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תקנון שכר לימוד
המכללה האקדמית הדסה ירושלים

ג ״ פ ש ת ם  י ד ו מ י ל ה ת  נ ש

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. 
לפרטים נוספים יש לפנות לדיקנט הסטודנטים.

tuition@hac.ac.il :אנו עומדים לרשותך בטלפון 02-6291963 בשעות קבלת קהל, ובמייל

 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.

ט.ל.ח

בכל מקום שכתוב סטודנט הכוונה היא גם לסטודנטית

mailto:tuition%40hac.ac.il?subject=
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תוכן עניינים

6 מידע לסטודנט בנושא שכר לימוד 

6 הוראות למילוי טפסים )בסוף התקנון - עבור המתקבלים למכללה בלבד( 

7 שכר לימוד 

8 הרשאה לחיוב כרטיס אשראי / הוראת קבע בנקאית 

8 תשלום שכר לימוד במערכת המידע האישי 

9 מינימום שכר לימוד לתואר ראשון 

9 שכר לימוד בתואר שני 

שכר לימוד חלקי    10

11 חזרה על קורסים ואי הגעה לבחינות מועד ב׳ 

11 הכרה בלימודים קודמים 

11 ביטול הרשמה / הפסקת לימודים 

12 החזרים בגין תשלומי יתר 

12 תשלום שכר לימוד על ידי גופים מממנים 

13 סטודנט הממומן על ידי מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה  

13 פיקדון חיילים משוחררים 

13 תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים 

14 הנחות בשכר הלימוד  

14 ביטוח לאומי 

14 תשלום עבור לימודי אנגלית 

15 תשלומים נלווים 

16 אישורים וקבלות 
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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 

 .www.hac.ac.il ותנועות כספיות. כניסה למערכת מתאפשרת באתר האינטרנט של המכללה בכתובת

שעות קבלה 
קבלת קהל מתבצעת במשרדי שכר לימוד )ליד מינהל הסטודנטים(.

שעות קבלת הקהל הן בימים א' –ה' בין השעות 9:00-14:45 

tuition@hac.ac.il :כתובת המייל של 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 37 ירושלים, ת"ד 1114 , מיקוד 9101001

הוראות למילוי טפסים
הקבע  הוראת  טופס  על  לחתום  יש   – בנקאית  קבע  הוראת  אשראי/  כרטיס  לחיוב  הרשאה   .1
שנות  כל  למשך  תקפה  הקבע  הוראת  אחר.  מוסד/גוף  ידי  על  ימומן  הלימוד  שכר  אם  גם 
בתשלום  האישי  במידע  למלא  יש  אשראי  בכרטיס  הרשאה  במכללה.  הסטודנט  של  לימודיו 
בכרטיס  קבע  בהוראת  מעונין  שאינו  .סטודנט  קבע  להוראת  פרטים  שמירת  לסמן  באשראי 
ישירות  לפנות  או  הבנק,  של  האינטרנט  באתר  בנקאית  קבע  הוראת   על  לחתום  ניתן  אשראי, 
לחיוב.  הרשאה  להקים  מנת  על   )28852 )קוד  המכללה  של  המוסד  קוד  עם  הבנק  לסניף 

 לתשומת ליבך, יש למסור את האסמכתא על הקמת ההרשאה למכללה.  
יש להודיע מידית למדור שכר לימוד על כל שינוי בחשבון הבנק או בפרטי כרטיס האשראי, ולמלא 

טופס הרשאה חדש.
כתב התחייבות - בתחילת כל שנה, כל סטודנט יחתום באופן דיגיטאלי על כתב התחייבות. סטודנט   .2
שלא יחתום בתחילת שנה לא יורשה להיכנס לבנייני המכללה ומערכת המידע תיחסם. מסמכים 

אלו נועדו להבטחת תשלום שכר לימוד, שמירה על ציוד המכללה והגנת נושא זכויות היוצרים.

http://www.hac.ac.il
mailto:tuition%40hac.ac.il?subject=
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שכר לימוד
שכר הלימוד לתואר ראשון ושני במכללה זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות. שכר הלימוד לתואר ראשון 
לשנת הלימודים תשפ״ג עומד על סך של 10,932 ש״ח ואילו שכר הלימוד לתואר שני עומד על סך של 
14,774 ש״ח. סטודנט שאינו אזרח מדינת ישראל, יחויב בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד המלא 

המקביל לשכר הלימוד של תואר שני. 

