חוברת שכר לימוד
לשנת הלימודים תשפ"א

לומדים הנדסה באווירה ירושלמית

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ,יעקב שרייבום  ,26רמת בית הכרם ,ירושלים

אוגוסט 2020
סטודנט/ית יקר/ה,
עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים שמחה לקבל אתכם בשעריה.
בחוברת זו מצוי מידע חיוני בנושאים השונים הנוגעים לשכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א .יש
לקרוא את החוברת בעיון ולנהוג על פי האמור בה.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הכללים והתקנות המתפרסמים בחוברת זו בכל עת.
כל שינוי ,אם יהיה כזה ,יפורסם בתחנת המידע  /פורטל המכללה או יימסר בהודעות אישיות.
לבירורים בנושאי שכר לימוד יש לפנות למדור שכר לימוד במשרדי מדור שכר לימוד בטלפון:
 02 – 6588071או דרך תחנת המידע.
שעות קבלת קהל של מדור שכר לימוד הינן בימים א'-ה' בין השעות  .09:00-12:00מענה טלפוני
 09:00-12:00וגם  .13:30-15:00שינויים בשעות קבלת הקהל מפורסמים בתחנת המידע.
המען לפניות בכתב  -עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר)
רח' יעקב שרייבום  ,26רמת בית הכרם ת.ד 3566 .ירושלים .91035
או באמצעות תחנת המידע
בכל פנייה בכתב יש לציין :שם ,מספר תעודת זהות ,כתובת ,כתובת  emailומספר טלפון למתן
תשובה.
כל סטודנט חייב בכללים ובתקנות הנוגעים לשכר הלימוד .אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע
מתחולתם ולא תהווה עילה או נימוק לאי קיומם או לסטייה מהם.
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודיך במכללה.

בכבוד רב,
מדור שכר לימוד
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פרק א'  -שכר הלימוד לתואר הראשון
שכר הלימוד השנתי מורכב משכר לימוד בסיסי ותשלומים נוספים כמפורט בחוברת זו.
התשלומים הנוספים כפופים לשינויים ,בהתאם להחלטת מוסדות המכללה המוסמכים.
שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת תשפ"א ,במחירי מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2020
(שפורסם ב  ,)15.8.2020הינם כדלקמן:

שכר לימוד בסיסי (ל  40נ"ז לשנה)

ש"ח
10,198

אגרת שמירה
דמי רווחה
דמי חבר באגודת הסטודנטים *
ביטוח תאונות אישיות *
דמי חבר בהתאחדות הסטודנטים הארצית
סה"כ לשנה

480
240
180
15
.
10
11,123

ערך כל נ"ז

סה"כ דמי רווחה ,אגרת שמירה ודמי
חבר באגודת הסטודנטים  900 -ש"ח

 254.95ש"ח

שכר הלימוד השנתי הינו עבור תוכנית לימודים מלאה בהיקף של  40נקודות זכות (נ"ז) בשנה.
שכר הלימוד יחושב בהתאם למספר נ"ז בתוכנית הלימודים שהגיש הסטודנט.
ערך כל נ"ז נגזר משכר הלימוד השנתי מחולק ב  40נ"ז.

* סטודנט רשאי לא לשלם את דמי החברות באגודת הסטודנטים או דמי הרווחה או ביטוח התאונות האישיות,
בהודעה בכתב למדור שכר לימוד עד לתאריך ( 1.10.2020לסטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב' – עד לתאריך
.)1.3.2021

שכר הלימוד במכללה נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה
וזהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות

 -חוברת זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות ופונה לסטודנטים ולסטודנטיות כאחד -
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פרק ב'  -אופן הסדרת שכר הלימוד
הליכי הסדרת שכר הלימוד השנתי הינם כלהלן:
 .1חתימה על כתב התחייבות
כל סטודנט ,גם אם הוא משלם את כל שכר הלימוד מראש ,או שלימודיו ממומנים ,כולם או
חלקם ,ע"י גורם חיצוני ,מחויב באמור בכתב ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד ,הנמצא בנספח
בסוף חוברת זו .ההתחייבות תבוצע בעת הרישום לשנה"ל תשפ"א בתחנת המידע.
 .2אופן תשלום שכר הלימוד
הסטודנט ישלם את שכר הלימוד באחת הדרכים הבאות ,לפי בחירתו:
א .בתשלום אחד שישולם בתחילת שנת הלימודים באמצעות שובר תשלום.
ב .תשלום שוברי שכר הלימוד התקופתיים בבנק הדואר – באמצעות הדפסת השובר המופיע
בתחנת המידע.
ג .תשלום שוברי שכר הלימוד התקופתיים באמצעות כרטיס אשראי בתחנת המידע.
ד .הרשאה לחיוב חשבון בנק (הוראת קבע)  -בתשלומים תקופתיים.
לגבי אופן תשלום שכר הלימוד באמצעות פיקדון חיילים משוחררים – ראה עמוד  5בחוברת זו.
ההסדרים הנוגעים לכל אחת מדרכי התשלום הנ"ל מפורטים להלן:

