
 

 
 

 לימוד חוברת שכר

 מכינה קדם אקדמית

 
 ז"תשעשנת  הלימודים ל

 

 

 

 

 

 2016ספטמבר 

 

 



 

1 

 2016אוגוסט 

 

 ה,/יקר /ית סטודנט

 

במכינות הקדם אקדמיות בחוברת זו מצוי מידע חיוני בנושאים השונים הנוגעים לשכר הלימוד 

 בה. יש לקרוא את החוברת בעיון ולנהוג לפי האמור  .זתשע"בשנת הלימודים 

 

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

או יימסר המכללה אתר וב יפורסם על לוחות המודעות שבמכללה  –אם יהיה כזה  –כל שינוי 

 בהודעות אישיות.

 

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

 או דרך תחנת המידע.   02 – 6588071,  02- 6588070

 

. מענה טלפוני 09:00-12:00ה' בין השעות -הינן בימים א'שכר לימוד של מדור ת קבלת קהל ושע

 .  שינויים בשעות קבלת הקהל מפורסמים בתחנת המידע.13:30-15:00וגם  09:00-12:00

 

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

 , רמת בית הכרם26רח' יעקב שרייבום 

 .91035ירושלים  3566ת.ד. 

 או באמצעות תחנת המידע.

ומספר טלפון למתן כתובת  מייל,  :  שם, מספר תעודת זהות, כתובתבכל פנייה בכתב יש לציין

 תשובה.

 

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

ולתם ולא תהווה עילה לאי קיומם או נימוק חהלימוד. אי ידיעת הכללים והתקנות לא תגרע מת

 לסטייה מהם.

 

 במכינה הקדם אקדמית.אנו מאחלים לך הצלחה בלימודיך 

 

 

 בכבוד רב,

 מדור שכר לימוד
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 תוכן העניינים
 

 3  הרכב שכר הלימוד

 4  הלימודאופן הסדרת שכר 

 5  עיקרי תקנות ואופן חישוב שכר הלימוד 

 6  ביטול הרשמה והפסקת לימודים

 7  מלגות ופקדון אישי 

 8  תעודות ואישורים 

 9      ז"תשעתחייבות ה כתבנוסח 

  



 

3 

 

 ות קדם אקדמיותלמכינ הרכב שכר הלימוד
 

 כדלקמן: , כר לימוד יסודי ותשלומים נלוויםשלמכינות כולל שכר הלימוד 

 

  ש"ח      מכינה שנתית
   12,690    שכר לימוד יסודי

 

 450    אגרת שמירה
 

  260   תשלומים נלווים
 

     120 * דמי חבר באגודת הסטודנטים
  13,520      סה"כ

 
 

  ש"ח   מכינה סמסטריאלית

   6,345    שכר לימוד יסודי
 225    אגרת שמירה

  130   תשלומים נלווים 
     60 * דמי חבר באגודת הסטודנטים

 6,760     סה"כ
 

 

  ש"ח   10ריענון  –מכינת 
 3,690   שכר לימוד יסודי

   
 

 

 

סטודנט רשאי לא לשלם את דמי החברות באגודת הסטודנטים בהודעה בכתב למדור שכר לימוד עד לתאריך * 
סטודנט שבחר לבטל את   .(9.3.2017עד לתאריך  –)לסטודנט המתחיל את לימודיו בסמסטר ב'  15.11.2016

 חברותו באגודת הסטודנטים יהיה מחויב להשיב את כל טובות ההנאה שקיבל מהאגודה. 
 

 

 
  

 ש"ח 830   סה"כ תשלומים נלווים

 ש"ח 415  תשלומים נלוויםסה"כ 
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 אופן הסדרת שכר הלימוד 
 

 הליכי הסדרת שכר הלימוד כוללים: 

 וטופס הוראת קבע התחייבות חתימה על כתב .1

( ממומנים כולם או חלקם) לם את שכר הלימוד מראש, או שלימודיוישכולל אם  –כל סטודנט 

בסוף הנמצא בנוסח כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד מחויב באמור ב  -אחר ע"י מוסד 

 . זו חוברת

 תשלום מקדמת מימוש  .2

. במידה ₪ 1,000בעת מימוש הקבלה למכינה הקדם אקדמית ישלם הסטודנט מקדמה בסך 

שכ"ל תוחזר לו המקדמה ששילם בניכוי הוצאות  100%והסטודנט יהיה זכאי למלגה בגובה 

 נלוות ואגרת שמירה.

