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1חוזר שכ"ל מס' 

שנה א' - לשנה"ל תש"פ חוזר שכר לימוד

בחוגים: תנ"ך מחשבת ישראל

מילגה:

 ₪ 4,397 משכר הלימוד: 43%-ת למילגה מהמכללה בגובה של כזכאי ל"הנ ת בחוגיםסטודנטית הלומד

.12/2018צמוד למדד 

בגרות:תעודת 

סטודנטית שלא הביאה את תעודת הבגרות למדור רישום, מתחייבת להביאה עד י"ב חשוון תש"פ 
.זה לא נוכל לאפשר את המשך לימודיה במכללהלאחר תאריך . 11/11/2019

אישור רפואי:

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

:ר לימודתשלום שכ

תשלומים  10-לכל חודש ב 20-שתיגבה ב הרשאה לחיוב חשבוןבאמצעות תשלום שכר הלימוד מתבצע 

.20/5/2020ועד  20/8/2019 -מ החל

 .הרשאה הקמת הנחיות וטופס ב"מצ הקמת ההרשאה נעשית דרך הבנק: בסניף, באתר או בטלפון.

.29360קוד המוסד של מכללה ירושלים הוא 

בצ'קים דחויים או בכרטיס אשראי!אפשרות לשלם אין 

כתב התחייבות:

לתשלום.יש למלא ולחתום על כתב ההתחייבות ולצרף מצ"ב. 

את הטפסים באמצעות:ניתן לשלוח 

-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

רבה, בהצלחה

לימוד שכר מדור

mailto:chani@michlalah.edu
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כתב התחייבות לשכ"ל לשנה"ל תש"פ 

בחוגים: תנ"ך מחשבת ישראל

שם: ___________________  ת"ז _______________

מתחייבת בזה:אני   

:לווים(נ ₪ 960שכ"ל +  ₪ 5,800. )₪ 6,760בסך  לשנה"ל תש"פלסדר את תשלום שכר הלימוד 

 20/5/2020עד  20/8/2019 -מ תשלומים 10-לכל חודש ב 20-יגבה בשת הרשאה לחיוב חשבוןבאמצעות     

.1/9/2019במזומן או בצ'ק מזומן עד תאריך     

ידוע לי כי:י

  ב.אד קבלת התוארB.ed   הקורסים ללא קשר למס. )שנות לימוד 4מותנית בתשלום שכר לימוד עבור '
או שנות הלימוד בפועל(

  את המילגה שקיבלה מהמכללה חייבת להחזיר את לימודיה בשנים ב' , ג' או ד' סטודנטית שמפסיקה
.12/2018צמוד למדד  ₪ 4,397בסך בשנה א' 

 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

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

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

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

.המכללהיום מדרישת  14תוך למכללה הנ"ל 

ביטול לימודים:

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

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

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

.דמי רישום אינם מוחזרים

הצהרה

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

תאריך ____________________                                                     חתימה __________________


