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מדור חשבונות סטודנטים
מדור חשבונות סטודנטים אחראי על גביית שכר לימוד ,תשלומים נלווים,דמי חברות באגודת
הסטודנטים בקמפוס באר-שבע ואשדוד במסלולים הבאים:
·
·
·

לימודי הנדסה לתואר ראשון
לימודי הנדסה לתואר שני
מכינה קדם אקדמית

המדור נותן שירותי קופה לתשלומים שונים כגון:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

שכר לימוד
קורסי מבוא
קורסי אנגלית
דמי אישורים
בחינות פטור
עמלת ייעוץ מאוחר
ספרים
קורסי מעורבות קהילתית
מיומנויות למידה
תעודת בוגר
סל רווחה
מנוי למרכז ספורט

במקביל ניתנים שירותים:
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

אישורי גובה שכ"ל (בתום תקופת הייעוצים)
עדכונים שוטפים של כרטיסי סטודנטים:
מלגות
חיובים בהתאם לרישום לקורסים
הפסקות לימודים
טיפול בסטודנטים הממומנים ע"י מוסדות שונים
ועדת חריגי שכר לימודים
אישורי סגירת חשבון לצורך קבלת זכאות ל תארים
דיווח לביטוח לאומי
דיווח למשרד הביטחון
החזר כספים לסטודנט (לעו"ש או לפיקדון צבאי)
ניהול עסקאות אשראי
טיפול בהחזרי תשלומים מהבנק
ניהול אישורים לאתר המכללה
שליחת הודעות לסטודנטים
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צוות מדור חשבונות סטודנטים
קמפוס באר שבע
גב' משה מירי – ראש מדור חשבונות סטודנטים
גב' מורגנשטרן אורית -רכזת חשבונות סטודנטים

טל08-6475699 .
פקס08-6475744 .

גב' כהן צדק יפעת  -רכזת חשבונות סטודנטים

שעות קבלת קהל -קמפוס באר-שבע
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8:30-12:30

9:30-12:30

8:30-12:30

9:30-12:30

8:30-12:30

16:00-18:00

13:30-15:00

16:00-18:00

13:30-15:00

קמפוס אשדוד
גב' מרינה בלכמן

טל08-8519004 .

גב' מרים בן עדי

טל08-8519003 .

גב' אזולאי כרמית

טל08-8519376 .
פקס08-8519072 .

שעות קבלת קהל  -קמפוס אשדוד
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8:30-12:30

9:30-12:30

8:30-12:30

9:30-12:30

8:30-12:30

16:00-18:00

13:30-15:00

16:00-18:00

13:30-15:00
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תעריפי הרשמה למועמדים ולמתקבלים ללימודים

מכינה קדם אקדמית
מחירים  -כללי
 .1מעטפת הרשמה לנרשמים ישירות למכינה לשנת הלימודים תשע"ט  -חינם .
 .2דמי הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט. ₪ 320 -
 .3מקדמה ע"ח שכר לימוד – ( .₪ 1500המקדמה תקוזז מתשלום יתרת שכ"ל).
מקדמת שכר הלימוד תוחזר ( בקיזוז תשלומים נלווים) לסטודנטים ממומנים עם סיום המכינה .יש
להגיע למדור חשבונות סטודנטים ולחתום על טופס בקשה להחזר.

תעריפי שכר הלימוד לשנת תשע"ט
 מדור חשבונות סטודנטים מביא לידיעתך לוח תעריפי תשלום לשנת הלימודים תשע"ט ומידע חיוני
לשנה זו.
 הסכומים המופיעים הם אלה הידועים לנו במועד זה  .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס
שינויים בכללים ובתעריפים המתפרסמים בחוברת זו ,ללא כל הודעה מוקדמת.
 שינויים אם יהיו יפורסמו באתר האינטרנט.
 זכור! אי ידיעת הכללים הנוגעים לסדרי שכר לימוד אינה פוטרת אותך מקיום המוטל עליך.

