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 סטודנטים יקרים,

 ברצוננו לברך אתכם בשנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת. 

 . הקרובהבתקנון זה מידע חיוני בנושאים השונים הנוגעים לשכר הלימוד בשנת הלימודים 

 

 שכר לימודמדור 

 קבלת קהל

 222, חדר 2קומה , Aבניין 

 08:00-18:00שעות בין ה  'ד-'ימים א

 )תורן( 08:30-16:00השעות יום ה'        בין 

 08:00-12:00שעות בין ה   יום ו'      

 דרכי התקשרות

  08-9378924 : טלפון

 08-9103462פקס: 

     s.limud@pac.ac.ilדואר אלקטרוני : 

 כתובת

 7610202, רחובות 328, ת.ד 10רח' שמעון פרס 

  והתקנות לא תגרע מתחולתם ולא תהווה עילה לאי קיומם או נימוק אי ידיעת הכללים

 לסטייה מהם.

  חלה על הסטודנט. בזמןביצוע התשלומים להאחריות 

 שלא ביצע את התשלום הנדרש. ,לא תישלחנה הודעות אישיות לסטודנט 

 .מומלץ לבדוק באמצעות הבנק שהתשלומים בוצעו והועברו למדור שכר הלימוד 

  תשלום.אישור עות הודלא תישלחנה 

 ימי עסקים ממועד פירעון  10 סיום חובות הלימודים ולאחר הזכאות לתואר תינתן לאחר

 .)לפי המאוחר מביניהם( לתואר התשלום האחרון

  לחודש או לחלק ממנו 5%פיגור בתשלום יהיה כרוך בחיוב ריבית והצמדה בגובה כל .

גובה אישור ינתנו ילא ובכלל זה , ירותי המנהל להם זכאי הסטודנטבנוסף, יעוכבו כל ש

 פורטל הלימודים, תחסם הגישה ל, אישור לימודים, אישור זכאות לתואר, ר לימודשכ

 לגשת למבחנים וכדו'. לא יתאפשרשירותי הספרייה, ול 'נט מידעל'

mailto:s.limud@pac.ac.il
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 (1220-2020) "אפשכר הלימוד לשנת תש

 

 

  ראשון לימודי תואר

גובה שכר לימוד  שם

 *(*) לשנה

 הערות

 שנים 27,210 ₪ x 3 (BA) מנהל עסקים

 ( BA) עסקיםמנהל 

 בשילוב לימודי שיווק בדיגיטל
30,043  ₪ x 3 שנים 

 שנים 26,210 ₪ x 3 (BA) מדעי התנהגות

 -( BA) מנהל מערכות בריאות

 מסלול שלוש שנות לימוד
27,210  ₪ x 3 שנים 

 -( BA) מנהל מערכות בריאות

 מסלול שתי שנות לימוד
40,710  ₪ x 2 שנים 

 שנים 35,710 ₪ x 3 (BSc) תזונהמדעי ה

 שנים 27,210 ₪ x 3 (BAניהול משאבי אנוש )

 שנים 26,210 ₪ x 3 (BAמערכות מידע ניהוליות )

 שנים 26,210 )*(₪ x 3.5 (LLB) משפטים

 

 

  לימודי תואר שני

גובה שכר לימוד  שם

 *( *)לכל התואר

 הערות

  ₪                     42,420 (MBA) מנהל עסקים

  ₪ 42,420 (MA) ארגוניייעוץ ופיתוח 

  ₪ 78,420 (MA) פסיכולוגיה חינוכית
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של המרכז האקדמי  )כולל דמי חבר אגודת הסטודנטים₪  13,110 –עלות שנה ד' במשפטים )*( 

דגשים ראה  - ש"ח 10בסך  התאחדות הסטודנטים הארציתל וכולל תשלום ש"ח 100פרס בסך 

 שלהלן(

 :דגשים -גובה שכר לימוד *( *)

  שכר הלימוד כולל:גובה 

 לשנה.₪  200, בסך של המרכז האקדמי פרס דמי חבר אגודת הסטודנטים 

  לשנה.₪  10בסך   )ארגון יציג( הסטודנטים הארצית להתאחדותתשלום 

 נקבעו, 2007-זכויות הסטודנט התשס"ז  ח)א( לחוק 21מתוקף סמכותה לפי סעיף 

-כללי המועצה להשכלה גבוהה )תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג(, התשע"ח

סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה לתואר בוגר, מוסמך או  שישלםהסכום : 2018

שקלים חדשים  10אינג'ינר, לארגון הסטודנטים הארצי היציג, יעמוד על סך של 

י שיעור שינוי המדד כמפורט לאוגוסט בכל שנה לפ 18-סכום זה יתעדכן ב לשנה.

 בכללים. הסכום המעודכן יעוגל לשקל הקרוב.

  באתר התאחדות הסטודנטים הארצית. -פרטים נוספים 

  בהתאם הסטודנט, שכר הלימוד ישולם ברציפות, החל משנת הלימודים הראשונה של

 הנלמד. תוארמשך הל

  זכאי לסיים את לימודיו במועד  דנטלמקרים בהם הסטואף יהא תקף לימוד השכר    

  כל בגין  היקף הקורסים שצבר ו/אובשל לימודים קודמים ו/או בהכרה קצר יותר, בשל 

  סיבה אחרת.

  ו/או תשלומים לום בגין דמי רישום )רגיל/מאוחר( כולל תוספת תש אינושכר הלימוד

 .בפרק "תשלומים נלווים" יםמפורטה
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 רישוםתנאי 
 

 

 רישוםדמי 

 בכל החוגים, כולל טיפול בתהליכי הרישום המיועד ל ₪, 350בסך  ,תשלום חד פעמי(

 . אשראי כרטיס המחאה/ באמצעות מזומן/ ישולםאשר  ,(מכינה

  בשום מקרה של  על חשבון שכר הלימוד ואינו מוחזר אינותשלום זה 

 לימודים. / הקפאתדחיית ביטול/

  ו לתשלומים.או לפרוס ואפשרות לדחותאין ו יתבצע במעמד הרישוםתשלום זה 

 הייעוץ הראשון, יהיה פטור מתשלום דמי ממועד חודשתוך ללימודים נרשם ה ,מתעניין 

 הרישום.