.3

תשלום אחד בתחילת שנת הלימודים והנחת תשלום מראש (אפשרות א' לעיל)
א .סטודנט ,שישלם את מלוא שכר הלימוד השנתי עד ליום  ,25.09.2020יהיה זכאי להנחה
בשיעור של  ,2.5%ויחסוך את תשלום הפרשי ההצמדה למדד (ככל שיהיו).
הנחה זו לא תחול על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני ועל
תשלום שכר הלימוד מראש באמצעות כרטיס אשראי.
סטודנט המעונין באפשרות זו יפנה למדור שכר לימוד באמצעות תחנת המידע על מנת
לקבל את השובר המתאים.
ב .סטודנט ,שישלם את שכר הלימוד לאחר  ,25.09.2020לא יהיה זכאי להנחה לעיל.
ג .במידה והסטודנט נרשם לקורסים נוספים לאחר המועד לעיל ,עליו לשלם את הפרשי שכר
הלימוד במהלך שנת הלימודים ,בהתאם ללוח התשלומים המפורט בחוברת זו ,באמצעות
שוברי תשלום שיופקו בתחנת המידע.
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.4

תשלום שוברי שכר לימוד תקופתיים  -בבנק הדואר או באמצעות כרטיס אשראי
(אפשרויות ב' וג' לעיל)
א .סטודנט הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים ,ישלם את שוברי התשלום,
שהופקו עבורו בתחנת המידע באמצעות כרטיס אשראי או ידפיס את השובר וישלם אותו
בבנק הדואר ,וזאת עד למועדים המפורטים בלוח התשלומים שלהלן:
לוח התשלומים באמצעות שוברי תשלום תקופתיים:
תשלום מס'

מועד

1
מקדמה

25/08/2020

2

15/11/2020

3

15/12/2020

4

15/02/2021

5

15/03/2021

6

15/04/2021

התשלום

2,100

שכ"ל
דמי רווחה ,אגרת שמירה
. 900
ודמי חבר לאגודה
₪ 3,000
סה"כ

כל תשלום בשיעור  )1/5( 20%מיתרת שכ"ל בתוספת
חיובים אחרים כגון אנגלית ,בניכוי המקדמה

ב .סטודנט רשאי לשלם בכל עת את יתרת שכר הלימוד השנתי .סטודנט המבקש לשלם את
יתרת שכר הלימוד ,יפנה לצורך זאת למדור שכר לימוד דרך תחנת המידע או בשעות קבלת
הקהל של מדור שכר לימוד.
ג .ניתן לצפות בכרטסת הכספית ובהודעות שונות בנושא שכר לימוד בתחנת המידע .באחריות
הסטודנט לעקוב אחר הודעות אלו ולוודא שהסדיר ושילם את יתרת חובו עד המועדים
לעיל.
ד .בקישורים הבאים הסברים והדרכה על אופן תשלום שכר הלימוד:
להסבר על אופן הדפסת שובר שכר לימוד בתחנת המידע לצורך תשלומו בבנק הדואר:
https://yedion.jce.ac.il/info/attachments/VoucherPrinting.pdf

להסבר על אופן תשלום שובר באמצעות כרטיס אשראי בתחנת המידע:
https://yedion.jce.ac.il/info/attachments/creditCardPayments. pdf

סטודנט המבקש לפרוס תשלום בכרטיס אשראי למספר תשלומים יפנה למדור שכ"ל.
להסבר על אופן תשלום שכר הלימוד באמצעות פקדון חיילים משוחררים:
https://yedion.jce.ac.il/info/attachments/students/Payment_by_deposit.pdf
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.5

תשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק (אפשרות ד' לעיל)
א .סטודנט ,הבוחר לשלם את שכר הלימוד בתשלומים תקופתיים באמצעות הרשאה לחיוב
חשבון בנק (הוראת קבע) ,יעביר למדור שכר לימוד טופס הרשאה לחיוב חשבון כשהוא
חתום על ידו ועל ידי סניף הבנק שלו .את נוסח הטופס ניתן להוריד מאתר המכללה או
לקבלן ממדור שכר לימוד.
ב .סטודנט שהעביר בשנה קודמת הוראה לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ,ימשיך
לשלם את שכר הלימוד והתשלום הנוספים באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון המצויה בידי
מדור שכר לימוד במכללה ,אלא אם כן הודיע למדור שכר לימוד בכתב על רצונו לשלם את
שכר הלימוד בשובר תשלום.
לוח התשלומים באמצעות הרשאה חיוב חשבון בנק (הוראת קבע):
תשלום מס'

מועד

1
מקדמה

15/08/2020

2

15/11/2020

3

15/12/2020

4

15/01/2021

5

15/02/2021

6

15/03/2021

7

15/04/2021

8

15/05/2021

התשלום

2,100

שכ"ל
דמי רווחה ,אגרת שמירה
. 900
ודמי חבר לאגודה
₪ 3,000
סה"כ

כל תשלום בשיעור  ) 1/7 ( 14.3%משכ"ל בתוספת חיובים
אחרים כגון אנגלית ,בניכוי המקדמה

