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מטרה:
 .1.1לפרט את תהליך הגבייה במכללה.
מסמכים ישימים:
 .2.1חוק המל"ג לעניין תשלומי שכר לימוד תשי"ח 1591 -
 .2.2תקנון שכר לימוד של המכללה האקדמית צפת – העדכני שיפורסם בתחילת כל שנת
לימודים והתקף לאותה שנה.
הגדרות:
 .3.1סטודנט חדש – סטודנט שנרשם והתקבל ללימודים ועדיין לא החל לימודיו במכללה.
 .3.2סטודנט ותיק -סטודנט הלומד במכללה.
 .3.3שובר תשלום – שובר שהמכללה מנפיקה לתשלום בבנק הדואר.
שיטה:
 .4.1גביית שכ"ל וכספים אחרים תבוצע באחריות ובאמצעות מדור הגבייה שבחשבות .
 .4.2שובר תשלום למקדמת שכר לימוד והוראת קבע יצורפו למעטפת המכתב להזמנת
הסטודנט לייעוץ ועריכת תוכנית לימודים לשנה הלימודים החדשה; תשלום השובר
והוראת קבע בבנק יהיו תנאי הכרחי לעריכת תוכנית לימודים חריגים יאושרו בכתב
על ידי סמנכ"ל הכספים או יועברו לדיון בוועדת חריגים ,עפ"י שיקול דעתו ,בהתאם
למקרה.
 .4.3תשלומי שכר הלימוד יבוצעו באמצעי התשלום הבאים :שוברים ,הוראת קבע (הו"ק)
כרטיסי אשראי וצ'קים.
 .4.4סטודנט חדש  -יחתום על התחייבות (רצ"ב בנספח דוגמת טופס התחייבות המעודכן
לשנת תש"ע ,בנוסח טופס ההתחייבות יוכנסו שינויים ועדכונים באישור סמנכ"ל
הכספים לפני פתיחת שנה חדשה בהתאם לנדרש ) טרם עריכת תוכנית הלימוד;
ההתחייבות תהיה תקפה לכל תקופת לימודיו במכללה .העתק מטופס ההתחייבות
חתום על ידי הסטודנט ומדור הגבייה יהווה אישור ליועץ האקדמי לערוך לסטודנט
תוכנית לימודים.
 .4.9סטודנט ותיק  -שובר מקדמה משולם יהווה אישור לעריכת תוכנית לימוד.
 .4.4סטודנט ,שלא הסדיר תשלומי שכר הלימוד בהתאם לנדרש בתקנון שכ"ל ,תחסם
כניסתו לאתר המכללה על ידי מדור הגבייה ולא יהיה זכאי לקבל שירותים
אדמיניסטרטיביים (אישורי לימודים ,כרטיס נבחן ,עריכת תוכנית לימודים וכיו"ב ) עד
להסדרת התשלומים במדור הגבייה .חריגים  -יאושרו בכתב ע"י סמנכ"ל הכספים או
יועברו לועדת חריגים (עפ"י נוהל מס'  ,44-14עפ"י שיקול דעתו ,בהתאם למקרה.
 .4.4בשום מקרה לא תינתן "הנחה" משכר הלימוד.
 .4.1כספים וצ'קים יופקדו בבנק בכל יום עבודה (למעט ימי ו' וערבי חג) .עיכוב הפקדה
של צ'קים מסוימים ושמירתם בכספת תיעשה באישור "חריג " של סמנכ"ל הכספים.
 .4.5נתוני הגבייה יעודכנו בהנהלת חשבונות אחת לשבוע באחריות עובדי הגבייה.
אחריות:
 .9.1אחריות לקיום הנוהל היא של סמנכ"ל הכספים ועובדות הגבייה
נספחים :אין.

