחינה מיוחד ,ישלם עבורו  .₪ 200תשלום זה יבוצע לפני
מועד הבחינה .ביטול מועד בחינה מיוחד בטווח של פחות מ –  48שעות לפני המבחן ,יחויב בעלות מלאה.
 .6הרחבת הסמכה בחוג לגיל הרך:
סטודנטים שהחלו לימודיהם באקדמית גורדון החל משנה"ל תשע"ו ישלמו תוספת של  25%משכ"ל מלא (ללא
הפחתה) אם יבחרו בהרחבת הסמכה לגן בחינוך המיוחד או לכיתות א'-ב'.
על בוגרי מכינה שיבחרו באפשרות זו לשים לב כי ישלמו  25%תוספת עבור פתיחת שנת לימודים חמישית וכן
 25%תוספת עבור הרחבת ההסמכה.
תשלומים נלווים ישולמו בכל שנת לימוד מחדש בכל מקרה.
למרחיבי הסמכה לגן המיוחד תפרס תוספת זו על פני  4שנות הלימוד באופן שווה (תוספת של  ₪ 862לשנה
בערכי תשע"ט).
למרחיבי הסמכה לכיתות א'-ב' תפרס תוספת זו על פני שתי שנות הלימוד ג' +ד' באופן שווה (תוספת של
 ₪ 1724.25לשנה בערכי תשע"ט).

 .7פעילויות העשרה תרבותית:


פעילויות אלו הנן רכיב אינטגרלי ומחייב בלימודי התואר הראשון באקדמית גורדון.



ההרשמה לפעילויות אלו מתבצעת מראש באמצעות מנגנון היועץ הוירטואלי (מערכת הציונים  /אורביט לייב).
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על סטודנט ששריין מקומו בפעילות העשרה תרבותית להתייצב אליה.



ביטול ההשתתפות יעשה בדוא"ל בלבד ,לכתובת  .jasmin@gordon.ac.ilהביטול אפשרי עד  24שעות לפני קיום
הפעילות.



אי התייצבות ללא הודעה מראש כמפורט לעיל תחייב את הסטודנט בתשלום של  ₪ 50שיתווספו למצב החשבון
שלו באקדמית גורדון.

 .8אייפד מתנה לכל סטודנט המתחיל לימודיו לתואר ראשון בתשע"ט
תוקף המבצע :עד יום  . 18.10.18האקדמית גורדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת.



מבצע "אייפד מתנה לכל סטודנט לתואר ראשון" הינו מבצע של המכללה האקדמית לחינוך גורדון לשנה"ל תשע"ט
בלבד ולשנתון א' בלבד.



המכללה רואה לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת לפי שיקולה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש.



התנאים לקבלת זכאות לאייפד מתנה הם כדלקמן:

א .הסטודנט התקבל והתחיל לימודיו לתואר ראשון בתשע"ט סמסטר א' לתכנית מלאה בת  4שנים ומשלם שכ"ל
מלא .יוצאים מן הכלל הם הסטודנטים בתכנית המצויינות הלומדים שלוש שנים מתוקף תנאי התכנית וגם הם יהיו
זכאים לקבלת אייפד מתנה.
ב .סטודנטים המקבלים מימון שכ"ל ממקור חיצוני  -לומדי תכנית המצוינות ,יוצאי אתיופיה המקבלים מימון מנהל
הסטודנטים או מקבלי מלגת  100%מטעם קרן קציר ,ימסרו המחאה או פרטי אשראי לבטחון במדור שכר לימוד.
ג .עד לתאריך  ,16.10.18בחשבון שכה"ל של הסטודנט נפרע תשלום בגובה  ₪ 4,000כולל המקדמה בגובה ₪ 2,400
ובנוסף ,הסדיר את שכה"ל לרבות נלווים לשנה"ל תשע"ט.
ד .הסטודנט יסיים לימודיו בשנה א' ובשנה ב' לפחות ,וישלם את שכר הלימוד במלואו.
ה .האקדמית גורדון שומרת לעצמה את הזכות לדון במקרים מיוחדים של סטודנטים ככל שנידרש לכך.


אם הסטודנט יפסיק לימודיו ,תקוזז עלות האייפד בהתאם לפירוט הבא:



אם הסטודנט יפסיק לימודיו במהלך שנה א' יבוצע חישוב כדלקמן:

א .מדור שכ"ל בדק את חשבון שכה"ל של הסטודנט ביום ההודעה על הפסקת הלימודים ומצא כי קיימת יתרת זכות
לטובת הסטודנט -יקוזז שווי האייפד בגובה  ₪ 1,500מיתרת זכות זו והסטודנט יקבל את יתרת הזכות.
ב .מדור שכ"ל בדק את חשבון שכה"ל של הסטודנט ביום ההודעה על הפסקת הלימודים ומצא כי קיימת יתרת חובה
לטובת האקדמית גורדון -יתווסף שווי האייפד בגובה  ₪ 1,500ליתרת חובה זו והסטודנט ידאג לפרוע מיידית את
יתרת החובה החדשה כולל שווי האייפד.

ט.ל.ח
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אם הסטודנט יפסיק לימודיו במהלך שנה ב' יבוצע חישוב כדלקמן:

א .מדור שכ"ל בדק את חשבון שכה"ל של הסטודנט ביום ההודעה על הפסקת הלימודים ומצא כי קיימת יתרת זכות
לטובת הסטודנט -תקוזז מחצית משווי האייפד בגובה  ₪ 750מיתרת זכות זו והסטודנט יקבל את יתרת הזכות.
ב .מדור שכ"ל בדק את חשבון שכה"ל של הסטודנט ביום ההודעה על הפסקת הלימודים ומצא כי קיימת יתרת חובה
לטובת האקדמית גורדון -תתווסף מחצית משווי האייפד בגובה  ₪ 750ליתרת חובה זו והסטודנט ידאג לפרוע
מיידית את יתרת החובה החדשה כולל מחצית משווי האייפד.


הסטודנט יוכל לבחור לשדרג את האייפד בתוספת תשלום ככתוב באתר המכללה.



