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הנחיות לשכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א בתוכניות התואר הראשון
שכר הלימוד בבצלאל נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא זהה לזה הקיים באוניברסיטאות.
שכר הלימוד המלא בשנת הלימודים תש"פ במונחי מדד המחירים לצרכן של חודש יולי  2019הינו 13,863
.₪
גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א ,כפוף להחלטות הממשלה ,יקבע ויפורסם במהלך חודש
ספטמבר .2020
בהתאם להחלטת הממשלה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים לתואר ראשון
הופחת במהלך שנים תש"ס – תש"פ .בשנת תש"פ גובה שכר הלימוד לתואר הראשון עמד על סך ₪ 10,259
(לאחר הפחתה) .על פי הנחיות הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה אנו מבקשים לציין
שבמידה והאקדמיה לא תקבל מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה בשנת הלימודים תשפ"א יהיה על
הסטודנטים לשלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה .שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע
ביום התשלום .על סטודנטים בתוכניות התואר השני לא תחול ההפחתה הנ"ל.
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 או ציבורי אחר ,ישלמו שכר
לימוד גבוה ב 25% -משכר הלימוד המלא (תוספת זו אינה חלה 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.
עלות נקודת זיכוי לסטודנט/ית בפיצול לימודים הינה  ₪ 342צמוד למדד יולי ( 2019לאחר הפחתה).
עלות נקודת זיכוי לסטודנט/ית בשנת השלמות הינה  ₪ 376צמוד למדד יולי ( 2019לאחר הפחתה).
*במקרה של פיצול שנת לימודים ,על הסטודנט/ית יהיה לשלם לפי נקודות זיכוי סך של  100%שכר לימוד
על פני כל שנות הפיצול.
**הסדרת שכר הלימוד תתבצע רק לאחר בניית המערכת האישית במזכירות המחלקה.
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תשלומים נלווים
בנוסף לשכר הלימוד נדרשים כלל הסטודנטים באקדמיה לשלם בעבור שירותים נלווים כמפורט להלן:
דמי אבטחה
גובה דמי אבטחה לשנת הלימודים תשפ"א הנו .*₪ 500
דמי האבטחה נגבים מכלל הסטודנטים באקדמיה ,ללא קשר להיקף לימודיהם בכל סמסטר או לקמפוס בו
הלימודים מתקיימים.
* דמי אבטחה נקבעים בהתאם לסכום הנגבה מהסטודנטים באוניברסיטה העברית .ייתכנו שינויים לקראת
פתיחת שנת הלימודים.
חברות באגודת הסטודנטים
גובה דמי חבר לאיגוד הסטודנטים הנו .₪ 190
סטודנטים המבקשים שלא להצטרף לאיגוד הסטודנטים ובכך לוותר על השירותים הניתנים על ידי האיגוד,
יגישו טופס ויתור המופיע באתר האינטרנט של האקדמיה (לינק לטופס מימין) ,באמצעות המייל
 studentsinfo@bezalel.ac.ilעד לתאריך  .8.11.20סטודנטים אשר לא ישלחו כתב ויתור עד למועד האמור,
תראה בכך האקדמיה את הסכמתם להצטרפות לאגודת הסטודנטים (לרשימת השירותים הניתנים ראה
באתר  -איגוד הסטודנטים).
התאחדות הסטודנטים  -ארגון יציג
בהתאם לתיקון מס  ,6לחוק זכויות הסטודנט אשר מכיר בצורך של ציבור הסטודנטים בגוף יציג רשמי,
התאחדות הסטודנטים מתוקף תפקידה הוכרה כארגון היציג של ציבור הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.
על פי החלטת הממשלה ,החל משנת הלימודים תשע"ט ,כל סטודנט ישלם ( ₪ 10כשמונים אגורות בחודש)
לארגון היציג .הארגון יפעל למען קידום זכויותיהם של ציבור הסטודנטים בישראל והינו מוכר רשמית על
ידי מוסדות המדינה.
חיוב שימוש בסדנאות וחומרים כלליים
סכום החיוב נע בין  ₪ 100ל –  ₪ 1000לפי המחלקות השונות .בנוסף לחיוב זה ,סטודנטים רוכשים באופן
עצמאי חומרים להם יזדקקו במהלך לימודיהם.
להלן תעריפי החיוב לפי מחלקות נכון לשנת הלימודים הנוכחית ,תשע"ט:
מחלקה

