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 למכתבים ומען הקבלה שעות טלפוני, מענה .א
 

 סטודנטיםהפורטל ב ישיר לימוד שכר מדור .1
 :הבאים בתחומים מענה לך הנותן שירות

 אישי חשבון מצב •
 כספיות ותנועות תשלומים •
 הדפסת אישורים וקבלות •

 

 קבלת קהל .2
 10:00-14:00: השעות בין חמישי עד ראשון בימים

  217שלוחה  09-8656501בטלפון 
 09-8656503 :פקס

 

 אלקטרוני דואר או פקס באמצעות שירות .3
 09-8656503 פקס: 

 meiravb@asa.ac.ilדוא"ל: 
 

 מכתבים למשלוח מען .4
 לימוד  שכר מדור

 המכללה האקדמית לחברה ואמנויות 
 42379נתניה  13335ת.ד. 

 

 אישיים פרטים עדכון .5
 .לימוד שכר מדור במחשבי ונקלטה שנמסרה כפי האחרונה לכתובתך ישלחו ההודעות

 .הודעות למשלוח הכתובת ואת האישיים פרטיך את לעדכן דאג, ויעיל מדויק שירות לאפשר כדי
 

 השירות לוח .6
 .הסטודנט לשימוש שונים טפסים ובו שירות לוח קיים לימוד שכר מדור למשרד מחוץ
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  לימוד שכר נהלי .ב
 

 כללי .1
טופס הסדרי התשלום של שכר הלימוד יישלח לסטודנט על ידי הנהלת החשבונות, יחד עם אישור  .א

 קבלתו ללימודים מטעם מזכירות המכללה. 
טפסים הרלוונטיים, תוך שבועיים על הסטודנט למלא כתב התחייבות ולשלוח למדור שכר לימוד עם ה .ב

מיום קבלת הטפסים. חתימה על כתב התחייבות וביצוע הסדר שכר הלימוד מבטיחים את הרישום 
 ללימודים. 

 על כל סטודנט להעביר למדור שכר לימוד כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק כשהוא חתום על ידי הבנק.  .ג
במועדים הנקובים ו/או לא העביר טופס הרשאה סטודנט אשר לא הסדיר את תשלומי שכר הלימוד  .ד

להוראת קבע חתום על ידי הבנק, לא יורשה לגשת לבחינות סוף הסמסטר/שנה ולא יהיה זכאי לקבל 
 שירותים מהמכללה לרבות מהספרייה.

אי הסדרת התשלום עד תחילת שנה"ל תאפשר למכללה להוציא את הסטודנט מרשימת  .ה
 סרו על פי פנייה בכתב למדור שכר לימוד.קבלות על תשלומים יימ הלומדים.

 ו / או  217שלוחה  09-8656501לבירורים בענייני שכר לימוד ניתן לפנות בטלפון:  .ו
 meiravb@asa.ac.il  במייל לכתובת:

 

 של שכר הלימוד השנתי התשלום אפשרויות .2
 
  תשלום מראש: .א

-דמה ששולמה, יזכה את הסטודנט בשל שכר לימוד לשנה מלאה בניכוי המק 1.10.15תשלום עד 
 הנחת מזומן. 2%

  הוראת קבע .ב
 יש להחתים את הבנק על גבי טופס הוראת קבע ולהחזיר למדור שכר לימוד. 

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת: הוראת הקבע היא רב שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה 
 הבאה

 המחאות .ג
שנתי. במידה שהסטודנט מעוניין לשלם ביותר ה חמש המחאות את שכר הלימודעד לשלם בניתן 

 על כל תשלום. ₪ 20מחמש המחאות, תיגבה עמלה של 
  מזומן .ד

  משכר הלימוד השנתי במזומן. ₪ 10,000לסטודנטים המעונינים בכך, ניתן לשלם עד 
 הסדר מימון .ה

 http://www.sachal.co.il/asaכתובת ניתן לקבל את מלוא הפרטים ב
 03-9635784, 03-9635856כמו כן, ניתן להתקשר אל קרן שכ"ל בטלפונים הבאים: 

 

 פיגורים בתשלום .3
 
סטודנט אשר יפגר באחד התשלומים או יותר, יחויב בריבית בשיעור של אחוז לחודש בהתאם למשך  .א

יסדיר את תשלומיו לא יורשה לגשת לבחינות סוף הסמסטר ולא יהיה זכאי הפיגור. סטודנט אשר לא 
 לקבל שירותים ואישורים ממוסדות המכללה, ללא קשר לשנת הלימודים בה נוצר החוב.