לומדי מסלול מכינה קדם אקדמית ייעודית או מסלול "שער לאקדמיה" יקבלו את האייפד בשנת הלימודים העוקבת
לשנת קבלתם למסלול (למשל – סטודנט שהחל לימודיו במסלול "שער לאקדמיה" בשנת תשע"ט יקבל איי פד בשנת
תש"פ).

ט.ל.ח
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ב .הכשרת אקדמאים להוראה  /תעודת הוראה נוספת
הסטודנטים במסלול לומדים במסגרת אחת מהתכניות הבאות:
 .1הכשרת אקדמאים להוראה.
 .2הרחבת הסמכה (תעודת הוראה נוספת לאקדמאים בעלי תעודת הוראה).
סטודנט הלומד במסגרת אחת מתכניות אלו ילמד שנת לימודים אחת או שתיים ,על פי העדפתו ואפשרויות הלימוד
הנהוגות באקדמית גורדון לחוג הלימוד שבחר.


עבור תכנית לימודים של עד  36ש"ש ישלם הסטודנט סך של  ₪ 13,794שהם  100%שכ"ל וכן תשלומים נלווים מלאים.
סטודנט שהיקף לימודיו עד  36ש"ש ובחר בתכנית לימודים דו שנתית ,ישלם בשנה השנייה תשלומים נלווים בלבד,
זאת לאחר ששילם  100%שכ"ל בשנת הלימודים הראשונה.



עבור תכנית לימודים של  37ש"ש ומעלה ישלם הסטודנט סך של  ₪ 13,794שהם  100%שכ"ל לשנת הלימודים
הראשונה ,וסך של  ₪ 3448.5שהם  25%שכ"ל לשנת הלימודים השנייה .כמו כן ישולמו תשלומים נלווים מלאים
בכל שנת לימוד מחדש.
יוצאים מן הכלל הם פותחי לימודים בסמסטר חורף תשע"ח ,שישלמו בשנת הלימוד השנייה על פי מתווה שעתי ,לפי
המפורט בתקנון שכ"ל תשע"ח.
אם בחר הסטודנט בתכנית לימודים חד שנתית ,תשולם העלות הכוללת ( 125%שכ"ל) וכן תשלומים נלווים מלאים
בשנה זו.
בכל מקרה ובכל מתווה לימודים – יגבו תשלומים נלווים מלאים בכל שנת לימוד מחדש.
בכל מתווה  -סטודנט הממשיך לימודיו לשנת לימוד שלישית ומעלה ,יחוייב בתוספת שכ"ל של  25%וכן תשלומים
נלווים מלאים לכל שנת לימוד נוספת.

מרכיבי שכר הלימוד
 .1שכר לימוד יסודי לתשע"ט ל –  36ש"ש ראשונות בתכנית – .₪ 13,794
 .2תוספת חיוב עבור ש"ש מ –  37ומעלה – .₪ 3448.5
 .3תשלומים נלווים:
תשלומי חובה( :סה"כ  1000ש"ח)
דמי אבטחה 380 :ש"ח
שירותי הוראה וספרייה ממוחשבים ואמצעים טכנולוגיים 420 :ש"ח
תרבות ורווחה 150 :ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 50 :ש"ח *

ט.ל.ח

*ביטוח תאונות אישיות  -הסטודנטים באקדמית גורדון מבוטחים בביטוח תאונות אישיות .במקרה
12

של אירוע תאונתי יש לדווח מיידית למזכירת סגן הנשיא ,גב' מיה הראל ,לטלפון  04-8590115או לדוא"ל
.mayah@gordon.ac.il
תשלומי רשות:
אגודת הסטודנטים  140 -ש"ח.
סטודנט שאינו מעוניין בחברות באגודת הסטודנטים יפנה למדור שכר לימוד טרם פתיחת שנת הלימודים על מנת
לבטל תשלום זה .יודגש ,כי האחריות לביטול תשלום הרשות לעיל חלה על הסטודנט .בנוסף ,יש לעדכן את מדור
שכר לימוד בכל שנת לימוד מחדש במידה ומעוניינים לבטל החברות באגודת הסטודנטים.
לאחר פתיחת שנת הלימודים יש לפנות ישירות לאגודת הסטודנטים.

 .4קורסים חוזרים:
סטודנט שנכשל בקורס ולומד אותו פעם נוספת יחוייב בתשלום עבורו .המפתח לחישוב הינו  ₪ 575לנ"ז.
יודגש ,כי גם סטודנט בשנה שלישית ומעלה (המשלם תוספת שכ"ל של  )25%יחוייב בנפרד בעלות קורסים
חוזרים.
 .5מועדי בחינה מיוחדים:
סטודנט שנמצא זכאי על ידי מדור בחינות למועד בחינה מיוחד ,ישלם עבורו  .₪ 200תשלום זה יבוצע לפני
מועד הבחינה .ביטול מועד בחינה מיוחד בטווח של פחות מ –  48שעות לפני המבחן ,יחויב בעלות מלאה.

ט.ל.ח
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ג .השלמה לתואר B.Ed.
הסטודנטים במסלול זה הם מורים ותיקים בעלי תעודת הוראה ,הלומדים להשלמת תואר ראשון .B.Ed. -
סטודנט הלומד בתכנית זו ילמד שנת לימודים אחת או שתיים ,על פי העדפתו ואפשרויות הלימוד הנהוגות באקדמית
גורדון לחוג הלימוד שבחר .תשלומים נלווים ישולמו בכל שנת לימוד מחדש.
שכר הלימוד בתכנית זו ישולם על פי המתווה הבא:
היקף הלימודים בתכנית
כולה (ש"ש)

שכר לימוד נדרש באחוזים
()%

עד ( 24כולל)

100%

 25עד ( 38כולל)

150%

 39ומעלה

200%

קורס אנגלית אקדמית לחייבים בו ישולם בנפרד משכר הלימוד המצויין בטבלה.
בכל מתווה  -סטודנט הממשיך לימודיו לשנת לימוד שלישית ומעלה ,יחוייב בתוספת שכ"ל של  25%וכן תשלומים
נלווים מלאים לכל שנת לימוד נוספת.