 תשלום שכר הלימוד .3

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

 בתשלום מראש באמצעות שובר תשלום שישולם בבנק הדואר או בבנק אחר. .א

, לשם כך יפנה ין באפשרות זו יפרע את שכר הלימוד במלואויסטודנט המעונ

באמצעות שובר אשר  למדור שכ"ל לקבלת שובר על סך יתרת שכר הלימוד המלא,

 ישלח אליו בדואר

 

מידע. ההנמצא בתחנת  הרשאה לחיוב חשבון בנקבתשלומים באמצעות  .ב
הסטודנט יחתום על ההרשאה, יחתים עליו את סניף הבנק שלו ויעביר את 

  הטופס, כשהוא חתום כאמור, למדור שכר הלימוד.

 
סטודנטים המצטרפים להסדר באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון בנק יזכו 

תשלומים כשמועדי  בחמישהבפריסת תשלומים. יתרת שכר הלימוד תגבה מהם 
, 15/03/2017, 15/02/2017, 15/01/2017, 15/12/2016 :וחיוב חשבונם יהי

 .15/05/2017 -ו  15/04/2017

בון, ישמש גם להחזר שכר לימוד לזכאים שבון הבנק שלגביו תינתן ההרשאה לחיוב חשח
 לכך.

 

 בתשלום בשוברים בבנק הדואר או בבנקים אחרים. .ג

 

בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי בתחנת המידע או טלפונית דרך מדור  .ד

שכ"ל.  הנחיות לביצוע תשלום בכרטיס אשראי באמצעות תחנת המידע 

 בקישור:  מופיעות בתחנת המידע

pdfhttps://yedion.jce.ac.il/info/attachments/creditCardPayments. 
 
 

 

 
 
 
 

 עיקרי תקנות ואופן חישוב שכר הלימוד

https://yedion.jce.ac.il/info/attachments/creditCardPayments.pdf
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(, משמעו, שכר הלימוד היסודי השנתי כפי שייקבע מידי שנת לימודים 100%) שכר לימוד יסוד (1

 ע"י הרשויות המוסמכות.

שכר לימוד את הפרטים הבאים: שמו  למדורסטודנט שיהיה זכאי להחזר שכר לימוד יעביר  (2

המלא, שם הבנק בו מנוהל חשבונו, מספר הסניף ומספר חשבונו. סכום ההחזר יופקד 

 .או יועבר לו בשיק לפקודתו בחשבון הסטודנט לפי הפרטים שימסור

 המכללה רשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שלא שילם את שכר הלימוד כנדרש.  (3

מנע מסיבות של שביתה, השבתה ימוד במקרה שקיום הלימודים יהמכללה לא תחזיר שכר לי  (4

 או מסיבה אחרת שאין למכללה שליטה עליה.

 וריבית פיגורים הפרשי הצמדה  (5

המכללה רשאית לגבות ריבית פיגורים מסטודנט שיפגר בביצוע תשלום כלשהו. במקרה  5.1

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

היה להיפרע התשלום שבפיגור וכלה במועד פירעונו בפועל וזאת בנוסף להצמדה האמורה 

לא יהיה באי חיוב חשבון הסטודנט או באי קבלת שובר תשלום, מכל  בכתב ההתחייבות.

סיבה שהיא, כדי לפטור סטודנט מביצוע תשלום במועדו או מחיובו בהפרשי הצמדה 

 לום.במקרה של איחור בתש

במידה ובתקופת הפיגור בתשלום יפורסם מדד חדש יחוייב הסטודנט בהפרשי הצמדה ולא  5.2

 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 לתשלום  5.3

 שבו יהיה הסטודנט חייב.

ההצמדה וריבית הפיגורים חלות במלואן גם על סטודנטים ששכר הלימוד תקנות הפרשי  5.4

 שלהם ממומן ע"י מוסדות.

