
נהלים ותקנון שכר לימוד
מדור שכר לימוד  



מידע כללי  

כל נהלי המכללה ביחס לשכר לימוד מצויים בחוברת שכר לימוד ובאתר האינטרנט של  •

.מדור שכר לימוד< -המכללה

.שכר הלימוד במכללה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי•

צמוד למדד  ₪ 10,932הוא ( נקודות זכות)ז "נ40בגין ( מסובסד)שכר לימוד שנתי מופחת •

.ותשלומי הנלווים, ללא אנגלית: 2022יולי 

המידע הפרטני בגין חיובים ותשלומי הסטודנט מופיע בכרטסת הכספית של כל סטודנט •

.  בתחנת המידע



ללא קשר לאופן התשלום שהוא בוחר לשלם את שכר  , כל סטודנט נדרש בהוראת קבע•

.לימוד וגם אם שולם מלוא שכר הלימוד מראש

:תנאים הכרחיים במכללה•

.הרשאה לחיוב חשבון תקפה מוקמת בחשבון הבנק1.

(.בתום סמסטר)העדר  חוב / תשלום של לפחות מקדמה2.

 חסימה בכל המערכותישנה , תנאים אלו2ממלאים לאאם  !

...לכן חשוב ביותר



:חשוב ביותר

:שבתחנת המידע בנקודות זמן חשובותלכרטסת הכספית להיכנס✓

לוודא שחויבתם כראוי על הקורסים  -תקופת השינויים בכל סמסטרסיוםלאחר 1.

.אותם אתם לוקחים

.להיכנס ולוודא שאין חוב-תקופת הבחינות בכל סמסטרלפני2.

ההודעות הן  -כל הודעה הנשלחת אליכם ממדור שכר לימודלקרוא✓

.  תזכורות לנהלי הגביה ובסמוך לנקודות הזמן החשובות



דרכי התשלום

שובר מקוון  . תשלום מהפיקדון הצבאי ניתן לבצע עם השובר בלבד: באמצעות שובר•
.מופיע בתחנת המידע

תשלומים נוספים מעבר למקדמה 5בפריסה של : באמצעות הרשאה לחיוב חשבון•
ושני  20.02.23מקדמה ', לסמסטר א05.01.23-ו05.12.22שני תשלומים ) ששילמתם 
(.'לסמסטר ב21.05.23-ו20.04.23תשלומים 

.בתחנת המידע בכל זמן נתון: באמצעות כרטיס אשראי•

יש לשלם באמצעי , אם אינכם מעוניינים שהוראת הקבע תופעל, לתשומת ליבכם•
.ל"אחר בהתאם לתאריך האחרון שאנו שולחים בהודעת דוא

31.08.23-יתרות חוב ב/ תשלום בגין קורסי קיץ•



דרכי פניה למדור

בלחיצת כפתור בתחנת המידע פונים אל המדור ומקבלים את התשובה  -תחנת מידע•

.ישירות לתחנת המידע

.08.30-15.30בין השעות 04-9901938מענה טלפוני אנושי •

.קבלת קהל במשרדי המדור בשעות קבלה המפורסמות באתר ובתקנון•



מלגות ממשרד הביטחון
:ללומדים בפריפריה' מלגת שנה א

.ל"המכללה האקדמית אורט בראודה נמנית כמוסד מוכר למלגה הנ•

.קראו הודעות המדור, קודם כל•

?איך זה מבוצע בפועל•

.יש לשלם את שכר הלימוד באחת הדרכים שצוינו✓

.2022מדור שכר לימוד ידווח עליכם כסטודנטים פעילים לקראת סוף דצמבר ✓

.יש להיכנס לאתר הקרן והכוונה לחיילים משוחררים להירשם כמשתמש✓

.ש"לחיימאו הקרן /יש להיכנס למלא טופס התחייבות מקוון בכפוף להודעות המדור ו✓

י "שלו החזר עד למקסימום גובה שכר הלימוד השנתי ששולם בפועל עז"ללודואג לבצע בהתאם , משרד הביטחון✓

.'בתום שנה אהסטודנט

"ממדים ללימודים"מלגת 

.  'ד-'ל ששולם פר שנה למשך שנים ב"כ שכ"מסה75%כאשר ההחזר הוא , ש"לחיימלבדיקת זכאות יש לפנות לקרן 



דוגמה לכרטסת כספית

פרטי התנועה
/  תאריך ביצוע החיוב

התשלום

סכום החיוב הנדרש  
לתשלום

סכום הזיכוי או התשלום בפועל



דוגמה לכרטסת כספית

חוביתרת -אדוםצבע 
זכותיתרת -ירוקצבע 

יתרה  
ממודדת
עדכנית

-כ החיובים"סה
נומינליים

/  כ הזיכויים"סה
נומניליים-התשלומים