ה .סטודנט רשאי לשלם בכל עת את יתרת שכר הלימוד השנתי .סטודנט המבקש לשלם את
יתרת שכר הלימוד ,יפנה לצורך זאת למדור שכר לימוד דרך תחנת המידע או בשעות קבלת
הקהל של מדור שכר לימוד.
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פרק ג'  -תקנות ואופן חישוב שכר הלימוד
התקנות שלהלן חלות על כל סטודנט במכללה ,חדשים וממשיכים.
 .1שכר לימוד בסיסי ( ,)100%משמעו ,שכר הלימוד השנתי כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה
בכל שנת לימודים.
 .2מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר ראשון הינו  .400%סטודנט חייב בתשלום מינימום זה
גם אם סיים לימודיו בפרק זמן קצר מארבע שנים.
 .3סטודנט הלומד לתואר ,חייב בתשלום שכר לימוד ותשלומים נוספים ,כמפורט בחוברת זו ,מדי
שנה ,עד לסיום כל חובותיו – ובכללן הגשת עבודות ,עמידה בבחינות ,הגשת עבודת גמר וכיו"ב.
 .4שכר הלימוד השנתי לסטודנט ייקבע על-פי היקף לימודיו בכל שנת לימוד ע"פ סך נקודות
הזכות (נ"ז) באותה שנה וכמפורט להלן .נקודות זכות הן מספר הנקודות שבהן מזכה כל קורס
בהתאם לתוכנית הלימודים המתפרסמת בידיעון.
שכר הלימוד השנתי מחושב ע"פ מכפלה של מספר נ"ז שלומד הסטודנט מוכפל בערך כל נקודת
זכות ,שהינו .₪ 254.95
ערך כל נקודת זכות נקבע ע"פ שכר הלימוד הבסיסי ( )₪ 10,198מחולק ל  40נ"ז שנתיות (160
נ"ז בצבירה לתואר המתחלקות לארבע שנות לימוד).
 .5במניין נקודות הזכות שישמשו לחישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט בשנה מסוימת
יובאו בחשבון כל הקורסים שבהם היה הסטודנט רשום באותה שנה ,כולל קורסים
חוזרים.
 .6להלן אופן חישוב שכר הלימוד והתשלומים הנוספים בהיקף לימודים  /נקודות זכות
שונים.
א .סטודנט בתוכנית של  40נ"ז שנתיות:
עבור תוכנית לימודים מלאה בהיקף של  40נקודות זכות בשנה ישלם הסטודנט  100%שכר
לימוד בסך  ₪ 10,198בתוספת דמי רווחה ,אגרת שמירה ודמי חבר לאגודת הסטודנטים.
ב .סטודנט בתוכנית של  20נ"ז שנתיות ומעלה:
סטודנט הלומד תוכנית לימודים בהיקף של  20נ"ז שנתיות ומעלה ישלם שכר לימוד יחסי
להיקף לימודיו בתוספת דמי רווחה ,אגרת שמירה ודמי חבר לאגודת הסטודנטים.
לדוגמא :סטודנט הלומד בסה"כ  30נ"ז ישלם שכר לימוד בסך  ₪ 7,649עפ"י החישוב הבא:
 30*254.95 = 7,649נ"ז .לסכום זה יתווספו דמי רווחה ,אגרת שמירה ודמי חבר לאגודת הסטודנטים.

ג .סטודנט בתוכנית של פחות מ  20נ"ז שנתיות:
סטודנט הלומד פחות מ 20 -נ"ז בשנה ,ישלם שכר לימוד יחסי בהתאם לחלקיות לימודיו
בתוספת נלוות תקורה בשעור  10%משכר הלימוד המלא ,המהווה כיסוי בגין ההוצאות
7

הקבועות הנוספות הקשורות בלימודיו החלקיים בתוספת דמי רווחה ,אגרת שמירה ודמי
חבר לאגודת הסטודנטים.
לדוגמא :סטודנט הלומד בסה"כ  19נ"ז ישלם שכר לימוד בסך  ₪ 5,864עפ"י החישוב הבא:

 19 *254.95 + )10,198*10%( = ₪ 5,864נ"ז .לסכום זה יתווספו תקורה ,דמי רווחה ,אגרת שמירה ,דמי חבר
לאגודת הסטודנטים.

סטודנט הלומד בשנה פחות מ  10נ.ז .או סמסטר אחד בלבד ישלם באותה שנה  50%מדמי
הרווחה ומאגרת השמירה ואת מלוא דמי החבר באגודת הסטודנטים.
ד .סטודנט בתוכנית של למעלה מ  40נ"ז שנתיות:
סטודנט הלומד למעלה מ –  40נקודות זכות בשנה ,ישלם למעלה מ –  100%שכר לימוד
באותה שנה בהתאם להיקף נקודות הזכות באותה שנה בתוספת דמי רווחה ,אגרת שמירה
ודמי חבר לאגודת הסטודנטים.
לדוגמא :סטודנט הלומד בסה"כ  42נ"ז ישלם שכר לימוד בגובה  ₪ 10,708עפ"י החישוב הבא:
 42 *254.95 = ₪ 10,708נ"ז .לסכום זה דמי רווחה ,אגרת שמירה ודמי חבר לאגודת הסטודנטים.

