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 יקר)ה(, /יתסטודנט

 

 .ד"תשעבחוברת זו מצוי מידע חיוני בנושאים השונים הנוגעים לשכר הלימוד בשנת הלימודים 

 יש לקרוא את החוברת בעיון ולנהוג לפי האמור בה.

 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הכללים והתקנות המתפרסמים בחוברת זו בכל 

או יימסר  ובפורטל המכללה יפורסם על לוחות המודעות שבמכללה –אם יהיה כזה  –עת, כל שינוי 

 בהודעות אישיות.

 

 או מדור שכר לימוד שכר לימוד במשרדי מדור לבירורים בנושאי שכר לימוד יש לפנות ל

 80 - 5688801,   80- 5688808בטלפון:

 תפורסם על לוח המודעות. –שעת קבלת קהל בנושא שכר לימוד 

 

 ירושלים )ע"ר( מכללה אקדמית להנדסה עזריאלי     - המען לפניות בכתב

 , רמת בית הכרם05רח' יעקב שרייבום 

 .51866ירושלים  6655ת.ד. 

 80-5688800  - מספר פקס

 :  שם, מספר תעודת זהות, כתובת ומספר טלפון או פקס למתן תשובה.לצייןבכל פנייה בכתב יש 

 

אנו מפנים את תשומת לב הסטודנטים לחובתם להכיר את הכללים והתקנות הנוגעים לשכר 

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

 לסטייה מהם.

 

 הצלחה בלימודיך במכללה.אנו מאחלים לך 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 מדור שכר לימוד
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 הרכב שכר הלימוד

 

שכר הלימוד השנתי מורכב משכר לימוד יסודי ותשלומים נלווים. תעריפי שכר הלימוד 

 גתשע"מבוססים על התעריפים בשנת הלימודים  דע"תשוהתשלומים הנלווים בשנת הלימודים 

והם צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן. תעריפים אלה כפופים לשינויים עליהם עשויים 

 סמכים. להחליט מוסדות המכללה המו

 כדלקמן:  הם 16.8.0816במחירי המדד שפורסם ב דתשע"שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת 

 ש"ח    

  18,158 שכר לימוד יסודי

  466  תשלומים נלווים

    606 אגרת שמירה             

   -------- 

  11,808   סה"כ

 

 

 

 נקודות זכות )נ"ז( בשנה. 48לימודים מלאה בהיקף של  שכר לימוד יסודי הינו עבור תוכנית
לסטודנט הלומד תוכנית לימוד בהיקף שונה של נ"ז, יחושב שכר הלימוד בהתאם למספר נ"ז 

 בתוכנית הלימודים שהגיש. 
 בחוברת זו. 8-ו 0ערך נ"ז נגזר משכר הלימוד היסודי כמפורט בעמודים 

 

 

 
 

 ברסיטאותבאונימוד במכללה זהה לשכר הלימוד שכר הלי
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 אופן הסדרת שכר הלימוד 
 

 הליכי הסדרת שכר הלימוד השנתי כוללים: 

 

 חתימה על כתב התחייבות .2

משלם את כל שכר הלימוד מראש, או שלימודיו ממומנים, כולם או  אף אם הוא –כל סטודנט 

בסוף התחייבות לתשלום שכר הלימוד הנמצא הכתב האמור בעל  מחויב–חלקם, ע"י מוסד 

 .ד"תשעהחתימה תבוצע בעת הרישום באינטרנט לשנה"ל . החוברת

 

 תשלום שכר הלימוד  .1

 את שכר הלימוד ישלם הסטודנט באחת הדרכים הבאות, לפי בחירתו: 

 שישולם בתחילת שנת הלימודים.  בתשלום אחד .א

 הרשאה לחיוב חשבון בנק.באמצעות  בתשלומים תקופתיים .ב

 . תשלוםשוברי באמצעות  בתשלומים תקופתיים .ג

 
 ההסדרים הנוגעים לכל אחת מדרכי התשלום הנ"ל מפורטים להלן:

 

 תשלום אחד בתחילת שנת הלימודים אפשרות א':

 יהיה זכאי להנחה 00.85.16סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי עד ליום  .1א.

ויחסוך את תשלום הפרשי ההצמדה. הוראה זו לא תחול על  0.6%בשיעור של 

נקודות זכות לשנה( ו/או  48 -סטודנטים הלומדים לימודים חלקיים )בהיקף של פחות מ

 סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני. 

שובר המתאים סטודנט המעונין באפשרות זו יפרע את שכר הלימוד במלואו באמצעות ה

 אשר צורף למכתב ההודעה על הרישום.

 

 לא יהיה זכאי 00.85.16סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי לאחר יום  .0א.

 להנחה האמורה לעיל ויחויב בהפרשי ההצמדה עד לתאריך בו יתבצע התשלום. 