במקרה שיהיו למכללה הוצאות כלשהן בגין החזרי התשלומים מהסטודנט, או הוצאות אחרות  .ב
 ת לחייבו בגין הוצאות אלה.שייגרמו על ידי הסטודנט, תהיה המכללה רשאי
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 לימודים וחידוש לימודים הפסקת .ג
 
דמי הרישום למכללה כוללים טיפול במועמדים עד קבלתם. אין החזר דמי רישום למעט בהרשמה לתוכניות  

 .שמבוטלות על ידי המכללה
 

 הסדר כספי במקרה של הפסקת לימודים לנרשמים לשנה"ל תשע"ו .4
הפסקת לימודים ו  לראש התכנית ולמזכירות המכללה.ביטול הרשמה לשנת הלימודים יתבצע בכתב  .א

רח'  בדואר רשום לכתובת המכללה: –/ או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד 
למזכירות המכללה. כאסמכתא על כך  במסירה אישית ב, אזור התעשיה הישן, נתניה, או10האורזים 

ודיע על הפסקת לימודיו בדואר רשום, ישמש אך ורק אישור ממשרד הדואר, המעיד על שהתלמיד ה
 משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב ממזכירות המכללה על קבלת ההודעה האישית.

 
 החזר מקדמה במקרה של ביטול לימודים  .ב

 אחוז ההחזר מהמקדמה תאריך קבלת ההודעה על הביטול
 המקדמה החזר כל 30.6.2015עד 
 מהמקדמה  75%החזר  30.8.2015ועד  1.7.2015-מה
 מהמקדמה  50%החזר  10.10.2015ועד  1.9.2015-מה

 אין החזר כספי  11.10.2015מיום 
 

 :לאחר תחילת שנה"ל תשע"ו הפסקת לימודים על ידי הסטודנט .5
יודיע על  סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו, בכל שלב במהלך לימודיו ובכל היקף שעות, .א

הפסקת לימודים ו / או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות  בכתב לראש התכנית ולמזכירות המכללה. כך
ב, אזור התעשיה הישן, 10רח' האורזים  בדואר רשום לכתובת המכללה: –הודעה בכתב בלבד 

יו למזכירות המכללה. כאסמכתא על כך שהתלמיד הודיע על הפסקת לימוד במסירה אישית נתניה, או
בדואר רשום, ישמש אך ורק אישור ממשרד הדואר, המעיד על משלוח ההודעה בדואר רשום, או 

 אישור בכתב ממזכירות המכללה על קבלת ההודעה האישית.
 

סטודנט המודיע על הפסקת לימודים במכתב / בפקס / דוא"ל, חייב לוודא קבלת אישור על הודעתו  .ב
פק, הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת תוך שבועיים ממשלוח ההודעה. למען הסר ס

קבלת ההודעה בכתב במזכירות ייערך הסדר כספי עם הנהלת החשבונות.  רק לאחר לימודים.
סטודנט המפסיק את לימודיו חייב להסדיר את חובותיו בספרייה. אי הסדרת החוב תעכב את הליך 

 .סגירת החשבון בהנהלת החשבונות
 

את לימודיו לתואר לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה  סטודנט רשאי להפסיק .ג
 .זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר

 
 החזר שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים .ד

 
 ההחזר משכר הלימוד השנתי  פירוט תאריך קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים 

 ש"ח  4,000בניכוי מקדמה ע"ס החזר כל שכר הלימוד   1.11.2015עד 

 החזר מחצית משכר הלימוד השנתי  6.3.2016ועד  2.11.2015-מה
 אין החזר כספי  7.3.2016מיום 

 

  החזרי שכר לימוד לסטודנטים .6

הזכאים לכך על פי הנהלים, מבוצעים באמצעות המחאה בדואר לכתובתם של הסטודנטים תוך ארבעה 
 שבועות מיום הגשת הבקשה.
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 הקפאת לימודים .7
ללימודים ומבקש לדחות את לימודיו בשנה אחת, קבלתו תהיה בתוקף גם  סטודנט שהתקבל רשמית

בשנת הלימודים העוקבת. המקדמה ששילם תיזקף במלואה לרישומו ללימודים בשנה העוקבת ותבטיח 
בכתב למדור  את מקומו. סטודנט המבקש להקפיא לימודיו במכללה לתואר הראשון או השני, יגיש בקשה

רישום במזכירות המכללה. תקופת הקפאת הלימודים לתואר הראשון לא תעלה על שתי שנות לימודים 
 ובתכניות לתואר שני לא תעלה על שנת לימודים אחת.