מרכיבי שכר הלימוד
 .1שכר לימוד יסודי לתשע"ט – .₪ 13,794
 .2תשלומים נלווים:
תשלומי חובה( :סה"כ  1000ש"ח)
דמי אבטחה 380 :ש"ח
שירותי הוראה וספריה ממוחשבים ואמצעים טכנולוגיים 420 :ש"ח
תרבות ורווחה 150 :ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 50 :ש"ח *
*ביטוח תאונות אישיות  -הסטודנטים באקדמית גורדון מבוטחים בביטוח תאונות אישיות .במקרה
של אירוע תאונתי יש לדווח מיידית למזכירת סגן הנשיא ,גב' מיה הראל ,לטלפון  04-8590115או לדוא"ל
.mayah@gordon.ac.il

ט.ל.ח
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תשלומי רשות:
אגודת הסטודנטים –  140ש"ח
סטודנט שאינו מעוניין בחברות באגודת הסטודנטים יפנה למדור שכר לימוד טרם פתיחת שנת הלימודים על מנת
לבטל תשלום זה .יודגש ,כי האחריות לביטול תשלום הרשות לעיל חלה על הסטודנט .בנוסף ,יש לעדכן את מדור
שכר לימוד בכל שנת לימוד מחדש במידה ומעוניינים לבטל החברות באגודת הסטודנטים.
לאחר פתיחת שנת הלימודים יש לפנות ישירות לאגודת הסטודנטים.

 .3קורסים חוזרים:
סטודנט שנכשל בקורס וחוזר עליו פעם נוספת יחוייב עבורו בתשלום נוסף .המפתח לחישוב הינו  ₪ 575לנ"ז.
יודגש ,כי גם סטודנט בשנה שלישית ומעלה (המשלם תוספת שכ"ל של  )25%יחוייב בנפרד בעלות קורסים
חוזרים.
 .4מועדי בחינה מיוחדים:
סטודנט שנמצא זכאי על ידי מדור בחינות למועד בחינה מיוחד ,ישלם עבורו  .₪ 200תשלום זה יבוצע לפני
מועד הבחינה .ביטול מועד בחינה מיוחד בטווח של פחות מ –  48שעות לפני המבחן ,יחויב בעלות מלאה.
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ד .לימודי מוסמך -תואר  M.Ed.או M. Teach.
הסטודנטים במסלול זה לומדים בתכנית לימודים דו-שנתית לקראת תואר שני M.Ed. -או לקראת תואר שני ותעודת
הוראה  .M. Teach. -הסטודנטים בתכניות אלו ישלמו  100%שכ"ל בכל אחת משנות הלימוד ולפי הערך הכספי
בכל שנת לימוד נתונה ,כמו כן תשלומים נלווים מלאים בכל שנת לימוד .בסה"כ  200% -שכ"ל לכל התכנית (וכן
תשלומים נלווים מלאים בכל שנת לימוד מחדש).
סטודנט הממשיך לימודיו לשנת לימוד שלישית ומעלה ,יחוייב בתוספת שכ"ל של  25%וכן תשלומים נלווים
מלאים לכל שנת לימוד נוספת.
סטודנטים בשנת השלמות במטרה להתקבל ללימודי  M. Teachבשנת הלימודים העוקבת ישלמו שכ"ל לפי
המתווה הבא:

שכר לימוד נדרש

היקף הלימודים בשנת
ההשלמות (נ"ז)
עד 15

 ₪ 575לנ"ז

 16ומעלה

 100%שכ"ל

בכל מקרה יתווספו תשלומים נלווים מלאים לעלות זו ,בכל שנת לימוד מחדש.
מרכיבי שכר הלימוד
 .1שכר לימוד יסודי לתשע"ט– .₪ 13,794
 .2תשלומים נלווים:
תשלומי חובה( :סה"כ  1000ש"ח)
דמי אבטחה 380 :ש"ח
שירותי הוראה וספרייה ממוחשבים ואמצעים טכנולוגיים 420 :ש"ח
תרבות ורווחה 150 :ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 50 :ש"ח *
*ביטוח תאונות אישיות  -הסטודנטים באקדמית גורדון מבוטחים בביטוח תאונות אישיות .במקרה
של אירוע תאונתי יש לדווח מיידית למזכירת סגן הנשיא ,גב' מיה הראל ,לטלפון  04-8590115או לדוא"ל
.mayah@gordon.ac.il
תשלומי רשות:
אגודת הסטודנטים  140 -ש"ח.
ט.ל.ח
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סטודנט שאינו מעוניין בחברות באגודת הסטודנטים יפנה למדור שכר לימוד טרם פתיחת שנת הלימודים על מנת
לבטל תשלום זה .יודגש ,כי האחריות לביטול תשלום הרשות לעיל חלה על הסטודנט .בנוסף ,יש לעדכן את מדור
שכר לימוד בכל שנת לימוד מחדש במידה ומעוניינים לבטל החברות באגודת הסטודנטים.
לאחר פתיחת שנת הלימודים יש לפנות ישירות לאגודת הסטודנטים.

 .3קורסים חוזרים:
סטודנט שנכשל בקורס ולומד אותו פעם נוספת יחוייב בתשלום עבורו .המפתח לחישוב הינו  ₪ 862לנ"ז.
יודגש ,כי גם סטודנט בשנה שלישית ומעלה (המשלם תוספת שכ"ל של  )25%יחוייב בנפרד בעלות קורסים
חוזרים.
 .4מועדי בחינה מיוחדים:
סטודנט שנמצא זכאי על ידי מדור בחינות למועד בחינה מיוחד ,ישלם עבורו  .₪ 200תשלום זה יבוצע לפני
מועד הבחינה .ביטול מועד בחינה מיוחד בטווח של פחות מ –  48שעות לפני המבחן ,יחויב בעלות מלאה.

 .5איחור בהגשת עבודת גמר:


סטודנט שלא יגיש את עבודת הגמר עד תאריך  1לחודש ינואר (בהנחיה קבוצתית) או  15לחודש מאי (בהנחיה
אישית) בשנה העוקבת לסיום התואר (השלישית מפתיחת לימודיו לתואר שני) ישלם בגין הגשת עבודה באיחור 10%
מגובה שכ"ל ובתנאי שיגיש את העבודה עד היום הראשון של סמסטר א' בשנה העוקבת (הרביעית ללימודיו) .לאחר
פתיחת סמסטר א' בשנה הרביעית ללימודיו יתבקש הסטודנט להשלים את הקנס ל 25% -מגובה שכ"ל המלא צמוד
למדד נכון לשנת הלימודים שבה הגיש את עבודת הגמר שלו.



