יולי 2019
לכבוד ציבור הסטודנטים בשנים א'-ה'
שלום רב,
הנדון :שכר לימוד ותשלומים נלווים – תש"פ
שנת הלימודים תש"פ תפתח ביום א' ,ה' בחשון תש"פ 27 ,באוקטובר .2019
להלן פרטים בנושא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים:
א.

שכר לימוד ואגרות
.1א .שכר הלימוד השנתי* המלא לשנת הלימודים תש"פ הידוע** במועד עריכת חוזר זה ,הצמוד למדד 5/19
הינו כדלקמן:
₪ 14,001
לסטודנט במסלול האקדמי (- ) B.Ed / B.Arch.Ed. / B.Ed.Des. / B.Ed .F.A
ב .שכר הלימוד ללומד בתוכנית האקדמית לאחר הפחתה בהתאם להנחיות
משרד החינוך בשיעור של כ *** 26 % -בסך  ₪ 3,640יעמוד על

10,361

₪

* גובה שכר הלימוד יתעדכן בכל  15לחודש עם פרסום מדד המחירים לצרכן.
** שכר הלימוד הסופי נקבע ע"י האגף להכשרת מורים במשרד החינוך ועפ"י הנחיות המל"ג.
*** הפחתת שכר הלימוד מותנית באישור סופי של משרד החינוך ולכן גובה שכר הלימוד הסופי יקבע
בהתאם לאישור כאמור.
ההפחתה בשכה"ל כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ,ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנת .2019
במידה ותהיה זכאי להפחתה בשכר הלימוד המלא בהתאם להנחיות משרד החינוך והפחתה זו תבוטל,
כולה או מקצתה עפ"י החלטת הממשלה ,יהיה עליך להשלים את יתרת התשלום לשכר הלימוד המלא
בהתאם להוראות המכללה.
משרד החינוך עשוי לשנות הקריטריונים ו/או את שיעור ההפחתה ללא הודעה מוקדמת.
להפחתה בשכר הלימוד לא זכאים :
סטודנטים בעלי תואר סטודנטים שאינם אזרחי ישראל סטודנטים הממומנים ע"י גורמי חוץ -סטודנטים שמפסיקים לימודיהם

 .2שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נלווים לרבות :אגרת פעילות מחלקתית ,אגרת שמירה ,אגרת סיורים
לימודיים ,עלות הפעלת הסדנאות בשעות הלילה ובסופי שבוע ,דמי רווחה לאגודת הסטודנטים ולימודי
אנגלית.
גובה התשלומים הנלווים הסופי יקבע ויפורסם בהמשך.
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 .3אופן התשלום
כללי -את התשלומים יש לבצע במועדים ובאופן המפורטים להלן.

הפרשי שכר לימוד במקרה של עדכון גובה שכר הלימוד ע"י משרד החינוך ,או עדכון
גובה ההפחתה משכר הלימוד כמו גם אגרות ותשלומים אחרים לרבות קנסות שלא
ישולמו במועד יחויבו במסגרת הסדר התשלום (כרטיס אשראי או הוראת קבע) בו בחר
הסטודנט.
 3.1מקדמה ואגרות
שנה א' – סטודנט ששילם מקדמה נדרש להסדיר את יתרת שכה"ל והאגרות כאמור בסעיף זה.
3.1.1

כל סטודנט חייב בתשלום מקדמה ואגרות .סכום האגרות אותו יש להוסיף ,בשלב זה ,למקדמה
הינו  .₪ 370כאמור בסעיף  2לעיל ,גובה התשלומים הנלווים הסופי יקבע ויפורסם בהמשך.
גובה המקדמה ₪ 3,000 -