 

 מקדמה

  אשר ישולם  (,לימודי תואר ראשון / שני בלבדעבור ) ₪ 2,000ע"ס תשלום ראשון

 .כרטיס אשראי המחאה/ באמצעות מזומן/

  את הסכמת הסטודנט  ומהווה השנתי שכר הלימוד ל חשבוןע הינותשלום זה

 כללי תקנון שכר הלימוד. ל פיוהתחייבותו לפעול ע

  ו או לפרוסו לתשלומים.אין אפשרות לדחותהרישום ו במעמדתשלום המקדמה יתבצע 

 

 רישום מאוחר

  זה.מועד ראשון ללימודים ועד שבועיים לאחר יום התחל בתקופת הרישום המאוחר 

  בסך  וכן תשלום מקדמה ₪ 350להסדיר דמי רישום בסך במעמד הרישום, על הסטודנט

 .בתשלום אחד ₪ 2,000

  ימים מיום הרישום. 7, תעשה תוך השנתיהסדרת יתרת שכר הלימוד 

 .במקרה של ביטול לימודים ברישום מאוחר,  כל כללי התקנון חלים על רישום מאוחר

המהווה חלק  ,'לימודים ביטול /הקפאת /  דחייתיחוייב הסטודנט בהתאם לנוהל '

 'בקשה לביטול לימודים לאחר תחילתם'. -בסעיף כמפורט  ,שכר הלימודמתקנון 

  במסגרת של רישום מאוחר מקדמהדמי רישום ו/או בשום מקרה אין החזר. 
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 תשלומים נלווים

 
 

 אבחונים .1

ו/או בעלי הפרעת קשב וריכוז,  בעלי לקות למידהמרכז האקדמי פרס מאפשר לסטודנטים ה

 .להיבחן בתנאי בחינה מותאמים

 שש שניםבטרם חלפו ן עדכני )אבחוצגת תנאי בחינה מותאמים מותנית בהל הזכאות

  הנערך על ידי גורם מקצועי מוסמך. (,ממועד האבחון

אשר יבוצע  ,תגרת מרכז רעו"ס, במבעלות מסובסדת, המרכז מציע לסטודנטים לבצע אבחון

 ובתנאי שהסדירו שכר לימוד מלא. על ידי מאבחנת דידקטית מוסמכת,

 750עלות האבחון:  - אבחון דידקטי .₪ 

  אבחוןMOXO עלות אבחון בשני שלבים, הקיימת אפשרות לביצוע  - להפרעות קשר וריכוז

 ₪.  250: עבור כל שלב אבחוןה

דוא"ל  ב גב' רונית מנדלבליטלם נוספים ולתיאום פגישת אבחון, ניתן לפנות לפרטי

ronit@pac.ac.il  :08-9378952או בטלפון. 

 

 קורס קדם לתואר שני .2

בהתאם לתנאי הקבלה ללימודי התואר השני, סטודנטים ללא רקע מתאים ידרשו בקורסי 

 קדם.

 מקנים נקודות זכות.קורסי הקדם אינם נכללים במניין השעות לתואר ואינם 

 התשלום  עבור קורסי קדם הינו בנוסף לשכר הלימוד הנדרש.

 .₪ 2,000עלות קורס בודד הינה 

 

 

 

 

 

mailto:ronit@pac.ac.il
mailto:ronit@pac.ac.il
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 / עודף קורס חוזר .3

 קורס חוזר

 תנאים הבאים:בכפוף ל ללא עלות סטודנט זכאי לקורס חוזר אחדכל 

  אך לא  ,כיוון שנכשל בקורס או כיוון שנרשם לקורס ,מבקש ללמוד קורס חוזרהסטודנט

 .לא ניגש לבחינה המסכמת ו/או בוהשתתף 

  הזכאות לקורס  .הבשנפעם  עלותללא  אחדחוזר  קורסזכאי ל - תואר ראשוןסטודנט

 חוזר אינה מצטברת ואינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

  התוארכל ב עלותללא קורס חוזר אחד לזכאי   תואר שניסטודנט. 

מעבר למצוין בטבלת  , יחויב בתשלום נוסף,בשנה סטודנט, הנדרש ביותר מקורס חוזר אחד

 המופיעה מטה." לטבלת "עלות קורסבהתאם , שכר הלימוד

 

 ףעוד סקור

, מעבר למצוין בטבלת שכר הלימוד , המבצע קורס עודף, יחויב בתשלום נוסףסטודנט

  מופיעה מטה.ה" לטבלת "עלות קורסהתאם ב

י להוסיף או להסיר קורס ממערכת הלימוד, רק בתקופת חלון הרישום ארש סטודנט

  המאושר והמיועד לשינוים, בהתאם לעדכון שישלח ממנהל הסטודנטים.

 

  קורסעלות 

בקורס הנדרש,  עלות נקודת זכות בכמות נקודות הזכות מורכבת ממכפלתעלות הקורס 

 בהתאם לחוג הנלמד.

 עלות נקודת זכות שם

 ₪  675 תואר ראשון במנהל עסקים

  תואר ראשון במנהל עסקים

 בשילוב לימודי שיווק בדיגיטל
675  ₪ 

 ₪  650 תואר ראשון במדעי התנהגות

 מנהל מערכות בריאותתואר ראשון ב

 )מסלול שתי / שלוש שנות לימוד(
675  ₪ 

 ₪  715 תזונהתואר ראשון במדעי ה

 ₪  675 ניהול משאבי אנוש

 ₪ 650 מערכות מידע ניהוליות 

 ₪  632 תואר ראשון במשפטים

 ₪ 875 תואר שני במנהל עסקים

 ₪ 875 תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 ₪  1,200 תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית
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 רכי תוארושלא לצלקורס רישום  .4

 בודדים שלא לצורכי תואר.מאפשר להירשם לקורסים האקדמי פרס המרכז 

דוא"ל:  למחלקת יעוץ ורישום, באמצעות בכתבלהגיש בקשה  המועמדעל 

Rishum@pac.ac.il. 

מאפשרת צבירת ניקוד אקדמי, רק במידה והנרשם  שלא לצורכי תואר, ,השתתפות בקורסה

 עומד בתנאי הקבלה לתואר ו/או עומד בכל מטלות הקורס.

 .מעלה המופיעה" קורס"עלות  לטבלת בהתאם יחושב רסהתשלום בעבור השתתפות בקו

 .תשלומים 3במדור שכר לימוד במזומן /  המחאה / כרטיס אשראי עד  -התשלום  אופן

 .התשלום הסדרת ללא לקורס להירשם ניתן לא

, באמצעות למחלקת יעוץ ורישום בכתבודיע על כך על הנרשם לה, במקרה של ביטול

 .Rishum@pac.ac.ilדוא"ל: 

מותנה בקבלת הודעת הביטול באופן תקין ויחושב גובה החזר התשלום עבור הקורס, 

 בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 חזרהגובה ה מועד קבלת הודעת ביטול

 100% הקורסעד חודש טרם תחילת 

 50% הקורספחות מחודש לפני תחילת 

 לא יינתן החזר כספי הקורסתחילת  לאחר
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 אנגליתלימודי  .5

 האנגלית נקבע בהתאם לציון באחת מהבחינות הבאות: לימוד לרמת  הסיווג

 מבחן פסיכומטרי 

 מבחן אמי"ר 

 מבחן אמיר"ם 

על ידי המרכז במרכז הנערך  ,טודנטים של המרכז יכולים להיבחן במבחן אמיר"םס

 .הארצי לבחינות והערכה

 האישי בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. ,מועדי הבחינה יפורסמו באתר 

  .עלות הבחינה בהתאם למפורסם באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה 

  התשלום עבור הבחינה יתבצע על ידי הסטודנט באתר האישי, באמצעות כרטיס

 אשראי בלבד.

