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שנת הלימודים תשע"ט

אקדמיה מובילה בעולם משתנה
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סטודנט/ית יקר/ה,
בחוברת זו מוצגים לפניך תקנון שכר הלימוד והטפסים הנדרשים לשם השלמת תהליך ההרשמה.
מידע לגבי הלוואות לסטודנטים לתואר ראשון ומגוון של מלגות  -מצוי באתר האינטרנט של המכללה.
אנו עומדים לרשותך ,בטלפון 02-6291963
		
		

בהצלחה בלימודים,
מדור שכר לימוד

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון עד לפתיחת שנת הלימודים ,וזאת על ידי
פרסומים על לוחות המודעות במכללה ובערוצי הדיווח השונים.
ט.ל.ח

בכל מקום שכתוב סטודנט הכוונה היא גם לסטודנטית
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מידע לסטודנט בנושא שכר לימוד
מערכת מידע אישי באינטרנט
במערכת המידע האישי לסטודנט ניתן לקבל מידע בדבר מצב החשבון האישי של הסטודנט ,תשלומים
ותנועות כספיות ,וכן לבצע תשלום שכר לימוד בכרטיס אשראי .כניסה למערכת מתאפשרת באתר
האינטרנט של המכללה בכתובת .www.hadassah.ac.il
עמדת שכר לימוד
במכללה שתי עמדות שכר לימוד לשימוש עצמי .אחת ליד משרדי שכר לימוד והשנייה בבית הקשתות
(בכניסה לספריה) .בעמדת שכר הלימוד ניתן לבדוק את מצב חשבון שכר הלימוד ולהפיק שוברי תשלום,
אישור לימודים ,אישור על גובה שכר לימוד וקבלות.
שעות קבלה
קבלת קהל מתבצעת במשרדי שכר לימוד (ליד מינהל הסטודנטים).
שעות הקבלה הן בימים א -ה ,בין השעות .14:45 – 9:00
בימים ב ,ד אחה״צ קבלת קהל עד .17:00
מענה טלפוני בימים א-ה ,בין השעות  14:45-9:00לטלפון ( 02-6291963שלוחת כספים  -מדור שכר
לימוד).
תיבת שירות של מדור שכר לימוד
תיבת השירות של מדור שכר לימוד ממוקמת בסמוך לעמדה הממוחשבת .בתיבת השירות ניתן להשאיר
דואר עבורנו.
מען למשלוח מכתבים
מכללה אקדמית הדסה
מדור שכר לימוד
הנביאים  37ירושלים ,ת"ד  , 1114מיקוד 9101001

הוראות למילוי טפסים

(בסוף התקנון  -עבור המתקבלים למכללה בלבד)

המתקבלים למכללה האקדמית הדסה ,יקבלו לביתם טפסים שעליהם להחזיר חתומים ,למנהל
הסטודנטים במכללה עד לתאריך הנקוב בשובר התשלום .הטפסים כוללים :שובר תשלום ,הוראת קבע
לחיוב כרטיס אשראי וכתב התחייבות.
.1
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שובר תשלום (מצורף בזאת)  -יש לוודא שכל הפרטים מלאים בשלושת עותקי שובר התשלום.
העתק הקבלה יוחזר למכללה.
הרשאה לחיוב כרטיס אשראי  /הוראת קבע בנקאית – יש לחתום על טופס הוראת הקבע גם
אם שכר הלימוד ימומן על ידי מוסד/גוף אחר .הוראת הקבע תקפה למשך כל שנות לימודיו של
הסטודנט במכללה .הרשאה בכרטיס אשראי יש לחתום על הטופס המצורף בעמוד  .21סטודנט
שאינו מעונין בהוראת קבע בכרטיס אשראי ,ניתן לחתום על הוראת קבע בנקאית באתר האינטרנט

.3

של הבנק ,או ליפנות ישירות לסניף הבנק עם קוד המוסד של המכללה (קוד  )28852על מנת
להקים הרשאה לחיוב .לתשומת לבך :יש למסור את האסמכתא על הקמת ההרשאה למכללה.
יש להודיע מיידית למדור שכר לימוד על כל שינוי בחשבון הבנק או בפרטי כרטיס האשראי,
ולמלא טופס הרשאה חדש.
כתב התחייבות עמ'  - 19יש למלא את הפרטים ולחתום במקום המתאים .מסמכים אלו נועדו
להבטחת תשלום שכר לימוד ,שמירה על ציוד המכללה והגנת נושא זכויות היוצרים.