ראשון  לתואר  סטודנט  לו  שזכאי  מופחת  לימוד  שכר  הינו  ראשון  לתואר  הלימוד  שכר  לב!  שים 
שהשלים 18 נקודות זכות במצטבר. סטודנט אשר טרם השלים 18 נקודות זכות, יחויב בשכר הלימוד 

הרגיל )כפי שמחויב סטודנט לתואר שני( וזאת בהתאם להחלטת הממשלה.

התשלום הראשון )מקדמה( של שכר הלימוד הוא על סך 2,200 ₪. המתקבלים למכללה יקבלו   
קישור לתשלום המקדמה אשר יצורף למייל הקבלה ללימודים במכללה. את המקדמה יש לשלם 
כספית  הרשמה  ומשמעו  ללימודים  הקבלה  מימוש  הוא  זה  תשלום  שבאתר.  ההנחיות  פי  על 
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. 
ביום 18.10.2022. סטודנט שנה  ואילך ישלם מקדמה באמצעות הוראת קבע  ב'  סטודנט משנה   
שנת  תחילת  טרם  לימודיו  הפסקת  על  ויודיע  במכללה,  לימודיו  את  ימשיך  שלא  ואילך  ב' 

הלימודים, תוחזר לו המקדמה ששילם. 
יתרת שכר הלימוד תיגבה בחמישה תשלומים חודשיים בהוראת קבע מתאריך 16.12.2022.   

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 30.9.2022. ההנחה תינתן 

לסטודנטים המשלמים תשלום מלא ואשר 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 לבך: )1( כל תשלום באמצעות שובר תשלום, יש להחזיר את ההעתק המיועד למכללה 
חתום על ידי הבנק. )2( כל תשלום שנעשה בשובר תשלום, שיק, כרטיס אשראי, מערכת מידע 
התשלום  את  מבטל  לימוד  שכר  שמדור  לוודא  יש  קבע  בהוראת  תשלום  במקום  והינו  אישי 

בהוראת קבע.



8

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 ממלאים במידע האישי. סטודנט שאינו מעונין בהוראת קבע   
לפנות  או  הבנק,  של  האינטרנט  באתר  בנקאית  קבע  הוראת  על  לחתום  יכול  אשראי,  בכרטיס 
ישירות לסניף הבנק עם קוד המוסד של המכללה )קוד 28852( על מנת להקים הרשאה לחיוב. 

את האסמכתא על הקמת ההרשאה יש למסור לנציג שכר לימוד.
סטודנט שזכאי למימון מלא או חלקי מגוף חיצוני למכללה, חייב אף הוא בחתימה על הרשאה   
גופים  ידי  על  לימוד  שכר  "תשלום  להלן:  )ראה  בנקאית  קבע  אשראי/הוראת  כרטיס  לחיוב 
מממנים"(. ההרשאה לחיוב כרטיס אשראי/הוראת קבע בנקאית תקפה למשך כל שנות לימודיו 

של הסטודנט במכללה. 
מוסדות  באשמת  שלא  כלשהי,  מסיבה  אם  הסטודנט.  על  חלה  התשלומים  לביצוע  האחריות   
המכללה, החיוב לא יכובד, יחויב הסטודנט בהצמדה ובריבית פיגורים וכן בעמלת טיפול בסך 45 ₪. 
הלימוד,  שכר  תשלומי  לחיוב  תקפים  בהרשאה  שנמסרו  הבנק  האשראי/חשבון  כרטיס  פרטי   
אישורי  ציונים,  לקבל  יוכל  לא  קבע  הוראת  ימסור  שלא  סטודנט  אחרים.  ותשלומים  הלוואות 

