
 
 
 

 שכר לימוד והרשמה ןתקנו                                    
 8201-7201 חשנת הלימודים תשע"ב ג'תלמידי שנה ל

    
 לימוד  השכר גובה .  1 

 .(2017)צמוד למדד יוני ₪  25,885לתלמיד מלא הוא שכר הלימוד     1.1
 .(2017וצמודים למדד יוני ₪  -לתלמיד חלקי הוא כדלקמן )הסכומים הם בשכר הלימוד     1.2

              
 שעות

 שבועיות
 נקודות
 זכות

 המחיר
לנקודת 

 זכות

 שכר
 הלימוד

3 6 1,476   8,860 
4 8 1,398 11,190 
5 10 1,320 13,208 
6 12 1,242 14,914 
7 14 1,164 16,307 
8 16 1,086 17,389 

     
         

 . ויותר שנתיות נקודות 10-מ לקבל ניתן מחשב ושיעור אנסמבל שיעורי   1.3
 כלי שיעור ללא נקודות 36-וב כלי שיעור עם נקודות 34-ב מזכה מלאים ללימודים הלימוד שכר   1.4
 .שלו הלימודים לתכנית בכפוף בלבד 1 לאנסמבל זכאי תלמיד   1.5
 ולאנסמבל מיומנויות לקורס במקביל ובהרשמה לפחות נקודות 10-ל בהרשמה לקבל ניתן( קול/כלי) יחידני שיעור   1.6
 
 תשלום שכר הלימוד . 2 

      

 ₪. 25,885. במקרה זה הסכום לתשלום יהיה במזומן שכר הלימודמלוא שלם את ניתן ל   2.1
 ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע בפריסה של עד עשרה תשלומים צמודי מדד.   2.2

 )במזומן( ללימודים מלאים.₪  2,500דמי הרשמה בסך 
 )במזומן(  ללימודים חלקיים.₪  1,500דמי הרשמה בסך 

(. את 2017צמודים למדד יוני יתרת הסכום תשולם באחד עד עשרה תשלומים בהוראת קבע חודשית )כל התשלומים יהיו  
שנה, עליו להביא עימו בעת הרישום הורה או  18תלמיד שטרם מלאו לו  .חובה להסדיר ביום הרישום לביה"סהוראת הקבע 

 .אפוטרופוס חוקי שיחתום על הוראת הקבע במקומו
 

טופס ההרשאה לחיוב חשבון לצורך ביצוע התשלום באמצעות הוראת קבע על התלמיד להמציא למדור שכר לימוד את   2.3
 הבנק כשהוא חתום ע"י הבנק.

 
האחריות לביצוע התשלומים באמצעות הוראת קבע חלה על התלמיד ועליו בלבד. במקרה בו הוראת הקבע לא תכובד   2.4

 יחויב התלמיד בכל ההוצאות בהן יישא ביה"ס עקב כך. 
ן התשלום באמצעות הוראת קבע, לא יאוחר משבועיים לפני על התלמיד להודיע למדור שכר לימוד על כל שינוי באופ  2.5

מועד התשלום. שינוי שהודעה עליו תימסר לאחר מועד זה יעודכן רק במועד התשלום הבא. כמו כן על התלמיד להודיע 
 למדור שכר לימוד על כל שינוי בפרטים האישיים ו/או בפרטי חשבון הבנק, וזאת מיד עם התרחש השינוי. 

 יביא להפסקת לימודיו של התלמיד.ל הוראת הקבע ביטו   2.6
חייב בתשלום ריבית פיגורים  יום יהיה 15-למעלה מ של הוראת הקבע רעון תשלום כלשהוייפגר בפאשר תלמיד    2.7

המקורי שנקבע  החל מהמועד, וזאת על הפרשי ההצמדהכן שבפיגור ו לחודש על מלוא סכום התשלום 2%בשיעור של 
 בפועל. רעון המלאיהפ זמן לתשלום ועד

מבלי שיגרע יופסקו לימודיו לאלתר,  –מחודשיים למעלה  של הוראת הקבע רעון תשלום כלשהוייפגר בפאשר תלמיד    2.8
 הלימוד עבור שנת הלימודים. את מלוא שכרלביה"ס לשלם ו מחובתהדבר 

גמר וכל תיעוד אחר המעיד על לימודיו בביה"ס תלמיד אשר לחובתו יתרת תשלום, לא יונפקו גיליון ציונים, תעודת    2.9
 וכן לא יהיה רשאי להשתבץ לשנת הלימודים הבאה.