 08-9378919בטלפון: ת אנגלית לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרכז 

 english@pac.ac.ilדוא"ל: או באמצעות 

 

ישובצו  ,ע"י משרד החינוך המאושר ת ספרילבגרות מבבעלי זכאות  סטודנטים

 ב' במידה ועומדים בשלושת התנאים הבאים יחד:אוטומטית לרמת מתקדמים 

 תשע"ד )ועד בכלל( ת הלימודיםנבחנו בבגרות עד שנ .1

 ידות לימודיח 5 תברמנבחנו בבגרות באנגלית  .2

 לפחות 90ציון בחינת הבגרות באנגלית הינו  .3

 

 אנגלית ללימודירישום 

 ב', בסיסי ומתקדמים א', + א' טרום בסיסיסטודנט, הנדרש ללמוד קורסי אנגלית ברמות: 

 יוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 

 סדנה פרונטלית .1

  מותנית במינימום נרשמים. הסדנהפתיחת 

  ולא בהכרח יתאמו לימים ולשעות הלימוד של באתר האישי יפורסמו  הסדנהמועדי

 התואר.

  דרך רכזת אנגלית בתחילת כל סמסטריעשה על ידי הסטודנט  לסדנההרישום ,

 באמצעות דוא"ל או בפניה דרך האתר.

  מועד ב' ו/או מועד בחינות בלבד.  מועד א'וכוללת בחינה ₪  800הסדנה הינה עלות

 .נוספים ₪ 300 של , בעלותמיוחד, במידה ויאושר

 ולכל המאוחר עד  לסדנהבמעמד הרישום  ויעשה התשלום הינו בנוסף לשכר הלימוד

 . יום פתיחת הסדנה

  ,וכן ולקבל חומרי לימוד,  הסדנהניתן להתחיל את  יהיה לאבמקרה של אי תשלום

 .תחסם הגישה לפורטל הלימודים עד להסדרת התשלום

 כמפורט מטה.מדיניות ביטול , 
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  קורס פרונטאלי .2

 מותנית במינימום נרשמים. פתיחת הקורס 

  הלימודיתאמו לימים ולשעות לא בהכרח ו בהיצע הקורסיםיפורסמו  הקורסמועדי 

 של התואר.

 רכזת בתחילת כל סמסטר, דרך  הסטודנט הפרונטאלי יעשה על ידי הרישום לקורס

 באמצעות דוא"ל או בפניה דרך האתר. אנגלית

  את כל  תוכולללטבלת "רמות אנגלית" המופיעה מטה עלות כל קורס, בהתאם

 מועדי הבחינה )מועד א', מועד ב' ו/או מועד מיוחד, במידה ויאושר(. 

 יעשה במעמד הרישום לקורסהקורס הינו בנוסף לשכר הלימוד ו התשלום עבור.  

  ולקבל חומרי לימוד, וכן  הקורסבמקרה של אי תשלום, לא יהיה ניתן להתחיל את

 .תחסם הגישה לפורטל הלימודים עד להסדרת התשלום

 כמפורט מטה.מדיניות ביטול , 

 

 אנגליתרמות 

 

 תשלומים 3תשלום עבור קורס בודד ניתן לפרוס עד *

 פרונטאלימדיניות ביטול השתתפות בסדנה / קורס 

  יודיע על כך בכתב בסדנה / קורס פרונטאליהשתתפותו  לבטלסטודנט המבקש ,

 . english@pac.ac.ilלרכזת האנגלית, בכתובת המייל 

  במקרה בו ההודעה לא התקבלה כנדרש,  .סטודנט לוודא הגעת ההודעההבאחריות

 ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בתשלום בהתאם.

  סדנה / קורס פרונטאליהמיום פתיחת  ביטול עד שבועייםקבלת הודעת במקרה של 

 יינתן החזר כספי מלא. -

  סדנה / קורס המיום פתיחת  ביטול פחות משבועייםקבלת הודעת במקרה של

 לא יינתן החזר כספי.  - פרונטאלי

שביטל השתתפותו גם במקרה  ,חובת התשלום חלה על הסטודנטלמען הסר ספק, 

 .סדנה / קורס פרונטאליהבטרם שילם עבור 
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 ב"רישום מאוחר" ומבקש לבטל  סדנה / קורס פרונטאליסטודנט הנרשם ל

 השתתפותו, לא יהיה זכאי להחזר כספי.

 

מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, במקרה של תשלום שלא יכובד, למען הסר ספק, יובהר כי 

, ר לימודשכגובה אישור ינתנו ילא ובכלל זה  הסטודנט זכאי יעוכבו כל שירותי המנהל להם

 'מידע נטל'פורטל הלימודים, תחסם הגישה לאישור לימודים, אישור זכאות לתואר, 

 לגשת למבחנים וכדו'. יתאפשרלא שירותי הספרייה, ול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "בע"מ )חל"צ( "המרכז האקדמי פרס שכר לימוד תקנון
 (2020-2021תשפ"א )

12 
 

 

 עבריתהבעה קורס . 8

 סטודנט ללימודי תואר ראשון נדרש להוכיח רמת שליטה בשפה העברית.

 הסיווג הראשוני לרמת עברית יעשה במבחן מיון של המרכז האקדמי פרס.

של עברית הבעה רס ומועמדים שרמתם נמוכה מהרמה הנדרשת, ידרשו להשתתפות בק

 המרכז האקדמי פרס.

 ₪. 480העלות לקורס זה הינה 

 תשלומים ללא ריבית. 12ניתן לפרוס את התשלום עד 

 

 (תואר ראשון במנהל עסקיםשנה ב' ב)לתלמידי  תוכנית לימודי שיווק בדיגיטל. 9

תחום ידע של שיווק להצטרף לאשר יבחר  ,תואר ראשון במנהל עסקיםבשנה ב' בסטודנט 

המשלבת תואר ראשון במנהל עסקים עם  ,תוכנית ייחודיתל להצטרף, יוכל באינטרנט

 לימודי שיווק בדיגיטל. 

הנה מיתרון של תואר אקדמי יחד עם התמחות מקצועית בתחום מבוקש יהסטודנט י

 .והתחייבות חוזית לעבודה

 .פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים 

 של התוארג' + בבמהלך שנים , לימודי התוכנית יפרסו על פני שנתיים '. 

 24בפריסה של עד , המרכז האקדמי פרסשל בסבסוד ₪,  8,500הינה  עלות התוכנית 

 תשלומים.