שכר לימוד
שכר הלימוד לתואר ראשון ושני במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות .שכר הלימוד לשנת
הלימודים תשע"ט טרם נקבע .עם קביעת שכר הלימוד תפורסם הודעה על לוחות המודעות במכללה.
סטודנט שמקבל מימון מלא או חלקי מגורם חיצוני (מחוץ למכללה) וכן סטודנט שאינו אזרח מדינת
ישראל ,יחויב בשכר לימוד הגבוה ב 25%-משכר הלימוד הרגיל.
שים לב! שכר הלימוד לתואר ראשון הינו שכר לימוד מופחת שזכאי לו סטודנט לתואר ראשון
שהשלים  18נקודות זכות במצטבר .סטודנט אשר טרם השלים  18נקודות זכות ,יחויב בשכר הלימוד
הרגיל (כפי שמחוייב סטודנט לתואר שני) וזאת בהתאם להחלטת הממשלה.
התשלום הראשון (מקדמה) של שכר הלימוד הוא על סך  .₪ 2,200המתקבלים למכללה יקבלו
•
לביתם שובר תשלום אשר יצורף למכתב הקבלה ללימודים במכללה .את המקדמה יש לשלם
על פי ההנחיות שבמכתב .תשלום זה הוא מימוש הקבלה ללימודים ומשמעו הרשמה כספית
לשנת הלימודים והתחייבות לכל הנובע מהרשמה זו .מימוש הקבלה ללימודים נעשה באמצעות
התקשרות חוזית בין הסטודנט למכללה ,ומחייב תשלום שכר לימוד על פי תכנית הלימודים.
סטודנט משנה ב' ואילך ישלם מקדמה באמצעות הוראת קבע ביום  .10.10.18סטודנט שנה ב'
•
ואילך שלא ימשיך את לימודיו במכללה ,ויודיע על הפסקת לימודיו טרם תחילת שנת הלימודים,
תוחזר לו המקדמה ששילם.
יתרת שכר הלימוד תיגבה בחמישה תשלומים חודשיים בהוראת קבע מתאריך .16.12.18
•
שכר הלימוד צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן.
•
ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד מראש (בניכוי המקדמה) במזומן או בהמחאה .תשלום מראש
•
יזכה בהנחה של  2.5%משכר הלימוד ,וזאת בתנאי שישולם עד לתאריך  30.09.18ההנחה תינתן
למשלמים תשלום מלא אשר אינם זכאים למלגות מטעם המכללה.
תשלום עבור לימודי אנגלית ראה להלן.
•
הודעות שונות בנושא שכר לימוד נשלחות לסטודנטים באמצעות הדואר האלקטרוני .על הסטודנט
לוודא כי כתובת הדואר האלקטרוני שלו מעודכנת במערכת מינהל הסטודנטים.
לתשומת ליבך )1( :כל תשלום באמצעות שובר תשלום ,יש להחזיר את ההעתק המיועד למכללה
חתום על ידי הבנק )2( .כל תשלום שנעשה בשובר תשלום ,מזומן ,שיק ,כרטיס אשראי והינו במקום
תשלום בהוראת קבע יש לודא שמדור שכר לימוד מבטל את התשלום בהוראת קבע.
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הרשאה לחיוב כרטיס אשראי  /הוראת קבע בנקאית
על כל סטודנט חלה החובה למלא את ההרשאה לחיוב כרטיס האשראי  /הוראת קבע בנקאית.
•
טופס הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי מצורף בזאת בעמוד  .21סטודנט שאינו מעוניין בהוראת
•
קבע בכרטיס אשראי ,יכול לחתום על הוראת קבע בנקאית באתר האינטרנט של הבנק ,או לפנות
ישירות לסניף הבנק עם קוד המוסד של המכללה (קוד  )28852על מנת להקים הרשאה לחיוב.
אסמכתא על הקמת הרשאה יש למסור לנציג שכר לימוד.
סטודנט שזכאי למימון מלא או חלקי מגוף חיצוני למכללה ,חייב אף הוא בחתימה על הרשאה
•
לחיוב כרטיס אשראי/הוראת קבע בנקאית (ראה להלן" :תשלום שכר לימוד על יד גופים
מממנים") .ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי/הוראת קבע בנקאית תקפה למשך כל שנות לימודיו
של הסטודנט במכללה.
האחריות לביצוע התשלומים חלה על הסטודנט .אם מסיבה כלשהי ,שלא באשמת מוסדות
•
המכללה ,החיוב לא יכובד ,יחויב הסטודנט בהצמדה ובריבית פיגורים וכן בעמלת טיפול בסך .₪ 45
פרטי כרטיס האשראי/חשבון הבנק שנמסרו בהרשאה תקפים לחיוב תשלומי שכר הלימוד,
•
הלוואות ותשלומים אחרים .סטודנט שלא ימסור הוראת קבע לא יוכל לקבל ציונים ,אישורי
לימודים ושירותים נוספים.
סטודנט המבקש לבצע שינוי כלשהו באופן תשלום שכר הלימוד חייב להודיע על כך לא יאוחר
•
מה 30-בחודש שלפני ביצוע התשלום .לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לעדכן את התשלום הקרוב.
על הסטודנט מוטלת החובה לשמור על הקבלות המעידות על תשלום שכר הלימוד ,לצורך
•
בירורים.
סטודנט שלא יסדיר את תשלומי שכר הלימוד כנדרש לא יורשה לגשת לבחינות ולקבל שירות
•
ואישורים מרשויות המכללה .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של מי שלא
עמד בהתחייבויותיו הכספיות.
לתשומת לבך :על כל שינוי בפרטים האישיים ,כגון :שם ,כתובת ,מספר טלפון ,פרטי כרטיס האשראי
וכדומה ,יש להודיע מיד למדור שכר לימוד ולמינהל הסטודנטים במכללה.

תשלום שכר לימוד באמצעות מערכת מידע אישי
ניתן לבצע תשלומים במערכת מידע אישי בכרטיס אשראי .במידה ובוצע תשלום בכרטיס אשראי יש לידע
את מדור שכר לימוד במייל  ,Tuition@hadassah.ac.ilלמניעת חיוב בהוראת קבע.