לימודים ושירותים נוספים. 
סטודנט המבקש לבצע שינוי כלשהו באופן תשלום שכר הלימוד חייב להודיע על כך לא יאוחר   
התשלום  את  לעדכן  יהיה  ניתן  לא  זה  תאריך  לאחר  התשלום.  ביצוע  שלפני  בחודש  מה-30 

הקרוב. 
לצורך  הלימוד,  שכר  תשלום  על  המעידות  הקבלות  על  לשמור  החובה  מוטלת  הסטודנט  על   

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
יש  ובוצע תשלום בכרטיס אשראי  במידה  אישי בכרטיס אשראי.  מידע  לבצע תשלומים במערכת  ניתן 

ליידע את מדור שכר הלימוד במייל , tuition@hac.ac.il למניעת חיוב בהוראת הקבע.

לחץ כאן - לפניה למדור שכר לימוד

https://live.or-bit.net/hadassah/Login.aspx
mailto:tuition%40hac.ac.il?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgiojQOeeeLFxuYICV3zudBkti2yCcWLW_s0Nh3gYw0-koqA/viewform
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מינימום שכר לימוד לתואר ראשון
לתשומת לבך: סטודנט ישלם את המינימום המפורט להלן בלא קשר למספר שנות הלימוד 

300% תואר ראשון מדעי המחשב

350%תואר ראשון הפרעות בתקשורת 

400% תואר ראשון מדעי האופטומטריה 

300% תואר ראשון מדעי המעבדה הרפואית 

300%תואר ראשון ביוטכנולוגיה 

300%תואר ראשון מדעי איכות הסביבה 

400%תואר ראשון עיצוב תעשייתי מכליל

400%תואר ראשון תקשורת צילומית

300%תואר ראשון ניהול

300%תואר ראשוןפוליטיקה ותקשורת

300%תואר ראשוןכלכלה וחשבונאות

300%תואר ראשוןמדעי ההתנהגות

300%תואר ראשוןעבודה סוציאלית

300%תואר ראשוןניהול מערכות בריאות

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 משכר הלימוד המלא.

שכר הלימוד לסטודנטים הלומדים בתכנית חלקית, לא יפחת מ-50% שכר לימוד לשנה.

סטודנט שסיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד, ונותרה לו בחינת גמר או הגשת תזה בלבד, ישלם 
תקורה בשיעור 10% משכר הלימוד בלבד. 

מינימום שכר לימוד לתואר שני
200% תואר שני מדעי האופטומטריה

200%תואר שני ניהול ארגוני שירות 

200% תואר שני מדעי המחשב 

200%תואר שניהפרעות בתקשורת

200%תואר שניהתפתחות הילד עם צרכים מיוחדים
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שכר לימוד חלקי
שכר הלימוד בתכנית חלקית יחושב כדלהלן: 

)היקף  המלא  הלימודים  מהיקף   80% על  העולה  שעות  בהיקף  ראשון  לתואר  הלומד  סטודנט   .1
לימודים שנתי מלא = 20 שעות שבועיות לאורך השנה*( יחויב בשכר לימוד מלא. 

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

שנתי. 

סטודנט הלומד לתואר ראשון בהיקף שעות שנתי של 80% ומטה או סטודנט שסיים לשלם שכר   .2
לימוד מלא לתואר ראשון אך טרם סיים את לימודיו, יחויב כדלהלן: 

5% משכר הלימוד עבור כל שעה שבועית לאורך השנה.     
סטודנט שהיקף לימודיו הוא עד 8 שעות שבועיות לאורך השנה, יחויב תוספת תקורה של     

10% משכר הלימוד המלא. 
סטודנט שהיקף לימודיו הוא בין 8 ל-10 שעות שבועיות לאורך השנה יחויב ב - 50% משכר     

הלימוד המלא )כולל תקורה(. 
סטודנט שהיקף לימודיו הוא מעל 10 שעות שבועיות לאורך השנה, לא יחויב בתקורה.     