  אשר תקוזז מעלות התוכנית.₪,  500במעמד הרישום לתוכנית תגבה מקדמה בסך 

 עד לפתיחת שנת לימודים יעשה הינו בנוסף לשכר הלימוד ו התשלום עבור התוכנית

 .ללימודי תוכנית הראשונה

 מדיניות ביטול: 

  דוא"ללכתובת , יודיע על כך בכתב השתתפותו בתוכנית לבטלסטודנט המבקש 

.rishum@pac.ac.il 

  במקרה בו ההודעה לא התקבלה  .סטודנט לוודא הגעת ההודעההבאחריות

 כנדרש, ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בתשלום בהתאם.

  מותנה בקבלת הודעת הביטול באופן תקין, , התשלום עבור התוכניתגובה החזר

 באופן הבא:ויחושב 
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 תוכנית "עסקים בסין" .10

המשלבת  ,"עסקים בסין"תוכנית להצטרף ל יוכלבמנהל עסקים,  שניסטודנט לתואר 

 קורס אקדמי וסיור בן שבוע בסין.

  משתתפים 48פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים ולא יותר מ. 

  אשר תקוזז מעלות₪ 500הרישום לתכנית בכפוף לראיון קבלה ותשלום מקדמה ע"ס , 

 .התכנית

  תשלום(תוספת )הקורס אינו כרוך ב בסין. הסיורעבור ₪,  5,500עלות התוכנית הינה 

  מחזור תשפ"אלנרשמי התכנית₪  2,500מלגה בסך המרכז האקדמי פרס מעניק , 

 זיכוים.. כולל כפל הנחות / מלגות / בלבד

 ת בוקר ושתי ארוחות נוספות )ארוחת ו: הסעות, לינה, ארוחכוללתהסיור  עלות

 ערב שישי(ה בפתיחה וארוח

  אגרת הוצאת ,דולר( 600-800: טיסות )עלות משוערת אינה כוללתעלות הסיור

 .ביטוח רפואי )חובה לכל סטודנט(ו ויזה

  31.1.2021לתאריך התשלום עבור התוכנית הינו בנוסף לשכר הלימוד ויעשה עד 

 תשלומים. 3ובפריסה של עד 

 דחיהמדיניות ביטול /: 

  לכתובת , יודיע על כך בכתב השתתפותו בתכנית / לדחותלבטלסטודנט המבקש

 rishum@pac.ac.il. דוא"ל

  במקרה בו ההודעה לא התקבלה  .סטודנט לוודא הגעת ההודעההבאחריות

 כנדרש, ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בתשלום בהתאם.

 .במקרה של דחיה, התשלום עבור התכנית ישמר עד לשנת הלימודים העוקבת 

 מעבר למועד זה, לא יינתן החזר כספי.

  ,מותנה בקבלת הודעת התשלום עבור התוכנית, גובה החזר במקרה של ביטול

 באופן הבא:הביטול באופן תקין, ויחושב 
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  אישורים בתשלום .11 

 עבור כל באופן הבא,  בוגר / סטודנט, המבקש שחזור מסמכים מקוריים, יחויב

 : העתק

 

  ימים ממועד התשלום. 30הפקת האישורים המבוקשים תעשה עד 

 

 סילבוסים חתומים. 6עד עלות עבור  -סילבוסים חתומים  *

 .ללא עלות ניתן להנפיק דרך האתר -סילבוסים לא חתומים 
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 אפשרויות תשלום לסדרת שכר הלימוד
 

 

באחד מן האמצעים  ,פתיחת שנת הלימודיםמועד עד לתשלום שכר הלימוד, תעשה הסדרת 

 :המפורטים להלן

 

ימי עסקים לפני  3הלימוד עד סטודנט המבקש לשנות אמצעי תשלום, יעדכן את מדור שכר 

 (.בהמשךכמפורט  ,מועד התשלום )השינוי כרוך בתשלום

 

 , בהתאם לחוק לצמצום השימוש במזומן, מלא / חלקי - תשלום במזומן .1

 .2018-התשע"ח

 

 המחאותתשלום ב .2

  בחודש פתיחת הלימודים.ראשון יחול תשלום 

 ללא ריביתתשלומים  12עד לפרוס ניתן  - )כל החוגים( תואר ראשון. 

 תשלומים ללא  18עד  לפרוסניתן  -ארגוני ופיתוח יעוץ /תואר שני מנהל עסקים

 ריבית.

 ריבית ללא תשלומים 24 עד לפרוס ניתן - חינוכית פסיכולוגיה שני תואר.  

 14 בסך בעמלה יחויב הסטודנט, תכובד אשל המחאהשל  במקרה ₪. 

 כל עבור₪  14הסטודנט יחויב בעמלה בסך  ,מהבנק המחאהשל גריעת  במקרה 

 .המחאה

 

  תשלום באמצעות כרטיס אשראי .3

 בחודש פתיחת הלימודים.ראשון יחול  תשלום 

 תשלומים ללא ריבית 12עד לפרוס ניתן  - )כל החוגים( תואר ראשון.  

 תשלומים ללא  18עד  לפרוסניתן  - מנהל עסקים/יעוץ ופיתוח ארגוני תואר שני

 .ריבית

  תשלומים ללא ריבית 24ניתן לפרוס עד  - שני פסיכולוגיה חינוכיתתואר.  

 מגובה ביטול  1%הסטודנט יחויב ב  ,במקרה של ביטול עסקה בכרטיס אשראי

 הגבוה מבניהם.₪,  50העסקה או 
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 לחיוב חשבון הבנק באמצעות הוראת קבע תשלום .4

  לבחירת הסטודנט., בכל חודש 20/  15/  10/  5 לתאריךמועדי התשלום קבועים 

  עד על הסטודנט להעביר טופס הוראת קבע, חתום על ידי הבנק, למדור שכר לימוד

:  דוא"ל באמצעותאו  08-9103462פקס: , באמצעות ליום פתיחת הלימודים

s.limud@pac.ac.il באחריות הסטודנט לוודא שהטופס הגיע וטופל() 

 הוראת הקבע אינה מתחדשת באופן אוטומטי משנה לשנה. 

מדור שכר על כך להמעוניין להמשיך לשלם באמצעי זה, מתבקש להודיע  ,סטודנט

ה לחיוב הרשא שקיימתכן לוודא ו ,תחילת שנת הלימודיםמועד , לפני לימודה

 בחשבון הבנק.

 חודש פתיחת הלימודים.התשלום הראשון יחול ב 

 תשלומים ללא ריבית 12עד לפרוס ניתן  -)כל החוגים( תואר ראשון. 