 3.1.2לסכום המקדמה יש להוסיף את סכום האגרות בהתאם לאמור בסעיף .3.1.1
את המקדמה והאגרות יש לשלוח למדור שכר לימוד במכללה באמצעות המחאה אישית
או המחאת דואר ,שזמן פרעונה  15ביולי  .2019על ההמחאה להגיע למכללה עד לתאריך  15ביולי 2019
המחאות יש לרשום לפקודת "המרכז האקדמי ויצו חיפה".
 3.1.3ניתן לבצע את תשלום המקדמה והאגרות באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון (ראה נספח ג') או
באמצעות טלפון 04-8562513/ 04- 8562511
בשעות קבלת הקהל כמפורט בסעיף  6להלן.
 3.2ניתן לבצע את תשלום שכר הלימוד באחת משלוש האפשרויות כמפורט להלן:
 3.2.1תשלום מלוא שכר הלימוד מראש:
למשלם את מלוא שכר הלימוד עד ליום  15ביולי 2019תינתן הנחת מזומן בשיעור  1 %שתחושב על
סכום שכה"ל בלבד.
סטודנט במסלול האקדמי ( לאחר הפחתה )

 + ₪ 10,257 -אגרות .

סטודנט בהסדר זה מתבקש לשלוח המחאה בדואר בצרוף שם ,מס' תעודת זהות ,שנת הלימוד
ומחלקת הלימוד.
על התשלום והמסמכים להגיע למדור שכר לימוד באמצעות הדואר עד לתאריך  15ביולי . 2019
סטודנט אשר ישלם את מלוא הסכום מראש ,לאחר ה 15 -ביולי  ,2019יחויב בהצמדה למדד,
ולא יהיה זכאי להנחת מזומנים.
 3.2.2תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק:
 Iבעל הוראת קבע קיימת ,חייב לשלוח מקדמה ואגרות לשנת הלימודים תשע"ח עד ליום  15ביולי 2019
כאמור בס' א'  3.1לעיל ,ולוודא שהוראת הקבע בתוקף.
הוראת קבע קיימת תחודש ותחויב באופן אוטומטי אם לא תתקבל הודעת ביטול בכתב עד ליום
. 10/8/19
 IIסטודנט המעוניין להצטרף להסדר תשלום שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע חייב:
א .לבצע את תשלום המקדמה והאגרות עד ליום  15ביולי  2019כאמור בסעיף  3.1לעיל.
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ב .טופס הרשאה לחיוב חשבון -יש לפעול בהתאם להנחיות באתר המכללה (סטודנטיםשכר לימוד).
ניתן להדפיס את הטופס באתר המכללה ולהחתימו בבנק בהתאם להנחיות.
 IIIהוראת הקבע על יתרת גובה שכר הלימוד בניכוי המקדמה תחויב ב 9 -תשלומים צמודים
למדד בכל שניים בחודש החל מתאריך  2בספטמבר  2019ועד  2במאי .2020
 IVלמאחרים בהסדרת התשלום באופן זה ,תחולק היתרה למספר התשלומים הנותר.
 3.2.3אי גביות
סטודנט אשר ביצע תשלום בהוראת קבע או בהמחאה שלא כובדו מכל סיבה שהיא,
יחויב בדמי טיפול בסך .₪ 35
 3.2.4תשלום באמצעות כרטיסי אשראי:
 3.2.4.1בתשלום אחד  -שכר הלימוד ניתן לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בתשלום אחד שיבוצע עד ליום
 15ביולי . 2019
תשלום לאחר התאריך הנ"ל יחויב בהצמדה למדד.
 3.2.4.2מסלול קרדיט– שכר הלימוד ניתן לתשלום באמצעות תוכנית התשלומים "קרדיט" לפי ההסדר האישי
עם הבנק.
תשלום לאחר התאריך הנ"ל יחויב בהצמדה למדד כאמור לעיל.
 3.2.4.3ב 6-תשלומים -שכר הלימוד ניתן לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ב 6 -תשלומים לא צמודים
וללא תוספת ריבית שיבוצעו עד ליום  15ביולי .2019
החיוב יבוצע במועדים עפ"י ההסדר האישי של בעל הכרטיס עם חברת האשראי.
למאחרים בהסדרת התשלום יחולק שכר לימוד למספר התשלומים הנותר.
ניתן לבצע התשלום באופן מקוון או באמצעות הטלפון בשעות קבלת הקהל בקופה כמפורט בסעיף 6
להלן.