שכר לימוד חלקי
שכר הלימוד בתכנית חלקית יחושב כדלהלן:
.1
.2
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סטודנט הלומד בהיקף שעות העולה על  80%מהיקף הלימודים המלא (היקף לימודים שנתי מלא
=  20שעות שבועיות לאורך השנה*) יחויב בשכר לימוד מלא.
סטודנט הלומד בהיקף שעות שנתי של  80%ומטה או סטודנט שסיים לשלם שכר לימוד מלא
לתואר אך טרם סיים את לימודיו ,יחויב כדלהלן:
•  5%משכר הלימוד עבור כל שעה שבועית לאורך השנה.
• סטודנט שהיקף לימודיו הוא עד  8שעות שבועיות לאורך השנה ,יחויב תוספת תקורה של

•
•
•

 10%משכר הלימוד המלא.
סטודנט שהיקף לימודיו הוא בין  8ל 10-שעות שבועיות לאורך השנה יחויב ב  50% -משכר
הלימוד המלא (כולל תקורה).
סטודנט שהיקף לימודיו הוא מעל  10שעות שבועיות לאורך השנה ,לא יחויב בתקורה.
סטודנט שממשיך ללמוד מעבר לשנות התקן (מספר שנות הלימוד לסיום התואר ,כפי
שנקבע בכל חוג לגבי סטודנט הלומד בתכנית המלאה) יחויב בתוספת תקורה של 10%
משכר הלימוד המלא.

* שכר הלימוד מחושב על-פי שעות שבועיות בחישוב שנתי .בחוג למדעי המחשב החישוב הוא לפי נקודות זכות בחישוב שנתי.

.3
.4
.5
.6
.7

סטודנט שסיים את לימודיו ואת התשלום לתואר ונותרה לו בחינת גמר או עבודת גמר בלבד ,ישלם
בין  10%ל 40%-משכר הלימוד המלא כפי שיקבע על ידי החוג.
סטודנט שלא מן המניין יחויב ב 5% -משכר הלימוד המלא עבור כל שעה שבועית לאורך השנה
(ללא מקסימום לשנה) .שומע חופשי נחשב לעניין זה כסטודנט שלא מן המניין.
תשלום עבור סמסטר קיץ ייגבה לפי  5%משכר הלימוד לכל שעה שנתית.
סטודנט שראש החוג אישר לו להבחן בבחינה חוזרת בקורס ישלם  50%מהתעריף הרגיל לקורס
ללא תקורה ( 2.5%משכר לימוד לכל ש"ש).
סטודנט הלומד בתכנית חלקית יחויב בדמי אבטחה מלאים.

חזרה על קורסים ואי הגעה לבחינות מועד ב׳
סטודנט שחוזר על קורס/ים מכל סיבה שהיא ,יחויב ב 5%-משכר הלימוד לכל שעה שנתית .סטודנט
שנרשם לבחינה במועד ב׳ ולא הופיע למבחן ,יחוייב בקנס בסך  50ש״ח.

הכרה בלימודים קודמים
הכרה אקדמית בלימודים קודמים איננה גוררת באופן אוטומטי הפחתה ממינימום בשכר הלימוד .הפחתה
ממינימום בשכר לימוד ניתנת אך ורק לגבי הכרה בקורסים שנלמדו במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים
על ידי המועצה להשכלה גבוהה .למען הסר ספק ,קורסים אשר נלמדו במסגרות לימודים שלא לתואר
ואשר בגינם ניתן לתלמיד פטור אקדמי במכללה ,לא יינתן בגינם זיכוי בשכר לימוד בין אם קורסים אלה
נלמדו במוסדות אחרים ובין אם נלמדו במכללה.
בקשה לפטור בשל לימודים קודמים יש להפנות לראש החוג .לאחר קבלת אישור ראש החוג ,יש לפנות
למדור שכר לימוד לשם חישוב סך הזיכוי השנתי .לתשומת לבכם  -תשלום מינימום שכר לימוד לתואר
עבור סטודנט שלמד במוסד אקדמי אחר יעודכן בהתאם לתכנית הלימודים הנוכחית במכללה ,וזאת
בתנאי שראש החוג וראש המינהל האקדמי יאשרו זאת .הזיכוי ייקבע לפי נקודות הזכות הפטורות ,ויחול
על תכנית הלימודים המלאה בשנה הראשונה בלבד.
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מינימום שכר לימוד לתואר ראשון
לתשומת לבך :סטודנט ישלם את המינימום המפורט להלן בלא קשר למספר שנות הלימוד
מדעי המחשב

תואר ראשון

300%

הפרעות בתקשורת

תואר ראשון

350%

מדעי האופטומטריה

תואר ראשון

400%

מדעי המעבדה הרפואית

תואר ראשון

300%

ביוטכנולוגיה

תואר ראשון

300%

מדעי איכות הסביבה

תואר ראשון

325%

עיצוב תעשייתי מכליל

תואר ראשון

400%

תקשורת צילומית

תואר ראשון

400%

ניהול ארגוני שירות

תואר ראשון

300%

פוליטיקה ותקשורת

תואר ראשון

300%

כלכלה וחשבונאות

תואר ראשון

300%

מדעי ההתנהגות

תואר ראשון

300%

שכר לימוד בתואר שני
אחד התנאים לקבלת תואר שני הוא תשלום של  200%שכר לימוד (שנתיים שכר לימוד מלא).
סטודנטים שלא יסיימו את מלוא חובותיהם האקדמיים לאחר תשלום של  200%שכר לימוד ,או סטודנטים
בתכנית לימודים חלקית ,ישלמו שכר לימוד לפי חישוב של  5%שכר לימוד לכל שעה שנתית ובתוספת
 10%תקורה.
שכר הלימוד לסטודנטים הלומדים בתכנית חלקית ,לא יפחת מ 50%-שכר לימוד לשנה.
סטודנט שסיים את חובות השמיעה בתום  4שנות לימוד ,ונותרה לו בחינת גמר או הגשת תזה בלבד,
ישלם תקורה בשיעור  10%משכר הלימוד בלבד.