 תשלומים ללא  18עד  לפרוסניתן  - במנהל עסקים/יעוץ ופיתוח ארגוני תואר שני

 .ריבית 

 תשלומים ללא ריבית  24ניתן לפרוס עד  -ואר שני בפסיכולוגיה חינוכיתת 

 עמלת בהתאם לעלותהסטודנט יחויב בעמלה  ,במקרה של הוראת קבע שלא תכובד 

 .הבנק

 

 תשלום באמצעות העברה בנקאית .5

  בע"מ )חל"צ( המרכז האקדמי פרס" -שם המוטב" 

  19140091חשבון מספר , 930(, סניף 10) לאומיבנק  -פרטי החשבון . 

 ולציין על אישור על ביצוע העברה  באחריות הסטודנט להעביר למדור שכר הלימוד

 גבי האישור שם מלא ומספר תעודת זהות.

  דוא"ל: אמצעות או ב 08-9103462פקס את  האישור יש להעביר באמצעות

.ils.limud@pac.ac 

 

 תשלום באמצעות הסדר מימון .6

 מציעים לסטודנט תכנית ייחודית  ,עם קרן שכ"לבשיתוף  ,המרכז האקדמי פרס

לשנה ₪  40,000 המאפשרת קבלת מימון לצורך תשלום שכר הלימוד בגובה של עד

  בפריסה רחבה.

 :לפרטים

  03-9635856טלפון: 

  service@sachal.co.ilדוא"ל: 

   www.sachal.co.il/pacאתר אינטרנט: 

 

 

 

mailto:s.limud@pac.ac.il
mailto:s.limud@pac.ac.il
mailto:s.limud@pac.ac.il
mailto:s.limud@pac.ac.il
mailto:service@sachal.co.il
http://www.sachal.co.il/pac
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 תשלום באמצעות הקרן לחיילים משוחררים .7

 יוכל לעשות באמצעות הפיקדון הצבאי,  סטודנט, המעוניין לשלם את שכר הלימוד

זאת בכל אחד מסניפי בנק לאומי או פועלים, ללא קשר לבנק בו מתנהל חשבונו 

 הפרטי.

 .באחריות הסטודנט לוודא את גובה הפיקדון הקיים בקרן 

  באים: הלצורך משיכת כספי הפיקדון, יש להצטייד במסמכים 

 )את האישורים ניתן לקבל במדור שכר לימוד(

 א. שובר לתשלום

 ב. אישור המועצה להשכלה גבוהה, עפ"י חוק לקליטת חיילים משוחררים.

 

 מוסד חיצוני ל ידימימון הלימודים ע .8

 תשלום שכר  עבור בכתבלימוד התחייבות הלמדור שכר  יעבירן מוסד המממה

  .הלימוד

 ו/או במקרה שהמוסד החיצוני לא  מוסד החיצוני הינו חלקיעל ידי המימון הבמידה ו

בה הוא  ,חתום על הצהרהלהסטודנט על , שילם את מלוא שכר הלימוד מראש

 הלימוד.הסדיר את יתרת התשלומים בעבור שכר מתחייב ל

  שפורטו אפשרויות הסטודנט, הינן בהתאם ל העומדות לרשותאפשרויות התשלום

  לעיל.
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 / מלגות הנחות
 

 יחולו הכללים המפורטים להלן, אלא אם נכתב אחרת במפורש: / מלגות לגבי כל ההנחות

 כפל הנחות / מלגות / זיכוייםנתן ילא י 

  הזכאות תינתן לפי הערך ד רלוונטייםאח / זיכוי ה/ מלג ההנחיותר משבמקרה ,

 הגבוה

 .ההנחות / מלגות יינתנו מעלות שכר הלימוד, ללא עלות דמי אגודת הסטודנטים 

 

  בני זוג .1

 כל זמן בעבור כל אחד,  3% הלימוד, בגובה בשכריקבלו הנחה  ,נשואים בני זוג

 שלומדים במקביל.

 חבר מביא חבר" כפל הנחות / מלגות / זיכוים, למעט הנחתנתן יי". 

 

 ""חבר מביא חבר .2

 בשכר בלימוד, בסך יהיה זכאי להנחה  ,אשר המליץ לחברו להירשם למרכז ,סטודנט

500 ₪ . 

  הזכאות תינתן לסטודנט הממליץ, רק במידה וההודעה התקבלה במעמד הייעוץ של

 החבר.

 אחר הסדרת מלוא שכר הלימוד ע"י החבר.סטודנט הממליץ, רק לההנחה תינתן ל 

  "תקפה לבוגרי המרכז הנרשמים לתואר שני אינההנחת "חבר מביא חבר. 

 בני זוג. כפל הנחות / מלגות / זיכוים, למעט הנחתינתן י  

 

 הסדר עם ארגונים .3

עובדי ארגון, הנמצא בהסדר עם המרכז האקדמי פרס, זכאים להטבה בשכר הלימוד. 

 במדור שכר הלימוד. יםנמצא רשימת הארגונים שבהסדר ותנאי ההסדרים

בפעם ) בלבד קביעת הזכאות למלגה, לכל משך התואר, תעשה במעמד הרישום לתואר

ובכפוף להצגת אישור העסקה / תלוש שכר אחרון מידי שנה, במעמד  (בלבד הראשונה

 הסדרת שכר הלימוד. 

, אינו זכאי בארגון שבהסדר לעבודהחל במהלך לימודיו למען הסר ספק, סטודנט אשר 

 לא תינתן זכאות רטרואקטיבית למלגה.ן בהמשך לימודיו וכ למלגה

 ובכל  ם לתנאי ההסדר שבנדון ולתקנון זהבהתאתינתן הזכאות למלגה  - תואר ראשון

 .אופן לא תינתן מלגה בשנה ד'

 ם לתנאי ההסדר בהתאו למלגה הינה חד פעמית עבור כל התואר הזכאות - תואר שני

 שבנדון ולתקנון זה.
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 בוגר המרכז האקדמי פרס .4

 בוגרי תואר ראשון במרכז האקדמי פרס, הממשיכים ללמוד במרכז, בטווח של 

 :רטעד שלוש שנים מסיום התואר הראשון, זכאים להנחה כמפו

 

 ארגוני ופיתוח יעוץ/  עסקים במנהל שני תואר לימודי

 בוגר המרכז, הנרשם ללימודי תואר שני בחוגים אלו, זכאי להטבות המפורטות להלן:

  הלימוד :הנחה בשכר 

o בהצטיינות בל דיפלומה המעידה על סיום יעל סמך הישגיו, קאשר  - בוגר מצטיין

 ₪. *18,000, זכאי להנחה בסך בהצטיינות יתרה או

o 9,000זכאי להנחה בסך  - בוגר*  .₪ 

o  דנטלמקרים בהם הסטואף יהא תקף שכר לימוד זה למען הסר ספק, מובהר כי 

לימודים בהכרה בשל  משנתיים אקדמיותקצר זכאי לסיים את לימודיו במועד 

  כל סיבה אחרת.בגין  היקף הקורסים שצבר ו/אובשל קודמים ו/או 

 1,000, דהיינו עלות כל קורס קדם 50% הנחה עבור קורסי קדם בגובה .₪ 

 