מימון באמצעות מוסדות מממנים:
 3.2.4.4סטודנט ששכר הלימוד שלו משולם ע"י מוסדות מממנים כגון :מנהל הסטודנטים ,משרד הביטחון,
ביטוח לאומי ,חייב להמציא למדור שכר לימוד כתב התחייבות מטעם אותו מוסד ללא דיחוי .
תשלום האגרות אינו כלול בהתחייבות המוסדות המממנים ולכן על הסטודנט לשלם את האגרות
והמקדמה עד ליום  15ביולי  2019כאמור בסעיף  3.1לעיל.
המקדמה תוחזר לאחר קבלת כתב ההתחייבות מהגוף המממן.
מימון באמצעות מוסדות מממנים שולל את הזכאות להפחתת שכר הלימוד ללומדים במסלול
האקדמי ,ולפיכך יחויב הסטודנט בשכר לימוד מלא.
הגופים המממנים לא נוהגים להעביר התחייבויות על מלוא גובה שכר הלימוד – ההפרש הוא
באחריות הסטודנט שמחויב לטפל בו בהתאם לאחת החלופות בנ"ל.
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 3.2.4.5מסלולי מימון לתשלום שכה"ל
עמותת שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט)
במטרה להרחיב את מגוון מקורות המימון לסטודנטים מעניקה המכללה הטבה ייחודית לסטודנטים
המאפשרת לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה של עד  48תשלומים בתנאים נוחים במיוחד!
נציג שקט כלכלי לסטודנט:
דוא"ל wizodzn@sachal.co.il :
טלפון,03-9635746 :
כתובת אינטרנט להגשת בקשותwww.sachal.co.il/wizodzn :
מלגת מרכנתיל
מימון תואר בזמן הלימודים -התחלת תשלום שנה לאחר סיום התואר.
לפרטים www.mercantile.co.il :או בטלפון * 2524
 .4קורסי לימוד לרמת פטור מאנגלית
סטודנטים הלומדים לתואר במכללה חייבים להגיע לרמת הפטור באנגלית .מספר הקורסים שעל
הסטודנט ללמוד נקבע ע"י ציון לאחד המבחנים הבאים :פסיכומטרי ,אמי"ר או אמיר"ם (למי שאין לו
ציון או שרוצה לשפר שיבוץ נערוך מבחן אמיר"ם במכללה בתאריך .)22.7.19
להרשמה בתשלום של  ₪ 252יש לכתוב לגב' מרינה בכתובת marina@wizodzn.ac.il
למבחנים נוספים פנו לאתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה).
רמת מתקדמים  2פטורה מתשלום (אלא אם הסטודנט בוחר ללמוד אותה כקורס בחירה בקיץ ולא
כקורס סמסטריאלי במהלך השנה) .לשאר הרמות יחויבו הלומדים עבור כל קורס לפי תעריף של
 580ש"ח לשעת לימוד כמפורט בטבלה להלן .הסטודנטים מתחילים ללמוד אנגלית בתחילת הלימודים
שלהם במכללה עד להגעתם לרמת הפטור.
לדוגמה ,סטודנטית שקיבלה ציון של  95במבחן אמיר"ם תילמד  3קורסים במהלך הלימודים שלה
במכללה :בסמסטר א' של שנה א' היא תילמד רמה בסיסית ( 3ש"ש כלומר  6שעות שבועיות למשך
הסמסטר) ותשלם עבור הקורס  .₪1,740בסמסטר ב' של שנה א' היא תילמד רמה מתקדמים  2( 1ש"ש
כלומר  4שעות שבועיות למשך הסמסטר) ותשלם עבור הקורס  .₪1,160בסמסטר א' של שנה ב' היא
תילמד רמה מתקדמים  2( 2ש"ש כלומר  4שעות שבועיות למשך הסמסטר) ,ללא עלות.
ציון חלק האנגלית
בבחינה
הפסיכומטרית /
ציון אמיר"ם