ביטול הרשמה  /הפסקת לימודים
•
•

•
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הפסקת לימודים תתבצע באמצעות הודעה בכתב למינהל הסטודנטים במכללה .המועד הקובע
הוא יום קבלת ההודעה בכתב.
סטודנט שביטל את הרשמתו ללימודים לפני תחילת שנת הלימודים (סטודנט חדש בלבד) יחויב
במחצית/מלוא המקדמה לפי טבלת "חיוב תשלומים למועד ביטול/הפסקת לימודים" שלהלן .בכל
מקרה של ביטול הרשמה דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
סטודנט שהפסיק את לימודיו לאחר פתיחת שנת הלימודים ,שכר הלימוד שלו יחושב לפי טבלת
"חיוב תשלומים למועד ביטול/הפסקת לימודים" שלהלן ועל פי חלקיות הלימודים של הסטודנט
במכללה .בכל מקרה ,המינימום לתשלום בגין ביטול לימודים לא יפחת מסכום המקדמה עבור
סטודנט חדש וממחצית סכום המקדמה עבור סטודנט פעיל.

•

•
•
•

סטודנט שלימודיו במכללה הופסקו על ידי הנהלת המכללה מסיבות אקדמיות ו/או אי ביצוע
תשלומים ו/או בעיות משמעת (על-פי החלטת ועדת משמעת) ,יחויב בתשלום שכר הלימוד עד
ליום הפסקת לימודיו ,וזאת לפי הטבלה שלהלן.
סטודנט שלא הודיע למכללה בכתב על הפסקת לימודיו ,יחויב בשכר לימוד בהתאם לאמור להלן,
אף אם לא הופיע כלל ללימודים.
סטודנט משנה ב' ואילך יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ,ובתנאי שהודיע בכתב על הפסקת
לימודיו עד היום הראשון לתחילת הלימודים.
סטודנט שקיבל מלגה או הנחה מהמכללה וביטל את לימודיו ,לא יהיה זכאי למלגה או להנחה
כלשהי.

טבלת חיוב תשלומים למועד ביטול  /הפסקת /הקפאת לימודים
תאריך הודעה על ביטול/הפסקת הלימודים

גובה החיוב בגין הפסקה/ביטול

עד חודשיים לפני פתיחת שנה"ל

אין חיוב ,המקדמה תוחזר

עד חודש לפני פתיחת שנה"ל

מחצית המקדמה

עד פתיחת שנה"ל

מלוא המקדמה

עד חודש וחצי מפתיחת שנה"ל

 30%משכר הלימוד

עד חודשיים וחצי מפתיחת שנה"ל

 40%משכר הלימוד

עד סיום סמסטר א'

 45%משכר הלימוד

עד פתיחת סמסטר ב'

 50%משכר הלימוד

עד חודש מפתיחת סמסטר ב'

 75%משכר הלימוד

חודש מפתיחת סמסטר ב' ועד תום השנה

 100%משכר הלימוד

לתשומת לבך :דמי ההרשמה לא יוחזרו.

סטודנט שעזב במהלך קורס קיץ או כל קורס שאינו במסגרת שנת הלימודים הרגילה יחוייב בתשלום מלא.
סטודנט שהקפיא את לימודיו בחוג (באישור בכתב של ראש החוג) וחזר ללימודים בשנה"ל שלאחר מכן
(בשנה העוקבת בלבד) זכאי לקיזוז שכר לימוד ששילם בפועל בשנה"ל שאותה הקפיא וזאת בתנאי שאינו
חוזר על קורסים שאותם למד (גם אם לא נבחן עליהם) בשנה המוקפאת.

החזרים בגין תשלומי יתר
סטודנט אשר בכרטיס התשלומים שלו נוצרה יתרת זכות ,יקבל את היתרה להחזר באמצעות העברה
לחשבון הבנק .סטודנט הזכאי להחזר כספי יעביר למדור שכר לימוד בקשה בכתב להחזר כספי ,הכוללת
פרטי חשבון להעברה.
בגין החזרי תשלומים שמקורם בפיקדון חיילים משוחררים יקבלו הסטודנטים המחאה אותה יש להפקיד
בחשבון בו מתנהל הפיקדון הצבאי.
ההחזרים מבוצעים פעמיים בחודש ,באמצע החודש ובסופו.
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תשלום שכר לימוד על ידי גופים מממנים
•

•

•
•

כפי שהוזכר לעיל ,סטודנט ששכר הלימוד שלו ממומן על ידי גורם חיצוני כלשהו ,חייב בחתימה
על הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/חשבון בנק (הוראת קבע) .אם טרם הומצאה התחייבות מהגוף
המממן ,על הסטודנט לשלם את המקדמה כפי שנקבעה.
סטודנט שלימודיו ימומנו על ידי גורם חיצוני כלשהו חייב להמציא התחייבות בכתב לתשלום שכר
הלימוד .כמו כן ,הסטודנט יחתום על כתב ההתחייבות למימון עצמי של לימודיו אם לא יקבל את
המימון החיצוני .הסטודנט יזוכה בסכום ששילם רק עם קבלת התשלום בפועל מהגוף המממן.
תוספות שונות לשכר הלימוד שלא ימומנו על ידי הגורם המממן יחולו על הסטודנט.
יש להביא התחייבות/אישור עד סוף החודש הראשון ללימודים ,אחרת הסטודנט יחויב בהפרשי
ההצמדה.