כפי  התואר,  לסיום  הלימוד  שנות  )מספר  התקן  לשנות  מעבר  ללמוד  שממשיך  סטודנט     
 10% של  תקורה  בתוספת  יחויב  המלאה(  בתכנית  הלומד  סטודנט  לגבי  חוג  בכל  שנקבע 

משכר הלימוד המלא. 
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 הלומד לתואר שני בהיקף שעות העולה על 80% מהיקף הלימודים המלא )היקף לימודים   .3

שנתי מלא = 10 שעות שבועיות לאורך השנה*( יחויב בשכר לימוד מלא. 
* שכר הלימוד מחושב על-פי שעות שבועיות בחישוב שנתי. בחוג למדעי המחשב החישוב הוא לפי נקודות זכות בחישוב   

שנתי. 

סטודנט הלומד לתואר שני בהיקף שעות שנתי של 80% ומטה או סטודנט שסיים לשלם שכר   .4
לימוד מלא לתואר שני אך טרם סיים את לימודיו, יחויב כדלהלן: 

5% משכר הלימוד עבור כל שעה שבועית לאורך השנה.    	
משכר   50%  - ב  יחויב  השנה,  לאורך  שבועיות  שעות   5 עד  הוא  לימודיו  שהיקף  סטודנט    	

הלימוד המלא.
כפי  התואר,  לסיום  הלימוד  שנות  )מספר  התקן  לשנות  מעבר  ללמוד  שממשיך  סטודנט    	
 10% של  תקורה  בתוספת  יחויב  המלאה(  בתכנית  הלומד  סטודנט  לגבי  חוג  בכל  שנקבע 

משכר הלימוד המלא.  
סטודנט שלא מן המניין יחויב ב- 5% משכר הלימוד המלא עבור כל שעה שבועית לאורך השנה   .5

)ללא מקסימום לשנה(. שומע חופשי נחשב לעניין זה כסטודנט שלא מן המניין.
תשלום עבור סמסטר קיץ ייגבה לפי 5% משכר הלימוד לכל שעה שנתית.   .6

סטודנט שראש החוג אישר לו להבחן בבחינה חוזרת בקורס ישלם 50% מהתעריף הרגיל לקורס   .7
ללא תקורה )2.5% משכר לימוד לכל ש"ש(.

סטודנט הלומד בתכנית חלקית יחויב בדמי שמירה מלאים.   .8
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חזרה על קורסים ואי הגעה לבחינה במועד 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, יחויב בקנס בסך 50 ש״ח.

הכרה בלימודים קודמים
הלימוד.  בשכר  ממינימום  הפחתה  אוטומטי  באופן  גוררת  איננה  קודמים  בלימודים  אקדמית  הכרה 
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 
וזאת  במכללה,  הנוכחית  הלימודים  לתכנית  בהתאם  יעודכן  אחר  אקדמי  במוסד  שלמד  סטודנט  עבור 
בתנאי שראש החוג וראש המינהל האקדמי יאשרו זאת. הזיכוי ייקבע לפי נקודות הזכות הפטורות, ויחול 

על תכנית הלימודים המלאה בשנה הראשונה בלבד. 