 אותה השנה.בבמקרה של תשלום תואר ראשון ושני במקביל, לא יגבו דמי אגודה כפולים  *

 

 בפסיכולוגיה חינוכיתלימודי תואר שני 

מגובה שכר  30% בסך *מלגה, זכאים לבוגרי תואר ראשון במדעי ההתנהגות במרכז

 .הלימוד

קיימת זכאות ליותר ממלגה אחת, זכאי הסטודנט למלגה הגבוהה במידה ואין כפל מלגות. *

 .בניהןמ

 

 לימודי תואר ראשון נוסף 

ת שכר הלימוד מעלו 20%בגובה בוגר המרכז, הנרשם לתואר ראשון נוסף, זכאי להנחה 

למען הסר ספק, תקנון זה.בכמפורט בטבלת שכר הלימוד המעודכנת המלא, עבור כל שנה, 

זכאי לסיים את לימודיו  דנטלמקרים בהם הסטואף תקף  יהאשכר לימוד זה מובהר כי 

בגין  היקף הקורסים שצבר ו/אובשל לימודים קודמים ו/או בהכרה בשל יותר, קצר במועד 

  כל סיבה אחרת.
 

 החוג ללימודי מדעי התזונה -קרן מלגות  .5

  ₪, 8,500בסך , בחוג למדעי התזונה ,מלגות לסטודנטים לתואר ראשון*קרן מלגות הקצתה 

 עבור כל שנת לימוד.

 .עד תום ההקצאות ,"אתשפת הלימודים המלגה תקפה לנרשמים לשנ* 
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  החוג למנהל מערכות בריאות -קרן שירותי בריאות  .6

לסטודנטים לתואר ראשון, בחוג למנהל מערכות  *קרן שירותי הבריאות הקצתה מלגות

 בריאות, באופן הבא:

  עבור כל שנת לימוד.₪  11,250מלגה בסך  -למסלול שתי שנות לימוד 

  עבור כל שנת לימוד. ₪  7,500מלגה בסך  -למסלול שלוש שנות לימוד 

 .עד תום ההקצאות ,א"פת הלימודים תשהמלגה תקפה לנרשמים לשנ* 

 

 לתואר ראשון מלגת מצטיינים - קרן מצוינות .7

 ממוצע בבגרות ציון בעלי תואר ראשון,  סטודנטים הנרשמים ללימודי - בגרות מצטייני

 עבור כל התואר, שכר לימוד המלאעלות מ 30% בגובהזכאים להנחה  ,ומעלה 100

 .(מערכות בריאותלא תקף לנרשמים לחוג ללימודי מדעי התזונה ומנהל )

 בעלי ציון סטודנטים הנרשמים ללימודי תואר ראשון - בגרות + פסיכומטרי מצטייני ,

 מלאה מלגהזכאים לומעלה,  700 בעלי ציון פסיכומטרי וגםומעלה  100בגרות בממוצע 

 .כל התוארעבור  ,ר הלימוד המלאשכעלות מ 100% בגובה

 

 פטורים מלימודים קודמים .8

 מגיע עם פטורים מלאים השאינו בוגר המרכז, , לתואר ראשון נרשם - תואר ראשון

 ,נקודות הזכותלפי ערך , בכפוף לאישור המרכז, הנחה יחסיתלזכאי  ,מלימודים קודמים

 .מלימודים קודמים ותהמוכר

 .זכות נקודות 40 ערך על יעלה לא ההנחה גובה

 תינתן ההנחה, שנים 3 משךל מתפרס הלימוד שכר בהםתואר ראשון,  בלימודי 

  .בלבד' ג שנה עבור הלימוד שכר בתשלום

 תינתן ההנחה, שנים 3.5 משךלשכר הלימוד מתפרס  בהםתואר ראשון,  בלימודי 

 במידה, המוכרות הזכות נקודות יתרת עבור '.ד שנה עבור הלימוד שכר בתשלום

  '.ג בשנה הלימוד שכר בתשלום, יחסית הנחהתינתן  ,וקיימת

 מלימודים  מלאיםעם פטורים  המגיעשאינו בוגר המרכז, , לתואר שני נרשם - שני תואר

 ותהמוכר ,נקודות הזכותערך  לפי , בכפוף לאישור המרכז,יחסיתהנחה לזכאי , קודמים

 מהלימודים הקודמים. 

 דגשים:

  נקודות זכות. 15גובה ההנחה לא יעלה על ערך 

 התואר. שכר הלימוד עבור כל ההנחה תינתן בתשלום 

 אינה תקפה למקבלי מלגת כוחות הביטחון ו/או מלגת הצטיינות. ההנחה 
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ממוסד  תואר שני במנהל עסקים / יעוץ ופיתוח ארגוני למצטייני תואר ראשון .9

  אקדמי אחר

, גבוהה להשכלה ועצהמה ל ידיע מוכרהאחר, מוסד אקדמי ישראלי מ תואר ראשון בוגר

בהצטיינות יתרה,  סיום בהצטיינות או בל דיפלומה המעידה עליעל סמך הישגיו, ק אשר

יעוץ זכאי להטבות המפורטות להלן, במסגרת הרישום ללימודי תואר שני במנהל עסקים / 

 ופיתוח ארגוני:

  יועברו לאגודת הסטודנטים(₪  400)לכל התואר. ₪  24,400עלות שכר לימוד בסך 

 1,000, דהיינו עלות כל קורס קדם עבור קורסי קדם 50% הנחה בגובה .₪ 

 

 דגשים:

  זכאי  דנטלמקרים בהם הסטואף יהא תקף שכר לימוד זה למען הסר ספק, יובהר כי

לימודים קודמים ו/או בהכרה בשל  משנתיים אקדמיותקצר לסיים את לימודיו במועד 

 כל סיבה אחרת.בגין  היקף הקורסים שצבר ו/אובשל 

  קודמים.פטורים בגין לימודים לא יינתן זיכוי כספי  בגין 

  מיום  סמסטרים( 6) ברצף שנתייםעל הסטודנט לסיים את חובותיו האקדמיות תוך

 עד לסיוםו החל מהשנה השלישית ,והסטודנט לא יעמוד בדרישה זוהרשמתו. במידה 

 לשכר הלימוד ששולם. בנוסף כל קורס בנפרד,עבור  הסטודנטיחויב , חובותיו

"עלות קורס בודד" המפורטת בתקנון התשלום עבור כל קורס יחושב בהתאם לטבלת 

 זה, תחת נוהל "תשלומים נלווים".
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 / חיילים משוחררים חיילים .10

 תואר ראשון

 נרשם , העד שנה משוחררהחייל  או / שירות לאומי קבע חובה/שירות חייל ב

 .₪ 6000מלגה בסך ל תואר ראשון, זכאי ללימודי

₪  2,000הנחה בסך  ,, קרישנות הלימודשלוש חולק על פני יהמלגה סכום 

 בתשלום שכר הלימוד בשנים א', ב', ג'. 