הציון
במבחן
אמי"ר

 50-84או ללא ציון

100-184

85-99

185-199

100-119

200-219

120-133

220-234

 134ומעלה

234
ומעלה

טרום בסיסית
( 3ש"ש)
₪ 1,740
+

שמות הרמות
בסיסית מתקדמים 1
( 2ש"ש)
( 3ש"ש)
₪ 1,160
1,740
₪
+
+
+

מתקדמים
2
( 2ש"ש)
ללא עלות
+

+

+

+

+
+

פטור מלימודי האנגלית
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במידה ויש בידך ציון אנגלית מעודכן מהמבחן הפסיכומטרי או ממבחן אמי"ר\ם אנא דאג\י להעבירו לגב'
ברכה זיו במנהל האקדמי באמצעות דוא"ל לכתובת  bracha@wizodzn.ac.ilעד לתאריך  15.09.2019כדי
שנוכל לעדכן את שיבוצך לרמה המתאימה לך ולעדכן את חיוב שכ"ל בהתאם .התשלום לקורס יתבצע
באופן אוטומטי לפני תחילת כל סמסטר .סטודנט שאינו מעביר ציון עד לתאריך זה ישובץ לרמה הכי
נמוכה (טרום בסיסית) ויחויב אוטומטית בהתאם .למקרים חריגים (כולל למידת אנגלית מחוץ למכללה)
ולשאלות נוספות נא לפנות לדר' מיכאל אלוורז  -פריירה בכתובת . english@wizodzn.ac.il
לנרשמים (ומשלימים) את קורסי האנגלית לא ניתן לבטל את ההרשמה אחרי  .27/9/19המבטלים את
הרשמתם לאחר תאריך זה שיהיו מעוניינים להירשם לקורס מחדש במועד מאוחר יותר יידרשו לשלם
בנוסף לשכ"ל עבור הקורס גם דמי רישום מחדש בהתאם לתקנון המכללה.
 .5כתב התחייבות
בהתאם להנחיות משרד החינוך חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד
והתשלומים הנלווים לפני תחילת שנת הלימודים הינה תנאי הכרחי לזכאות ללימודים.
מצ"ב כתב ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט (נספח ב').
הסטודנט מתבקש לחתום עליו ולהחזירו למתאמת המחלקה עד ליום  15ביולי .2019
 .6קבלת קהל במחלקת הכספים

צוות מדור שכר לימוד והקופה פועל על מנת לתת לך ולכל המעוניינים להסדיר את שכה"ל את
השרות הטוב והמהיר ביותר .הצוות מטפל בתקופה קצרה במאות פניות.
לשם כך אנו מבקשים כי לפני פנייתך הטלפונית  -אנא הקדש זמן ותשומת לב לקריאה

יסודית של חוזר זה ובמיוחד לס' "( 3אופן התשלום").
החוזר מפרט בצורה בהירה את כל מסלולי התשלום והצוות מחוייב לפעול על פיו.
במהלך חודש יולי-ספטמבר (למעט בין הימים  18-31.8בהם תהיה המכללה סגורה) יהיו מדור שכר לימוד
והקופה פתוחים בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00
מדור שכר לימוד
גב' מירי וולף בטלפון 04-8562513 :

miriwolf@wizodzn.ac.il
בימים א',ג',ד'
בימים ב',ה'

בשעות08:00-12:00 :
בשעות13:00-15:00 :

גב' מרינה סיבק בטלפון 04-8562511 :

marina@wizodzn.ac.il
יום א' ד'

 ,12:00-08:00יום

ג'

13:00-15:00 ,08:00- 12:30

גב' לריסה גרינשפון בטלפון04-8562583 :
למעוניינים לבצע תשלום טלפוני ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל שם וטלפון ואנו נחזור אליכם בהקדם.
מועדים אלו ניתנים לשינוי עפ"י פרסום מראש.
במהלך שנת הלימודים עשויים להשתנות מועדי קבלת הקהל עפ"י הודעה מראש.
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ב.