שנים

תעריף חומרים ב – ש"ח

אמנות

כל הסטודנטים במחלקה

₪ 200

צילום

כל הסטודנטים במחלקה

₪ 830

עיצוב תעשייתי

כל הסטודנטים במחלקה

₪ 500

צורפות

שנה א'

₪ 300
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צורפות

שנים ב' – ד'

₪ 590

עיצוב קרמי

שנה א'

₪ 690

עיצוב קרמי

שנה ב' – ד'

₪ 990

ארכיטקטורה

כל הסטודנטים במחלקה

₪ 100

גובה דמי החומרים הסופי לשנת הלימודים תשפ"א ייקבע בתאום עם אגודת הסטודנטים בחודש דצמבר
 .2020במידה ויחול שינוי מגובה החיוב כמפורט מעלה ,יתבצע חיוב או זיכוי בכרטיס הסטודנט/ית בהתאם.

דמי חומרים בקורסים
בחלק מהקורסים המתקיימים באקדמיה כגון :סדנאות הדפס ,קורסי צילום ,קורס זכוכית ,הדפס קרמי וכד',
יתבצע חיוב נוסף בעבור שימוש בחומרים .גובה החיוב מפורט בשנתון בפרקי המחלקות אשר יתפרסם
במהלך הקיץ באתר.
קורסי אנגלית
סטודנטים אשר נרשמים לקורסי האנגלית בבצלאל נדרשים בתשלום נוסף מעבר לשכר הלימוד עבור
קורסי האנגלית ברמות נמוכות :טרום בסיסי א' ,טרום בסיסי ב' ,בסיסי ומתקדמים א' ,זאת בהתאם
להנחיות המועצה להשכלה גבוהה (דו"ח ועדת מלץ) .עלות כל קורס .₪ 1,110
קורס אנגלית מתקדמים ב' אינו חייב בתשלום נוסף והוא כלול במסגרת תשלום שכר הלימוד (למעט קורסי
הקיץ ברמה זו).
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אופן תשלום שכר הלימוד
התשלום יכול להתבצע באחת משלוש הדרכים הבאות בלבד (פרוט והסברים בהמשך):
 .1הוראת קבע בשישה מועדי תשלום קבועים כמפורט מטה.
 .2שובר לתשלום* בבנק הדואר או בבנקים השונים הכולל שכר לימוד מלא ,דמי אבטחה ,דמי
חומרים ודמי חבר איגוד .ניתן לשלם שובר זה באמצעות הפיקדון הצבאי באמצעות האזור האישי
באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים בלבד.
 .3כרטיס אשראי* (בתוספת עמלה בגובה  – )1%חיוב הכולל שכר לימוד מלא מראש ותשלומים
נלווים .ניתן לחלק ל  12תשלומים בהסדר קרדיט מול הבנק.
* למשלמים שכר לימוד מלא עד לתאריך  15.9.20תינתן הנחה בשיעור של  2.5%מגובה שכר הלימוד (לא
כולל תשלומים נלווים).
לתשומת לבכם:
תשלום שכר הלימוד במועדים שנקבעו ,הינו תנאי לאישור מערכת השעות לשנת הלימודים תשפ"א .כל
איחור בתשלום עלול לגרום למחיקת הסטודנט/ית מהשיעורים אליהם נרשם/ה .רישום מחדש לקורסים
לאחר תשלום שכר הלימוד יתבצע על בסיס מקום פנוי .ביטול לימודים מתבצע אך ורק בהודעה מפורשת
בכתב כמפורט בהמשך .אי תשלום שכר הלימוד אין משמעו הפסקת לימודים.