סטודנט הממומן על ידי מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה
•

•
•

•

סטודנט אשר זכאי למימון מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה ,חייב בחתימה על הרשאה לחיוב
כרטיס אשראי/חשבון בנק (הוראת קבע) .מימון שכר הלימוד הוא אך ורק על שכר הלימוד
הבסיסי.
מימון מינהל הסטודנטים מותנה בקבלת התחייבות מקורית מהמינהל.
סטודנט שממומן ב 50%-משכר הלימוד יוכל לקבל דחייה בתשלום שכר הלימוד עד לתאריך
 .16.03.19עד לתאריך זה ימציא הסטודנט התחייבות ליתרת שכר הלימוד או שישלם את שכר
הלימוד בשלושה תשלומים בהוראת הקבע.
דמי שמירה ,כמו גם כל תשלום אחר שלא ימומן על ידי מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה,
ישולמו על ידי הסטודנט ב 3-תשלומים החל מ . 16.12.18

פיקדון חיילים משוחררים
סטודנט המבקש לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים ,יצטייד בטפסים הבאים:
שובר תשלום.
.1
אישור "מוסד מוכר".
.2
אישור על לימודים במכללה.
.3
תעודת שחרור.
.4
שובר תשלום ואישור לימודים ניתן להפיק בעמדות שכר הלימוד הממוחשבות .טופס אישור מוסד מוכר,
נמצא באתר המכללה או בעמדה הממוחשבת שליד מינהל הסטודנטים.
על הסטודנט לפנות לסניף בנק הפועלים או לאומי לשם תשלום השובר באמצעות הפיקדון .אפשר לשלם
גם את שובר המקדמה באמצעות הפיקדון ,ובתחילת שנת הלימודים לקבל שובר תשלום נוסף על יתרת
הפיקדון .את שובר התשלום יש להחזיר למכללה כשהוא חתום על ידי הבנק .החזרים מתשלומים אשר
בוצעו מהפיקדון ישלחו לסטודנט בצורת שיק לפיקדון .האחריות להעביר את השק לבנק ממנו משך את
הכסף ,מוטלת על הסטודנט בלבד.
לתשומת לבך!
תשלום באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים הינו באחריות הסטודנט בלבד ואין המכללה יכולה לגבות
שכר לימוד מחשבון הפקדון.
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תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים
סטודנטים זכאים (ע"פ הקבוע בחוק) הלומדים במכללה שנה ראשונה לתואר ראשון החל משנת הלימודים
תשע"ב וסיימו את שירותם אחרי ה ,1.1.2010-זכאים למימון שנת הלימודים הראשונה (הזכאות היא לגבי
שכר לימוד בלבד ,ללא תשלומים נלווים ,אנגלית וכו').
לקראת סיום סמסטר א' ישלח לסטודנטים הזכאים הודעה עם קישור למסמך לחתימה דיגיטלית ולאחר
בדיקה יועבר הכסף לחשבון הפקדון של הזכאים בשתי פעימות :הראשונה  -בסיום הסמסטר הראשון
( 50%משכ"ל השנתי) והשניה בתום השנה (בכפוף למילוי כל ההתחייבויות הנדרשות) .עם העברת הכסף
לחשבון הפקדון האישי תשלח אליכם הודעה מאת הקרן לחיילים משוחררים.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן לחיילים משוחררים.
http://www.hachvana.mod.gov.il/

הנחות בשכר הלימוד
סטודנט העונה על הקריטריונים שלהלן זכאי להנחה בשכר הלימוד:
•

•
•

סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד מראש ,יזכה בהנחה של  2.5%משכר הלימוד ,וזאת בתנאי
שישולם עד לתאריך  .30.09.18ההנחה תינתן למשלמים תשלום מלא (לא תינתן הנחה לסטודנט
הזכאי למלגה מכל סוג).
סטודנט הלומד בעת ובעונה אחת בשתי מסגרות לימוד מלאות במכללה ,זכאי להנחה של 20%
משכר הלימוד במסלול הזול מבינהם.
בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים במכללה האקדמית הדסה ירושלים באותה עת,
זכאים להנחה של  10%משכר הלימוד לכל סטודנט .המסמכים הנדרשים הם :מכתב פנייה למדור
שכר לימוד וצילום תעודות הזהות.

לתשומת לבך :אין כפל הנחות! סטודנט הזכאי למלגה או למימון על ידי גוף חיצוני ,לא יהיה זכאי
להנחה .כמו כן ,לא יינתנו הנחות ומלגות על בסיס שני קריטריונים.
בקשות להנחה יוגשו למדור שכר הלימוד מדי שנה (בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על
הזכאות להנחה).

