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 2017 אוגוסט

 

 

 / המח"ר בתוכניות התואר הראשוןח הנחיות לשכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"

 
שכר הלימוד בבצלאל נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לזה הקיים 

במונחי מדד המחירים לצרכן  זבאוניברסיטאות. שכר הלימוד המלא בשנת הלימודים תשע"
  ₪. 13,698הינו  2016של חודש יולי 

 
כפוף להחלטות הממשלה וייקבע ויפורסם  ח,גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"

 .2017במהלך חודש ספטמבר 
 

בהתאם להחלטת הממשלה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים 
גובה שכר הלימוד לתואר  זבשנת תשע" ז.תשע" –לתואר ראשון הופחת במהלך שנים תש"ס 

 )לאחר הפחתה(. על פי הנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב ₪ 10,137 סךד על הראשון עמ
שליד המועצה להשכלה גבוהה אנו מבקשים לציין שבמידה והאקדמיה לא תקבל מהממשלה 

לשלם את מלוא שכר  יםיהיה על הסטודנטח את כיסוי כל ההפחתה בשנת הלימודים תשע"
רים לצרכן הידוע ביום התשלום. על הלימוד ללא הפחתה. שכר הלימוד צמוד למדד המחי

 בתוכניות התואר השני לא תחול ההפחתה הנ"ל. יםסטודנט
 

סטודנטים אזרחי חו"ל וכן סטודנטים ישראליים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת 
הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת של מימון מוסדי, ממשלתי 

משכר הלימוד המלא )תוספת זו אינה חלה  25% -ו שכר לימוד גבוה באו ציבורי אחר, ישלמ
 על מקבלי הפיקדון הצבאי וסטודנטים הממומנים ע"י משרד הקליטה(.

 
 תשלום שכר לימוד בתוכנית לימודים חלקית

 
 שכר הלימוד יחושב לפי נקודות הזיכוי אליהן נרשמת בפועל. 

)לאחר  2016צמוד למדד יולי ₪  338ינה עלות נקודת זיכוי לסטודנט בפיצול לימודים ה
 . הפחתה(

)לאחר  2016יולי צמוד למדד ₪  371עלות נקודת זיכוי לסטודנט בשנת השלמות הינה 
  .הפחתה(

 
 100%יהיה לשלם לפי נקודות זיכוי סך של  יתלימודים, על הסטודנטשנת במקרה של פיצול *

  שכר לימוד על פני כל שנות הפיצול.
 לימוד תתבצע רק לאחר בניית המערכת האישית במזכירות המחלקה.**הסדרת שכר ה
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 תשלומים נלווים

 
בנוסף לשכר הלימוד נדרשים כלל הסטודנטים באקדמיה לשלם בעבור שירותים נלווים 

 כמפורט להלן:
 

 חיוב שימוש בסדנאות וחומרים כלליים
 ₪  300ך: בס -שימוש בסדנאות וחומרים כלליים ערכת חומרים, עלות -שנה א'

   ₪ 200 -עלות שימוש בסדנאות וחומרים כלליים  -סטודנטיות ממשיכות

 קורסי אנגלית

בתשלום נוסף מעבר לשכר  נדרשותלקורסי האנגלית בבצלאל  נרשמותאשר  סטודנטיות
הלימוד עבור קורסי האנגלית ברמות נמוכות: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי 

 להנחיות המועצה להשכלה גבוהה )דו"ח ועדת מלץ(. עלות כל ומתקדמים א', זאת בהתאם
 החיוב יתבצע באופן מיידי עם הרישום בפועל לקורס. ₪.  1110קורס 

  .בשלוחה החרדית עלות הקורסים מסובסדים ע"י ות"ת
  ₪ 300: לאחר הסבסוד עלות כל קורס בשלוחה החרדית

 הלימוד.  וא כלול במסגרת תשלום שכרקורס אנגלית מתקדמים ב' אינו חייב בתשלום נוסף וה
 

 דמי אבטחה
 ₪*. 300הנו  חגובה דמי אבטחה לשנת הלימודים תשע"

ללא קשר להיקף לימודיהם בכל סמסטר  ,דמי האבטחה נגבים מכלל הסטודנטים באקדמיה
 או לקמפוס בו הלימודים מתקיימים.