הנחיות כלליות :
 האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט בלבד ,גם אם גורם אחר התחייב לממן את
לימודיו .על הסטודנט לקרוא בעיון את נהלי שכר הלימוד ולנהוג על פיהם ,על מנת למנוע מעצמו
אי נעימויות ונזקים כספיים .אי ידיעת הכללים הנוגעים לסדרי שכר לימוד אינם פוטרים את
הסטודנט מאחריות.
 הסטודנט יחויב בתשלום שכר לימוד בין אם השתתף בהרצאות ו/או בבחינות ובין אם לא (ראה
נוהלי הפסקת לימודים).
 שכר הלימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד חודש  7/2018כפי שפורסם ב.15.08.18 -
מובהר בזאת כי ההצמדה הינה על פי חוק ומהווה אמצעי לשמירת ערכו הריאלי של שכר
הלימוד עד ליום התשלום.
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 הודעות המתפרסמות על לוחות המודעות במכללה ו/או בפרסומיה ,כמוהן כהודעות
אישיות לסטודנט .על הסטודנט לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות .
 בעצם הרשמתו ללימודים במכללה מביע הסטודנט את הסכמתו הבלתי מסויגת
לכל ההוראות והתנאים הכלולים בחוברת מידע זו ,לרבות השינויים שייקבעו בהם
מפעם לפעם על ידי הנהלת המכללה ,והסטודנט מתחייב בעצם הרשמתו ללמודים
במכללה לקיים את כל התנאים וההוראות האמורים.


סטודנטים להם יתרת חוב עבור שכר לימוד או נלווים יחסמו במערכת .חסימה זו תמנע
מהסטודנט לקבל את ציוניו  ,תמנע ממנו האפשרות לראות את חוברת הבחינה שלו ולערער עליה
ולא יינתנו אישורים שונים ולא ניתן יהיה לבצע רישום לקורסים.
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טבלת תעריפי שכ"ל-מכינה (בש"ח) תשע"ט
שם קורס

תעריף בש"ח

הכנה למתמטיקה מוגברת
מבוא למתמטיקה

2586
2586

מבוא מורחב למתמטיקה
מתמטיקה שנתית א
מתמטיקה שנתית ב

3233
3233
3233

הכנה לפיסיקה מוגברת
מבוא לפיסיקה 1

431
1724

מבוא מורחב לפיסיקה 1
פיסיקה מוגברת – מכניקה
פיסיקה מוגברת – חשמל ומגנטיות
פיסיקה מוגברת -מבוא למכניקה
של גוף קשיח

2155
2802
2586
647

מבוא מורחב למכניקה של גוף קשיח

862

מבוא לתכנות
כתיבה אקדמית א
כתיבה אקדמית ב

862
431
431

עקרונות ומיומניות למידה
הבנת הנקרא

216
431

אורינות אקדמית
הכנה לאנגלית ייחודית

431
1293
-

מבוא מורחב לאנגלית א
מבוא מורחב לאנגלית ב
אנגלית מדוברת
אנגלית טרום בסיסית א שנתי -חלק
א'
אנגלית טרום בסיסית א שנתי -חלק
ב'

862

אנגלית טרום בסיסי א'

1724

אנגלית טרום בסיסי ב'
אנגלית בסיסי

1293
1293

אנגלית מתקדמים א
יישומי מחשב מקוון
אזרחות משטר ומדינה
מבוא מורחב לכימיה להנדסה כימית
מבוא לפיסיקה להנדסת תוכנה

862
300
431
1724
1724

862
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** שרותי סל רווחה  -שרותי הרווחה ניתנים לסטודנט בשיתוף עם אגודת הסטודנטים וכוללים
הטבות שונות .תשלום עבור שרותי סל רווחה לסטודנטים נגבים בצמוד למקדמת שכ"ל לסמסטר א'
לשנה"ל תשע"ט.
סטודנט המעוניין לבטל סל רווחה יודיע על כך למדור חשבונות סטודנטים עד למועד גביית המקדמה.