ביטוח לאומי
על פי חוק ,חובה על הסטודנט להיות מבוטח במוסד לביטוח לאומי .דמי הביטוח ישולמו על ידי הסטודנט
ישירות למוסד לביטוח לאומי ועל פי קביעתו .על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי ,המכללה תעביר
לביטוח לאומי את פרטיו האישיים של הסטודנט כדי לאפשר למוסד להפנות לסטודנט דרישת תשלום
בפנקס שוברים ולהחיל לגביו תעריף מוזל שנקבע לסטודנטים.
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תשלום עבור לימודי אנגלית
ההשתתפות בקורסי האנגלית כרוכה בתשלום נוסף על שכר הלימוד הרגיל .המחירים נכונים לשנת
הלימודים תשע"ח:
מתקדמים ב׳  -אין חיוב (במסגרת שנות התקן).
מתקדמים א׳ ( ₪ 1,541 -עבור  4שעות שבועיות)
בסיסי ( ₪ 2,316 -עבור  6שעות שבועיות)
טרום בסיסי ב׳ ( ₪ 2,316 -עבור  6שעות שבועיות)
טרום בסיסי א׳ ( ₪ 2,316 -עבור  6שעות שבועיות)
עדכון המחירים לשנת הלימודים תשע"ט ,יפורסם על לוח המודעות במדור שכר לימוד במכללה.
שים לב :סטודנט הלומד ברמת אנגלית בסיסי מחויב בתשלום גם עבור רמת אנגלית מתקדמים א׳ .סה"כ:
 ₪ 3,857וכו׳ .סטודנט שנכשל בקורס ויחזור עליו ,יחויב בתשלום נוסף.
עלות בחינה ללא קורס .₪ 300 -

תשלום עבור שירותי אבטחה
כל הסטודנטים במכללה חייבים בתשלום עבור שירותי האבטחה .גובה התשלום אינו תלוי בהיקף
הלימודים של הסטודנט.

תשלום עבור סריקת בחינות ומסרונים
כמקובל ברוב המוסדות האקדמאים המובילים בארץ ,המכללה מעניקה שרות לסריקת מחברות הבחינה.
מחברות הבחינה הסרוקות ישלחו דרך מערכת המידע האישית בצירוף העתק של טופס הבחינה בכל
מקצועות הלימוד במכללה .תהליך הערעור על בחינה מתבצע דרך מערכת המידע.
שרות מסרונים (הודעות  )SMSכולל מידע לגבי ציונים ,שינויים במועדי בחינות ,ביטול שעורים ,הודעות
חוגים ,הודעות דיקנט וכו'.
להלן טבלת מחירים (נכון לשנה"ל תשע"ח)
מסגרת

עלות

הערות

חבילת סמס  +סריקת כל המחברות

₪ 70

חבילת ברירת המחדל

חבילת סמס  +סריקת כל המחברות שנים ₪ 50
ג'-ד'
סריקת כל המחברות בלבד

₪ 50

סמס בלבד

₪ 26

צפייה במחברת בודדת מרחוק ואפשרות ₪ 8
להדפסה
צפייה במחברת הבחינה בלבד
14

חינם

עיצוב תעשייתי ,תקשורת צילומית ,הפרעות
בתקשורת (ד')

ללא טופס שאלון הבחינה
בספריה – ע"פ שעות קבלת קהל

בכל בקשה לשינוי החבילה ,יש לפנות למדור שכר לימוד עד  3שבועות מתחילת סמסטר עבור אותו
סמסטר.
גובה התשלום אינו תלוי בהיקף הלימודים של הסטודנט .סטודנט הרוצה לוותר על השירות המוצע יפנה
למדור שכר לימוד ויחתום על טופס ויתור .החיוב על ההודעות לתלמיד שמבטל את השירות ,או לתלמיד
שעזב ,יהיה כמפורט:
•
•
•

תלמיד שעוזב/מבטל עד תחילת שנה  -לא מחויב על חבילת סריקת בחינות והודעות SMS
תלמיד שעוזב/מבטל עד סוף סמסטר א  -לא מחויב בגין סריקת בחינות ,מחויב רק ב 50%-מעלות
הודעות SMS
תלמיד שעוזב/מבטל מהיום האחרון של סמסטר א'  -מחויב על כל חבילת סריקת בחינות והודעות
SMS

15

אישורים וקבלות
כל שובר שכר לימוד חתום על ידי הבנק משמש קבלה על תשלום .קבלות על תשלום בהוראת קבע אפשר
לקבל מה 17 -בכל חודש אשר מבוצע בו תשלום.
אישורים ,העתקי תעודות וכל מסמך אחר ,שדורש הסטודנט מחוץ לפרוצדורה השגרתית ,חייב בתשלום
בהתאם לתעריפון שלהלן:
השירות הנדרש לוח-זמנים
אישור לימודים
בעברית

16

תשלום
לסטודנטים
פעילים

תשלום לסטודנטים
לא פעילים
(עבודת ארכיב)

מופק בשירות עצמי
בעמדה הממוחשבת

₪5

₪ 40

כל אישור שאינו
אישור לימודים
סטנדרטי

₪ 25

₪ 50

₪ 30

הערות

אישורים מיוחדים
בעברית/אנגלית

שבוע

גיליון ציונים
בעברית

מידי

ניתן ,על פי בקשה,
אחת לסמסטר בלא
תשלום ,מעבר לזה -
יחויב בתשלום בסך
₪ 25

גיליון ציונים
באנגלית

שבוע

₪ 50

₪ 50

אישור נבחן

מידי

ניתן אחת לסמסטר/
שנה בלא תשלום,
מעבר לזה  -יחויב
בתשלום בסך ₪ 15

לא קיים

כרטיס סטודנט

שלושה
שבועות

מופק לסטודנט
פעם אחת במהלך
לימודיו

במקרה שאבד
הכרטיס  -יופק
חדש בתשלום בסך
.₪ 40

לא קיים

אישור סיום
חובות לימודים/
אישור זכאות
לתואר

שבוע

הנתונים יועברו
לאישור החוג לפני
העברתם לסטודנט

ללא תשלום

₪ 30

תשלום
לסטודנטים
פעילים

תשלום לסטודנטים
לא פעילים
(עבודת ארכיב)

