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שנה א' - לשנה"ל תש"פ שכר לימודחוזר 

המשלמות דרך מינהל הסטודנטים סטודנטיותל

.עולה חדשה בעלת 'תעודת עולה', זכאית לתשלום שכר הלימוד ממינהל הסטודנטים סטודנטית

להלן הנהלים לסידור שכר הלימוד דרך מינהל הסטודנטים:

 B.edהסטודנטים בעניין תשלום שכר הלימוד לקראת תואר ב.אד  עליך לפתוח תיק במינהל.1

את מכתב הקבלה שקיבלת ממדור רישום.להם עליך להציג שתלמדי במכללה. 

ור שכ"ל במכללה.דהמינהל יוציא לך אישור של שכ"ל, אותו תביאי למ .2

 ,תאונותביטוח  שמירה,) לוויםעבור נ 12/2018צמוד למדד  946₪ ךס עליך לשלם במדור שכ"ל .3

. (ועוד בחדרי מחשביםשימוש שימוש בספריה, 

לפני התשלום יש לברר את הסכום המדויק )כיוון שתשלום הנלווים צמוד למדד ומשתנה(.

ניתן לשלם במזומן או באשראי.

ולא משולם ע"י המינהל.תשלום זה הוא מעבר לתשלום שכ"ל, 

נא לפנות לחני . לקבל הסבר על התשלום חייבת, שירות לאומיששירתה  עולה חדשה סטודנטית .4

chani@michlalah.edu 6750921-02במדור שכ"ל 

כרטיס סידור התשלום, תוכלי להביא פרטי למינהל הסטודנטים בידך את אישור אם עדיין אין  .5

.2019/11/1-לא יאוחר מאישור הנ"ל. עד שתמציאי את הלביטחון  אשראי

.מצ"ב כתב התחייבות לכל התשלומים. נא למלא ולחתום .6

ניתן לשלוח את הטפסים באמצעות:

-chani@michlalah.edu :מייל

פקס: 02-6750709-

דואר: מכללה ירושלים עבור מדור שכר לימוד ת.ז. 16078 מיקוד 9116002-

במכללה: מדור שכר לימוד, בנין הלימודים, חדר 307-

לאחר משלוח הטפסים יש לוודא בטלפון 02-6750921 שהטפסים אכן הגיעו

לבירורים בעניין התשלומים וגובה שכר הלימוד יש לפנות לחני או לאיטה במדור שכר לימוד

בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:30 טלפון 02-6750921

בשעות 13:00-14:00 טלפון: 0732-750614

chani@michlalah.edu:פקס: 02-6750709 מייל

בהצלחה רבה,

מדור שכר לימוד

mailto:chani@michlalah.edu
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שנה א' -כתב התחייבות לשכ"ל לשנה"ל תש"פ

הסטודנטיםמינהל המשלמות דרך  סטודנטיותל

אנישם: ___________________  ת"ז _______________

בזה:אני מתחייבת   

.מינהל הסטודנטיםלסדר את תשלום שכר הלימוד ע"י .1

מצ"ב האישור ממינהל הסטודנטים.

.2019/11/1-לא יאוחר משאמציא את האישור הנ"ל. מצ"ב פרטי אשראי לביטחון עד 

סוג הכרטיס: ____________ )לא מקבלים כרטיס אשראי דיינרס(

           ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  מס' כרטיס: 

תוקף: _________

.12/2018צמוד למדד  ₪ 946לווים  בסך מצ"ב תשלום נ .2
את צורת התשלום: V -סמני ב

o מזומן
o צ'ק בתאריך מזומן
o כרטיס אשראי:

דיינרס(סוג הכרטיס: ____________ )לא מקבלים כרטיס אשראי 
מס' כרטיס:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

תוקף: _________ 

שירות לאומי:  .3
 שירות לאומי. לא עשיתי      
תהליך סידור התשלום   עשיתי שירות לאומי. נא לפנות לחני במדור שכ"ל לקבלת הסבר על       

chani@michlalah.edu 02-6750921הביטחון. דרך משרד 

ידוע לי כי:

 אם (משרד החינוךלאחר הפחתה של ) 12/2018צמוד למדד  ₪ 11,143לווים הוא בסך גובה שכ"ל + נ .
ההפרש למכללה.את יחול שינוי בסכום שכ"ל מטעם משה"ח, אני מתחייבת לשלם 

  קבלת התואר ב.אדB.ed   ללא קשר למס' הקורסים . )שנות לימוד 4תשלום שכר לימוד עבור במותנית
. (או שנות הלימוד בפועל

 אל( ומען זהות מספר, שם) האישיים פרטי המכללה ידי על יועברו, הלאומי הביטוח לתקנות בהתאם 
,לאומי ביטוח דמי לתשלום דרישה אלי להפנות להם לאפשר מנת על, לאומי לביטוח המוסד

.לתלמידים שנקבע המוזל התעריף את לגבי להחיל וכן, החוקי במועד בריאות ביטוח ודמי מקביל-מס

פכי דףה
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אישור רפואי:

 תחילת לפני רישום למדור להביא האישור מתבקשתאישור רפואי,  הביאה לא שעדיין סטודנטית
.הלימודים

הפחתת שכ"ל מטעם משרד החינוך )לכלל תלמידי המכללות להוראה(: הצהרה והתחייבות על

שהם בעלי דים לתואר ראשון בשנים א' ב' ג' ד' ידוע לי כי ע"פ הנחיות משרד החינוך, סטודנטים הלומ
(.12/2018. )צמוד למדד ₪ 3,582 -אזרחות ישראלית, זכאים להפחתה בשכר הלימוד השנתי בגובה של כ

, או אם מסיבה כל שהיא משרד החינוךאני מתחייבת בזה, כי אם לא אהיה זכאית להפחתה מטעם 
למכללה עד תום שנת הלימודים תש"פ, אעביר את הסכום ממשרד החינוך סכום ההפחתה לא יועבר 

יום מדרישת המכללה. 14תוך למכללה הנ"ל 

ביטול לימודים:

שמבטלת לימודים, תחויב לפי מספר החודשים שלמדה +חודש נוסף, לפי חישוב שכ"ל מלא  סטודנטית
.12/2018 צמוד למדד ₪ 14,726 ללא מילגות בסך

תאריך הביטול מתייחס ליום בו נשלח המכתב.לת לימודים חייבת לעשות זאת בכתב. שמבט סטודנטית

. 23/10/2019תש"פ התאריך הקובע לחיוב עבור ביטול לימודים הוא כ"ד תשרי 

דמי רישום אינם מוחזרים.

הצהרה

הריני מצהירה שקראתי בעיון את חוזר שכ"ל ואת כל סעיפי כתב התחייבות, ומסכימה לכל הנכתב בהם.

תאריך ____________________                                     חתימה __________________