 

אם ישונה שכר הלימוד במהלך שנת הלימודים יחויב או יזוכה סטודנט ששילם את שכר  .6א.

במקרה של תוספת חיוב, יישלחו שוברי תשלום הלימוד מראש בתשלום ההפרש.  

 נוספים. 

 

נקודות זכות, לא יהיה זכאי  48 -סטודנט שיירשם לקורסים המקנים בסה"כ פחות מ .4א.

קיבל הנחה זו יקוזז סכומה מסכום ההחזר שיגיע לו . )אם 1להנחה האמורה בסעיף א.

 בעקבות עדכון שכר הלימוד השנתי(. 

 

ידו כמקדמה. -ששולם על הסכוםסטודנט חדש ישלם את שכר הלימוד השנתי בניכוי  .6א.

 סטודנט ממשיך ישלם את מלוא שכר הלימוד השנתי.
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ההנחה לא תבוטל לסטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי מראש ויקבל מלגת  .5א.

 נקודות זכות.  48סיוע כלכלי, בתנאי שתוכנית לימודיו כוללת לפחות 

 

 

 אפשרות ב': תשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק

 

אה לחיוב סטודנט הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות הרש

, (הטופס נמצא אתר או במדור שכר לימוד) יחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבון חשבון בנק

 למדור  ום כאמור, ימסור הסטודנטניף הבנק שלו. את הטופס, כשהוא חתויחתים עליו את ס

 שכר הלימוד.

 

סטודנטים ממשיכים יחוייבו באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון המצויה בידי מדור שכר 

לימוד במכללה אלא אם כן יודיעו על הפסקת לימודיהם במכללה או על רצונם לשלם את 

 הלימוד מראש באמצעות שובר התשלום.שכר 

 

 

 התשלומים הנלוויםלוא ובממשכר הלימוד היסודי  06% -כב הסטודנטיחוייב  1תשלום מס' ב

 ששולם כמקדמה(.  הסכוםשל סטודנט חדש ינוכה  1מס'  מתשלום) ואגרת השמירה

 

 סטודנט( ישלם ה1את יתרת שכר הלימוד )יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' 

בתשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, 

 בדרך הבאה: 

 

דנטים המצטרפים להסדר באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק יזכו בפריסת סטו .1ב.

תשלומים כשמועדי חיוב חשבונם  בחמישהתשלומים. יתרת שכר הלימוד תגבה מהם 

 .16/86/14, 16/84/14, 16/86/14, 16/80/14, 16/81/14, 16/10/0816, 16/11/0816: ויהי

 .16/5/0814:  נוסףמועד  ףלתלמידי ערב יתווס

 

 

 

 

 

 

סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את  .0ב.

הפרשי ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה 

 שכר לימוד. מדור בכתב ל
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 ': תשלומים תקופתיים באמצעות שוברי תשלוםגאפשרות 

 

הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות שוברים, חייב  . סטודנט הבוחר לשלם את שכר1.ג

 (. 16.8.16הנשלח אליו, וזאת עד למועד הנקוב בו ) 1לפרוע תחילה את שובר תשלום מס' 

 

משכר הלימוד היסודי ואת מלוא  06%ישלם הסטודנט  1. באמצעות שובר תשלום מס' 0.ג

 התשלומים הנלווים ואגרת השמירה. 

 

 סטודנט( ישלם ה1הלימוד )יתרה שתיוותר לאחר פירעון תשלום מס' את יתרת שכר . 6.ג

באמצעות שוברי תשלום תשלומים תקופתיים, צמודים למדד המחירים לצרכן, חמישה ב

, 16.80.0814, 16.10.0816, 16.11.0816שישלחו אליו לקראת כל אחד מהמועדים הבאים: 

16.86.0814 ,16.84.0814 . 

 .16.5.0814-ו 16.86.0814לתלמידי ערב יתווספו שני מועדי תשלומים נוספים : 

 

 יתרת שכר הלימוד מחושבת כאחוז מהיתרה המצטברת שטרם נפרעה..4.ג

מיתרת שכר הלימוד, אם תשלום זה לא נפרע  16%לדוגמא: התשלום השני מהווה  

השלישי יהיה בסך בזמן, הסכום שלא נפרע מתווסף לתשלום השלישי כך שהתשלום 

 מיתרת שכר הלימוד. 68%

 

הפרשי  סטודנט יוכל לשלם, בכל עת, את יתרת שכר הלימוד העומדת לחובתו ולחסוך את.6.ג

ההצמדה ממועד התשלום ואילך. סטודנט המבקש לעשות שימוש בזכות זו יפנה בכתב 

 שכר לימוד. מדור ל

 

נות ביוזמתו למדור שכר לימוד סטודנט שלא יקבל את שובר התשלום יהיה חייב לפ. 5.ג

ולקבל ממנו שובר תשלום מתאים. לא יהיה באי קבלת השובר מכל סיבה שהיא, כדי 

לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור 

כמו כן, סטודנט המבקש להרשם לקורסים נוספים לסמסטר ג' בתום תקופת בתשלום. 