11 Jerusalem st. P.O.B 160 Zefat 13206 Israel
רח' ירושלים  11ת.ד 161 .צפת 10216
Operator: Tel +972-4-6927777
מרכזיה10-6726666 :
www.zefat.ac.il
דואר אלקטרוניE-mail: info@zefat.ac.il :

המכללה האקדמית צפת

ZEFAT ACADEMIC COLLEGE

(ע"ר)

כספים

נוהל גבייה
נוהל מספר40- 02 :

מהדורה2 :
עמוד  0מתוך 3

בתוקף מתאריך:
מאשר הנוהל:

כתב התחייבות
שם הסטודנט:שם משפחה שם פרטי מספר זהות  :ת .זהות ת .לידה :ת.לידה
רחוב  :כתובת-רחוב ובית ישוב :כתובת-ישוב מיקוד :כתובת-מיקוד
טלפון נייד  :טלפון נייד
לשם הנוחות ,כל האמור להלן מנוסח בלשון זכר מתיחס לזכר או נקבה כאחד.

.1כללי
א .תקנון שכר לימוד המפורסם בידיעון השנתי של המכללה והמצ"ב על כל ההנחיות הכלולות בו ,וכן
האמור להלן מהווה התחייבות בלתי חוזרת לתשלום שכר לימוד וקיום שאר הנהלים המפורטים בהם.
ב  .הנהלת המכללה תקפיד לשמור על תכנית הלימודים המתפרסמת בפרסומי המכללה ,אולם נשמרת לה
הזכות לשנות ,לפי שיקול דעתה ,תכנית הקורסים ,שמות הקורסים ,שמות המרצים וימי הלימוד.
ג .הנני מצהיר בזה כי ידועים לי הוראות תקנון המכללה ו/או תקנון אוניברסיטת בר-אילן ואני מתחייב
לנהוג על פיהן.
 .0חובות והצמדת חובות

כל שכר הלימוד במכללה צמוד למדד המחירים לצרכן ויתווסף ליתרת חוב הכרטיס הסטודנט על פי המדד
הידוע שיתפרסם ב 11-לכל חודש.
ידוע לי כי תשלום שלא ישולם במועד שנקבע ,תהא הנהלת המכללה זכאית ,על פי שיקול דעתה ,לחייב
בדמי פיגורים וריבית בהתאם לכל דין.
סעיף זה חל על כל הסטודנטים לרבות סטודנטים במעמד "שומע חופשי"" ,משולבים"" ,תלמידי מכינות
קד"א"" ,פסיכותרפיה" ומסלולים אחרים.
 .3מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנת על פי התחייבות זו ו/או על פי כל דין תהא הנהלת המכללה זכאית
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק ללא הודעה מוקדמת את לימודיי במקרה שלא אשלם את
חובותי כאמור בתקנון ולעי"ל וזאת מבלי שהפסקה תפגע בזכויות המכללה לדרוש ולקבל את החובות,
כאמור.
למרות האמור לעי"ל הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד בתנאי
שגביית שכר הלימוד ותנאיה לא יחרגו על פי המתחייב ממסקנות הועדה הציבורית לקביעת שכר הלימוד.
 . 4הודעות המתפרסמות על לוח המודעות במכללה ו/או באתר האינטרנט של המכללה ,כמוהם כמו הודעה
אישית לסטודנט.
בחתימתי על כתב התחייבות זה אני מתחייב לעקוב בהתמדה אחר ההודעות המתפרסמות כאמור לעי"ל.
 .5מוסכם בזאת שיתרת החוב כפי שתפורט במכתב חתום על ידי מנהל המכללה או מי שהוסמך לכך ,תהא
ראיה מכרעת לנוכונות החוב.
הריני מאשר בחתימתי מטה שקראתי בעיון ונהירים לי כל ההנחיות והפרטים הכלולים בכתב התחייבות זה
ובתקנון שכר הלימוד כאמור ,ומתחייב למלא אחר כל התחיבויותי בהתאם.
הסטו דנט מתחייב לדאוג לכיסוי כספי מידי חודש להרשאה שניתנה למכללה בהוראת קבע באמצעות מס"ב.

חתימה
תאריך _______ :שם הסטודנט :שם משפחה שם פרטי ת.ז ת .זהות
__________
____________________________________________________________________

אישור:

אני מאשר/ת שהסטודנט זוהה על ידי וחתם בפני על מסמך זה.
חותמת

חתימה
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[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

סעיף/ים מושפע/ים
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