נוהל הפסקת/בטול לימודים
 .1על הפסקת או בטול לימודים יש להודיע למזכירות המנהל האקדמי באמצעות הודעה בכתב בלבד
עד ליום ה'  10באוקטובר . 2019
הודעה טלפונית לא תחשב כביטול רשמי .אי הודעה בכתב תחייב את הסטודנט בתשלום שכר לימוד
מלא.
 .2הודעה בכתב על הפסקת לימודים תזכה את הסטודנט בהחזר שכר הלימוד היחסי בהתאם
לתקנון ועפ"י הוראות משרד החינוך.
ההחזר יבוצע באמצעות המחאה לפקודת הסטודנט בלבד (לא ניתן יהיה למשוך ההמחאה במזומן).
 .3מפסיקי לימודים אינם זכאים להפחתת שכר לימוד כאמור בסעיף א.1.ב.
 .4מהחזר שכר לימוד כאמור בסעיף  2לעיל למשלמים בכרטיס אשראי תקוזז עמלת חברת האשראי.
 .5מהחזר שכר לימוד כאמור בסעיף  2לעיל למשלמים בהוראת קבע תקוזז עמלת חיוב הוראת קבע.

ג.

ביטוח לאומי
עפ"י הוראות המוסד לביטוח לאומי תעביר המכללה עם תחילת שנת הלימודים את רשימת הסטודנטים
למוסד לביטוח לאומי.
תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות הינם באחריות הסטודנט.

ד.

מילגות והלוואות
 .1הלוואות מותנות
סטודנט זכאי להגיש בקשה להלוואה מותנית המוענקת מטעם משרד החינוך בתנאים נוחים ,והופכת
בתנאים מסוימים למענק.
אין להסתמך על הלוואה זאת כמקור מימון לתשלום שכר הלימוד.
סטודנט המעוניין בהלוואה מתבקש לפנות לגב' מירי אטיאס במזכירות המנהל האקדמי,
לאחר פתיחת שנת הלימודים על מנת למלא את טופס הבקשה להלוואה מותנית.
בדבר פרטים ניתן לפנות אליה בימים א' -ה' ,בין השעות ( 09:00 -12:00טל' .)04 – 8562507
 .2מילגות
קרן המילגות של המכללה מצומצמת ומעניקה מספר מוגבל של מילגות לסטודנטים משנים ב'-ג' בהתאם
לקריטריונים שנקבעו בתקנון (הגשת בקשה למלגה לסטודנט שנה א' ,ד'/ה' תעשה באישור מיוחד בלבד).
מועדי הגשת הבקשות יופיעו על לוח המודעות בתחילת שנת הלימודים.
המילגות לזכאים מיועדות לכיסוי שכה"ל .תשלום מלגות לסטודנטים מוסדרים/לא חייבים יעשה
באמצעות המחאה הניתנת להפקדה לפקודת הסטודנט בלבד (לא ניתן יהיה למשוך ההמחאה במזומן).
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טפסי בקשה למילגה מטעם המכללה ניתן לקבל לאחר תחילת שנת הלימודים במזכירות המנהל האקדמי
אצל גב' מירי אטיאס בימים א'-ה' בין השעות .9:00 – 12:00
המכללה מקיימת שתוף פעולה עם קרנות המעניקות מלגות לימודים לסטודנטים אשר תורמים מזמנם
וכישוריהם לקהילה .פרטים על הקרנות ,המלגות והמועדים להגשת בקשות לקרנות אלו מתפרסמים על
לוחות המודעות.
לפרטים בנושא מילגות חוץ מכללתיות ניתן לפנות למשרד דיקן הסטודנטים ,לאחר תחילת שנת
הלימודים.
כמו כן ,מומלץ לעקוב אחר מלגות חוץ מכללתיות באמצעות אתרי האינטרנט ופרסומים בכלי התקשורת.
 .3פרוייקט פר"ח
ההרשמה לפר"ח מתבצעת עצמאית באמצעות אתר האינטרנט בכתובת  , www.perach.org.ilלפני
תחילת שנת הלימודים (בחודשי הקיץ).
ההשתתפות בפרויקט פר"ח מזכה את הסטודנט במילגה בסדר גודל של כ –  50%מגובה שכה"ל השנתי
והחזר הוצאות נסיעה.
מספר המקומות המוקצבים למכללה בפרוייקט פר"ח מוגבל ,ולכן ,אין היא יכולה להבטיח לכל המעוניין,
כי בקשתו תאושר.