 פנות למדור שכר לימוד להסדרת התשלום.הגבייה , נדרש ל

 

. באתר המכללה ניתן לצפות בכרטסת הכספית ובהודעות שונות בנושא שכר לימוד, חובת 0ג.

 הסטודנט לעקוב אחר הודעות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 

 

 

 

 

 עיקרי תקנות ואופן חישוב שכר הלימוד
 

 התקנות שלהלן חלות על כל הסטודנטים, חדשים וממשיכים.
 

 ב' של כל שנת לימוד. -מתייחסות לסמסטר א' ו התקנות שלהלן
 
(, משמעו, שכר הלימוד היסודי השנתי כפי שייקבע מדי שנת לימודים 188%) שכר לימוד יסוד .1

 ע"י הרשויות המוסמכות.

וסטודנט חייב בתשלום מינימום זה גם אם  488%מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר הינו  .0

 ע שנים.סיים לימודיו בפרק זמן קצר מארב

סטודנט הלומד לקראת תואר חייב בתשלום שכר לימוד )הכולל שכר לימוד יסודי ותשלומים  .6

ובכללן הגשת עבודות, עמידה בבחינות, הגשת  –נלווים(, מדי שנה, עד לסיום כל חובותיו 

 עבודת גמר וכיו"ב.

ימודים פי היקף לימודיו בכל שנת לימוד. היקף הל-ייקבע על שכר הלימוד השנתי לסטודנט .4

מחושב בנקודות זכות. נקודות זכות הן מספר הנקודות שבהן מזכה קורס. ערך זה שווה 

 למספר שעות הלימוד בקורס אלא אם צויין אחרת בתוכנית הלימודים המתפרסמת בידיעון.

 
חישוב שכר הלימוד השנתי יערך כמכפלה של מספר נ"ז שלומד הסטודנט בערך נקודת זכות. 

ערך נקודת הזכות נגזר משכר הלימוד היסודי לפי החישוב הבא: תוכנית לימודים מלאה הינה 

נקודות זכות צבירה לתואר המתחלקות לארבע שנות  158נקודות זכות בשנה ) 48בהיקף של 

 ₪. 18,158בסך שכר לימוד  188%לימוד(. עבור תוכנית זו ישלם הסטודנט 

 

 ₪ 066=  18,158=    שכר לימוד מלאערך נקודת זכות = 
 48נקודות זכות           48                               

 

שישמש בסיס לחישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט בשנה מסוימת  במניין נקודות הזכות

 .כולל קורסים חוזרים, יובאו בחשבון כל הקורסים שבהם היה הסטודנט רשום באותה שנה

 

, ישלם שכר לימוד יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת נ"ז 08 -סטודנט הלומד פחות מ

משכר הלימוד המלא שמהווה כיסוי בגין ההוצאות הקבועות הנוספות  18%תקורה בשעור 

 הקשורות בלימודיו החלקיים.

על הסטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום 

ם זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה מלא לקורסי סמסטר ב'. רישו

 לתשלומים.

האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה והתאמתה לתקנות תוכנית הלימודים 

 מוטלת על הסטודנט.
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סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות יהא מנוע מעריכת רישום עד לפירעון החוב. היה 

ם, למרות קיום חוב קודם, רשאית המכללה להפסיק את ומסיבה כלשהי הצליח לערוך רישו

 לימודיו ו/או למנוע ממנו שירותים כגון בחינות, אישורים, ציונים וכד' עד לסילוק החוב.

 

 

 

 

 פירוט תחשיב שכר לימוד שנתי

 

נקודות זכות  48שכר לימוד יסודי ישלם סטודנט הלומד תוכנית לימודים בהיקף של  188%

 זכות צבירה לתואר המתחלקות לארבע שנות לימוד(.נקודות  158בשנה )

 

נקודות זכות ומעלה ישלם שכר לימוד יסודי  08סטודנט הלומד תוכנית לימודים בהיקף של 

עפ"י החישוב ₪ 5,606נ"ז ישלם  06יחסי להיקף לימודיו . לדוגמא: סטודנט הלומד בסה"כ 

 נ"ז. 066X06= ₪   5,606הבא:  

 

שכר  188% –למעלה מ  נקודות זכות בשנה ישלם 48 –בהתאם לכך, סטודנט הלומד למעלה מ 

 לימוד באותה שנה.