 

 חידוש לימודים .8
סטודנט אשר בקשתו להקפאת לימודים אושרה והוא מבקש לחדש לימודיו, יפנה את בקשתו בכתב 

ירות המכללה לא יאוחר מתחילת מרץ באותה שנה. סטודנט שהקפיא את לימודיו למדור רישום במזכ
ובתום שנת ההקפאה החליט לבטל הרשמתו, יחולו עליו ההחזרים הכספיים על פי מועד ההקפאה 

 בהתאם לנוהלי הביטול.
במקרים חריגים ובאישור בכתב מראש התכנית, תתאפשר השלמת חובות מאוחרת, לא יאוחר משנה 

סיום הקורס. השלמת חובות כרוכה בתשלום שכר לימוד בהתאם. חריגה בהשלמת החובות מעל  ממועד
שנה ולא יאוחר משנתיים, מחייבת פנייה בכתב לוועדות חריגים של המכללה, לצורך קבלת אישור. יתכן 

שדרישות ההשלמה תהיינה שונות מהדרישות בתוכנית המקורית, בתכנים ובהיקף השעות. בהתאם לכך, 
 .יעשה גביית שכר לימוד בגין השלמת חובותת

במקרים חריגים ומיוחדים, שבהם הפסקת נובעת מנסיבות של כוח עליון, יהיה התלמיד רשאי לפנות 
בכתב להנהלת המכללה ולבקש החזר חלקי של שכר הלימוד. ועדת חריגים לשכר לימוד תשקול את 

 הבקשה לגופה, והחלטתה תהיה סופית.
 

 חוזר תשלום בגין קורס .9
 סטודנט יוכל להירשם לקורס פעם שנייה, בתשלום מופחת, בתנאים האלה:

בלבד משכר הלימוד המלא לקורס בהנחיה  50%לקורס הראשון שנרשם אליו בפעם השנייה, ישלם  .א
 רגילה, כפי שנקבע לסמסטר החדש.

ה משכר הלימוד המלא לקורס בהנחי 80%לכל קורס נוסף, שנרשם אליו בפעם השנייה, ישלם  .ב
 רגילה, כפי שנקבע לסמסטר החדש.
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 התשלום אופןו לימוד שכר .ד
 

 דמי רישום  .1
מתעניין המבקש להגיש מועמדות ללימודים באחד ₪. 350הינם  ו”תשעום לשנת הלימודים דמי הריש

"המכללה האקדמית  מחאה לפקודתאשראי או בהכרטיס ישלם דמי רישום בממסלולי הלימוד במכללה 
 בצירוף ערכת הרישום המלאה.  ₪.350ע"ס  "לחברה ואמנויות

 

 הלימוד שכר של ראשון תשלום/דמהמק .2
 אשראי, בהמחאה או בהעברה בנקאית ב תשולם לימוד שכר ח"ע מקדמה

  00150005לחשבון מספר 
 בבנק לאומי 

 648סניף 
 .על שם המכללה האקדמית לחברה ואמנויות

על  .לימוד שכר תקנון נהלי י"עפ לפעול והתחייבותו הסטודנט של הסכמתו את מהווה המקדמה תשלום
 מנת לעדכן ברשומות את התשלום יש לשלוח את טופס העברה ולודא את קבלתו.

 

 הלימוד שכר יתרת תשלום ואופן תשלום אפשרויות .3
 האמצעים מן באחדהלימודים,  שנת פתיחת טרם השנתי הלימוד שכר מלוא תשלום את להסדיר חובה

 :להלן המפורטים
 בכל חודש 15-ת קבע לחיוב חשבון הבנק בהורא •
למעט המקדמה  2%מזכה בהנחה של  1.10.2015עד תשלום מראש של יתרת שכר הלימוד השנתי  •

 ולמעט מלגות.
 