סטודנט שלא יגיש את עבודת הגמר עד תאריך  30לחודש יוני בשנה הרביעית ללימודיו ,יידרש לשלם סכום של 5,500
ש"ח עבור שירותי ההנחיה והערכת עבודתו על ידי קוראים שניים.



לא תישלח לבדיקה עבודת גמר אם הסטודנט לא הסדיר את תשלום שכר הלימוד על פי המפורט לעיל.

ט.ל.ח
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ה .מכינות קדם אקדמיות
הלומדים בשנת מכינה קדם אקדמית ייעודית ישלמו  100%שכ"ל אקדמי (ללא שיפוי משרד החינוך) וכן תשלומים
נלווים מלאים.
הסטודנטים בתכנית יוכלו להגיש בקשה למלגה מטעם הלשכה להכוונת חיילים משוחררים או משרד החינוך,
באמצעות סגל המכינות ולאחר פתיחת שנת הלימודים .הנחיות ימסרו בנפרד על ידי סגל המכינות.
כל סטודנט ,וגם סטודנט המעוניין להגיש בקשה למלגה ,ישלם מקדמה ע"ס  2,400ש"ח כתנאי לשיבוץ בשנת המכינה.
עם היוודע החלטות ועדת המלגות של משרד הביטחון ומשרד החינוך יסדירו הסטודנטים את יתרת שכר הלימוד,
בהתאם לגובה המלגה שאושרה .גבייה עודפת שבוצעה על ידי האקדמית גורדון תוחזר לסטודנט בתום שנת
הלימודים במכינה ,לאחר שהועברו לאקדמית גורדון מלוא כספי המלגה להם זכאי הסטודנט.
לבוגרי המכינה הקדם אקדמית הייעודית באקדמית גורדון (מסיימי המכינה בהצלחה) תינתן האפשרות ללמוד
בתום המכינה בתוכנית בת שלוש שנים לתואר ראשון ותעודת הוראה בשכר לימוד בגובה ( 300%וכן תשלומים
נלווים בכל שנת לימוד מחדש).
בוגרי מכינה שהתקבלו למסלול הגן ובחרו ללמוד להרחבת הסמכה לכיתות א'-ב' או לגן לחינוך מיוחד ,ילמדו שנה
נוספת (מעבר לשנת המכינה ולשלוש שנות הלימוד לתואר ראשון ולתעודת הוראה) .בשנה נוספת זו ישלם הסטודנט
 50%מגובה שכר לימוד מלא לא משופה וכן תשלומים נלווים מלאים ( 25%תוספת שכ"ל עבור לימודים בשנה
חמישית וכן  25%תוספת שכ"ל עבור הרחבת ההסמכה).
סטודנט הממשיך לימודיו לשנת לימוד חמישית ומעלה ,יחוייב בתוספת שכ"ל של  25%שכ"ל מלא (ללא
הפחתה) וכן תשלומים נלווים מלאים לכל שנת לימוד נוספת.
בוגרי מכינת גורדון שהחלו לימודיהם במכינה לפני שנה"ל תשע"ד (כולל) – יהנו מפטור מלא מתשלום שכ"ל
בשנת הלימוד החמישית (זאת למעט קורסים חוזרים או מועדי בחינה מיוחדים אם יהיו).
בוגרי מכינת גורדון בשנת לימוד שישית ומעלה (ללא תלות במועד פתיחת לימודיהם) – ישלמו תוספת שכ"ל של
 + 25%תשלומים נלווים מלאים כמצויין לעיל.

מרכיבי שכר הלימוד
 .1שכר לימוד יסודי לתשע"ט – .₪ 13,881
 .2תשלומים נלווים:
תשלומי חובה( :סה"כ  1000ש"ח)
דמי אבטחה 380 :ש"ח
שירותי הוראה וספרייה ממוחשבים ואמצעים טכנולוגיים 420 :ש"ח
תרבות ורווחה 150 :ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 50 :ש"ח *

ט.ל.ח
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של אירוע תאונתי יש לדווח מיידית למזכירת סגן הנשיא ,גב' מיה הראל ,לטלפון  04-8590115או לדוא"ל
.mayah@gordon.ac.il
תשלומי רשות:
אגודת הסטודנטים  140 -ש"ח.
סטודנט שאינו מעוניין בחברות באגודת הסטודנטים יפנה למדור שכר לימוד טרם פתיחת שנת הלימודים על מנת
לבטל תשלום זה .יודגש ,כי האחריות לביטול תשלום הרשות לעיל חלה על הסטודנט .בנוסף ,יש לעדכן את מדור
שכר לימוד בכל שנת לימוד מחדש במידה ומעוניינים לבטל החברות באגודת הסטודנטים.
לאחר פתיחת שנת הלימודים יש לפנות ישירות לאגודת הסטודנטים.

סטודנטים במסלול קדם מכינה ישלמו שכ"ל של  ₪ 3600למסלול זה .במסלול זה לא מתקיימת ועדת מלגות מטעם
משרד הביטחון או משרד החינוך .במידה ויתקבלו ללימודים באקדמית גורדון בתום קדם המכינה ,יחולו כלל
הנהלים של מסלול הלימודים אליו יתקבלו.

סטודנטים במכינת  +30ישלמו שכ"ל של  ₪ 5500וכן תשלומים נלווים מלאים .תשלום המקדמה הנדרש מהלומדים
במסלול זה הינו  510ש"ח ,בנוסף לדמי הרישום .במסלול זה לא מתקיימת ועדת מלגות מטעם משרד הביטחון או
משרד החינוך .במידה ויתקבלו ללימודים באקדמית גורדון בתום מכינת  ,+30יחולו כלל הנהלים של מסלול
הלימודים אליו יתקבלו.