  שנה ד'.  בלא תינתן הנחה 

  4000מלגה בסך ל, זכאי , הנרשם ללימודי תואר ראשוןעד שנתייםמשוחרר החייל 

₪. 

 2,000סכום המלגה יחולק על פני השנתיים הראשונות ללימודים, קרי, הנחה בסך 

 הלימוד בשנים א', ב'. ש"ח בתשלום שכר

  מלגה בסך תואר ראשון, זכאי ל נרשם ללימודי, העד שלוש שנים משוחררהחייל

 שנה א' בלבד.בתשלום שכר הלימוד ב ןתינתש₪,  2,000

 

  מלגתIMPACT ללוחמים 

במרכז תואר ראשון , הלומדים  IMPACTמלגאי  ,החל משנת הלימודים תשע"ה

בור כל שנת ע ₪ 4,000 של עד בסךהאקדמי פרס, זכאים למלגה, מטעם המרכז, 

לימוד, למעט סטודנטים מהחוג למנהל מערכות בריאות וסטודנטים שנה ד' בחוג 

 למשפטים.

ולאחר קבלת אישור  המלגה תינתן רטרואקטיבית בסיום כל שנת לימודים

IMPACT .על עמידה במחויבות הסטודנט 

 תואר שני

 הנרשם עד שלוש שניםמשוחרר החייל או  שירות לאומי חובה/שירות ב חייל ,

 לכל התואר. ₪ 2,000בסך ללימודי תואר שני, זכאי למלגה 
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 ההתנהגות במדעי" ם"למתא מצטיינים" תוכנית .11

", למתא"ם מצטיינים"מדעי ההתנהגות, אשר התקבל לתוכנית בסטודנט לתואר ראשון 

  .מקרן המצוינות ש"ח 2,000בסך חד פעמית למלגה  זכאי

 דגשים:

  במקרים חריגים יתאפשר רישום גם בממוצע נמוך  90ממוצע  - לתוכניתתנאי הרשמה(

 בכפוף למספר הנרשמים ולאישור ראש החוג(. ,יותר

  לבטלה, אין אפשרות לתוכניתלאחר הרישום. 

 הינה חובה, תנאי זה הוא תנאי הכרחי לקבלת המלגה. י התוכניתהנוכחות בקורס 

  במסגרת התואר. וליכל יםתתקיים בחינה והקורס קורסי התוכניתבסוף 

 בחירה לשתי העמקות )מש"א/פסיכו'(. יכקורס י התוכנית יחשבוקורס 

 ( יכול להשתבץ 5/5סטודנט אשר סיים את כל קורסי הבחירה שלו ).לתוכנית 

  מותנית בתוכניתההשתתפות  עבורשקלים  2,000על סך  חד פעמיתמלגה קבלת ,

 .התוכניתותקוזז משכר הלימוד רק לאחר עמידה בחובות  יםבעמידה בחובת הקורס

 .כולל כפל הנחות / מלגות / זיכוים 

 

 לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכיתמלגת מצטיינים  - ותנמצויקרן  .12

הצטיינות על בסיס ציון  *מלגתשני בפסיכולוגיה חינוכית תינתן  למתקבלים לתואר

 הטבלה להלן:פי -מתאם, על

 

 .עד תום ההקצאות ,"אתשפת הלימודים המלגה תקפה לנרשמים לשנ* 

קיימת זכאות ליותר ממלגה אחת, זכאי במידה ו. כפל הנחות / מלגות / זיכויםאין 

 .בניהןמגבוהה ה הסטודנט למלגה
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  אקונומי / מעורבות חברתית -על בסיס סוציו מלגות .13

לסטודנטים הזקוקים לסיוע ותמיכה כלכלית המרכז האקדמי פרס מעניק מלגות 

 ולסטודנטים המשתלבים בפרויקטים למעורבות חברתית.

  ,5קומה  ,B בניין, רווחה ומעורבות חברתיתלפרטים ניתן לפנות למחלקת 

 .revaha@pac.ac.il  דוא"ל:, 08-9378926טלפון: באמצעות מספר 
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 לימודים ביטול / הקפאת/  דחיית

 

 

באמצעות  ,בכתבלימודים, יודיע על כך  לבטלאו  להקפיאמועמד /סטודנט המבקש לדחות, 

 כמפורט מטה.דוא"ל, 

 באחריות המועמד/ סטודנט, לוודא הגעת ההודעה.

 במקרה בו ההודעה לא התקבלה כנדרש, ייחשב כסטודנט פעיל ויחויב בתשלום בהתאם.

 

 בקשה לדחיית לימודים  .1

  והמועמד טרם החל לימודיו במרכז. במקרהדחיית לימודים תתאפשר רק 

 .אינה אפשרית ם,לאחר תחילת ם,לימודי דחיית

 בכתביודיע על כך  לדחות את לימודיו, המבקש, מכינה/  די תוארללימו מועמד ,

 .Rishum@pac.ac.ilלמחלקת הרישום, באמצעות דוא"ל: 

 ייזקף לזכותו למימוש  סכום שכר הלימוד ששולם עבור המכינה, - לימודי מכינה

 ת הלימודים העוקבת.בשנ, לכל המאוחר המכינה לימודי

 ייזקף לזכותו , חשבון שכר הלימוד עלששולמה המקדמה סכום  - לימודי תואר

  ת הלימודים העוקבת.הרישום ללימודים, לכל המאוחר בשנלמימוש 

 ובתנאי שלא החלה שנת  ,לאחר דחייה מכינהתואר או  במקרה של ביטול לימודי

 ,הזכאות להחזרייחשב כמועד הקובע לנושא  הדחייההלימודים, מועד הודעת 

', המהווה חלק מתקנון שכר לימודים ביטול /הקפאת /  דחייתבהתאם לנוהל '

 לפני תחילת הלימודים".  -"בקשה לביטול לימודים  -הלימוד, כמפורט בסעיף 

במקרה של ביטול לאחר תחילת שנת הלימודים, יחויב הסטודנט בהתאם לנוהל 

', המהווה חלק מתקנון שכר הלימוד, כמפורט לימודים ביטול /הקפאת /  דחיית'

 "בקשה לביטול לימודים לאחר תחילתם". -בסעיף 

 

 בקשה להקפאת לימודים  .2

 אינה אפשרית ,לאחר תחילתה ,הקפאת לימודי מכינה - מכינה. 