תרגום דיפלומה
 +גיליון ציונים
נספח לדיפלומה

שלושה
שבועות

₪ 85

₪ 85

תרגום דיפלומה

עשרה ימים

₪ 35

₪ 35

תרגום גיליון
ציונים נספח
לדיפלומה

שלושה
שבועות

₪ 50

₪ 50

₪ 40

₪ 40

השירות הנדרש לוח-זמנים

משלוח מסמכים
לחו״ל

הערות

לסטודנט לא פעיל
כל השירותים הנ"ל כרוכים בתשלום (ראה עמודה מתאימה בטבלה).
סטודנט שהגיש בקשה עד חמש שנים מיום עזיבת המכללה :מינהל הסטודנטים במכללה מתחייב
•
להמציא את הנתונים והאישורים שדרש הסטודנט.
סטודנט שהגיש בקשה לאחר חמש שנים ומעלה מיום עזיבת המכללה :מינהל הסטודנטים יעשה
•
כל מאמץ כדי למצוא את הנתונים ,אולם אינו מתחייב לכך.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון עד לפתיחת שנת הלימודים.
ט.ל.ח
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תאריך

כתובת

שם

כתב התחייבות

כתב התחייבות

אני הח"מ ,מאשר בזאת ומתחייב כלפי מכללה אקדמית הדסה ע"ר ( 580278851להלן "המכללה") כדלקמן:
 .1לשלם במלואם ובמועדם את שכר הלימוד וכל תשלום נלווה החל עלי עפ"י תקנון שכר הלימוד במכללה ו/או עפ״י קביעת המכללה
מעת לעת .אי עמידה בהצהרה זו יכול לגרום להפסקת מתן כל שירות או שיתוף פעולה מצד המכללה ,עד לפרעון החוב .כן אני
מתחייב לשאת בכל תשלום ולהיות כפוף לכל כלל אשר יחול על סטודנט במעמדי מכח תקנוני המכללה והחלטותיה כפי שישתנו
מעת לעת ,כפי שיפורסמו על ידי המכללה או כפי שיופיעו באתר האינטרנט שלה .ספרי הנהח"ש של המכללה יהוו ראייה סופית
ומכרעת ויחייבו אותי לכל דבר וענין ,לרבות לעניין גובה חוב שכה"ל למכללה.
 .2אני מתחייב לא להוציא כל ציוד ו/או חומרי לימוד שאקבל  -ככל שאקבל  -מהמכללה (להלן  -ציוד) מחוץ לתחום המכללה ,ולא
להשתמש בציוד לעבודות שאינן חלק ממערכת הלימוד שלי במכללה ,אלא אך ורק לביצוע תרגילים המוטלים על ידי המורים
המוסמכים ,לא להעביר ציוד או חלקיו למישהו אחר ולשמור על תקינותו .אם לא אקיים את כל ההוראות הנ"ל ו/או אם אגרום נזק
ו/או אבדן לציוד הנ"ל (בין זה הנמסר לי ובין זה המותקן אצל המכללה) ,אשלם  -לפי דרישתה הראשונה של המכללה  -כל סכום
שייקבע ע"י המכללה כסכום הנזק שנגרם לה ,כתוצאה מפעולתי או ממחדלי כאמור .תביעת המכללה בדבר גובה הנזק והיקפו תהיה
סופית ,ותחייב אותי ללא ערעור.
 .3בעלות וזכויות יוצרים  -הח"מ מאשר ,כי הוסבר לו שתוכנית ההכשרה והלימודים במכללה עשויה לכלול פרויקטים שונים אשר
במסגרתם אעשה שימוש בציוד ובמתקנים של המכללה .הפרויקטים עשויים לכלול בין השאר פיתוח ו/או תכנון יצירה ו/או הרכבה
ו/או בניה  -והכל לפי הקשר  -של יצירות ספרותיות ו/או יצירות דרמתיות ו/או יצירות אומנותיות ו/או יצירות פיסול ו/או מעשי
אמן אדריכלי ו/או פיתוחים ו/או צילומים ו/או רעיונות ו/או הצגות ,ו/או תוכנה ו/או כל יצירה אחרת (״היצירות״) .מוצהר ומוסכם
בזה ,כי כל זכויות הבעלות וזכויות היוצרים  -בכל היצירות כהגדרתן – לעיל ,שייכות באופן בלעדי ומוחלט למכללה .כל פעולה שיש
בה שימוש בלא הסמכתה המפורשת ובכתב של המכללה ,תחשב הפרה של זכויות היוצרים של המכללה .זכויות הקניין  -בין אם
זכויות אלו ניתנות לרישום על פי דין ובין אם לאו  -יהיו שייכות למכללה ,ולא אהיה זכאי לגביהן לתמורה ו/או לתמלוגים כלשהם.
אם המכללה תחליט להגן על הקניין הרוחני באמצעות רישום בארץ או בחו"ל ,הח"מ מתחייב לשתף פעולה וזאת לרבות חתימה על
כל מסמך ומסירת כל חומר או מידע ככל שיידרש להגשת הבקשה לביצוע הרישום.
 .4אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות מוסדות המכללה המוסמכים ביחס לשינוי שכר הלימוד והתשלומים הנלווים שיהיה עלי
לשלם עבור שנת הלימודים ואת כל ההוראות וההתחייבויות המפורטות בתקנון שכר הלימוד של המכללה ,לרבות אלה העוסקות
בהסדרי התשלומים והחזר שכר הלימוד .אני יודע/ת שבאחריותי לקרוא את תקנון שכר הלימוד וכל שינוי או תוספת בו.
 .5ידוע לי ,כי לשכר הלימוד לתואר ראשון זכאי סטודנט שהשלים  18נ"ז במצטבר .היה ולא אשלים  18נ"ז ,אהיה מחויב בשכר
לימוד שיחושב עפ"י שכר הלימוד לתואר שני.
 .6אני מאשר/ת כי ידוע לי שאם לא אשלם תשלומים או מי מהם במועדם ,תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודי ללא כל התראה
נוספת וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד נוסף ומבלי שיהא בהפסקה כאמור כדי לפטור אותי מתשלום כל יתרה שתעמוד לחובתי,
בתוספת ריבית פיגורים בשיעור שתקבע המכללה.
 .7אני 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.
 .8אני מאשר/ת כי ידועים לי נוהלי המכללה ודרישותיה בדבר אופן ההודעה על הפסקת לימודים ,הגורם המוסמך אליו יש להפנות
הודעה כזו ומדרגות החיוב בשכר לימוד ,בהתאם למועד קבלת ההודעה .אני מתחייב/ת לפעול בהתאם ,ומודע/ת לכך כי לא יהיה
כל תוקף להודעה בדרך אחרת.
 .9אני מאשר/ת למכללה להעביר את פרטי האישיים (שם ,מען ומס' זהות) למוסד לביטוח לאומי ,על מנת לאפשר לו להפנות אלי
דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי ,מס מקביל וביטוח בריאות.
 .10ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מדי שנה  -בתום הרישום לקורסים  -כי נקלטו כל הקורסים אליהם נרשמתי ,כי קיימת התאמה
בין מספר הקורסים אליהם נרשמתי לבין אלה שנקלטו אוטומטית במערכת ,כי תכנית הלימודים תואמת את הדרישות והתנאים
שנקבעו ע"י המכללה ,וכי שכר הלימוד בו חוייבתי תואם את מס' השעות הרשומות במערכת ,בהתאם לכללים המחייבים.
 .11התחייבות זו תקפה גם אם אפסיק או יופסקו לימודי על-ידי המכללה במשך כל שנה״ל מכל סיבה שהיא.