ט.ל.ח
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ו .סטאז'
עלות סדנת סטאז' הינה .₪ 1,194


סטודנטים לתואר ראשון ותעודת הוראה הלומדים בסדנת סטאז' במקביל לשנת הלימודים הרביעית והאחרונה שלהם
במכללה ,פטורים מתשלום זה .כמו כן פטורים מתשלום זה בוגרי מסלול המצטיינים של משרד החינוך ,וכן בוגרי
מכינה קדם אקדמית ייעודית באקדמית גורדון שזוהי שנת לימודיהם החמישית הרצופה (לשנת תשע"ט יהנו מפטור
זה לומדי מכינת האקדמית גורדון בשנת תשע"ה).



ניתן לפרוס את התשלום עבור סדנת סטאז' עד לארבעה תשלומים ,בין החודשים אוקטובר – ינואר .ניתן להתחיל
בביצוע התשלום לפני חודש אוקטובר ,ואז לפרוס את התשלום למספר תשלומים רב יותר .בכל מקרה ,יבוצע התשלום
האחרון עבור סדנת סטאז' בחודש ינואר.



סטודנט הלומד בסדנת סטאז' בלבד באקדמית גורדון ,יהנה משימוש בשירותי הספרייה ללא תשלום נוסף .זאת למעט
שאילת פריטים והוצאתם מחוץ לספרייה .במקרה כזה יש לשלם דמי השאלה בסך  ₪ 500על מנת לפתוח כרטיס קורא
ולהמשיך בתהליך ההשאלה .דמי ההשאלה יוחזרו ללומד עם סיום לימודיו ולאחר אישור הספרייה כי החזיר את כל
הפריטים ששאל  .התשלום יבוצע כזיכוי לאותו אמצעי תשלום בו שילם הסטודנט ,תוך עד  60ימי עסקים מיום אישור
הספרייה על ההחזרה.



סטודנט לא יקבל מהמכללה אישור על זכאותו לתואר  /תעודת הוראה לפני פרעון כלל התשלומים עבור סדנת סטאז'
בשנת הלימוד העוקבת.



סטודנט אשר לא יסדיר תשלום שכ"ל בגין הסטאז' עד שבועיים מתחילת לימודי הסטאז' ,יופסקו לימודיו במסגרת
תכנית הסטאז'.

ט.ל.ח
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ז .לימודי חוץ והשתלמויות פיתוח מקצועי
* סטודנטים הלומדים בהשתלמויות הממומנות על ידי משרד החינוך – ישלמו דמי הרשמה כפי שנקבעו על ידו (לפי
מפתח של  ₪ 65לש"ש) .במידה ויחול שינוי בהנחיה זו על ידי משרד החינוך יעודכנו העלויות בהתאם.
* סטודנטים הלומדים בהשתלמויות שאינן ממומנות על ידי משרד החינוך ישלמו את עלות ההשתלמות כפי שתקבע על
ידי האקדמית גורדון ,וכן דמי הרשמה להשתלמות כפי שיקבעו על ידי האקדמית גורדון .תשלום עבור השתלמויות
אלו ניתן לבצע בפריסה לתשלומים .בכל מקרה ,התשלום האחרון ישולם ויפרע בחודש שלפני החודש האחרון
ללימודים בהשתלמות.
* בכל מקרה – סטודנט לא יפתח לימודיו בהשתלמות ללא ביצוע הסדר שכ"ל.
* סטודנט הלומד כלומד חוץ או בהשתלמות באקדמית גורדון ,יהנה משימוש בשירותי הספרייה ללא תשלום נוסף .זאת למעט
שאילת פריטים והוצאתם מחוץ לספרייה .במקרה כזה יש לשלם דמי השאלה בסך  ₪ 500על מנת לפתוח כרטיס קורא
ולהמשיך בתהליך ההשאלה .דמי ההשאלה יוחזרו ללומד עם סיום לימודיו ולאחר אישור הספרייה כי החזיר את כל הפריטים
ששאל .התשלום יבוצע כזיכוי לאותו אמצעי תשלום בו שילם הסטודנט ,תוך עד  60ימי עסקים מיום אישור הספרייה על
ההחזרה.
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פרק ב' -תשלום שכר לימוד
 .1כל סטודנט הלומד בתכניות הלימוד שפורטו בפרק א ,סעיפים א-ה מחוייב בהסדרת שכר הלימוד לפי הפירוט
הבא:
א .תשלום מקדמה בגובה ( ₪ 2400שתקוזז משכר הלימוד השנתי) עד לתאריך  .16.8.18 -תשלום זה הינו תנאי
לשיבוץ הסטודנט בחוג הלימודים ולבניית מערכת שעות.
ב .הסדר תשלום שכר הלימוד השנתי .הכוונה היא למסירת אופן תשלום באמצעותו יחוייב שכר הלימוד ,לפי
העדפת הסטודנט ואישור מדור שכ"ל .ככל שיקדים הסטודנט לבצע הסדר שכ"ל ,יוכל לפרוס את שכר הלימוד
למספר תשלומים רב יותר .במידה והסטודנט לא יצר קשר ביוזמתו עם מדור שכ"ל לקביעת הסדר ,יחוייב
בהסדר הבא :מקדמה בגובה  ₪ 2400בתאריך  16.8.18ויתרת השכ"ל ב –  8תשלומים ,החל מחודש אוקטובר
 2018ועד חודש מאי .2019