ה.

כתובת דוא"ל
כמקובל מועברות כיום מרבית ההודעות לרבות חוזר זה לסטודנטים באמצעות דוא"ל .על כל סטודנט
לוודא עם מתאמת המחלקה כי כתובת הדוא"ל המעודכנת שלו רשומה במחשב המכללה.

בברכת חופש נעים ואיחולי שנת לימודים פורייה,
מיקי פרץ ,רו"ח
העתק :פרופ' שמעון עמר ,נשיא המרכז האקדמי
ראשי מחלקות
מדור שכ"ל
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נספח א'
כתב התחייבות לתשלום שכ"ל ואגרות לשנת הלימודים תש"פ
חלק א'
אני החתום מטה _______________________________ ת.ז_____________________ .
דוא"ל ___________________@_________________ טל' ______________________
התקבלתי ללימודים במרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה ,ע"ש נרי בלומפילד (ע"ר).
סמן את המסלול המתאים:
לימודים במסלול האקדמי ( ) B.Ed /B.Ed.Des/B.Arch.Ed /B.Ed. F.A
במחלקה ל ____________________ שנה ____________.
מצהיר ומתחייב בזה כדלהלן:


ידוע לי כי שכר הלימוד המלא השנתי הידוע במועד עריכת חוזר שכר הלימוד לשנת הלימודים תש"פ במסלול האקדמי
הוא בסך ( ₪ 14,001במלים :ארבעה עשר אלף ואחד  ,)₪צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס מדד מאי . 2019
גובה שכר הלימוד הסופי יהיה בהתאם לקביעת משרד החינוך לאחר פרסום מדד חודש יולי  .2019ידוע לי כי הפחתת שכר
לימוד ,כפי שפורטה בחוזר שכר הלימוד ובמידה ואני זכאי לה כאמור בחוזר ,מותנית באישורו הסופי והמוחלט של משרד
החינוך ,וכי עד לקבלת אישור זה ע"י המכללה ,הנני מחויב לשלם לה את שכר הלימוד המלא.
במידה ואהיה זכאי להפחתה משכר הלימוד המלא בהתאם להנחיות משרד החינוך וכמפורט בחוזר שכה"ל והפחתה זו
תבוטל ,כולה או מקצתה ,אני מתחייב להשלים את יתרת התשלום לשכר הלימוד המלא.
משרד החינוך יכול להודיע בכל עת על אי זכאותו של סטודנט/ית להפחתה ,עפ"י נתונים שיקבע.



ידוע לי כי האגרות הנוספות בשנת הלימודים תש"פ הן בהתאם לנספח א' המצ"ב.
בנוסף הנני מתחייב לפרוע במלואו את כל הסכום בהתאם למועדי התשלומים המפורטים להלן בחוזר לסטודנט לשנת
הלימודים תש"פ המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות זה.
במידה ואאחר בפרעון אחד מן התשלומים על פי התאריכים הקבועים ,זכאית המכללה לתבוע ריבית לפי הוראות משרד
החינוך כמפורט בחוזר שכר הלימוד.



ידוע לי כי אחוייב בעמלה בגין ביטול מלא או חלקי של עסקת אשראי שביצעתי ,או בגין המחאה או הוראת קבע שלא
כובדו.



ידוע לי כי הפרשי שכר לימוד במקרה של עדכון גובה שכר הלימוד ע"י משרד החינוך ,או עדכון גובה ההפחתה משכר
הלימוד כמו גם אגרות ותשלומים אחרים לרבות קנסות שלא ישולמו במועד יחוייבו במסגרת הסדר התשלום (כרטיס
אשראי או הוראת קבע) בו בחרתי.



התחייבות זו תקפה גם אם אפסיק או יופסקו לימודי ע"י המכללה במשך שנת הלימודים תש"פ.