פירוט והסברים לדרכי התשלום:
א .תשלום בהוראת קבע ( 6תשלומים)
אם בחרת לשלם באמצעות הוראת קבע ,עליך לשלוח טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום ע"י הבנק עד
לתאריך ( 6.9.20מועד חיוב הוראת הקבע  .)15.9.20ניתן להעביר את הוראת הקבע באמצעות המייל
 .studenstinfo@bezalel.ac.ilבאמצעי זה מחויב חשבון הבנק המופיע בהוראת הקבע במועדים כמפורט
בהמשך (ניתן לבקש חיוב מלא חד פעמי מראש) .הוראת הקבע תכלול גם את התשלומים הנלווים.
הוראת הקבע תקפה החל משלב העברתה ולמשך כל שנות הלימוד .סטודנטים אשר שילמו בשנת
הלימודים תש"פ בהוראת קבע ,אינם נדרשים להמציא הוראת קבע חדשה ,והחיוב לשכר הלימוד לשנת
הלימודים תשפ"א יתבצע באופן אוטומטי בתאריך  15.9.20במידה והוראת הקבע לא בוטלה בבנק על ידי
הסטודנט/ית.

מועדי תשלום שכר הלימוד המצוינים הם מועדים אחרונים .איחור בביצוע התשלום גורם לחיוב בהפרשי
הצמדה .סטודנטים שתשלומי הוראת הקבע לא יכובדו על ידי הבנק ,יידרשו לשלם את יתרת שכר הלימוד
המלא .אם האיחור בתשלום מצטבר לשני תשלומים נוקטת האקדמיה צעדים משמעתיים ובכללם הפסקת
שירותים מנהליים ואקדמיים והפסקת לימודים.
עמוד  5מתוך 8

אוגוסט 2020

מועדי התשלום– למשלמים באמצעות הוראת קבע בלבד
תשלום ראשון

25%* 15.09.20

תשלום שני

15%* 15.11.20

תשלום שלישי 15%* 15.12.20
תשלום רביעי

15%* 15.02.21

תשלום חמישי 15%* 15.03.21
תשלום שישי

15%* 15.04.21

*מגובה שכר הלימוד המלא והתשלומים הנלווים

ב .תשלום מראש באמצעות שובר תשלום
אם בחרת לשלם בדרך זו ,עליך לשלם עם שובר התשלום שנשלח בימים אלו בדואר הכולל את גובה שכר
הלימוד המלא והתשלומים הנלווים .את התשלום ניתן לבצע בבנק הדואר או בבנקים השונים .תשלום
מראש באמצעי זה מקנה הנחה בשיעור של  2.5%מגובה שכר הלימוד למשלמים עד לתאריך .15.9.20
גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א עדיין אינו סופי .עם קבלת גובה שכר הלימוד הסופי מהמועצה
להשכלה גבוהה יתעדכן חיוב שכר הלימוד לסטודנט/ית ותינתן ההנחה בפועל .ההפרשים צמודים למדד
המחירים לצרכן.
תשלום באמצעות הפיקדון הצבאי או באמצעות המענק לחיילים משוחררים לשנה א' בבצלאל
במידה ועומד לרשותך הפיקדון הצבאי או שנמצאת זכאי למענק על ידי היחידה לחיילים משוחררים כמי
שלומד במוסד ירושלמי (הודעה נמסרה על כך במהלך שנת הלימודים תשפ"א) ,עליך להיכנס לאזור האישי
באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
לברור יתרה וזכאות יש לפנות ליחידה להכוונת חיילים משוחררים בטל 03-7776770 :או באמצעות קישור
זה.
במקרה שיתרת הפיקדון אינה תואמת את הסכום המצוין בשובר יש לברר את גובה היתרה המדויק ולפנות
למרכז הפניות לסטודנט על מנת להפיק שובר תשלום חדש.

ג .תשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי
אם בחרת לשלם בדרך זו ,עליך לשלוח למרכז הפניות לסטודנט טופס לחיוב כרטיס האשראי .לתשומת
לבך ,תשלום מלא מראש באמצעי זה עד לתאריך  15.9.20מקנה הנחה בשיעור של  2.5%מגובה שכר הלימוד
ותוספת עמלה של  1%על גובה שכר הלימוד המלא והתשלומים הנלווים .ניתן לחלק ל 12 -תשלומים
בהסדר קרדיט בלבד.