ג .למען הסר ספק ,התאריך האחרון לפרעון כלל התשלומים לשנת הלימודים על ידי הסטודנט הוא ה-
 16למאי באותה שנה ,אלא אם אושר פרטנית הסדר תשלומים אחר .שינויים הכרוכים בעלות כספית
במערכת השעות שיבוצעו לאחר מועד זה ,לרבות לימודים בסמסטר הקיץ ,ייצרו חסימת מערכת
מיידית .על הסטודנט ליצור קשר עם מדור שכר לימוד לפריסת והסדרת התשלומים שנוספו.
ד .יש להביא בחשבון כי עלויות שיתווספו לאחר פתיחת שנת הלימודים (לימודי אנגלית אקדמית ,קורס חוזר
וכד') עשויים להביא לשינוי הן בהיקף התשלום הנדרש והן בפריסת השכ"ל.
פירוט ערוצי התשלום האפשריים באתר האקדמית גורדון ,בקישור הבא:
/http://www.gordon.ac.ilשכר
באחריות הסטודנט להעביר למדור שכ"ל העתק ברור וקריא של הסדר התשלום בו בחר .בכל מקרה ,יצויינו על
גבי המסמך שם מלא ,מספר תעודת זהות ומועד תחילת החיוב .הסדרי תשלום ללא פרטים אלו לא יקלטו.
 .2סטודנט שלא יבצע הסדר שכ"ל עד לתאריך  - 16.8.18תחסם בפניו מערכת אורביט ולא יוכל לגשת למערכת
הציונים (אורביט לייב) עד להסדרת הנושא.
 .3סטודנט יי חסם לשירותי המכללה באופן אוטומטי במקרה של אי תשלום או פיגור בתשלומים .באחריותו
הבלעדית של הסטודנט לדאוג להסדרי תשלום ולעקוב באופן שוטף אחר מצב חשבונו באקדמית גורדון .יש
לפנות למדור שכ"ל בכל בעיה המתעוררת בהסדרי התשלום .סטודנט אשר מכל סיבה שהיא בעל חוב שכ"ל –
לא יורשה לגשת לבחינות בשום מקרה ו  /או לקבל ציונים ו /או להגיש עבודות.
למען הסר ספק אנו מדגישים:
סטודנט אשר לא יפרע את מלוא חובותיו הכספיים כלפי המכללה לא יהיה רשאי לקבל אישור לימודים ו/או
זכאות לתואר ו/או גיליון ציונים או כל אישור אחר.
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 .4רשימות הזכאים להבחן בבחינות נסגרות כשבועיים לפני מועד הבחינה – על הסטודנט לוודא כי הסדיר את
שכר הלימוד בצורה תקינה לפני מועד זה ,כדי להימנע מאי נעימות .המכללה אינה מתחייבת לאשר לסטודנט
שהסדיר חובו באיחור לגשת לבחינה.
למען הסר ספק אנו מדגישים:
סטודנט אשר לא יפרע את מלוא חובותיו הכספיים כלפי המכללה לא יהיה רשאי לגשת לבחינות ,עד להסדרת
מלוא חובותיו למכללה .סטודנט שלא הסדיר את תשלום שכר הלימוד ובשל כך ,לא אושרה השתתפותו
בבחינה ,דינו כדין סטודנט שלא ניגש לבחינה ,על כל המשתמע מכך.

 .5סטודנט שמסר הסדר שכר לימוד שלא כובד למשך שלושה תשלומים רצופים – הסדר זה יבוטל ועל הסטודנט
תחול חסימת גישה למערכות באופן אוטומטי וכן חיוב בעמלות אי כיבוד תשלום .על הסטודנט להמציא
למכללה הסדר תשלום חלופי באופן מיידי.
 .6סטודנט שלא עמד בהסדר התשלומים לו התחייב וצבר חוב מיידי של  ₪ 2000ומעלה ,יקבל התראה
מהאקדמית גורדון על כך באמצעות דוא"ל והודעת  .SMSבמידה ולא הסדיר חובו בתוך  10ימים מקבלת
התראה זו – יחוייב בריבית פיגורים בגובה  0.1%מסך החוב לכל שבוע של פיגור בתשלום.
 .7סטודנט שלא ביצע שני תשלומים חודשיים רצופים ,ולא הסדיר חובו לאחר התראה ממדור שכ"ל – האקדמית
גורדון רשאית להחליט על הפסקת לימודיו באופן חד צדדי.
למען הסר ספק אנו מדגישים:
סטודנט שלא עמד בחובותיו הכספיים ייחשב לסטודנט שהפסיק לימודיו ביוזמתו.
 .8אמצעי תשלום שנמסר לאקדמית גורדון ולא כובד – המחאה שחזרה ,הוראת קבע בנקאית שלא כובדה ,עסקה
בכרטיס אשראי שהוכחשה – תחייב את הסטודנט בעמלת טיפול בסך  .₪ 50העמלה תתווסף לחיובי השכ"ל של
הסטודנט באקדמית גורדון.
 .9סטודנט ששילם את שכר הלימוד בהמחאות (צ'קים) ויבקש ביוזמתו להחליפם באמצעי תשלום אחר ולמושכם
מהבנק ,ישלם עמלת טיפול בסך  ₪ 50עבור פעולה זו .העמלה תתווסף לחיובי השכ"ל של הסטודנט באקדמית
גורדון.
 .10החיוב החודשי (בכל אמצעי תשלום שנבחר) יבוצע ב –  16לכל חודש.
 .11סטודנט המשלם בהוראת קבע ומעוניין בקבלה עבור התשלום ,יצור קשר עם מדור שכ"ל לאחר ה –  20בחודש
על מנת להפיק קבלה עבורו .קבלות לא ישלחו בדואר ללא בקשת הסטודנט.
 .12סטודנט במסלול תואר שני יגיע למדור שכ"ל לקבל את הקבלה המקורית ויחתום על כך שנמסרה לו .ללומדים
במסלול התואר השני לא ישלחו קבלות בדואר ,מאחר וסטודנטים רבים מגישים קבלות אלו להחזר שכ"ל
ממשרד החינוך ויש חשיבות לקבלה מקורית בלבד.
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 .13באחריות סטודנט שבחר במסלול הוראת קבע בכרטיס אשראי לעדכן את האקדמית גורדון במידה ושינה פרטי
הכרטיס (לרבות חידוש תוקף הכרטיס).
 .14האקדמית גורדון שומרת לעצמה את האפשרות לחדש אוטומטית הוראת קבע שניתנה על ידי הסטודנט בכל
שנת לימוד מחדש ,תוך שליחת הודעה מקדימה על כך לסטודנט באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר בעת
ההרשמה למכללה .זאת אלא אם הודיע הסטודנט למדור שכ"ל בכתב ,לדוא"ל  , lihim@gordon.ac.ilשאינו
מעוניין בכך .סטודנט שמפסיק  /מבטל הוראת קבע ימציא אמצעי תשלום חלופי לאקדמית גורדון.