ג .על הסטודנט להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה ,כולל רישום
מלא לקורסי סמסטר ב' .רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה
לתשלומים.
האחריות להרכבת מערכת השיעורים ,למעקב אחריה והתאמתה לדרישות ותקנון תוכנית
הלימודים מוטלת על הסטודנט.
 .7סטודנט הצובר חובות בגין שכר לימוד ,לאחר מועד תשלומם ע"פ חוברת זו ,יהא מנוע מרישום
לקורסים ,השתתפות בבחינות ,קבלת ציוני בחינה ,קבלת אישורים ושירותים מהמכללה ,עד
לפירעון מלוא יתרת חובו .המכללה רשאית להפסיק את לימודי הסטודנט ו/או למנוע ממנו
שירותים כגון השתתפות בבחינות ,קבלת אישורים ,קבלת ציונים וכד' עד לסילוק מלא של
החוב ,לרבות הפרשי הצמדה וריבית ,כמפורט בחוברת זו.
 .8סטודנט הממשיך את לימודיו לתואר מעבר לארבע שנים ,וכן סטודנט המשהה את סגירת
התואר מעבר לשנה ,ישלם בכל שנת לימודים נוספת שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה
שנה ,בצירוף תוספת בשיעור  10%משכר הלימוד היסודי לשנה או  5%לסמסטר.
התוספת כאמור לא תכלל בסכום שכר הלימוד המינימלי לתואר.
לסטודנט שהחליף מגמת לימודים ,תחל ספירת שנות הלימוד לתואר מיום תחילת לימודיו
במגמה החדשה.
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 .9עם הגשת בקשה לסגירת תואר ,מדור שכר לימוד יערוך לסטודנט התחשבנות סופית של שכר
לימוד .ההתחשבנות תכלול בדיקת תשלום מינימום שכר לימוד מצטבר בשעור של  400%וכן
תשלום עבור דמי רווחה ,אגרת שמירה ודמי חבר באגודת הסטודנטים ,קורסי אנגלית ,קורסים
חוזרים שנלקחו במהלך שנות הלימוד וחיובים אחרים (תקורה וכו') ,במידה והסטודנט חוייב
בהם.
אישור זכאות לתואר ינתן לסטודנט שהסדיר את מלוא תשלומי שכר הלימוד ותשלומים
אחרים ,ואין לו יתרת חוב למכללה.
 .10המכללה לא תגבה מהסטודנט תשלומים בגין קורסים שנלמדו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה
ואשר שימשו בסיס לפטור אקדמי מקורס/ים במכללה ,אם הפטור ניתן עד תום תקופת
השינויים הרשמית לרישום לקורסים (דהיינו במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר
הראשון בו לומד הסטודנט או בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ופורסם לכך ע"י המכללה).
 .11קורסי אנגלית
א.

קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' (רמה  )1אינו מחייב בתשלום .סטודנט החוזר על קורס
זה פעם נוספת יחוייב בתשלום בסך .₪ 1,350

ב.

קורס אנגלית ברמות מתקדמים א' או בסיסי (רמה  – )3 – 2סטודנט ישלם עבור קורסים
אלו תשלום נפרד כלהלן ,הנוסף לשכר הלימוד הרגיל כלהלן .תשלום עבור קורסים אלו
אינו נכלל בחישוב שכר הלימוד המינימלי לתואר.
קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' – סך .₪ 1,350
קורס אנגלית ברמת בסיסי – סך .₪ 1,550

 .12שכר הלימוד בתוכניות משולבות ותוכנית הסבה
א .מסלול ישיר לתואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני בהנדסת תוכנה
שכר הלימוד בלימודים לתואר ראשון בתוכנית ,עד  120נ.ז ,.יהיה בהתאם לשכר הלימוד
לתואר ראשון ,כמפורט בחוברת זו .שכר הלימוד בלימודים לתואר השני ,יהיה בהתאם
לשכר הלימוד לתואר שני ,כמפורט בחוברת זו.
ב.

תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה וחוג במדעי המחשב
שכר הלימוד בארבע שנות הלימוד הראשונות בתוכנית זו יהיה בהתאם לשכר הלימוד
לתואר ראשון ,כמפורט בחוברת זו .שכר הלימוד לאחר ארבע השנים הראשונות (שבהן
היקף הלימודים הינו פחות מ  20 -נ.ז .לשנה) יהיה בהתאם לשכר הלימוד הרגיל ,בתוספת
תקורה בשיעור  10%משכר הלימוד המלא.

ג.

חוג לאחר תואר במדעי המחשב (תוכנית הסבה)
שכר הלימוד בתוכנית זו יחושב לפי שכר הלימוד לתואר הראשון ,בתוספת תקורה של 10%
משכר הלימוד המלא ,במידה ומספר נ.ז .הנלמד נמוך מ .20נ.ז .בשנה.
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ד.