 סטודנטים אזרחי חו"ל  (6

 משכר הלימוד היסודי.  25% -, ישלם שכר לימוד גבוה בסטודנט שהוא אזרח חו"ל             

 ומס בריאות ביטוח לאומי (7

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי:בהתאם ל

 חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות סטודנט 7.1

  בשיעור המינימלי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.          

 דמי הביטוח ייגבו מהסטודנט באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לסטודנט בדואר,                             7.2

 על ידי המוסד לביטוח לאומי.          

  15ביולי,  15באפריל,  15בינואר,  15 -התשלום  יעשה  ארבע  פעמים בשנה, ב  7.3      

 ולם עבור שלושת החודשים שקדמו לובאוקטובר, כשבכל מועד יש                

 ודמי הלאומי סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח    7.4      

 בריאות הנקובים בפנקס התשלומים שיקבל וזאת בגין כל אחדביטוח                   

 תלשם קבל .מהחודשים שבהם ינוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות                  

   הפטור האמור על הסטודנט להחזיר למוסד את האישור הכלול בפנקס שיקבל                     

 ידי מעסיקו.-א וחתום עלכשהוא ממול                  
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 בהרשמתו למכללה, נותן לה הסטודנט היתר להעביר למוסד לביטוח לאומי את שמו, 

 מנת לאפשר למוסד להכין את פנקס תשלומיו ולהעבירו -מספר הזיהוי שלו ומענו על

 אליו.

 

 זכות ההשתתפות בבחינות ופרסום ציונים        (8

עורכת המכללה בדיקה של יתרת חוב שכר הלימוד של לקראת כל מועד בחינות              

 .הסטודנטים

, תחסם גישתם הסדירו את כל תשלומיהם כנדרש עד למועד הבחינותלא סטודנטים ש

 לקבל ציוני בחינות ולהגיש עבודות דרך האתר. יהיו זכאים לתחנת המידע וכמו כן לא 

        

 

       

 
 ביטול הרשמה והפסקת לימודים

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

 .דור רישוםלמ, בכתבחייב להודיע על כך,  שהחליט לבטל לימודיו במהלך שנת הלימודים

את ההודעה יש למסור באופן אישי או באמצעות מיופה כוח )שיהיה חייב להציג ייפוי כוח חתום  .2

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

)למוסרי ההודעה באופן אישי או באמצעות מיופה כוח( או אישור הדואר המעיד על  רישום

 ר רשום.משלוח ההודעה בדוא

שכר לימוד במכינה השנתית סטודנט שלם ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, ימקרה של ב .3

 : כלהלן, בהתאם למועד הביטול או ההפסקה והוצאות נלוות

 :מכינה שנתית – ותשלומים נלווים במקרה של הפסקת לימודים שכר לימוד טבלת חיובי    
 

 או ההפסקה תאריך הודעת הביטול סטודנטהתשלום בו חייב ה
 15/8/2016עד ה  ששילם המקדמהמלוא החזר לזכאי הסטודנט 

 )מחצית מהמקדמה(.  ₪ 500
 המחצית השניה של המקדמה תוחזר לסטודנט

 15/9/2016ועד  16/8/2016מ 

 31/10/2016ועד  16/9/2016מ  לא זכאי להחזר מקדמה ולא חייב בתשלום נוסף
לכל חודש לימוד +  ₪ 1,410הסטודנט מחויב בתשלום 

  נלוויםהתשלומים המ 50%
 31/01/2017עד  01/11/2016מ 

לכל חודש לימוד +  ₪ 1,410הסטודנט מחויב בתשלום 
 התשלומים הנלווים לוא מ

 30/05/2017עד  01/02/2017מ 

מלוא + המלא משכ"ל  100%הסטודנט מחויב בתשלום 
 נלוויםהתשלומים ה

 אילך ו 01/06/2017מ 

 
    בהתאם לחישוב להלן.  ₪ 5,060שלם י חודשי לימוד 3לאחר  השנתית לדוגמא: סטודנט שהפסיק לימודיו במכינה       

          1410+830*3=5,060 ₪. 