 .15האקדמית גורדון מעמידה לרשות הסטודנטים שימוש ברכבל חיפה בחינם .השימוש נעשה למול כרטיס מיוחד
המונפק באקדמית גורדון .במקרה של אובדן הכרטיס ,יונפק כרטיס חלופי בהשתתפות הסטודנט בעלות לפי
המפתח הבא (הנהלים המפורטים מתייחסים לאותה שנת לימוד .לדוגמה – תשע"ח בנפרד ,תשע"ט בנפרד וכך
הלאה):






הנפקה ראשונה – ללא עלות.
הנפקה שנייה באותה שנה – .₪ 50
הנפקה שלישית באותה שנה – .₪ 100
הנפקה רביעית  -לא תבוצע (כלומר – כרטיס ישוחזר פעמיים באותה שנה ולא יותר).

 .16בעת הגישה הראשונה למערכת המידע האישית (מערכת הציונים  /אורביט לייב) יהיה על הסטודנט לקרוא
ולחתום על תקנון זה .במידה ויחולו שינויים  /עדכונים בתקנון ,יועבר הטופס לחתימה ואישור מחדש לכלל
הלומדים במכללה.
 .17שכר הלימוד צמוד לעליית המדד.
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פרק ג' :סטודנט הממומן על ידי גורמים חיצוניים
 .1סטודנטים אשר שכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גוף או מוסד כלשהו ,ימציאו כתב התחייבות מן הגוף המממן בשני
עותקים (משרד הביטחון ,מנהל הסטודנטים ,ביטוח לאומי ,קיבוצים ,צה"ל וכד') .במידה וכתב ההתחייבות
המתאים לא הגיע לידיך במועד ,עליך להמציא אישור שהנך בטיפולו של המוסד המממן.
סטודנטים שלא הועבר עבורם אישור על מימון – ישלמו את שכר הלימוד (על כלל מרכיביו) על חשבונם.
יש להביא בחשבון כי מרבית הגופים המממנים משלמים את שכר הלימוד הבסיסי ,ואינם מכסים תשלומים נלווים,
קורסי אנגלית אקדמית ועלות קורסים חוזרים .יש להיערך לכך שעלויות אלו ימומנו על ידי הסטודנט.
במקרה של תשלום ע"י הסטודנט ויתרה לזכותו– תוחזר יתרת הזכות רק לאחר קבלת התשלום מהגוף המממן.
 .2הנחות והטבות מטעם האקדמית גורדון:


הטבות בגין הרשמה ביום פתוח :יופחתו משכר הלימוד לאחר פתיחת שנת הלימודים.



הנחת תשלום מוקדם :סטודנט שישלם את כלל שכר הלימוד עד לתאריך ( 1.10.18בכל אמצעי תשלום וכן
בתשלומים ,בתנאי שהתשלום האחרון נפרע עד לתאריך  ,)1.10.18יהנה מהנחה בגובה  2.5%משכר הלימוד היסודי
(לא כולל תשלומים נלווים) .סטודנט הזכאי להנחה ואינה מתבטאת במצב החשבון שלו לאחר תאריך  1.10.18יפנה
לדוא"ל  lihim@gordon.ac.ilלבדיקת הנושא.



הנחת משפחה :בני משפחה מקרבה ראשונה (כגון בני זוג ,אחים ואחיות) הלומדים באקדמית גורדון זכאים ל7.5%-
הנחה לכל אחד בשכר הלימוד היסודי .יש לגשת למדור שכר לימוד עם צילום תעודת הזהות של אחד ההורים  /בן הזוג
(כולל ספח תעודת הזהות) לצורך עדכון ההנחה.
בעלי מימון שכ"ל מלא ממקור חיצוני לא יוכלו לקבל בנוסף הנחת משפחה.
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פרק ד' :הפסקת לימודים או ביטול הרשמה
א .ביטול הרשמה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

דמי ההרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו ללימודים או שביטלו הרשמתם.
תשלום מקדמה מלא יוחזר לסטודנט במידה וביטל הרשמתו למכללה עד שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים.
תשלום מחצית המקדמה יוחזר לסטודנט במידה וביטל הרשמתו בין שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים ועד יום
לפני פתיחת שנת הלימודים.
ביטול הרשמה מיום פתיחת שנת הלימודים יחשב כהפסקת לימודים ולא יזכה בהחזר המקדמה כלל.
סטודנט שביטל לימודים ושילם שכ"ל באופן מלא או יחסי – יוחזר לו מלוא שכר הלימוד ששילם בניכוי המקדמה
לפי המפורט בסעיפים  2-4לעיל.
ביטול הרשמה ייעשה בכתב בלבד ,בטופס ייעודי לכך באתר האקדמית גורדון (בקישור הבא:
/http://www.gordon.ac.ilשכר)  .לא יתקבלו הודעות על הפסקת לימודים שלא באמצעות טופס זה .התאריך
הקובע להתחשבנות סופית הוא התאריך בו התקבל הטופס שמולא באתר המכללה.

ב .הפסקת לימודים


בתכניות הלימוד האקדמיות:


סטודנט שהודיע על הפסקת לימודיו ,יחוייב בתשלום עבור חודש הלימודים בו הודיע על ההפסקה וחודש
אחד נוסף .לדוגמה :סטודנט שהודיע בחודש דצמבר על הפסקת לימודים יחויב עבור  3חודשי לימוד
(נובמבר ,דצמבר ,ינואר).



יש להדגיש כי נוהל זה חל גם על סטודנטים במכינה הקדם אקדמית הייעודית או במסלול "שער
לאקדמיה" שקיבלו מלגה ללימודיהם מטעם משרד החינוך או משרד הביטחון .מלגה שתופסק על ידי
הגורם המממן ,בגין הפסקת הלימודים או מכל סיבה שהיא ,תחייב השלמת השכ"ל שלא כוסה על חשבון
הסטודנט.



לימודים שהופסקו ביוזמת המוסד -יחויב הסטודנט בשכר לימוד יחסי למספר חודשי לימודיו בפועל (ללא
חודש נוסף).



סטודנט שלא השלים שנת לימודים אקדמית – יבוטלו הטבות שקיבל מטעם המכללה ,לרבות מענק יום
פתוח או מלגת מכללה ע"ב מצב סוציואקונומי.