החזר כספי למפסיקי לימודים יהיה בהתאם לתקנון המופיע בידיעון המכללה ובהתאם לנהלי משרד החינוך.
היום שבו יתקבל מכתב הסטודנט במינהל האקדמי יחשב כיום הפסקת הלימודים.
הודעה לגבי הפסקת לימודים שנמסרה בע"פ או בטלפון לא תחשב כקובעת.
סטודנט שלא יודיע בכתב יחוייב במלוא שכר הלימוד.
הפסקת לימודים תחייב את הסטודנט בתשלום היחסי של שכר הלימוד המלא (ללא הפחתה),
בהתאם לתקנון המופיע בידיעון המכללה ובהתאם להוראות משרד החינוך.
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הריני מתחייב לעמוד בהסדר התשלומים של שכר הלימוד במלואו ,ולהקפיד על התשלומים במועדים הקבועים לכך.
מבלי לגרוע מחובתי לשלם את שכר הלימוד במלואו ידוע לי ,כי במידה ולא אעמוד בתנאים המפורטים לעיל יופסקו
לימודי במכללה ללא התראה נוספת.



ידוע לי ,כי שכר הלימוד כולל תוספת הפרשי הצמדה למשלמים במסלול של תשלומים בהוראת קבע או לאחר המועד
הקובע כאמור בחוזר לסטודנט המצ"ב וזאת בהתאם להוראות משרד החינוך.



ידוע לי כי אי הסדרת התשלומים כמפורט בחוזר שכר הלימוד בהתאם למסלול התשלומים בו בחרתי ימנע ממני המשך
לימודי במכללה ולא יאפשר לי קבלת שירותים לרבות הזכות להבחן.



הנני מסכים ,כי כרטיס החשבון שלי שימצא במדור שכר הלימוד במכללה יהווה ראייה סופית ומכרעת למצב חובותי.



כל הודעה לרבות מכתבי בית-דין שתשלח ע"י המכללה בדואר אלקטרוני לכתובתי הרשומה מעלה או בדואר רשום
לכתובת שמסרתי למינהל האקדמי יראו כהודעה שנמסרה לידי כעבור  72שעות מזמן המשלוח.



ידוע לי ,כי התשלום למוסד לביטוח לאומי ומס בריאות הינם באחריותי.



ידוע לי ,כי על מנת להתקבל ללימודים כסטודנט מן המניין במסלול האקדמי עליי להמציא את נתוני הקבלה המלאים
הנדרשים עד לסוף שנת הלימודים הראשונה.



ידוע לי כי חתימתי על כתב ההתחייבות אינה מחייבת את המכללה בכל דבר ועניין באם יוחלט ע"י ועדת המחלקה
להפסיק או לא להמשיך את לימודי מסיבות פדגוגיות או אחרות.
לסטודנטים בשנים ב'-ה'
ידוע לי כי תשלום המקדמה או החתימה על הטופס הרצ"ב אינם מחייבים את הנהלת המכללה לאפשר המשך לימודי
בשנת הלימודים תש"פ.
המעבר לשנת הלימודים הבאה כפוף למפורט בתקנון הלימודים.

חלק ב'
הנני מצהיר על כך שאינני נכלל בקבוצות הסטודנטים כמפורט ,שעליהן לא חלה ההפחתה בשכר הלימוד:
סטודנטים שאינם זכאים להפחתה וחייבים בתשלום שכר לימוד מלא
 .1סטודנטים סדירים הלומדים לתעודת הוראה בלבד ,כגון:



אקדמאים בתכנית הסבה /הכשרה להוראה (הן במעמד של לומדים סדירים או לומדי המשך).
סטודנטים המשלבים לימודים אקדמיים באוניברסיטה ,תוך לימודי הכשרה להוראה במכללה.

 .2סטודנטים בתכנית לימודים לתואר ראשון אקוויוולנטי.
 .3סטודנטים אזרחי חו"ל.