ה העברית. ייתכנו * דמי אבטחה נקבעים בהתאם לסכום הנגבה מהסטודנטים באוניברסיט
 שינויים לקראת פתיחת שנת הלימודים.
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 איגוד הסטודנטים:

 ₪.  190גובה דמי חבר לאיגוד הסטודנטים הנו 
סטודנטים המבקשים שלא להצטרף לאיגוד הסטודנטים ובכך לוותר על השירותים הניתנים 

ינק לטופס )ל על ידי האיגוד, יגישו טופס וויתור המופיע באתר האינטרנט של האקדמיה 
. סטודנטים אשר לא 3.11.17עד ל  02-5826573מימין(, באמצעות משלוח פקס שמספרו: 

ישלחו כתב וויתור עד למועד האמור, תראה בכך האקדמיה את הסכמתם להצטרפות 
 איגוד הסטודנטים( -לאגודת הסטודנטים )לרשימת השירותים הניתנים ראה באתר 

 
 דבר נציגות הארגון בשלוחה:

 ליצר הזדמנויות לסטודנטיות להצליח ולהפיק את המיטב מהלימודים"ע"מ 
קורסים, ועדות, בעיות רפואיות, כספיות או אחרות, או  -אנחנו הכתובת לאתגרים באקדמיה

 כל בקשה אחרת.
השנה השלוחה עובדת בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה של האיגוד בבצלאל ע"מ  לפתוח 

עים שמתאימים למחלקות החרדיות: ימי עיון, מסיבות, קופה ייעודית רק לשלוחה ולאירו
 אירועים וכו'

 חשוב לציין שדמי החבר מיועדים לשלוחה בלבד!"
 

 לכל שאלה או בקשה נא להיות בקשר:
 

  ליבא קקון נציגה, אדריכלות,
0533393058  

libakakoun@gmail.com 

 

 תמר עמדינציגה, אמנות, 
0584264374 

tamaramedi643@gmail.com 

 

 אופן תשלום שכר הלימוד

 
 התשלום יכול להתבצע באחת משלוש הדרכים הבאות בלבד )פרוט והסברים בהמשך(:

 
 ט מטה.מועדי תשלום קבועים כמפור בשישההוראת קבע  .1
, דמי *שכר לימוד מלאהכולל  לום בבנק הדואר או בבנקים השוניםשובר לתש .2

אבטחה, דמי חומרים ודמי חבר איגוד. ניתן לשלם שובר זה באמצעות הפיקדון 
 הצבאי.

חיוב הכולל שכר לימוד מלא  –( 2.5%כרטיס אשראי* )בתוספת עמלה בגובה  .3
 לא ניתן לחלק לתשלומים.  מראש, דמי אבטחה, דמי חומרים ודמי חבר איגוד.

 
 שנה א': –סטודנטיות חדשות 

 מגובה שכר 2.5%ר של תינתן הנחה בשיעו 2.11.17 שכר לימוד מלא עד לתאריך למשלמות
 .הלימוד המלא

 סטודנטיות ממשיכות:
 מגובה 2.5%תינתן הנחה בשיעור של  15.09.17למשלמות שכר לימוד מלא עד לתאריך 

 שכר הלימוד המלא.
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 : ת לבכןלתשומ

תשלום שכר הלימוד במועדים שנקבעו, הינו תנאי לאישור מערכת השעות לשנת הלימודים 
. כל איחור בתשלום עלול לגרום למחיקת הסטודנטית מהשיעורים אליהם נרשמה. חתשע"

רישום מחדש לקורסים לאחר תשלום שכר הלימוד יתבצע על בסיס מקום פנוי. ביטול 
אי תשלום שכר הלימוד עה מפורשת בכתב כמפורט בהמשך. לימודים מתבצע אך ורק בהוד
 אין משמעו הפסקת לימודים.