 מבקש להקפיא את לימודיו, סטודנט שהחל את לימודיו במרכז ו - תואר ראשון / שני

 .Pniyot@pac.ac.ilבאמצעות דוא"ל:  בכתביודיע על כך 

 ( 3הקפאת הלימודים תתאפשר עד לתקופה של שנה קלנדרית אחת  ,)סמסטרים

 בהתאם למחזור בו הקפיא הסטודנט את לימודיו.

במקרה של הקפאת לימודים מעבר לתקופה זו, יידרש רישום מחדש, בהתאם לתנאי 

 המפורטים בתקנון המעודכן ביום חזרתו.הרישום 

 

 דמי ההרשמה מיועדים לטיפול בתהליכי ההרשמה, לפיכך אינם מוחזרים בשום מקרה
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 .בתקופת הקפאת הלימודים, לא תתבצע הקפאת תשלומים 

סטודנט המבקש להקפיא לימודיו, יסדיר את שכר הלימוד המלא לשנת הלימודים 

 בה הוקפאו הלימודים )על אף שלא ילמד בה / בחלקה בפועל(. 

הסטודנט רשאי אות, לעניין המשך תשלום שכר הלימוד, עבור שנות הלימוד הב

 :לבחור אחת משתי החלופות הבאות

, בהתאם לאמור תואר הנלמדכל הל ,שכר הלימוד המלאיתרת המשך תשלום  .1

גובה שכר הלימוד ושמירת  " המעודכנת בתקנון זהב"טבלת שכר הלימוד

 כמצוין בטבלה זו.

 כמפורטעם חזרת הסטודנט ללימודים,  המשך תשלום יתרת שכר הלימוד .2

 לשנת חזרתו ללימודים.לימוד המעודכן התקנון שכר ב

  שעות  -למען הסר ספק, יובהר כי סטודנט שהקפיא לימודיו וחזר ללמוד במרכז

 .ביום חזרתוהתאם לתנאים הקיימים במרכז הלימודים ותוכניות הלימודים יהיו ב

במועד כמו כן, במידה וביום חזרת הסטודנט ללימודים, לא יפתח המסלול אליו נרשם 

 המקורי, אין הדבר יהווה עילה להחזר או פטור מהשלמת שכר הלימוד.

 בקשה כמפורט בסעיף הקפאתם, יפעל לימודים לאחר  סטודנט המבקש לבטל"

 .לאחר תחילת הלימודים" -לביטול לימודים 

 

 במרכז מועמד שטרם החל לימודיו -בקשה לביטול לימודים  .3

 שהחל את לימודיו החליט לבטל את לימודיו, לפני ש, מכינהללימודי תואר /  מועמד

למחלקת הרישום, באמצעות דוא"ל:  ,בכתביודיע על כך  במרכז,

Rishum@pac.ac.il. 

 מותנה בקבלת הודעת הביטול גובה החזר התשלום עבור המכינה,  - לימודי מכינה

 באופן הבא:באופן תקין, ויחושב 

 

 מותנה  ששולמה על חשבון שכר הלימוד,, גובה החזר המקדמה - לימודי תואר

 באופן הבא:בקבלת הודעת הביטול באופן תקין, ויחושב 

  

 

 

  עד חודש ימים  יבוצע באמצעות המחאה ,לוככל שהסטודנט זכאי , התשלום החזר

 ממועד קבלת הודעת הביטול באופן תקין. 
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  םתחילת לאחר - בקשה לביטול לימודים .4

 בכתב  יודיע על כך, שהחל את לימודיו במרכז, המבקש לבטל את לימודיו, סטודנט

 , ויחול לגביו המפורט להלן:Pniyot@pac.ac.ilדוא"ל:אמצעות ב

 לימודי מכינה 

במלוא גובה , יחויב םסטודנט, המבקש לבטל את לימודי המכינה, לאחר תחילת

 .עלות המכינה

 תואר ראשון 

, שנת הלימודיםהמבקש לבטל את לימודיו, לאחר תחילת בשנים א, ב, ג,  סטודנט

בהתאם לשכר הלימוד המעודכן במועד יחויב במלוא שכר הלימוד השנתי, 

 הרשמתו.

זכאי לבטל את לימודיו ללא חיוב עד לשבועיים  ג' או ב'לשנת לימוד  הסטודנט העול

 תחילת שנת הלימודים.מועד  לפני

 תואר שני  

 אופן הבא:ב, יחויב םלימודיו, לאחר תחילתסטודנט המבקש לבטל את 

מחצית מעלות ביחויב  -ביטול לימודים במהלך שנת הלימודים הראשונה . 1

דמי בהרשמתו, הכוללת של התואר, בהתאם לשכר הלימוד המעודכן במועד 

 דמי חבר אגודת הסטודנטים.ברישום וה

זכאי  -עד לשבועיים לפני מועד תחילת שנת הלימודים השנייה ביטול לימודים . 2

 לבטל את לימודיו ללא חיוב. 

יחויב במלוא שכר הלימוד של  -ביטול לימודים במהלך שנת הלימודים השנייה . 3

דמי חבר ברישום והדמי בשכר הלימוד המעודכן במועד הרשמתו, התואר, בהתאם ל

 אגודת הסטודנטים.

 ביטול  דים וזכאי להחזר תשלומים יחסי, יחויב בעמלה בגיןסטודנט שביטל לימו

 התשלומים:

₪  14גריעת המחאה מהבנק כרוכה בעמלה בסך  -תשלום שכר לימוד בהמחאות  .1

 עבור כל המחאה.

 ,₪ 50 או מסכום ביטול העסקה 1% עמלה בסך –באשראי שכר לימוד תשלום  .2

 הגבוה מבניהם

 

בתשלום עבור שירותים נוספים, כמפורט בפרק נדרש  במידה וסטודנטלמען הסר ספק, 

 יחויב בגינם בנפרד, בנוסף לעלות שכר הלימוד."תשלומים נלווים", 
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 המרכז על ידילימודים  הפסקתביטול /  .5

  ,והמרכז החליט שלא לקבלו  המכינהשלא עמד בדרישות האקדמיות של סטודנט

 בלבד.  המכינהחויב בגין יללימודים, 

  סטודנט המתקבל ללימודים על תנאי, והמרכז יאלץ להפסיק את לימודיו על רקע אי

ב , כמפורט מלא עמידה בתנאים שנקבעו לקבלתו, יחויב בתשלום שכר לימוד

 דמי רישום ודמי חבר אגודתב וכן יחויב" המעודכנת לתקנון זה "טבלת שכר הלימוד

 .הסטודנטים

 מסיבות משמעתיות/ אקדמיות/ מנהליותל ידי המרכז, סטודנט שלימודיו הופסקו ע ,

 .המעודכנת לתקנון זה "ב "טבלת שכר הלימודמלא, כמפורט יחויב בשכר לימוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המרכז האקדמי פרס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים מעת לעת במידע 

 המפורסם לעיל. ט.ל.ח.