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים 
הפסקת לימודים תתבצע באמצעות הודעה בכתב לחוג בו הוא לומד ולמינהל 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 
יפחת מסכום המקדמה עבור  בגין ביטול לימודים לא  במכללה. בכל מקרה, המינימום לתשלום 

סטודנט חדש וממחצית סכום המקדמה עבור סטודנט פעיל. 
ביצוע  אי  ו/או  אקדמיות  מסיבות  המכללה  הנהלת  ידי  על  הופסקו  במכללה  שלימודיו  סטודנט   
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. 
על הפסקת  בכתב  ובתנאי שהודיע  מלוא המקדמה,  להחזר  זכאי  יהיה  ואילך  ב'  סטודנט משנה   

לימודיו עד היום הראשון לתחילת הלימודים. 
סטודנט שקיבל מלגה או הנחה מהמכללה וביטל את לימודיו, לא יהיה זכאי למלגה או להנחה   

כלשהי. 
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טבלת חיוב תשלומים למועד ביטול / הפסקת/ הקפאת לימודים 

גובה החיוב בגין הפסקה/ביטול תאריך הודעה על ביטול/הפסקת הלימודים 

אין חיוב, המקדמה תוחזר עד חודשיים לפני פתיחת שנה"ל 

מחצית המקדמה עד חודש לפני פתיחת שנה"ל

מלוא המקדמה עד פתיחת שנה"ל

30% משכר הלימוד עד חודש וחצי מפתיחת שנה"ל

40% משכר הלימוד עד חודשיים וחצי מפתיחת שנה"ל

45% משכר הלימוד עד סיום סמסטר א'

50% משכר הלימוד עד פתיחת סמסטר ב'

75% משכר הלימוד עד חודש מפתיחת סמסטר ב' 

100% משכר הלימוד חודש מפתיחת סמסטר ב' ועד תום השנה 
לתשומת לבך: דמי ההרשמה לא יוחזרו. 

סטודנט שעזב במהלך קורס קיץ או כל קורס שאינו במסגרת שנת הלימודים הרגילה יחויב בתשלום מלא. 

סטודנט שהקפיא את לימודיו בחוג )באישור בכתב של ראש החוג( יחשב לעניין זה כהפסקת לימודים 
והטבלה לעיל רלוונטית גם כאן. במידה ויחזר ללימודים בשנה"ל שלאחר מכן, שכר הלימוד יחשב מחדש 

לפי השעות שהינו משובץ עליהם. 

החזרים בגין תשלומי יתר
יקבל את היתרה להחזר באמצעות העברה  זכות,  נוצרה יתרת  סטודנט אשר בכרטיס התשלומים שלו 
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 
בבנק הדואר. 

ההחזרים מבוצעים פעמיים בחודש, באמצע החודש ובסופו.

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. 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.  
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סטודנט הממומן על ידי מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה
סטודנט אשר זכאי למימון מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה, חייב בחתימה על הרשאה לחיוב   
הלימוד  שכר  על  ורק  אך  הוא  הלימוד  שכר  מימון  קבע(.  )הוראת  בנק  אשראי/חשבון  כרטיס 

הבסיסי. 
מימון מינהל הסטודנטים מותנה בקבלת התחייבות מקורית מהמנהל.   

עד לתאריך  דחייה בתשלום שכר הלימוד  יוכל לקבל  הלימוד  ב-50% משכר  סטודנט שממומן   
16.3.2023. עד לתאריך זה ימציא הסטודנט התחייבות ליתרת שכר הלימוד או שישלם את שכר 

הלימוד בשלושה תשלומים בהוראת הקבע. 
מינהל הסטודנטים במשרד הקליטה,  ידי  על  ימומן  כל תשלום אחר שלא  גם  כמו  דמי שמירה,   

ישולמו על ידי הסטודנט ב-3 תשלומים החל מ 16.12.2022.

פיקדון חיילים משוחררים
סטודנט המבקש לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים, צריך לפנות בטופס 
הקרן  באתר  מהפיקדון  למשיכה  בקשה  להגיש  ואז  תשלום  שובר  לקבל  מנת  על  שכ"ל  למדור  הפניה 

לחיילים משוחררים.

לתשומת לבך!

תשלום באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים הינו באחריות הסטודנט בלבד ואין המכללה יכולה 
לגבות שכר לימוד מחשבון הפיקדון.