 פרוט והסברים לדרכי התשלום

 תשלומים( 6א. הוראת קבע )

אם בחרת לשלם באמצעות הוראת קבע, עליך לשלוח טופס  - סטודנטיות חדשות שנה א'
 02.11.2017: הרשאה לחיוב חשבון חתום ע"י הבנק עד לתאריך 

אם בחרת לשלם באמצעות הוראת קבע, עליך לשלוח טופס  - ממשיכותסטודנטיות משנים 
  05.09.2017 :הרשאה לחיוב חשבון חתום ע"י הבנק עד לתאריך

 (.15.09.2017 )מועד חיוב הוראת הקבע
 

באמצעי זה מחויב חשבון . 02-5826573ניתן להעביר את הוראת הקבע בפקס שמספרו 
הקבע במועדים כמפורט בהמשך )ניתן לבקש חיוב מלא חד פעמי(. הבנק המופיע בהוראת 

הוראת הקבע תכלול גם את התשלומים הנלווים: דמי חברות לאיגוד הסטודנטים, תשלום 
עבור קורסי האנגלית, דמי אבטחה ודמי החומרים במחלקות בהן נהוג תשלום זה. הוראת 

 מהאשר שיל יתסטודנטוד. הקבע תקפה החל משלב מימוש הקבלה ולמשך כל שנות הלימ
להמציא הוראת קבע חדשה, והחיוב  תדרשנ איננהבהוראת קבע, ז תשע" הלימודיםבשנת 

 15.09.2017 תאריךיתבצע באופן אוטומטי ב חלשכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"
 
 

  באמצעות הוראת קבע בלבד למשלמותמועדי התשלום 
 

 
מועדי תשלום שכר הלימוד המצוינים הם מועדים אחרונים. איחור בביצוע התשלום גורם 

. סטודנט שתשלומי הוראת הקבע לא יכובדו על ידי הבנק, יידרש לחיוב בהפרשי הצמדה
לשלם את יתרת שכר הלימוד המלא. אם האיחור בתשלום מצטבר לשני תשלומים נוקטת 

 הפסקת לימודים. והאקדמיה צעדים משמעתיים ובכללם הפסקת שירותים מנהליים ואקדמיים 
 

)סטודנטיות  1תשלום  2.11.2017 מגובה שכר הלימוד ותשלומים נלווים 25%
 בשנה א'(חדשות 

)סטודנטיות  1תשלום  15.09.2017 מגובה שכר הלימוד ותשלומים נלווים 25%
 (משנים מתקדמות

 2תשלום  15.12.2017 מגובה שכר הלימוד ותשלומים נלווים 15%

 מגובה שכר הלימוד ותשלומים נלווים 15%
 
 

15.01.2018 
 

 3תשלום 
 

 4תשלום  15.02.2018 שכר הלימוד ותשלומים נלוויםמגובה  15%

 5תשלום  15.03.2018 מגובה שכר הלימוד ותשלומים נלווים 15%

 6תשלום  15.04.2018 מגובה שכר הלימוד ותשלומים נלווים 15%
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 ב. תשלום בשובר תשלום מראש

 א': שנה  - סטודנטיות חדשות
אם בחרת לשלם בדרך זו, עליך לשלם את השובר המצורף הכולל את חיובי שכר הלימוד 

המלא, דמי האבטחה, דמי החומרים ודמי חבר לאיגוד הסטודנטים. את התשלום ניתן לבצע 
 2.5%בבנק הדואר או בבנקים השונים. תשלום מראש באמצעי זה מקנה הנחה בשיעור של 

  2.11.17 עדמגובה שכר הלימוד למשלמים 
 

 סטודנטיות ממשיכות:
אם בחרת לשלם בדרך זו, עליך לשלם את השובר המצורף הכולל את חיובי שכר הלימוד 

המלא, דמי האבטחה, דמי החומרים ודמי חבר לאיגוד הסטודנטים. את התשלום ניתן לבצע 
 2.5%בבנק הדואר או בבנקים השונים. תשלום מראש באמצעי זה מקנה הנחה בשיעור של 

 15.09.17עד  למשלמותמגובה שכר הלימוד 
 

עדיין אינו סופי. עם קבלת גובה שכר הלימוד ח גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"
הסופי מהמועצה להשכלה גבוהה יתעדכן חיוב שכר הלימוד לסטודנט ותינתן ההנחה בפועל. 

