
 
 

 
 במקרה של הפסקת לימודים/ביטול הרשמה כספינוהל החזר 

 
 הבתוקף משנה''ל תשע''

 
 
 

להסדיר ביצוע החזר שכ''ל ותשלומים אחרים לסטודנט שעזב את הלימודים או  :הנוהלמטרת 
שלימודיו הופסקו עפ''י שיקול דעת של לסטודנט או  ,למועמד שביטל את הרשמתו לבית הספר

 ביה''ס.
"שכל לימוד ותשלומים אחרים",  05-4-50בא בהמשך ובנוסף לחוזר מנהל מה''ט הנוהל הזה 

 המתאים לשנת הלימודים הרלוונטית ללומד.
 

 
על הסטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו בביה''ס להודיע על כך בכתב למזכירות  .1

בכתב ייחשב כמועד הפסקת  הודעה/החטיבה בה הוא לומד. מועד הגשת הבקשה
 גובה ההחזר הכספי. קביעתורך הלימודים לצ

 

על המועמד שהחליט לבטל את הרשמתו לביה''ס להודיע על כך בכתב למדור ההרשמה.  .2
 מועד ההודעה בכתב ייחשב כמועד ביטול ההרשמה לצורך קביעת גובה ההחזר הכספי.

 

מקבל סיוע כספי במימון שכר לימוד מהקרן ועל הסטודנט שמוגדר כחייל משוחרר  .3
בקשה/טופס הפסקת לימודים בהתאם גם להכוונת חיילים משוחררים, להגיש בכתב 

 לדרישות הקרן.
 

סטודנט או מועמד אשר לא הודיע בכתב על הפסקת הלימודים או על ביטול ההרשמה  .4
 ייחשב כסטודנט לומד ויחויב בשכ''ל בהתאם.

 

 בכל מקרה.דמי הרשמה לא יוחזרו  .5
 

( וקורס ריענון תילפסיכוטכני )עבור תשלום בגין מבחן למועמד ינתן החזר כספי ילא  .6
 במתמטיקה.

 

זכאות הסטודנט/המועמד להחזר כספי בגין שכ''ל עקב הפסקת לימודים או ביטול   .7
 הרשמה וגובה ההחזר ייקבע לפי הקריטריונים הבאים:

, יינתן החזר מלא של המקדמה לאחר תשלום המקדמה ועד מועד פתיחת שנה''ל  .א
 ש''ח. 300ששולמה בניכוי 

 בנובמבר יחויב הסטודנט במלוא תשלום המקדמה. 30ממועד תחילת שנה''ל ועד ליום  .ב

משכר הלימוד השנתי,  50% -בינואר, יחויב הסטודנט ב 31בדצמבר ועד  1 -החל ב .ג
 כולל תשלומים נוספים )נלווים, אגרות וכו'(.

מגובה שכר הלימוד השנתי, כולל  62.5% –יחויב הסטודנט ב במהלך חודש פברואר,  .ד
 תשלומים נוספים )נלווים, אגרות וכו'(.

במרץ, יחויב הסטודנט במלוא שכר הלימוד השנתי, כולל תשלומים נוספים  1 -החל ב .ה
 )נלווים, אגרות וכו'(.

היה והופסקו לימודיו של סטודנט עפ''י החלטת ועדת הוראה בתום סמסטר חורף  .ו
משכר הלימוד השנתי,  50% -יחויב סטודנט ביום מתחילת הלימודים,  90ואחרי '(, )א

 כולל תשלומים נוספים )נלווים, אגרות וכו'(.

 מקרים חריגים יידונו בוועדת החריגים עפ''י החלטת מנהל/סגן מנהל ביה''ס. .8
 

 
 כאחד. נשיםול לגבריםהנוהל נכתב בלשון זכר, אך תקף : הערה