עמוד  6מתוך 8

אוגוסט 2020

ביטול או הפסקת לימודים
במקרה של החלטה על הפסקת לימודים ,יש להודיע על כך למזכירות המחלקה בכתב באמצעות טופס
הביטול המצורף לערכת הקבלה .התאריך הקובע הוא מועד קבלת הודעת הביטול בכתב במזכירות ולא
מועד משלוח ההודעה או מועד ההודעה שבעל פה.
במידה וההודעה תתקבל עד לתאריך  15.08.20כולל ,יתבצע החזר מלא של תשלום שכר הלימוד
והתשלומים הנלווים.
במידה וההודעה תתקבל אחרי  15.08.20ולפני  15.09.20כולל ,חשבונך יחויב ב  12.5%מגובה שכר הלימוד
המלא והתשלומים הנלווים.
במידה וההודעה תתקבל אחרי  15.9.20ולפני  31.10.20כולל ,חשבונך יחויב ב  25%מגובה שכר הלימוד
המלא והתשלומים הנלווים.
במידה וההודעה תתקבל אחרי  31.10.20ולפני  28.02.21כולל ,חשבונך יחויב ב  50%מגובה שכר הלימוד
המלא והתשלומים הנלווים.
במידה וההודעה תתקבל אחרי  28.02.21חשבונך יחויב בתשלום שכר לימוד מלא והתשלומים הנלווים.
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קרן שכ"ל – הסדר מימון בשיתוף עם בצלאל
קרן שכ"ל הוקמה בשנת  2010על ידי סטודנטים לשעבר ,לאחר שחוו בזמנו על בשרם את הקושי במימון
שכר הלימוד והחליטו להוביל שינוי חברתי כלכלי – שינוי שייתן הזדמנות אמיתת להצלחה לכל
המעוניינים לרכוש השכלה ברחבי הארץ ,ללא קשר לרקע סוציו-אקונומי – ובכך לאפשר להם ללמוד בראש
שקט.
כחלק מהראייה החברתית ,הקרן שמה לה למטרה להסיר את המכשולים הפיננסיים מולם ניצבים
סטודנטים המעוניינים להירשם ללימודים אקדמיים או חוץ אקדמיים וכן לאלו שכבר החלו את לימודיהם,
אך מתקשים לממן את שכר הלימוד או המחייה בזמן הלימודים.
הרעיון שמאחורי הקמת הקרן הוא לרתום את המוסדות ,לטובת מימון הריבית של הלוואות לסטודנטים.
כך שסטודנטים שאינם זכאים למלגה יוכלו ליהנות מהסדר מימון המסובסד ע"י מוסד הלימודים.
כחלק מהאג'נדה שלה ,הקרן לא גובה תשלום או עמלה כלשהי מהסטודנטים.
תהליך ביצוע ההסדר מלווה ע"י יועצי קרן שכ"ל ,החל מהגשת הבקשה למימון ,בניית "חליפה מימונית"
בהתאמה אישית ,ועד העברת הכספים למוסד הלימודי – התהליך קל ,ידידותי וקצר ,ומאפשר לסטודנט/ית
ללמוד בראש שקט.
קרן שכ"ל בשיתוף עם בצלאל מציעים מספר מסלולי מימון לסטודנטים:


עד ל  10,000ש"ח ב 24-תשלומים של  417ש"ח ,ללא ריבית וללא הצמדה (הריבית מסובסדת על די
האקדמיה)



עד ל  20,000ש"ח ב 60-תשלומים ,ללא הצמדה ובתנאים אטרקטיביים.

* ההסדרים מותנים באישור האקדמיה והמוסד הפיננסי.
** ניתן לפרוס לפחות תשלומים.
***ניתן להגיש פניה להסדר בכל שנה.
****אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
בכל שאלה ניתן לפנות לנציגי קרן שכ"ל:
בטלפון  03-9635856או בדוא"לservice@sachal.co.il :
לפרטים נוספים והגשת באתר הקרן  -טופס בקשה
למידע נוסף בבצלאל יש לפנות למשרד הדקנאט ,לגב' איידן נפתלי –
מייל aidan@bezalel.ac.il :טל02-5893269 :
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