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 וטרם חלפו חמש שנים מיום שחרורם, זכאים למימון שנת 
הלימודים הראשונה )הזכאות היא לגבי שכר לימוד בלבד, ללא תשלומים נלווים, אנגלית וכו'(. בכל הנוגע 
לזכאות זו, על הסטודנטים ליצור קשר ישירות עם הקרן לחיילים משוחררים. פרטים נוספים ניתן למצוא 

 http://www.hachvana.mod.gov.il/ :באתר הקרן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgiojQOeeeLFxuYICV3zudBkti2yCcWLW_s0Nh3gYw0-koqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgiojQOeeeLFxuYICV3zudBkti2yCcWLW_s0Nh3gYw0-koqA/viewform
http://www.hachvana.mod.gov.il/
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הנחות בשכר הלימוד
סטודנט העונה על הקריטריונים שלהלן זכאי להנחה בשכר הלימוד: 

וזאת  הלימוד,  משכר   2.5% של  בהנחה  יזכה  מראש.  הלימוד  שכר  מלוא  את  ששילם  סטודנט   
בתנאי שישולם עד לתאריך 30.09.2022. ההנחה תינתן למשלמים תשלום מלא )לא תינתן הנחה 

לסטודנט הזכאי למלגה מכל סוג(. 
זכאי  במכללה,  ראשון  לתואר  מלאות  לימוד  מסגרות  בשתי  אחת  ובעונה  בעת  הלומד  סטודנט   

להנחה של 20% משכר הלימוד במסלול הזול מביניהם. 
באותה  ירושלים  הדסה  האקדמית  במכללה  הלומדים  ראשונה  מדרגה  משפחה  בני  או  זוג  בני   
עת, זכאים להנחה של 10% משכר הלימוד לכל סטודנט ובלבד ששני הסטודנטים השלימו את 
לימודיהם לאותה שנת לימודים. 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.

בנוסף, כל המלגות הניתנות על ידי המכללה, יחסיות לגובה שכר הלימוד בשנת קבלת המלגה.
על  המעידים  הנדרשים  המסמכים  )בצירוף  שנה  מדי  לימוד  שכר  למדור  יוגשו  להנחה  בקשות 

הזכאות להנחה(. 

ביטוח לאומי
על פי חוק, חובה על הסטודנט להיות מבוטח במוסד לביטוח לאומי. דמי הביטוח ישולמו על ידי הסטודנט 
תעביר  המכללה  לאומי,  לביטוח  המוסד  תקנות  פי  על  קביעתו.  פי  ועל  לאומי  לביטוח  למוסד  ישירות 
לביטוח לאומי את פרטיו האישיים של הסטודנט כדי לאפשר למוסד להפנות לסטודנט דרישת תשלום 

בפנקס שוברים ולהחיל לגביו תעריף מוזל שנקבע לסטודנטים. 

תשלום עבור לימודי אנגלית
ההשתתפות בקורסי האנגלית כרוכה בתשלום נוסף על שכר הלימוד הרגיל המחירים של קורסי האנגלית 

לשנת תשפ"ג הינן כדלהלן: 

מתקדמים ב' - אין חיוב )במסגרת שנות התקן(, למעט קורס המתקיים בסמסטר קיץ שעלותו היא 1,630 ₪.
מתקדמים א' - 1,630 ₪ )עבור 4 שעות שבועיות(

בסיסי - 2,415 ₪ )עבור 6 שעות שבועיות(
טרום בסיסי ב' - 2,415 ₪ )עבור 6 שעות שבועיות(
טרום בסיסי א' - 2,415 ₪ )עבור 6 שעות שבועיות(

שים לב: סטודנט יחויב לכל קורס בנפרד. לדוגמא: סטודנט הלומד ברמת אנגלית בסיסי מחויב בתשלום 
יחויב  עליו,  ויחזור  בקורס  שנכשל  סטודנט  וכו'.   ,₪  4,045 סה"כ:  א'.  מתקדמים  אנגלית  רמת  עבור  גם 

בתשלום נוסף )כולל קורס ברמת מתקדמים ב׳(. 
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תשלומים נלווים
תשלום עבור שירותי אבטחה  •

כל הסטודנטים במכללה חייבים בתשלום עבור שירותי האבטחה. גובה התשלום אינו תלוי בהיקף   
הלימודים של הסטודנט והוא עומד בשנת תשפ"ג על סך של 500 ₪.