תואר כפול בהנדסת חומרים וכימיה (באוניברסיטה העברית)
 .1שכר הלימוד ,שישולם למכללה בתוכנית זו בכל שנה ,יחושב לפי היקף הלימודים
במכללה בכל שנה ,בכפוף ובהתאם להוראות בחוברת זו.
 .2החיוב בתשלומים נלווים במכללה (אגרת שמירה ודמי רווחה) בתוכנית זו יהיה כלהלן:
בשנתיים הראשונות ללימודים – פטור מתשלומים נלווים.
בשנה השלישית ללימודים –  50%מהתשלומים הנלווים.
מהשנה הרביעית ללימודים ואילך  100% -מהתשלומים הנלווים.
 .3סטודנט בתוכנית ישלם דמי חבר באגודת הסטודנטים החל מהשנה הראשונה ללימודיו
במכללה (אלא אם הודיע על בקשתו לבטל את חברותו באגודה).
 .4סטודנט בתוכנית אשר ימשיך את לימודיו מעבר לחמש שנים (מתחילת הלימודים
במכללה) ,ישלם ,בנוסף לשכר הלימוד ,תוספת תקורה בשיעור  10%משכר הלימוד
הבסיסי המלא בכל שנה.

 .13קורסי קיץ
שכר הלימוד עבור קורסי קיץ הינו לפי שכר הלימוד הבסיסי המלא לתואר שני ,בסך 344.50
ש"ח לכל נקודת זכות.
 .14עדכונים והחזרי שכר לימוד
כשבועיים לאחר תחילת סמסטר ב' יעודכן חיוב שכר הלימוד של כל סטודנט ,בהתאם להיקף
לימודיו בסמסטר א' ו -ב' באותה שנת לימודים.
סטודנט הזכאי להחזר בגין מלגה או יתרת שכר לימוד בכרטסת הכספית יעביר למדור שכר
לימוד טופס פרטים להחזר הכולל את הפרטים הבאים :שם מלא ,שם הבנק בו מנוהל החשבון,
מספר הסניף ומספר החשבון .סכום ההחזר יופקד בחשבון הסטודנט לפי הפרטים שימסור ,או
יועבר לחשבון הפקדון שלו ,אם תשלום שכר הלימוד נעשה באמצעות פקדון חיילים משוחררים.

לתשומת לבך:
א .חישוב שכר הלימוד השנתי לסטודנט נעשה על-פי הקורסים אליהם רשום הסטודנט.
קורסים שהרישום אליהם לא יבוטל על-ידי הסטודנט במהלך השבועיים הראשונים בכל
סמסטר ,יכללו במניין נקודות הזכות שישמשו לחישוב היקף שכר הלימוד.
ב .קורס שהסטודנט נרשם אליו ולא הודיע על ביטולו במועד השינויים (דהיינו :במהלך
השבועיים הראשונים בכל סמסטר) יחשב כקורס שלא הושלם (גם אם לא השתתף בו)
והסטודנט ידרש לשלם עבורו באופן מלא.
ג .קורס שהתווסף ,באישור חריג לאחר מועד השינויים ,יכלל במנין נקודות הזכות שישמשו
לחישוב שכר הלימוד.
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 .15המכללה לא תחזיר לסטודנט שכר לימוד במקרה שקיום הלימודים ימנע מסיבות של שביתה,
השבתה או מכל סיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.

 .16הפרשי הצמדה ,ריבית פיגורים ועמלות בגין תשלומים שחזרו
א .המכללה רשאית לגבות ריבית פיגורים מסטודנט שיפגר בביצוע תשלום כלשהו .במקרה
של פיגור יחוייב הסטודנט בריבית צמודה של  1%לחודש ,שתחושב החל במועד בו אמור
היה להיפרע התשלום שבפיגור וכלה במועד פירעונו בפועל וזאת בנוסף להצמדה למדד
המחירים לצרכן.
ב .אם יחול מע"מ על הפרשי ההצמדה ו/או הריבית ,על פי חוק ,יתוסף סכום המע"מ לתשלום
שבו יהיה הסטודנט חייב.
ג .הפרשי ההצמדה וריבית הפיגורים חלים במלואם גם על סטודנטים ,ששכר הלימוד שלהם
ממומן ע"י גורמי חוץ .האחריות לתשלומים במועד הינה של הסטודנט.
ד .סטודנט שתשלום ששילם לא נפרע ,מסיבה כלשהיא ,ישלם מיד את התשלום בתוספת
מלוא סכום ההוצאות שנגרמו למכללה כתוצאה מכך.

 .17סטודנטים אזרחי חו"ל
סטודנט שהוא אזרח חו"ל ישלם שכר לימוד גבוה ב 25% -משכר הלימוד בתוספת אגרת שמירה,
דמי רווחה ודמי חבר באגודת הסטודנטים.
 .18ביטוח לאומי ומס בריאות
הנחיות המוסד לביטוח לאומי (כפי שנמסרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי):
א.

סטודנט בשנת הלימודים תשפ"א חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור
המינימלי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.

ב.

דמי הביטוח ייגבו מהסטודנט באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לסטודנט בדואר ,על ידי
המוסד לביטוח לאומי.

ג.

התשלום יעשה ארבע פעמים בשנה ,ב 15 -בינואר 15 ,באפריל 15 ,ביולי 15 ,באוקטובר ,כשבכל
מועד ישולם עבור שלושת החודשים שקדמו לו.

ד.

סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות
הנקובים בפנקס התשלומים שיקבל וזאת בגין כל אחדמהחודשים שבהם ינוכו משכרו דמי
ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאותלשם קבלת הפטור האמור על הסטודנט להחזיר למוסד את
האישור הכלול בפנקס שיקבל כשהוא ממולא וחתום על-ידי מעסיקו.

בהרשמתו למכללה ,נותן לה הסטודנט היתר להעביר למוסד לביטוח לאומי את שמו ,מספר תעודת
הזהות שלו ומענו על-מנת לאפשר למוסד להכין את פנקס תשלומיו ולהעבירו אליו.
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 .19זכות רישום לקורסים ,ההשתתפות בבחינות ופרסום ציונים
לקראת כל תקופת בחינות ורישום לקורסים עורכת המכללה בדיקה של יתרות חוב שכר הלימוד
של כל סטודנט.
רק סטודנט שהסדיר את כל תשלומיו ,כולל בגין שנים קודמות ,כנדרש ,עד למועד הרישום
לקורסים או מועד הבחינות ,יהיה זכאי להירשם לקורסים או לגשת לבחינות .המכללה לא
תאפשר לסטודנט שלא הסדיר את תשלומיו כאמור גישה לתחנת המידע המאפשרת רישום
לקורסים ,צפייה בציונים ובטפסי הבחינה וקבלת שירותים שונים נוספים ,ללא הודעה
מוקדמת.
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פרק ד'  -ביטול הרשמה והפסקת לימודים
.1

סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו מחויב לפנות מיידית למנהל האקדמי בכתב ולקבל
אישור בכתב על הפסקת הלימודים.

.2

סטודנט חדש שהתקבל ללימודים ,אשר אינו מעוניין להתחיל בלימודיו ,מחויב לפנות
מיידית למדור יעוץ ורישום בכתב ולקבל אישור על פנייתו כאמור ,בכתב.

.3

סטודנט שביטל הרשמתו ללימודים ,כאמור לעיל ,או הפסיק את לימודיו ,יחויב בתשלומי
שכר לימוד ונלוות בהתאם לטבלת חיובי שכר הלימוד להלן.
טבלת חיובי שכר לימוד ותשלומים נלווים במקרה של הפסקת לימודים:
תאריך הודעת הביטול או הפסקת
הלימודים
עד ה 15/8/2020 -
מ  16/8/2020 -ועד 15/9/2020
מ  16/9/2020 -ועד 31/10/2020

התשלום בו חייב הסטודנט
אינו חייב בתשלום
(סטודנט חדש זכאי להחזר מלא של המקדמה ששילם)
₪ 1,500
סטודנט חדש וממשיך
₪ 3,000
סטודנט חדש
₪ 1,500
סטודנט ממשיך

מ  01/11/2020 -ועד 05/12/2020

 50%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'
 +תשלומים נלווים או מקדמה ,לפי הגבוה מבין השניים

מ  06/12/2020 -ועד 15/03/2021

 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'
 +תשלומים נלווים

מ  16/03/2021 -ועד 15/4/2021

 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'
 50% +משכ"ל של הסטודנט לסמסטר ב'
 +תשלומים נלווים
שכ"ל שנתי של הסטודנט  +תשלומים נלווים

מ  16/4/2021 -ועד לסוף שנה"ל

*סטודנטים הלומדים סמסטר קיץ במסלול לימודי ערב:
תאריך הודעת הביטול או ההפסקה
מ 16/4/2021 -ועד 29/07/2021
מ – 30/07/2021ועד 01/9/2021
מ 02/09/2021 -ועד לסוף שנה"ל

.4

התשלום בו חייב הסטודנט
 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'  +ב'  +תשלומים
נלווים
 100%משכ"ל של הסטודנט לסמסטר א'  +ב' 50% +
משכ"ל של הסטודנט לסמסטר קיץ  +תשלומים נלווים
שכ"ל שנתי של הסטודנט  +תשלומים נלווים

סכום ששילם מועמד ללימודים על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במלואו ,אם לא עמד
בתנאי הקבלה ללימודים.
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פרק ה'  -שכר הלימוד לתואר השני
שכר הלימוד השנתי לתואר השני מורכב משכר לימוד בסיסי מלא ,בתוספת אגרת שמירה ,דמי
רווחה ודמי חבר באגודת הסטודנטים.
שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת תשפ"א (במחירי מדד המחירים לצרכן לחודש יולי
 2020שפורסם ב  )15.8.2020הינו כדלקמן:
ש"ח
13,780
שכר לימוד יסודי (ל  19 -נ"ז לשנה)
סה"כ אגרת שמירה ,דמי
480
אגרת שמירה
רווחה ודמי חבר באגודת
240
דמי רווחה
הסטודנטים  900 -ש"ח
180
דמי חבר באגודת הסטודנטים *
15
ביטוח תאונות אישיות *
.
10
דמי חבר בהתאחדות הסטודנטים הארצית
 14,705ש"ח
סה"כ

.1

ערך כל נ"ז (ל  19נ.ז .לשנה)