 

נקודות זכות בשנה ישלם שכר לימוד יסודי יחסי להיקף לימודיו  08 –סטודנט הלומד פחות מ 

נ"ז  15משכר הלימוד המלא. לדוגמא: סטודנט הלומד בסה"כ  18%ובתוספת תקורה של 

 עפ"י החישוב הבא:₪ 6,068ישלם  

 נ"ז. 15* .066( + 18,158*18%=) 6,854

 

ט המשהה את סגירת וכן סטודנ סטודנט הממשיך את לימודיו לתואר מעבר ארבע שנים .6

ישלם בכל שנת לימודים נוספת שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה  התואר מעבר לשנה,

משכר הלימוד היסודי )אם למד הסטודנט סמסטר אחד  18%שנה בצירוף תוספת בשיעור 

 תוספת גרירה. –( 6%תהיה התוספת 

 התוספת לא תכלל בסכום שכר הלימוד המינימלי לתואר.

שהחליף מגמת לימודים, תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו לסטודנט 

 במגמה החדשה.

 

עם הגשת בקשה לסגירת תואר, מדור שכר לימוד יערוך לסטודנט התחשבנות סופית  של שכר 

וכן תשלום עבור  488%לימוד, הכוללת בדיקת תשלום מינימום שכר לימוד מצטבר בשעור של 

תוספות שונות )כגון: תוספת קחו במהלך שנות הלימוד ותשלום עבור קורסים חוזרים שנל

אנגלית וכו'(  במידה והסטודנט חוייב בהם. אישור זכאות לתואר ינתן  ,גרירה, תקורה

לסטודנט במידה ואין לו חובות שכר לימוד ו/ או חובות אחרים למכללה )כגון: חוב לספריה, 

 וכו'(.
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שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ואשר שימשו לא ייגבו תשלומים בגין קורסים  .5

, אם הפטור ניתן עד תום תקופת השינויים הרשמית מקורס/ים במכללהאקדמי בסיס לפטור 

 )דהיינו במהלך השבועיים הראשונים( של הסמסטר הראשון בו לומד הסטודנט.

 

סטודנט החוזר על קורס זה  .חייב בתשלוםו אינ (1)רמה אנגלית ברמת "מתקדמים" קורס  .0

 יחוייב בתשלום. פעם נוספת 

 

 (6ורמה  0)רמה  תשלום עבור קורסי אנגלית ברמות בינוני .8

( ישלם עבור קורסים אלו 6ורמה  0תלמיד החייב בקורסי אנגלית ברמות "בינוני" )רמה 

ינימלי לשכר הלימוד הרגיל. תשלום זה אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המ נוסףתשלום נפרד, 

 לתואר.

 ₪. 588  הינובסךגובה התשלום לכל קורס סמסטריאלי 

 שובר התשלום עבור קורסים אלו יישלח לתלמיד במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים.

 

 

 עדכונים והחזרים .5

כשבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' יעודכן חיוב שכר הלימוד של כל סטודנט, בהתאם להיקף 

 באותה שנת לימודים.ב'  -לימודיו בסמסטר א' ו

 

 לתשומת לב:

פי הקורסים אליהם רשום הסטודנט. -חישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט נעשה על .2

במהלך השבועיים הראשונים ידי הסטודנט -קורסים שהרישום אליהם לא יבוטל על

 , יכללו במניין נקודות הזכות שישמשו לחישוב היקף שכר הלימוד.בכל סמסטר

אליו ולא הודיע על ביטולו במועד השינויים )דהיינו: במהלך  קורס שהסטודנט נרשם .1

השבועיים הראשונים בכל סמסטר( יחשב כקורס שלא הושלם )גם אם לא השתתף בו( 

 והסטודנט ידרש לשלם עבורו.

קורס שהתווסף, באישור חריג לאחר מועד השינויים, יכלל במנין נקודות הזכות  .3

 שישמשו לחישוב שכר הלימוד.

יוגשו על גבי תוכנית  לימודים מותאמת/ רישום יגות לרישום לקורסים  בקשות חר .4

 .לקורס בפעם השלישית , עד לתום ימי השינויים בלבד בכל סמסטר

בקשות חריגות לאחר תום ימי השינויים כפי שיפורסמו מדי סמסטר ועד 

לחודש מפתיחת הסמסטר יאושרו בכפוף לאישור אקדמי ויותנו בתשלום קנס 

 ₪  200של 
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שכר לימוד את הפרטים הבאים: שמו  למדורסטודנט שיהיה זכאי להחזר שכר לימוד יעביר 

יף ומספר חשבונו. סכום ההחזר יופקד בחשבון המלא, שם הבנק בו מנוהל חשבונו, מספר הסנ

 , או יועבר לחשבון הפקדון הצבאי שלו.הסטודנט לפי הפרטים שימסור

 

, או חייב המכללה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שלא שילם את שכר הלימוד כנדרש  .18

 .שכר לימוד משנים קודמות

 

ימנע מסיבות של שביתה, השבתה המכללה לא תחזיר שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים   .11

 סיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.כל או מ
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 ועמלות בגין תשלומים שחזרו ריבית פיגורים,הפרשי הצמדה תקנות .10

בחוברת זו וזאת  6את תשלומי שכר הלימוד במועדים הנקובים בעמ'  יבצעסטודנט ה .10.1

לה בסמוך למועד כל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק או שוברים שתשלח אליו המכל

תשלום. סטודנט שחשבון הבנק שלו לא חויב או שלא יקבל את שובר התשלום מבעוד 

לימוד ולקבל שובר תשלום מתאים. לא  למדור שכרמועד יהיה חייב לפנות, ביוזמתו, 

יהיה באי חיוב חשבון הסטודנט או באי קבלת שובר תשלום, מכל סיבה שהיא, כדי 

לום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה במקרה של איחור לפטור סטודנט מביצוע תש

 בתשלום.

המכללה רשאית לגבות ריבית פיגורים מסטודנט שיפגר בביצוע תשלום כלשהו. במקרה  .10.0

לחודש, שתחושב החל במועד בו אמור  1%של פיגור יחוייב הסטודנט בריבית צמודה של 

וזאת בנוסף להצמדה היה להיפרע התשלום שבפיגור וכלה במועד פירעונו בפועל 

 האמורה בכתב ההתחייבות.

במידה ובתקופת הפיגור בתשלום יפורסם מדד חדש יחוייב הסטודנט בהפרשי הצמדה  .10.6

 ולא יוכל להרשם לקורסים או לגשת לבחינות עד להסדרת חובו.

אם יחוייבו הפרשי הצמדה ו/או הריבית במע"מ על פי חוק, יתוסף סכום המע"מ  .10.4

 דנט חייב.לתשלום שבו יהיה הסטו

תקנות הפרשי ההצמדה וריבית הפיגורים חלות במלואן גם על סטודנטים ששכר  .10.6

 הלימוד שלהם ממומן ע"י מוסדות.

שילם הסטודנט תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים בהמחאה או בהוראת קבע אשר  .10.5

חזרה בלא שנפרעה והמכללה חויבה בסכום ההמחאה או הוראת הקבע, ישלם הסטודנט 

 מיד, מלוא סכום ההוצאות בהן תישא המכללה כתוצאה מכך, על פי קביעתה. 

 

 

 ידי מוסדות-ומן עלסטודנטים אזרחי חו"ל ותלמידים ששכר הלימוד שלהם ממ .16

סטודנט שהוא אזרח חו"ל וסטודנט ישראלי המקבל מימון, מלא או חלקי ממעבידו או  .16.1

משכר הלימוד  06% -מכל גוף ממשלתי, ציבורי, או אחר, ישלם שכר לימוד גבוה ב

 היסודי.

סטודנט המקבל מימון מוסדי, מלא או חלקי, ימציא ליחידת שכר הלימוד כתב  .16.0

 .61/88/0816ן עד ליום מהלימוד חתום בידי הגורם הממ התחייבות לתשלום שכר

סטודנט המקבל מימון מוסדי לחתום  חייבלכתב ההתחייבות האמור לעיל  בנוסף .16.6

אישית על כתב ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. התחייבות זו תופעל אם לא יעמוד 

 הגורם המממן בהתחייבויותיו כלפי המכללה.

כאמור לשלם את התשלומים הנלווים ו/או את יתרת שכר בכל מקרה יהיה על סטודנט 

 הלימוד )במקרה של מימון מוסדי חלקי( שאותם לא התחייב הגורם המממן לשלם.
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 ומס בריאות ביטוח לאומי .14

 ידי המוסד לביטוח לאומי(:-הנחיות המוסד לביטוח לאומי )כפי שנמסרו על

לאומי ודמי בריאות בשיעור  חייב בתשלום דמי ביטוחג בשנת הלימודים תשע" סטודנט .14.1

 המינימלי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.

דמי הביטוח ייגבו מהסטודנט באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לסטודנט בדואר, על  .14.0

 ידי המוסד לביטוח לאומי.

 באוקטובר, 16ביולי,  16באפריל,  16בינואר,  16 -התשלום יעשה ארבע פעמים בשנה, ב .14.6

 כשבכל מועד ישולם עבור שלושת החודשים שקדמו לו.

סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות  .14.4

הנקובים בפנקס התשלומים שיקבל וזאת בגין כל אחדמהחודשים שבהם ינוכו משכרו 

להחזיר  הפטור האמור על הסטודנטת דמי ביטוחלאומי ודמי ביטוח בריאותלשם קבל

 ידי מעסיקו.-למוסד את האישורהכלול בפנקס שיקבלכשהוא ממולא וחתום על

בהרשמתו למכללה, נותן לה הסטודנט היתר להעביר למוסד לביטוח לאומי את שמו, 

 מנת לאפשר למוסד להכין את פנקס תשלומיו ולהעבירו אליו.-מספרהזיהוי שלו ומענו על

 

 וניםזכות ההשתתפות בבחינות ופרסום צי.15

 לקראת כל מועד בחינות עורכת המכללה בדיקה של יתרות חוב שכר הלימוד של הסטודנטים. 