 . ההפרשים צמודים למדד המחירים לצרכן

 יס אשראיתשלום מראש באמצעות כרט ג.

 
 סטודנטיות שנה א':

אם בחרת לשלם בדרך זו, עליך לשלוח למרכז הפניות לסטודנט טופס לחיוב כרטיס 
 02.11.2017באמצעי זה עד לתאריך  מראשהאשראי. לתשומת לבך, תשלום מלא 

על גובה שכר  2.5%מגובה שכר הלימוד ותוספת עמלה של  2.5%מקנה הנחה בשיעור של 
  ומים הנלווים. באמצעי תשלום זה לא ניתן לחלק לתשלומים.הלימוד המלא והתשל

 
 סטודנטיות ממשיכות:

אם בחרת לשלם בדרך זו, עליך לשלוח למרכז הפניות לסטודנט טופס לחיוב כרטיס 
 15.09.17באמצעי זה עד לתאריך  מראשהאשראי. לתשומת לבך, תשלום מלא 

על גובה שכר  2.5%ת עמלה של מגובה שכר הלימוד ותוספ 2.5%מקנה הנחה בשיעור של 
  הלימוד המלא והתשלומים הנלווים. באמצעי תשלום זה לא ניתן לחלק לתשלומים.
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 ביטול או הפסקת לימודים 

 
ולמזכירות  המחלקה במקרה של החלטה על הפסקת לימודים, יש להודיע על כך למזכירות 

תב במזכירות ולא . התאריך הקובע הוא מועד קבלת הודעת הביטול בכבכתב האקדמית
 מועד משלוח ההודעה או מועד ההודעה שבעל פה.

 
 שנה א', לאחר מימוש הקבלה:

 

  לא תחויבי כלל כולל,  02.11.2017במידה וההודעה תתקבל לפני. 

  12.5%תחויבי ב  30.11.2017ועד  02.11.2017במידה וההודעה תתקבל לאחר ה 
 מגובה שכר הלימוד המלא והתשלומים הנלווים.

 כולל, תחויבי ב  31.12.2017ולפני   30.11.2017דה וההודעה תתקבל אחרי במי
 מגובה שכר הלימוד המלא והתשלומים הנלווים. 25%

  50%בתחויבי  31.01.2018ולפני  31.12.2017במידה וההודעה תתקבל אחרי 
 מגובה שכר לימוד המלא והתשלומים הנלווים.

  יבי בשכר לימוד מלא והתשלומים תחוי 31.01.2018במידה וההודעה תתקבל לאחר
 הנלווים.

 
 :משנים מתקדמותסטודנטיות 

 
 

  שכר של  ייתבצע החזר מלאכולל,  31.08.17במידה וההודעה תתקבל עד לתאריך
 .והתשלומים הנלווים הלימוד

  ב  חשבונך יחוייבכולל,  30.09.17ולפני  31.08.17במידה וההודעה תתקבל אחרי
 לא והתשלומים הנלווים.מגובה שכר הלימוד המ 12.5%

  ב  חשבונך יחוייבכולל,  31.10.17ולפני  30.9.17במידה וההודעה תתקבל אחרי
 מגובה שכר הלימוד המלא והתשלומים הנלווים. 25%

  ב  חשבונך יחוייבכולל,  28.02.18ולפני   31.10.17במידה וההודעה תתקבל אחרי
 מגובה שכר הלימוד המלא והתשלומים הנלווים. 50%

 בתשלום שכר לימוד מלא  חשבונך יחוייב 28.02.18ידה וההודעה תתקבל אחרי במ
 והתשלומים הנלווים.
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