תשלום עבור דמי רווחה  •
המכללה גובה בתחילת השנה דמי רווחה בסך 80 ₪.   

גובה התשלום אינו תלוי בהיקף הלימודים של הסטודנט. סטודנט הרוצה לוותר על השירות המוצע   •
יפנה למדור שכר לימוד ויחתום על טופס ויתור. 
תשלום עבור התאחדות הסטודנטים הארצית  •

בהתאם לתיקון מס' 6 לחוק זכויות הסטודנט ועל פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיוני 2018,   
הושת על כל סטודנט תשלום חובה לארגון הסטודנטים הארצי. גובה התשלום בשנת תשפ"ג הינו 

10 ₪. ככל ויחולו שינויים בגובה התשלום, העדכון יפורסם לסטודנטים.
אגודת הסטודנטים  •

תשלום דמי החבר לאגודת הסטודנטים בשנת תשפ"ג עומד על 200 ₪ לשנה.  סטודנט הלומד   
סמסטר אחד ישלם 50% בלבד. 

גובה התשלום אינו תלוי בהיקף הלימודים של הסטודנט. סטודנט הרוצה לוותר על השירות המוצע   
יפנה לאגודת הסטודנטים בתחילת שנה"ל..

   GOOL אתר  •
סטודנטים הרוצים לקבל תגבור במהלך הלימודים יכולים להיכנס לאתר GOOL ולהיעזר בחומרים   
הקיימים באתר. עלות ההרשמה לאתר נקבעת בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט. סטודנט 
הרוצה לוותר על השירות המוצע יפנה למדור שכר לימוד בתחילת שנה"ל ויחתום על טופס ויתור.
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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: 

הערותלוח-זמניםהשירות הנדרש
תשלום 

לסטודנטים 
פעילים

תשלום לסטודנטים 
 לא פעילים 

)עבודת ארכיב(

אישור לימודים 
בעברית

 ₪ 5₪ 40

אישורים מיוחדים 
בעברית/אנגלית

כל אישור שאינו שבוע
אישור לימודים 

סטנדרטי

₪ 25₪ 50

גיליון ציונים 
בעברית 

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

₪ 25

₪ 30

גיליון ציונים 
באנגלית

50 50₪ ₪ שבוע

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

לא קיים

שלושה כרטיס סטודנט
שבועות

מופק לסטודנט 
פעם אחת במהלך 

לימודיו

במקרה שאבד 
הכרטיס - יופק 

חדש בתשלום בסך 
.₪ 40

לא קיים

אישור סיום 
חובות לימודים/
אישור זכאות 

לתואר

הנתונים יועברו שבוע
לאישור החוג לפני 
העברתם לסטודנט

30 ₪ללא תשלום

תרגום דיפלומה 
+ גיליון ציונים 

נספח לדיפלומה

שלושה 
שבועות

 ₪ 85₪ 85

35 35₪ ₪ עשרה ימיםתרגום דיפלומה
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הערותלוח-זמניםהשירות הנדרש
תשלום 

לסטודנטים 
פעילים

תשלום לסטודנטים 
 לא פעילים 

)עבודת ארכיב(

תרגום גיליון 
ציונים נספח 

לדיפלומה

שלושה 
שבועות

 ₪ 50₪ 50

משלוח מסמכים 
לחו״ל

₪ 40₪ 40

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. 

יש לפנות למינהל הסטודנטים לקבלת טופס "בקשת אישורים ומסמכים".   

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