מס' ת.ז.

חתימה
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20

עיר

❏ לאומי קארד

❏ דיינרס קלאב

| | | | | | | | | | |

שם משפחה

שם משפחה

|

| | | | | | | |

תוקף הכרטיס:

טלפון נייד

מספר זהות |

מספר זהות |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

חתימת בעל/ת הכרטיס _________________ :חתימת הסטודנט/ית _________________ :תאריך________________ :

מוסכם עלינו האמור בבקשה זו וכן ידוע ומוסכם כי בקשה זו תקפה גם לאחר חידוש תוקף הכרטיס ו/או הנפקת כרטיס שיישא מספר
אחר ,כל עוד לא התקבלה הודעת ביטול או שינוי באופן תשלום שכר הלימוד ובכפוף לאישור חברת האשראי.

נותן/ת לכם בזה אישור לחיוב באמצעות כרטיס האשראי בגין שכר לימוד או כל תשלום אחר ,בסכומים ובמועדים שיקבעו מדי פעם
בפעם על ידי המכללה האקדמית הדסה ירושלים.

❏ ויזה

| | | | |

סוג הכרטיס ❏ :ישראכרט

מס' כרטיס לחיוב |

כתובת

שם פרטי

ב.

פרטי בעל/ת כרטיס האשראי:

שם פרטי

א.

פרטי הסטודנט

באמצעות כרטיס אשראי

הוראה לחיוב חשבון

מכללה אקדמית הדסה

הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (יוחזר למכללה)
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עיר

❏ לאומי קארד

❏ דיינרס קלאב

| | | | | | | | | | |

שם משפחה

שם משפחה

|

| | | | | | | |

תוקף הכרטיס:

טלפון נייד

מספר זהות |

מספר זהות |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

העתק לסטודנט

חתימת בעל/ת הכרטיס _________________ :חתימת הסטודנט/ית _________________ :תאריך________________ :

מוסכם עלינו האמור בבקשה זו וכן ידוע ומוסכם כי בקשה זו תקפה גם לאחר חידוש תוקף הכרטיס ו/או הנפקת כרטיס שיישא מספר
אחר ,כל עוד לא התקבלה הודעת ביטול או שינוי באופן תשלום שכר הלימוד ובכפוף לאישור חברת האשראי.

נותן/ת לכם בזה אישור לחיוב באמצעות כרטיס האשראי בגין שכר לימוד או כל תשלום אחר ,בסכומים ובמועדים שיקבעו מדי פעם
בפעם על ידי המכללה האקדמית הדסה ירושלים.

❏ ויזה

| | | | |

סוג הכרטיס ❏ :ישראכרט

מס' כרטיס לחיוב |

כתובת

שם פרטי

ב.

פרטי בעל/ת כרטיס האשראי:

שם פרטי

א.

פרטי הסטודנט

באמצעות כרטיס אשראי

הוראה לחיוב חשבון

מכללה אקדמית הדסה

הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (לסטודנט)
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