 
 



 
 
 
 
 

 ביטול הרשמה.  3        
 

ביטול למלא טופס ". על התלמיד הודעה בכתבחייבת להיעשות אך ורק באמצעות  הודעה על ביטול הרשמה לביה"ס    3.1
לימוד. ביטול הרשמה לא ייעשה בהודעה בע"פ או בטלפון. המועד הקובע הוא למדור שכר ", לחתום עליו ולהגישו הרשמה

 יום קבלת ההודעה בכתב במדור שכר לימוד.
 

יהיה חייב בתשלום של דמי ההרשמה בסך  30.9.17תלמיד אשר יודיע על ביטול הרשמתו לרימון עד לתאריך     3.2
 (.2017)צמוד למדד יוני __________ ₪ 

 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          
 

 20%יהיה חייב בתשלום של  31.10.17לתאריך  1.10.17תלמיד אשר יודיע על ביטול הרשמתו לרימון בין התאריך     3.3
 (.2017משכר הלימוד המלא, כולל דמי ההרשמה )צמוד למדד יוני 

 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          
 
 
 
  הפסקת לימודים.  4         
 

למלא טופס . על התלמיד הודעה בכתבחייבת להיעשות אך ורק באמצעות  הודעה על הפסקת לימודים בביה"ס    4.1
למדור שכר לימוד. הפסקת לימודים לא תיעשה בהודעה בע"פ או בטלפון. המועד ", לחתום עליו ולהגישו הפסקת לימודים"

 הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב במדור שכר לימוד.
 

 30%יהיה חייב בתשלום של  15.11.17 לתאריך 1.11.17תלמיד אשר יודיע על הפסקת לימודיו ברימון בין התאריך     4.2
 (.2017משכר הלימוד המלא, כולל דמי ההרשמה )צמוד למדד יוני 

 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          
 

 55%יהיה חייב בתשלום של  30.11.17לתאריך  16.11.17תלמיד אשר יודיע על הפסקת לימודיו ברימון בין התאריך     4.3
 (.2017משכר הלימוד המלא, כולל דמי ההרשמה )צמוד למדד יוני 

 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          
 

 80%יהיה חייב בתשלום של  15.12.17אריך לת 1.12.17תלמיד אשר יודיע על הפסקת לימודיו ברימון בין התאריך     4.4
 (.2017משכר הלימוד המלא, כולל דמי ההרשמה )צמוד למדד יוני 

 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          
 

משכר הלימוד  100%יהיה חייב בתשלום של  16.12.17תלמיד אשר יודיע על הפסקת לימודיו ברימון החל מהתאריך     4.5
 (.2017המלא, כולל דמי ההרשמה )צמוד למדד יוני 

 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          
 

 מעתיות או אקדמיות.ביה"ס יכול להשעות ו/או להפסיק את לימודיו של תלמיד מסיבות מש    4.6
שלעיל בהתאם לתאריך השעיית ו/או  4.2 – 4.5במקרה כזה יהיה התלמיד חייב בתשלום של הסכומים המפורטים בסעיפים 

 הפסקת הלימודים.
 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          

 
בל מלגה ו/או הנחה בשכר הלימוד והודיע על הפסקת לימודיו, תבוטל המלגה ו/או ההנחה שקיבל תלמיד אשר קי    4.7

 ויחולו עליו הסדרי תשלום שכר הלימוד כאילו היה תלמיד רגיל.
 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          

 לא הודיע על הפסקת לימודיו יחויב במלוא שכר הלימוד, וזאת גם אם כללתלמיד אשר     4.8
 לא הופיע ללימודים.

 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                           
 

       



 
 

      
 

        
 סטטוס שינוי. 5      

 
חייבת להיעשות אך ורק באמצעות  -מתלמיד חלקי לתלמיד מלא ולהיפך  - הלימודים בביה"סבקשה לשינוי סטטוס     5.1

למדור שכר לימוד. שינוי סטטוס לא ", לחתום עליו ולהגישו שינוי סטטוס לימודיםלמלא טופס ". על התלמיד הודעה בכתב
 שכר לימוד. ייעשה בהודעה בע"פ או בטלפון. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב במדור

 
יהיה חייב בתשלום של הפרשי שכר  אשר אושרה בקשתו לשינוי סטטוס מתלמיד חלקי לתלמיד מלאתלמיד     5.2

 (.2017הלימוד )צמוד למדד יוני 
 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          