__________________ ________________ ________________
תאריך
חתימה
שם
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נספח ב'
תשלום שכר הלימוד בפורטל ""ORBIT LIVE
ניתן לשלם את שכר הלימוד (במלואו/בחלקו) באמצעות כרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים " ORBIT
."LIVE
הכניסה למערכת  ORBIT LIVEבאמצעות הקישור:
https://live.or-bit.net/wizodzn/Login.aspx
או דרך אתר המכללה www.wizodzn.ac.il :סטודנטים < מידע אישי סטודנטים > כניסה לפורטל
הסטודנטים :

מזינים שם משתמש וסיסמא לפי הפירוט הבא:
שם משתמש :מס' .ת.ז – .ללא  0בהתחלה
סיסמא ראשונית :תאריך לידה בפורמט DDMMYY
במידה וישנו קושי להיכנס למערכת ,יש ללחוץ על הכפתור "שכחתי סיסמא" וסיסמא חלופית תישלח
למייל .
נכנסים למצב חשבון > תשלום חוב
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בוחרים את שנת הלימודים הרלוונטית – תש"פ:

במסך התשלום יש להזין את פרטי האשראי והתשלומים (ראו הערות מתחת לצילום ):
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הערות :
מס' אימות (  3 – )CVVספרות אחרונות המופיעות בגב הכרטיס:

תשלומים  -שכר הלימוד ניתן לתשלום באמצעות כרטיס האשראי ב 6-תשלומים לא צמודים וללא
תוספת ריבית עד ליום  15ביולי . 2018
החיוב יבוצע במועדים על פי ההסדר האישי של בעל הכרטיס עם חברת האשראי בין החודשים
אוגוסט  - 2018ינואר .2019
למאחרים בהסדרת התשלום יחולק שכר הלימוד למספר התשלומים הנותר.
המערכת תציג את מספר התשלומים המרבי בהתאם למועד ביצוע התשלום:

מסלול קרדיט  -שכר הלימוד ניתן לתשלום באמצעות תוכנית התשלומים "קרדיט" לפי ההסדר
האישי עם הבנק .למעוניינים בשיטת תשלום זו – יש לבחור "קרדיט" ומספר תשלומים:

במידה ומעוניינים לשלם חלק משכר הלימוד ,יש להקליד את הסכום הרצוי בשדה "סכום לתשלום" :
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חשוב ביותר! יש ללחוץ על "בצע תשלום" פעם אחת*

בלבד וזאת על מנת

למנוע חיוב כפול.
בתום התהליך יתקבל האישור הבא:

*לעתים עקב סיבות טכניות יש עיכוב בקבלת ההודעה הנ"ל .נא להמתין עד לקבלת ההודעה .לחיצה
נוספת על "בצע תשלום" תגרום לחיוב נוסף.
שימו לב! על מנת להפיק את הקבלה יש ללחוץ על "להפקת הקבלה" במעמד ביצוע התשלום
בלבד.
לא ניתן יהיה להפיק את הקבלה באמצעות המערכת במועד מאוחר יותר.
על מנת לקבל את הקבלה לאחר ביצוע התשלום יש לפנות למדור שכר הלימוד (באמצעות דוא"ל
בלבד) לכתובת .miriwolf@wizodzn.ac.il
במידה ופעולת החיוב לא הצליחה ,המערכת תציג את סיבת הסירוב:
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בכל מקרה של שאלה /תקלה ניתן לפנות למדור שכר הלימוד בשעות הפעילות :
במהלך החודשים יולי-ספטמבר (למעט בין התאריכים  24-31.8בהם תהיה המכללה סגורה) בלבד
יהיו מדור שכר לימוד והקופה פתוחים בימים א'-ה' בין השעות 8:00-
.15:30
שעות קבלת קהל מדור שכר לימוד במהלך השנה:
גב' מירי וולף בטלפוןmiriwolf@wizodzn.ac.il ,04-8562513 :
בימים א' ,ג' ,ד' בין השעות 08:00-12:00
בימים ב' ,ה' בין השעות 13:00-15:00
גב' מרינה סיבק בטלפוןmarina@wizodzn.ac.il ,04-8562511 :
בימים א' ,ד' בין השעות 12:00-08:00
ביום ג' בין השעות 13:00-15:00 ,08:00-12:00

14