 
 

, ישלם סטודנט במכינה הסמסטריאלית במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים .4
 , בהתאם למועד הביטול או ההפסקה כלהלן: יםנלוותשלומים שכר לימוד ו

  אין חיוב בתשלום. –עד שבועיים לפני מועד תחילת הלימודים במכינה 
  מהמקדמה. 50% –עד תחילת הלימודים 
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  415לכל חודש לימוד בתוספת ההוצאות הנלוות בסך  ₪ 1,410 –במהלך הלימודים ₪ 
 במכינה השנתית(.  תשלומים הנלוויםמ 50%)

 

 
 

 

 ימודים במכינה הקדם אקדמית ופקדון אישימלגות ל
 

הנהלת המכינה מגישה עבור כל הסטודנטים במכינה הקדם אקדמית בקשה למלגה מאת האגודה 

, זכאי/ת 1994לקידום החינוך ומשרד ביטחון. בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 

שכ"ל( ולסיוע בדמי קיום    100%או  75%, 50%, 25%חייל/ת משוחרר/ת לסיוע במימון לימודים )

. סטודנטים, אשר קיבלו פטור משירות צבאי, זכאים לסיוע בשכ"ל בלבד. לחודש( ₪ 1,200-400)

מלגות אלו ניתנות על פי קריטריונים כלכליים וחברתיים מוגדרים המקובלים במכינות הקד"א 

 לפרטים נוספים יש לפנות למנהלת המכינה. ואשר הוגדרו ע"י האגודה לקידום החינוך. 

 

 פיקדון אישי

 /ת" עומד לרשות החייל1994 –מכוח "חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ"ד  –"פיקדון אישי" 

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

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

 
 

 ביטוח

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

שעות ביממה, מעניק לסטודנטים ביטוח במקרים של אובדן כושר עבודה, אי יכולת  24מקום בעולם 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 תעודות ואישורים
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 כרטיס סטודנט  (1

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

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 

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

 

 אישור לימודים (2

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

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

 לימודיו במכללה ועל סכום שכר הלימוד שעליו לשלם.

 

 ידי המכללה ללא תשלום.-אים הסטודנטים ניתנים עלתעודות ואישורים להם זכ   (3

 

 

 

 לסטודנטיםנלווים שירותים 

 

הסטודנטים במכללה כנגד התשלומים הנלווים )לא כולל דמי החבר באגודת הסטודנטים( נהנים 

סריקת מחברות בחינה ואפשרות  ,בין השאר ,הכולליםשונים הניתנים ע"י המכללה ומשירותים 

, תחנת מידע ללא תשלוםאחרים ם לימודים ואישורי ללא תשלום, קבלת אישורי ןלעיון בה

ממוחשבת אישית )לרבות אפליקציה(, שירותי ספריה ומאגרי מידע אלקטרוניים, אינטרנט אלחוטי 

 עוד.ו ביטוח הסטודנטיםבפס רחב בקמפוס, 

  



 

9 

 

 ז " ע ש תש נ ה " ל    -כ ת ב   ה ת ח י י ב ו ת   נ ו ס ח  
 

 אל: 
 )ע"ר( עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

 26רמת בית הכרם, רח' יעקב שרייבום 
  3566ת.ד. 

 91035ירושלים 
 

  "מ מצהיר ומתחייב כדלקמן:אני הח
 

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

בסכום,  תשע"זים )להלן "שכר הלימוד"( לשנת הלימודים והתשלומים הנלווים, ייחודיים ואחר

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

 2016לצרכן כאשר המדד הבסיסי לחישוב הפרשי ההצמדה הינו מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 

 (.15.8.2016 –פורסם ב אשר )

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

ואת כל ההוראות וההתחייבויות  תשע"זוהתשלומים הנלווים שיהיה עלי לשלם עבור שנת הלימודים 

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

 הלימוד.

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

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.

לא אהיה רשאי/ת לגשת שר/ת כי ידוע לי שכל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים למכללה מאאני  .ד

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

 המכללה לרבות חסימת הגישה לתחנת המידע האישית. 

ביטוח הלאומי תעביר המכללה את פרטי האישיים )שם, מאשר/ת כי ידוע לי כי בהתאם לתקנות האני  .ה

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.

והבנתי את תוכנם ואת  נת תשע"זלאחר שקראתי כתב התחייבות כספית זה ואת חוברת שכר הלימוד לש .ו

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

 בהם.

 

 ולראיה באתי על החתום ע"י מילוי ההצהרה.

 