מועדי גביית שכר לימוד בהוראת קבע-שנת תשע"ט
סמסטר א
 20/10/2018תשלום 1
 20/11/2018תשלום 2
 20/12/2018תשלום 3
סמסטר ב
 15/03/2019תשלום 1
 15/04/2019תשלום 2
 15/05/2019תשלום 3
סמסטר קיץ
 16/06/2019תשלום 1
 15/07/2019תשלום 2
 15/08/2019תשלום 3

כל הסטודנטים יחויבו בתשלום שכר הלימוד בכפוף למועדי גביית שכר הלימוד לעיל.
היה ועל פי החלטת ועדת מלגות יהיו פטורים מתשלום מלא/חלקי של שכר הלימוד ,
יזוכה חשבון שכר הלימוד שלהם בהתאם .

סטודנט אשר לא שילם את שכר הלימוד במועדים שנקבעו בשל גביית הוראת הקבע
שלו בבנק מכל סיבה שהיא ,יחויב בעמלה בגובה .₪ 50

 האחריות על תשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט בלבד.
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סטודנט שלא עמד בהסדרת תשלום עד למועד הגביה ,ממועדי הגבייה
השנתיים  ,תבוצע חסימה אוטומטית לאפשרות הגישה שלו למערכת.

אפשרויות תשלום
 .1תשלום מלוא שכר הלימוד מראש
סטודנט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד הבסיסי מראש (בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט),
יחסוך את תוספת הפרשי הצמדה הנובעים מעליית המדד ויזכה בהנחה של  2.5%משכר הלימוד
השנתי.
את התשלום ניתן לבצע עד  .14/09/xxניתן לשלם במדור חשבונות סטודנטים ,בכרטיס אשראי
בחיוב טלפוני במדור חשבונות סטודנטים או באמצעות שובר תשלום לבנק אותו ניתן לקבל במדור
חשבונות סטודנטים.
תלמיד מכינה שמעוניין לשלם את מלוא שכר הלימוד במכינה יפנה למדור חשבונות סטודנטים ,אין
התשלום מזכה בהנחה כלשהי מעלות המכינה.

 .2הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע)
 .1ניתן לבצע הרשאה לחיוב באחת משתי האפשרויות:
.a

הוראת קבע בבנק-
המועמד יחתים את הבנק על טופס הוראה לחיוב חשבון הבנק (הוראת קבע) .את
הטופס החתום יש להגיש למדור רישום יחד עם שאר מסמכי הרישום.

.b

הוראת קבע בכרטיס אשראי-
ניתן להזין את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הפורטל האישי באינטרנט .לשם
כך יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:
כניסה לפורטל > דף חשבון > לשונית הסדרים > בחר בתחום "שכר לימוד" >
בחר בקטגוריית "קוד הסדר" את האפשרות "אשראי" > השלם את פרטי הכרטיס
ולחץ "שמור" .ניתן לאשר העתקת פרטי הכרטיס לשאר התחומים.

 .2הוראת הקבע שמסר תקפה למשך כל תקופת הלימודים ,ועל הסטודנט לחדש אותה
בכל מקרה של שינוי פרטי חשבון הבנק/כרטיס האשראי.
 .3מועמד שלא יצרף הוראת קבע באחת משתי האפשרויות לעיל ,לא יוכל לקבל הרשאה
למערכת המחשוב של המכללה.

לא תבוצע גבייה מסטודנטים שאינם חייבים שכר לימוד
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 .3תשלום שכ"ל באמצעות הפיקדון הצבאי :
סטודנט המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה למדור חשבונות
סטודנטים במכללה ויקבל את המסמכים הבאים:
 .1שובר תשלום.
 .2טופס אישור "מוסד מוכר"
על הסטודנט לפנות לבנק בו מתנהל הפיקדון  ,בצירוף האישורים הנ"ל ואישור לימודים תקף.
את שובר התשלום או אסמכתא לתשלום יש להחזיר למכללה ,כשהוא חתום ע"י הבנק עד למועד כפי
שמופיע בתאריכי גביית שכר לימוד בהוראת הקבע.