כנדרש עד למועד  )כולל בגין שנים קודמות(רק סטודנטים שהסדירו את כל תשלומיהם

מו כן, המכללה לא תפרסם את ציוניהם של כ הבחינות יהיו זכאים לגשת לבחינות.

 שכר לימוד. חובם בגיןסטודנטים שלא הסדירו את מלוא 

 

המכללה רשאית להגביל את שירותיה לסטודנטים שלא הסדירו תשלומיהם כנדרש, לרבות . 10

 ללא הודעה מוקדמת. חסימת הגישה לתחנת המידע
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 ביטול הרשמה והפסקת לימודים
 

 סטודנט סטודנט חדש שהתקבל ללימודים, שילם מקדמה והחליט שלא להתחיל בלימודיו, או .1

והחליט שלא וכן מי שטרם שילם את התשלום הראשון ממשיך ששילם את התשלום הראשון 

בהם,  ללאחר שהתחי ולהמשיך בלימודיו וכן סטודנט חדש או ממשיך המבקש להפסיק לימודי

)טרם תחילת שנה"ל או למזכירות  , למשרד הרישום של המכללהבכתבחייב להודיע על כך, 

שנה"ל(. לאחר תחילת שנת הלימודים, סטודנט ממשיך, ימסור האקדמית לאחר תחילת 

 למזכירות האקדמית. בכתבהודעתו 

 

את ההודעה יש למסור באופן אישי או באמצעות מיופה כוח )שיהיה חייב להציג ייפוי כוח  .0

חתום בידי הסטודנט( או לשלחה בדואר רשום, כאסמכתא למסירת ההודעה ישמשו רק אישור 

סרי ההודעה באופן אישי או באמצעות מיופה כוח( או אישור הדואר המעיד משרד הרישום )למו

 על משלוח ההודעה בדואר רשום.

 

לוודא, תוך שבועיים ממועד המשלוח, כי ההודעה חייב סטודנט השולח הודעה בדואר רשום  .6

 .למשרד הרישום/המזכירות האקדמיתהגיעה 

 

ם חייב הסטודנט להמציא למשרד יחד עם ההודעה על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודי .4

 את פרטי הבנק שלו )שם הבנק, מספר סניף ומספר חשבון(. /המזכירות האקדמיתהרישום

 

חרף האמור לעיל, סטודנט שלא נרשם בסמסטר כלשהו לאף קורס עד ליום האחרון של  .6

הרישום המאוחר לקורסים באותו סמסטר, ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודיו באותו 

 אף אם לא מסר הודעה על כך.מועד 

 

בהתאם לתקנות החזר שכר לימוד בעקבות ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, יוחזר  .5

לסטודנט שביטל הרשמתו או הפסיק לימודיו, ההפרש שבין הסכומים ששולמו על ידו לבין 

הסכומים שבהם הוא חייב, אם בכלל, בהתאם למועד הביטול או ההפסקה, כמפורט בטבלה 

 הבא. שבעמוד

 

 הסכום המלא ששילם מועמד על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים: .0

ה, ישני מועמד נדחה מן המגמה שבחר בעדיפות ראשונה, התקבל למגמה שבחר בעדיפות 0.1

 והודיע כי  אינו מעוניין ללמוד במגמה זו במועד שנמסר לו.

הזכאות להחזר שכר . בקורסי הקיץונכשל  "קיץקורסי  מעברהמועמד התקבל "על תנאי  0.0

, 1לימוד למועמד שנדחה או שהתקבל "על תנאי" מותנית במסירת הודעה, כאמור בסעיף 

יב המועמד, בסכומים ם. לאחר תחילת שנת הלימודים, יחוטרם תחילת שנת הלימודי

 המפורטים בטבלת חיובי שכר לימוד להלן.
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 טבלת חיובישכר לימוד .8

 

 

 הודעת הביטול או ההפסקהתאריך  התשלום בו חייב התלמיד

 אינו חייב בתשלום 

 )סטודנט חדש זכאי בהחזר מלא של המקדמה(

 16/8/0816–עד ה 

 ש"ח 1,688    סטודנט חדש
 ש"ח 1,688סטודנט ממשיך 

 16/5/16ועד 15/8/0816–מ 

 ש"ח 6,888    סטודנט חדש
 ש"ח 1,688סטודנט ממשיך 

 61/18/0816ועד  15/5/0816–מ 

 של הסטודנט לסמסטר א'  + תשלומים נלוויםמשכ"ל  68%

 או מקדמה, לפי הגבוה  מבין השניים.