  עמלות .4
 ש"ח 25: החזר המחאה ע"י הבנק •
 ש"ח 25ת המחאה מהבנק לפי דרישת הסטודנט: משיכ •
 ש"ח 25החזר הרשאה לחיוב חשבון:  •

 
ינתן החזר כספי באמצעות זיכוי כרטיס אשראי, אלא בהמחאה לפקודת הסטודנט שתישלח בדואר ילא 

 להחזר הכספיבכתב הבקשה רשום עד חודש ממועד 
 

 שלום באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנקת .5
 בכל חודש. 15-מועדי התשלום קבועים ב: מועדי התשלום •
בהתאם למספר  האקדמי במסלול הסטודנט של לימודיו תקופת כל למשך תקפה קבע הוראת •

 .התואר לסיום עד לשנה משנה אוטומטית ועוברתהתשלומים שנקבע 
 :קבע בהוראת למשתמש

  יש להקפיד ולרשום את שם הסטודנט, מספר ת.ז. בכתב ברור. •
 בדואר משלוח באמצעות הבנק י"ע ומאושרים חתומים כשהם לימוד שכר למדור הטפסים את להחזיר •

 .לימוד שכר מדור של השירות תיבת באמצעות או
 טופס שנשלח ע"י הבנק מעכב את הרישום ולכן יש להביא את הטפסים ישירות למדור שכר לימוד. •

 
 הכרטסת מצב ולעקוב אחר להמשיך מתבקש הינך מראש, ל"שכ מלוא את שילמת אם , גםלידיעתך •

 ובהתאם השעות, למערכת קורסים נוספו לך אם לבדוק כדי הלימודים, שנת במהלך שלך הכספית
 .החוב יתרת את לשלם

 ת ל"לנה 
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 ד"שע

 משוחררים לחיילים הקרן באמצעות לימוד שכר תשלום .6
 :לקבל כדי בקרן היתרה של מדויק בסכום להצטייד יש הקרן מכספי הלימוד שכר תשלום ביצוע לצורך

 ו”תשע הלימודים לשנת לימוד שכר גובהלימודים הכולל  אישור 

 החינוך משרד מטעם" 1994-ד"התשנמשוחררים,  חיילים קליטת" חוק י"עפ ו”תשעל אישור טופס  
  09-8656501 בטלפון לימוד שכר מדורל טלפונית פניה באמצעות ל"הנ האישורים את לקבל ניתן

  .זהות תעודת מספר בציון meiravb@asa.ac.il במייל או 217 שלוחה
המכללה האקדמית לחברה "בנק עם האישורים ובו ינפיקו המחאה בנקאית לפקודת: ה לסניף לפנות יש

 "ואמנויות
 

 שנת שבתון  .7
 , יודיע על כך למדור שכ"ל ויחתום על טופס. ו”תשעסטודנט אשר יוצא לשנת שבתון בשנה"ל 

 תשלומי שכר לימוד יקוזזו בהתאם לתשלום שיועבר אלינו מהקרן 
 

 קורסי השלמהו אנגלית ורסיק .8
 .אלה בקורסים בהצלחה לעמוד הסטודנטים נדרשים, החוג/הספר מבית שמתקבל לסיווג בהתאם

 .הלימוד לשכר בנוסף הוא אלה קורסים עבור התשלום
 
 : קורסי אנגלית •

  '2000₪ -אנגלית מתקדמים א 

  'ללא עלות  –אנגלית מתקדמים ב 
 
 לימודי השלמה לתואר שני •

 ש"ח דמי רישום  150+  ש"ח 750 - שעות אקדמיות 30 –נ"ז  2 –שעות  30 קורס השלמה 

  ש"ח דמי רישום 150+  ש"ח 1650 -שעות אקדמיות  60 –נ"ז  4 –שעות  60קורס השלמה 

  ש"ח דמי רישום  150ש"ח +  1350 –שעות אקדמיות  50 -נ"ז  3 - שעות 50קורס אמנות 
 

 מדיניות ביטול קורסים והחזר תשלום בגינם  •
 

  .בקשה לביטול קורס תועבר בכתב למזכירות עד שבועיים לפני תחילת הקורס 

 החזר תשלום  מועד הביטול

 *מלוא התשלום בגין הקורס יום לפני תחילת הקורס  14

יום  13יום לפני תחילת הקורס ועד  13
   הקורס תחילתאחר ל

 *מחצית התשלום בגין הקורס

 ללא החזר  יום לאחר תחילת הקורס  14

 

  .אין החזר על דמי הרישום בכל עת 
  

mailto:meiravb@asa.ac.il
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 עבור סטודנטים הלומדים ברצף מקסימאלית תשלומיםפריסת  – ו”תשעשכ"ל לשנה"ל  .9
 סטודנט שידחה את לימודיו יהיה חייב בתשלום שכ"ל הרשום בשנת הלימודים שבה חידש את לימודיו.