*

 725.26ש"ח

סטודנט רשאי לא לשלם את דמי החברות באגודת הסטודנטים או דמי הרווחה או ביטוח התאונות
האישיות ,בהודעה בכתב למדור שכר לימוד עד לתאריך ( 1.10.2020לסטודנט המתחיל את לימודיו
בסמסטר ב' – עד לתאריך .)1.3.2021

 .2שכר לימוד בסיסי מלא הינו עבור תוכנית לימודים מלאה בהיקף של  19נקודות זכות (נ"ז)
בשנה .שכר הלימוד יחושב בהתאם למספר נ"ז בתוכנית הלימודים שהגיש הסטודנט .ערך כל
נ"ז נגזר משכר הלימוד היסודי מחולק ב  19נ"ז.
 .3בתוכנית לתואר שני בה מספר נקודות הזכות השנתי שונה מ  ,19 -יחושב ערך כל נקודת זכות
ע"פ שכר הלימוד לתואר השני ,כשהוא מחולק במספר נקודות הזכות השנתי באותה תוכנית.
 .4סטודנט הממשיך את לימודיו לתואר מעבר לשנתיים וכן סטודנט המשהה את סגירת התואר
מעבר לשנה ,ישלם בכל שנת לימודים נוספת שכר לימוד יחסי להיקף לימודיו באותה שנה,
בצירוף תוספת בשיעור  10%משכר הלימוד היסודי לשנה או  5%לסמסטר .התוספת לא תכלל
בסכום שכר הלימוד המינימלי לתואר.
 .5לוח התשלומים יהיה בשיעורים ובמועדים המפורטים לשכר הלימוד בתואר הראשון.
 .6לגבי מלגות לתואר השני ,יש לפנות למדור רישום או למדור רווחת הסטודנט.
 .7יתר הנחיות חוברת שכר הלימוד יחולו בהתאמה.

שכר הלימוד במכללה נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה
וזהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות
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פרק ו'  -מערך הסיוע לסטודנטים ופעילות רווחה
מלגות – מדור רווחת הסטודנט
המכללה דוגלת במתן הזדמנות שווה לכל צעיר וצעירה ,ופועלת ומשקיעה משאבים רבים לגיוס
תרומות עבור הענקת מגוון רחב של מלגות לסטודנטים על בסיס נתוני קבלה ,הישגים לימודיים,
מעורבות ופעילות חברתית -קהילתית ומצב סוציו-אקונומי.
התנאים והקריטריונים להגשת המועמדות ,הזכאות למלגה ואופן הענקתה ,נקבעים בתקנון המלגות
ובהתאם למדיניות ועדת המלגות של המכללה ,כפי שהם מפורסמים מעת לעת.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור רווחת הסטודנט או לאתר המכללה.
מדור רווחת הסטודנט מזמין אותך לקחת חלק בעשייה מתגמלת.

זיכוי בגין שירות מילואים
א .סטודנט ששירת במילואים  21יום ברצף או יותר במהלך הסמסטר ,לא יחויב בשכר לימוד
בגין קורס בו הפסיק את לימודיו ולא נבחן בו בשל המילואים.
ב .סטודנט אשר שירת במילואים מעל  20יום שנתי ,יהיה זכאי לפטור מתשלום עבור קורס אחד,
בתנאי שהקורס בוצע באותה שנה בה התקיים שירות המילואים.
יש להגיש בקשה להטבה זו לשנת לימודים במהלך אותה שנה בלבד.
לצורך קבלת הטבת המילואים יפנה הסטודנט למנהל האקדמי עם סיום שירות המילואים ,בצירוף
האישורים המתאימים.
למידע נוסף לגבי הטבות למשרתים במילואים יש לפנות לקובץ הנהלים באתר המכללה:
http://www.jce.ac.il/media/reserve-duty.pdf

התאמות לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות,היריון ולידה
למידע אודות הטבות כספיות לסטודנטיות בהיריון ולאחר לידה יש לפנות לקבצי הנהלים המופיעים

באתר המכללה.http://www.jce.ac.il/media/pregnancy-adjustments.pdf :
פעילות רווחה
כנגד דמי הרווחה הנלווים נהנים הסטודנטים במכללה משירותים שונים ,הכוללים ,בין היתר,
פעילויות חברתיות ורווחה ,תחנת מידע ממוחשבת אישית (לרבות אפליקציה) ,שירותי ספריה
ומאגרי מידע אלקטרוניים ,אינטרנט אלחוטי בפס רחב בקמפוס ,ביטוח הסטודנטים ועוד.

ביטוח
המכללה מבטחת את הסטודנטים בביטוח תאונות אישיות (למעט סטודנטים שהודיעו על רצונם לא
להיות מבוטחים) .למכללה כמו כן ביטוח צד שלישי המכסה את הסטודנטים בפעילות הנעשית
במסגרת המכללה ,לרבות פרויקטי גמר ופעילות כאמור הנעשית מחוץ לכתלי המכללה ,בכפוף לתנאי
הביטוח.
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פרק ז'  -חוק קליטת חיילים משוחררים ופיקדון אישי
"פיקדון אישי" – מכוח "חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד–  "1994עומד לרשות החייל/ת
המשוחרר/ת ובת השרות הלאומי וניתן להשתמש בו למימון הלימודים במכללה .לצורך זאת יש
לפנות למדור שכ"ל ולבקש שובר בגובה הסכום אותו מעוניינים לפדות מהפיקדון האישי.

תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים
על פי חוק קליטת חיילים משוחררים סטודנט הלומד במכללה שנה ראשונה ואשר סיים את שירותו
לאחר  01.01.2010זכאי למימון שנת לימודים ראשונה לתואר ראשון (בתנאי שלא עברו חמש שנים
ממועד השחרור).
על הסטודנט לשלם את שכר הלימוד למכללה .לקראת סיום סמסטר א' ימלא הסטודנט ויחתום
כתב התחייבות באתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים.
רק במידה והסטודנט שילם את שכר הלימוד וחתם על כתב ההתחייבות כאמור לעיל ,יקבל
הסטודנט החזר של שכר הלימוד ששילם לפיקדון חיילים משוחררים של הסטודנט על ידי הקרן
בשתי פעימות.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים:
http://www.hachvana.mod.gov.il/org.malan.usc.ui/Login
פרטים על אופן תשלום שכר הלימוד באמצעות פיקדון חיילים משוחררים ניתן למצוא בקישור:
https://yedion.jce.ac.il/info/attachments/students/Payment_by_deposit.pdf
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פרק ח'  -תעודות ואישורים
 )1כרטיס סטודנט
כרטיס סטודנט מזהה את נושאו כסטודנט המכללה ומקנה את הזכות להשתמש במתקניה
ולקבל שירות לסטודנט .הכרטיס מונפק ע"י המכללה לסטודנט ,שהסדיר את שכר הלימוד
במועד ,והוא תקף למשך שנה אקדמית אחת.
כרטיס הסטודנט ישמש ,במהלך השנה האקדמית שבה הונפק ,גם ככרטיס קורא בספריית
המכללה.
תוקפו של כרטיס הסטודנט יפוג ,במידה והסטודנט הפסיק את לימודיו במהלך שנה אקדמית.
 )2אישור לימודים
לאחר תום הרישום לקורסים יוכל סטודנט שהסדיר את שכר הלימוד כנדרש ,לקבל אישור
(לצורכי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,שלטונות צה"ל ,קופ"ח ,קרן הלוואות וכיו"ב) המעיד על
תחום לימודיו במכללה ועל סכום שכר הלימוד שעליו לשלם.
 )3תעודות ואישורים להם זכאים הסטודנטים ניתנים על-ידי המכללה ללא תשלום נוסף.
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נספח
כ ת ב ה ת ח י י ב ו ת  -לש נ ת הל י מ ו ד י ם ת ש פ " א
אל:
עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר)
רמת בית הכרם ,רח' יעקב שרייבום 26
ת.ד3566 .
ירושלים 91035
אני הח"מ מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:
א .אני מתחייב/ת לשלם לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים (ע"ר) (להלן "המכללה") את שכר
הלימוד והתשלומים הנלווים ,ייחודיים ואחרים (להלן "שכר הלימוד") לשנת הלימודים תשפ"א
בסכום ,בשיעורים ובמועדים שנקבעו ע"י המכללה .ידוע לי כי שכר הלימוד ,כולו ,יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי לחישוב הפרשי ההצמדה הינו מדד המחירים לצרכן של חודש
יולי ( 2020אשר פורסם ב – .)15.8.2020
ב .אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות מוסדות המכללה המוסמכים ביחס לשינוי שכר הלימוד
והתשלומים הנלווים שיהיה עלי לשלם עבור שנת הלימודים תשפ"א ,ואת כל ההוראות
וההתחייבויות המפורטות בחוברת שכר הלימוד של המכללה ,לרבות אלה העוסקות בהסדרי
התשלומים והחזר שכר הלימוד.
ג .אני מאשר/ת כי ידוע לי שאם לא אשלם תשלומים ,או מי מהם ,במועדם ,תהיה המכללה רשאית
להפסיק לימודי (וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד נוסף) ומבלי שיהא בהפסקה כאמור כדי לפטור
אותי מתשלום כל יתרה שתעמוד לחובתי ,ובתוספת ריבית פיגורים בשיעור שתקבע המכללה ,מזמן
לזמן.
ד .אני מאשר/ת כי ידוע לי שכל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים למכללה ,לא אהיה רשאי/ת
לגשת לבחינות ולא אהיה זכאי/ת לקבלת תעודות או אישורים על לימודי ,וכן אהיה צפוי/ה להגבלת
שרותי המכללה לרבות חסימת הגישה לתחנת המידע האישית.
ה .אני מאשר/ת כי ידוע לי כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי תעביר המכללה את פרטי האישיים
(שם ,מען 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.
ו .לאחר שקראתי כתב התחייבות כספית זה ואת חוברת שכר הלימוד לשנת תשפ"א והבנתי את תוכנם
ואת המשמעויות הנובעות מהם ,הריני מאשר/ת בחתימתי ,כי הסכמתי מרצוני הטוב והחופשי לכל
האמור בהם.
ולראיה באתי על החתום ע"י מילוי ההצהרה.

תאריך

שם הסטודנט

חתימה
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