 
 אושרה בקשתו לשינוי סטטוס מתלמיד מלא לתלמיד חלקי בין התאריךאשר תלמיד     5.3

 )צמוד למדד 30%יהיה זכאי להחזר של הפרשי שכר הלימוד בקיזוז  15.11.17לתאריך  1.11.17
 (.2017יוני 

 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          
 

יהיה  30.11.17לתאריך  16.11.17אשר אושרה בקשתו לשינוי סטטוס מתלמיד מלא לתלמיד חלקי בין התאריך תלמיד     5.4
 )צמוד למדד 55%זכאי להחזר של הפרשי שכר הלימוד בקיזוז 

 (.2017יוני 
 ____________קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
יהיה  15.12.17לתאריך  1.12.17אשר אושרה בקשתו לשינוי סטטוס מתלמיד מלא לתלמיד חלקי בין התאריך תלמיד     5.5

 (.2017)צמוד למדד יוני  80%זכאי להחזר של הפרשי שכר הלימוד בקיזוז 
 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          

 
  16.12.17אשר אושרה בקשתו לשינוי סטטוס מתלמיד מלא לתלמיד חלקי החל מהתאריך תלמיד     5.6

 לא יהיה זכאי להחזר כלשהו של הפרשי שכר הלימוד.
 קראתי, הבנתי ומאשר בחתימתי ____________                                                          

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 שונות. 6        
 

 או חלקו, ע"י  ,כולו שכר הלימוד שלהם ממומןאשר גם על תלמידים  תקנון זה חל במלואו   6.1
של תחול החובה הבלעדית  אם גופים אלה לא יעמדו בתשלומי שכר הלימוד במועדיהם שונים לרבות בי"ס רימון. פיםגו

 על התלמיד עצמו. האחריות לתשלום זה חלה על התלמיד בלבד. תשלום שכר הלימוד
 

תלמיד במוסד כל תלמיד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימלי שנקבע בחוק לגבי   6.2
 להשכלה גבוהה. התלמיד ישלם תשלומים אלה ישירות למוסד לביטוח לאומי.

 
יתווספו לשכר הלימוד כדמי רווחה בגין תשלום דמי חבר לאגודת הסטודנטים. חברות ₪  150ידוע לי ואני מסכים כי    6.3

מהנחות בתחבורה ציבורית, תשלום מוזל לאירועי  באגודת הסטודנטים מעניקה תעודת סטודנט שבאמצעותה ניתן להנות
אגודת הסטודנטים, הנחות משמעותיות ברכישת ציוד מוסיקלי וטכנולוגי )כגון תוכנות הקלטה( ועוד. פעילות האגודה 

כוללת ארגון אירועי תרבות ומסיבות, פרוייקטים של תרומה לקהילה, איסוף מידע לגבי מלגות לסטודנטים והצעות עבודה, 
משת כגורם המסייע לפיתוח שיתופי פעולה לטובת הסטודנטים ביחד עם הנהלת רימון, מארגנת הנחות ורכישות מש

 קבוצתיות ועוד. 
 תשלום זה אינו חובה.

 
 

שנה, חתימתו על תקנון זה חייבת להיות מלווה בחתימת אחד מהוריו או בחתימת  18תלמיד שטרם מלאו לו    6.4
 אפוטרופוס חוקי אחר.

 
 בי"ס רימון יהיה רשאי לשנות או לעדכן או להוסיף להוראות תקנון זה מעת לעת, וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.   6.5
 

שינויים, עדכונים והוספות לתקנון יהיו תקפים עם פרסומם על לוח המודעות בביה"ס או באתר האינטרנט של ביה"ס.    6.6
 מיד ויחייב אותו בהתאם.פרסום כאמור ייחשב כאילו הובא לידיעתו  של התל

 
 הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, ייחשב כאילו הוא כתוב גם בלשון נקבה.   6.7
 
 
 

 התחייבות התלמיד. 7        
 
 

 .וומתחייב לפעול לפילכל האמור בו אני מסכים קראתי והבנתי תקנון זה. 
 
 

    ____________ ת. ז.____________    תאריך לידה     שם התלמיד ________________
 
 

 מגמת הלימוד ____________________                    כלי ראשי __________________
 
 

 חתימת התלמיד__________________
 
 

 שם ההורה/האפוטרופוס החוקי______________________    ת. ז.______________
 
 

  חתימת  ההורה/האפוטרופוס החוקי___________________ 
                                         

 
 



 
 

 
 