 
 מדעי ההתנהגות B.Aשכר לימוד 

B.A  מדעי
 ההתנהגות

 תנאי תשלום מקדמה שכר לימוד

 בהוראת קבע או הצמדהללא ריבית שלומים שווים ת 10עד  ₪ 4,000 ₪  23,000 שכ"ל שנה א'

   ₪  23,000 שכ"ל שנה ב'

   ₪  23,000 שכ"ל שנה ג'

 ₪ 69,000 סה"כ שכ"ל 

 למשלמים בהוראת קבע ניתן לבצע פריסת תשלומים רצופה בתיאום עם הנהלת חשבונות  
 

 שינוי חברתי  M.Aדשכר לימוד

M.A  שינוי
 חברתי

 תנאי תשלום מקדמה שכר לימוד

 בהוראת קבע או הצמדהללא ריבית שלומים שווים ת 10עד  ₪ 4,000 ₪ 23,000 שכ"ל שנה א'

   ₪ 23,000 שכ"ל שנה ב'

 ₪ 46,000 סה"כ שכ"ל 

 ח"ש 1,910תשלומים כל תשלום  22למשלמים בהוראת קבע ניתן לבצע פריסת תשלומים רצופה של 
 
 טיפול באמצעות אמנויות M.Aשכר לימוד  

M.A טיפול 
באמצעות 

 אמנויות
 תנאי תשלום *מקדמה שכר לימוד

 בהוראת קבע או הצמדהללא ריבית שלומים שווים ת 12עד  ₪ 4,000 ₪ 35,000 שכ"ל שנה א'

   ₪ 35,000 שכ"ל שנה ב'

 בהוראת קבע הצמדה  אוללא ריבית  וויםתשלומים ש 5עד   ₪ 7,500 שכ"ל שנה ג'

 ₪ 77,500 "ל סה"כ שכ

 
 מקדמה

מקדמה תשולם תוך שבועיים מהודעת הקבלה למוסד וזאת על מנת להבטיח את מקומו של  .1
 המועמד בשנת הלימודים הקרובה. 

 את המקדמה ניתן לשלם באמצעות המחאה, מזומן או כרטיס אשראי .2
 

 (ם)כולל עתידי קבלת תעודת התואר ואישור זכאות לתואר  מותנית בסיום התשלומים
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 למטפלים מנוסים בעלי תעודה השלמהתכנית  – טיפול באמצעות אמנויות M.Aשכר לימוד 
 

 לסטודנטים הלומדים את המסלול בשנה אחת 
 

M.A טיפול 
באמצעות 

 אמנויות
 תנאי תשלום *מקדמה שכר לימוד

 ₪ 4,000 ₪ 27,500 שכ"ל 
 או הצמדה ללא ריבית שווים ללא תשלומים  15עד 

 בהוראת קבע

 
 הלומדים את המסלול בשלושה סמסטרים )שנה א + סמסטר א שנה ב(לסטודנטים 

 

M.A טיפול 
באמצעות 

 אמנויות
 אפשרויות לבחירה  –תנאי תשלום  *מקדמה שכר לימוד

 ₪ 4,000 ₪ 27,500 שכ"ל 

בהוראת או הצמדה  ווים ללא ריביתשתשלומים 18ד ע
 קבע

 
  או
 

 שכר הלימוד המלא יחולק לשנתיים: 
 ניתן לשלם ללא ריבית בהוראת קבע  בכל שנה

 תשלומים שווים  9פריסה של עד ב

 
 

 מקדמה
מנת להבטיח את מקומו של מקדמה תשולם תוך שבועיים מהודעת הקבלה למוסד וזאת על  .1

 המועמד בשנת הלימודים הקרובה. 
 המחאה, מזומן או כרטיס אשראיאת המקדמה ניתן לשלם באמצעות  .2

 

 (ם)כולל עתידי מותנית בסיום התשלומים התואר ואישור זכאות לתואר קבלת תעודת 

 