 86/10/0816–ועד 81/11/0816–מ 

 16/86/0814ועד 85/10/0816–מ  משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'  + תשלומים נלווים 188%

 משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + 188%

 נלווים משכ"ל של הסטודנט לסמסטר ב' + תשלומים 68%

 16/4/0814ועד 15/86/0814–מ 

 *ועד לסוף שנה"ל15/4/0814 -מ שכ"ל שנתי של הסטודנט + תשלומים נלווים

 
 
 

 :במסלול לימודי ערב מסטר קיץ*סטודנטים הלומדים ס
 

 תאריך הודעת הביטול או ההפסקה התשלום בו חייב התלמיד

ב' + תשלומים  משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + 188%

 נלווים

 05/80/0814ועד 15/4/0814 -מ

משכ"ל  68%ב' +  משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א' + 188%

 תשלומים נלוויםקיץ +  סמסטרשל הסטודנט ל

 81/5/0814ועד 68/80/0814–מ 

 ועד לסוף שנה"ל80/85/0814 -מ שכ"ל שנתי של הסטודנט + תשלומים נלווים
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 לסטודנטיםערך הסיוע מ

 כללי

 משקיעה משאבים רבים בנושא גיוס תרומות עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 לסטודנטים. וסיוע אחר למתן מלגות ומשאבים

 
 מלגות

נושא המלגות, לרבות הגשת המועמדות, התנאים לזכאות למלגה ואופן הענקת המלגה, נקבע 

ועדת המלגות ו/או כל גוף מוסמך אחר בנושא הוראות, הנהלים וההחלטות של ההמלגות,  בתקנון

 , והינם נתונים לשינויים.במכללה, כפי שהם מפורסמים מעת לעת

חלק מן המלגות הן מלגות הצטיינות שיוענקו לסטודנטים חדשים על בסיס נתוני הקבלה, 

חלקן מלגות סיוע שיוענקו ו תשע"ד ולסטודנטים ממשיכים על בסיס הישגיהם בשנת הלימודים 

ופרטים נוספים ניתן לקבל טופסי בקשה לקבלת מלגה . על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט

 במדור סיוע. 

 תנאי לקבלת מלגת סיוע הוא השתלבות בתכנית התרומה לקהילה שמפעילה המכללה.

 

 
 פטור מתשלום בגין שירות מילואים

 
הא זכאי לפטור מתשלום יום שנתי, באופן רצוף או לא, י 08סטודנט אשר שירת במילואים מעל 

 עבור קורס אחד, בתנאי שהקורס בוצע באותה שנה בה התקיים שירות המילואים.

 ימי המילואים אינם ניתנים להעברה בין השנים.

 הפטור מתשלום.לא תינתן הטבה כספית חלף 

 הסטודנט יפנה לדקנאט המכללה בצירוף האישורים המתאימים לצורך קבלת הפטור מתשלום.

 

 לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות,היריון, לידה.התאמות 

 

למידע אודות הטבות כספיות לסטודנטיות בהיריון ולאחר לידה יש לפנות לקבצי הנהלים 

 המופיעים באתר המכללה.

 

 

 שרותי ביטוח

המכללה מבטחת את הסטודנטים, בביטוח תאונות אישיות. הביטוח המכסה את הסטודנטים בכל 

יממה, מעניק לסטודנטים ביטוח במקרים של אובדן כושר עבודה, אי שעות ב 04מקום בעולם 

יכולת ללמוד, או מפני מקרים של נכות או מוות כתוצאה מתאונה, כל זאת במגבלות ובתנאים 

 המפורטים בפוליסה.פרטים נוספים בענין היקף הביטוח ותנאיו יופצו בתחילת שנת הלימודים.
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 פיקדון אישי

 /ת" עומד לרשות החייל1554 –מכוח "חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד –"פיקדון אישי" 

 ובת השרות הלאומי וניתן להשתמש בו למימון לימודים במכללה. לצורך כך, יש/ת המשוחרר

 לפנות למדור שכ"ל ולבקש שובר בגובה הסכום אותו מעוניינים לפדות מהפיקדון האישי.

 

 חיילים משוחרריםתיקון לחוק קליטת 

הלומד במכללה שנה ראשונה החל משנת הלימודים  סטודנט על פי חוק קליטת חיילים משוחררים

זכאי  ,והחל ללמוד שנה ראשונה לתואר ראשון 81.81.0818החל מ  ואת שירות םתשע"ב וסיי

 למימון שנת לימודים ראשונה.

 יהזכא טסמסטר א' ישלח לסטודנעל הסטודנט לשלם את שכר הלימוד למכללה, לקראת סיום 

 טופס התחייבות עליו יש לחתום ולהחזיר למדור שכר לימוד.

פעימות )בכפוף למילוי קדון חיילים משוחררים של הסטודנט על ידי הקרן בשתי יהכסף יוחזר לפ

 ההתחייבויות הנדרשות.

 פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.
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 תעודות ואישורים

 
 
 (כרטיס סטודנט2

כרטיס סטודנט, המזהה את נושאו כסטודנט המכללה ומקנה את הזכות להשתמש במתקניה, 

מונפק ע"י המכללה לסטודנטים שהסדירו את שכר הלימוד במועד והוא תקף למשך שנה 

 אקדמית אחת.

כרטיס הסטודנט ישמש, במהלך השנה האקדמית שבה הונפק, גם ככרטיס קורא בספריית 

 .המכללה 

 . יפסיק הסטודנט את לימודיו במהלך שנה אקדמית יפוג תוקפו של כרטיס הסטודנט

 

 אישור לימודים (1

, לקבל אישור סטודנט שהסדיר את שכר הלימוד כנדרשלאחר תום הרישום לקורסים יוכל 

הכנסה, ביטוח לאומי, שלטונות צה"ל, קופ"ח, קרן הלוואות וכיו"ב( המעיד על )לצורכי מס 

 תחום לימודיו במכללה ועל סכום שכר הלימוד שעליו לשלם.

 

 ידי המכללה ללא תשלום.-תעודות ואישורים להם זכאים הסטודנטים ניתנים על(3
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 אל: 

 )ע"ר( עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 05רמת בית הכרם, רח' יעקב שרייבום 

  6655ת.ד. 

 51866ירושלים 

 

 ד"עכ ת ב   ה ת ח י י ב ו ת   ת ש
 

 אני החתום)ה( מטה _________________________________________________ 
 שם פרטי                      שם משפחה                   ת.ז.                                     

 
 מען ____________________________________________________________ 

 
( )להלן "המכללה"( את שכר הלימוד ירושלים )ע"ר למכללה האקדמית להנדסהמתחייב/ת לשלם  .א

בסכום, ד תשע"והתשלומים הנלווים, ייחודיים ואחרים )להלן "שכר הלימוד"( לשנת הלימודים 

בשיעורים ובמועדים שנקבעו ע"י המכללה.  ידוע לי כי שכר הלימוד, כולו, יהיה צמוד למדד המחירים 

 0816המחירים לצרכן של חודש יולי לצרכן כאשר המדד הבסיסי לחישוב הפרשי ההצמדה הינו מדד 

 (.16.8.0816 –פורסם ב אשר )

מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות מוסדות המכללה המוסמכים ביחס לשינוי שכר הלימוד  .ב

ואת כל ההוראות וההתחייבויות  דתשע"והתשלומים הנלווים שיהיה עלי לשלם עבור שנת הלימודים 

, לרבות אלה העוסקות בהסדרי התשלומים והחזר שכר המפורטות בחוברת שכר הלימוד של המכללה

 הלימוד.

, אותו התחייבה ממשלת שיקבע עפ"י החלטת ממשלהסכום בשיעור  יופחת ידוע לי כי משכר הלימוד .ג

ישראל לממן. היה ולא תממן הממשלה את כל סכומי ההפחתה להם התחייבה כאמור, יהיה עלי לשלם 

 תודיע המכללה.את מלוא שכר הלימוד, במועד עליו 

, או מי מהם, במועדם, תהיה המכללה רשאית להפסיק םמאשר/ת כי ידוע לי שאם לא אשלם תשלומי  .ד

לימודי )וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד נוסף( ומבלי שיהא בהפסקה כאמור כדי לפטור אותי 

 מן לזמן.מתשלום כל יתרה שתעמוד לחובתי ובתוספת ריבית פיגורים בשיעור שתקבע המכללה, מז

לא אהיה רשאי/ת לגשת מאשר/ת כי ידוע לי שכל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים למכללה  .ה

לבחינות ולא אהיה זכאי/ת לקבלת תעודות או אישורים על לימודי, וכן אהיה צפוי/ה להגבלת שרותי 

 המכללה לרבות חסימת הגישה לתחנת המידע האישית. 

תקנות הביטוח הלאומי תעביר המכללה את פרטי האישיים )שם, מען מאשר/ת כי ידוע לי כי בהתאם ל .ו

ומספר זהות( למוסד לביטוח לאומי על מנת לאפשר לו להפנות אלי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי, 

 מס מקביל וביטוח בריאות ולהחיל עלי את תעריף הסטודנטים המוזל.

 והבנתי את תוכנם ד תשע"ימוד לשנת לאחר שקראתי כתב התחייבות כספית זה ואת חוברת שכר הל

ואת המשמעויות הנובעות מהם, הריני מאשר/ת בחתימתי, כי הסכמתי מרצוני הטוב והחופשי לכל 

 האמור בהם.

 

 

 ולראיה באתי על החתום:        _______________              ____________________ 

 תאריך                               חתימה 