ט.ל.ח

26



לסטודנט שפתח לימודיו לא יוחזרו התשלומים הנלווים ששילם .שכר הלימוד יוחזר בחישוב יחסי לפי
המפורט לעיל.



סטודנט שהפסיק את לימודיו יחזיר לספרייה פריטים ששאל .ללא אישור הספרייה לא יוחזרו הפרשי שכר
הלימוד.



סטודנט אשר הפסיק לימודיו ביוזמתו או הופסקו לימודיו מכל סיבה שהיא ,או סיים לימודיו באקדמית
גורדון ,ונמצא כי טרם החזיר ספרים או חומרים או פריטים אחרים ששאל לספרייה (לרבות תקליטורים,
מכשירי אי פד או כל פריט אחר שהושאל מהספרייה) -יחזירם בתוך שבועיים מקבלת הודעה כתובה בנושא
מסגל הספרייה.
במידה ולא יוחזרו הספרים  /הפריטים במהלך התקופה הנקובה ,יחוייב הסטודנט בעלותם תוך שימוש
באמצעי התשלום שמסר ונמצא בידי האקדמית גורדון .לחלופין ,ינקטו צעדים לגביית החוב.
כמו כן ,יתווספו דמי טיפול בסך  ₪ 25וקנס בסך  ₪ 50לכל פריט שלא הוחזר.



סטודנט שהפסיק את לימודיו וזכה לאיפד מתנה – יבוצע קיזוז עלות האיפד שקיבל לפי המפורט בעמ' - 10
 11לתקנון זה.



כל ההחזרים הכספיים המגיעים לסטודנט מהמכללה יהיו צמודי מדד .ההחזר יבוצע תוך עד  60ימי
עסקים ,לאותו אמצעי תשלום בו בוצע תשלום שכר הלימוד.
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הפסקת לימודים תעשה בכתב בלבד ,בטופס ייעודי לכך באתר האקדמית גורדון (בקישור הבא:
/http://www.gordon.ac.ilשכר)  .לא יתקבלו הודעות על הפסקת לימודים שלא באמצעות טופס זה.
התאריך הקובע להתחשבנות סופית הוא התאריך בו התקבל הטופס שמולא באתר המכללה .למען הסר
ספק " :יום פתיחת שנת הלימודים" הוא יום הלימודים הראשון שהוגדר על ידי האקדמית גורדון ומצוין
בעמוד הראשון במכתב הקבלה שנשלח לסטודנט (לדוגמה :סמסטר החורף בשנת תשע"ט.)21.10.18 :



סטודנט שביצע הפסקת לימודים וחוזר להמשך לימודיו ,כאשר ישנה הפסקה של יותר משנה אקדמית
אחת ,ישלם דמי רישום מחדש ,לפי ערך דמי הרישום שנקבע לשנת הלימודים בה שב ללימודים .כאשר
ישנו רצף בין השנים ,לא יגבו דמי רישום מחדש .לדוגמה :סטודנט שהודיע על 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) – יחוייב בתשלום דמי רישום
מחדש.
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בסדנת סטאז' ובלימודי חוץ  /השתלמויות פיתוח מקצועי:


השתלמויות ממומנות על ידי משרד החינוך:
דמי הרישום אינם מוחזרים ללומד .יתר העלויות אינן מכוסות על ידי הלומד אלא על ידי משרד החינוך.



השתלמויות במימון עצמי (שלא על ידי משה"ח):
עד יום לפני פתיחת ההשתלמות – יישארו באקדמית גורדון דמי ההרשמה שנקבעו להשתלמות והשאר
יוחזר לסטודנט.
מיום פתיחת ההשתלמות ועד המפגש השני – יישארו באקדמית גורדון  25%מעלות ההשתלמות והשאר
יוחזר לסטודנט.
מהמפגש השלישי ועד אמצע הקורס – יישארו באקדמית גורדון  60%מעלות ההשתלמות והשאר יוחזר
לסטודנט.
מאמצע הקורס – ללא החזר כספי.



סטודנט אשר הפסיק לימודיו ביוזמתו או הופסקו לימודיו מכל סיבה שהיא ,או סיים לימודיו באקדמית
גורדון ,ונמצא כי טרם החזיר ספרים או חומרים או פריטים אחרים ששאל לספרייה (לרבות תקליטורים,
מכשירי אי פד או כל פריט אחר שהושאל מהספרייה) -יחזירם בתוך שבועיים מקבלת הודעה כתובה בנושא
מסגל הספרייה.
במידה ולא יוחזרו הספרים  /הפריטים במהלך התקופה הנקובה ,יחוייב הסטודנט בעלותם תוך שימוש
באמצעי התשלום שמסר ונמצא בידי האקדמית גורדון .לחלופין ,ינקטו צעדים לגביית החוב.
כמו כן ,יתווספו דמי טיפול וקנס בסך  ₪ 50לכל ספר  /פריט שלא הוחזר.

הודעה על ביטול הרשמה  /הפסקת לימודים תעשה בכתב בלבד ,בטופס ייעודי לכך באתר האקדמית גורדון
(בקישור הבא/http://www.gordon.ac.il :שכר)  .לא יתקבלו הודעות על הפסקת לימודים שלא באמצעות
טופס זה .התאריך הקובע להתחשבנות סופית הוא התאריך בו התקבל הטופס שמולא באתר המכללה.
במידה ומסלול הלימודים לא יפתח בהחלטת האקדמית גורדון – יוחזרו לסטודנט העלויות המלאות ששילם.
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פרק ה'  -ביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי הביטוח הלאומי ואת דמי ביטוח הבריאות ישירות מהסטודנט.
המכללה מעבירה את רשימות הסטודנטים למוסד לביטוח לאומי .כל סטודנט אמור לקבל לביתו פנקס שוברים
לתשלום .כלל הבירורים לגבי קבלת הפנקסים יתבצעו ישירות מול המוסד לביטוח לאומי .האחריות בנושא מוטלת על
הסטודנט בלבד.
על סטודנט סטאז'ר שאינו מקבל שכר במקום בו הוא עובד כסטאז' לפנות למזכירות המחלקה או למרכז הסטאז' על
מנת להסדיר ביטוח בענף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי .תשלום הביטוח יבוצע ע"י המכללה ועל חשבונה.
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