 .4תשלום באמצעות כרטיס אשראי
סטודנט יוכל לשלם שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי:
א.

במדור חשבונות סטודנטים במספר התשלומים התואמים את הגביה בהוראת הקבע לכל סמסטר
או בתשלומי קרדיט ל 3-12-בעלות הנקבעת בהסדר
הקיים בין המשלם לבין חברת האשראי .

ב.

באינטרנט  ,מכלול -נט מתוך דף חשבון -תשלומים.

ג.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי טלפונית .

את התשלום יש לבצע עד למועד המופיע בתאריכי גביית
שכר לימוד בהוראת הקבע.
אי אפשר לבטל עסקת אשראי!

 .5תשלום שכ"ל באמצעות המחאות ו/או מזומן :
סטודנט המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות המחאות או מזומן יפנה למדור חשבונות סטודנטים.
את התשלום יש לבצע עד למועד כפי שמופיע בתאריכי גביית שכר לימוד בהוראת הקבע.
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ועדת חריגי שכר לימוד :
ועדת חריגי שכר לימוד דנה בבקשות חריגות במיוחד של סטודנטים לנהוג בהם לפנים משורת הדין.
הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.
את הבקשות יש להגיש על גבי טופס פניה מיוחד בצירוף מסמכים ואישורים המאשרים את הטיעונים.
פירוט החלטת הועדה ישלח לביתו של הסטודנט.

החזרים כללים :
יתרת זכות בחשבון הסטודנט מועברת אוטומטית לסמסטר הבא (כשהיא צמודה למדד חודש יולי).
החזרים של תשלומים שמקורם בפיקדון חיילים משוחררים יועברו ישירות לפיקדון חיילים
משוחררים.
לפני ביצוע החזר כלשהו תיערך בדיקה מקיפה של נכונות שכ"ל ויבוצעו תיקונים בהתאם .יתכנו
שינויים ביתרות עקב תיקונים ובמידה והסטודנט ימצא זכאי להחזר ,הסכום יועבר לחשבון בנק תוך
 45יום.
על מנת לקבל את יתרת הזכות לחשבון בנק  ,סטודנט נדרש למלא בקשה להחזר בצירוף עתק של
תעודה מזהה.
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מועדים קובעים לצורך החזרי מקדמה ותשלומי שכר לימוד
א.

סטודנט שמסיבות כלשהן מבקש לבטל הרשמתו ,או ,להפסיק את לימודיו יודיע על כך
מיידית בכתב למזכירות אקדמית.

ב.

הודעה על ביטול לימודים בכל מועד שהוא  ,גוררת בדיקה מחודשת של חיובי שכר לימוד
ושל הזכאות למלגות שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה/סמסטר.

ג.

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל ,יחויב בשכ"ל
גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים.

ד.

זכאות הסטודנט להחזר כספי נקבעת על פי תאריך ההודעה דלעיל.

מועד קבלת ההודעה

גובה החיוב לסטודנט
לתקופה

החל מיום ההרשמה ועד חודש לפני יום פתיחת הסמסטר

דמי הרשמה בלבד

החל מחודש לפני פתיחת הסמסטר ועד יום פתיחת הסמסטר

דמי הרשמה +
מחצית מגובה
מקדמה

החל מיום פתיחת הסמסטר ועד שבועיים מיום פתיחת הסמסטר

דמי הרשמה +
מקדמה

החל משבועיים לאחר יום פתיחת הסמסטר ועד סוף הסמסטר.

דמי הרשמה  +נלווים
 +שכ"ל מלא
לסמסטר

סטודנטים המוגשים לועדת מלגות ומפסיקים לימודיהם לאחר

דמי הרשמה+

קבלת תשובה שלילית – עד שבוע מיום פרסום תוצאות הועדה

מקדמה

אנו מאחלים לך הצלחה מלאה בלימודים ובמבחנים
מדור חשבונות סטודנטים
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