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 שנה א'  -  גחוזר שכר לימוד לשנה"ל תשפ"

 תכנית סדירות 

 
 

 שכר לימוד:

   .1/22צמוד למדד נלווים כולל ₪   11,476גובה שכר הלימוד הוא 

 סטודנטיות בעלות אזרחות ישראלית. ההפחתה ממשרד החינוך ללאחר ניכוי סכום זה הוא 

 אפשרויות התשלום:

 בתשלומים:  .א
 : תשלומים  10-לכל חודש ב  20-שתיגבה ב הוראת קבעבאמצעות 

  20/5/23ועד    20/8/22 - החל מ

האוטומטי   במסוף או האינטרנט בטלפון, באתר בסניף, :הבנק דרך נעשית ההרשאה הקמת. ע"י 1  

 לסניף  מחוץ (ATM) בנקאות שירותי לקבלת

 29360קוד המוסד של מכללה ירושלים הוא 

 בכרטיס אשראי ע"י תשלומים . 2
 20/5/23ועד   20/8/22תשלומים החל מ 10לכל חודש ב  20החיוב בכרטיס יהיה ב
 ראי בכתב ההתחייבות שיש לציין את פרטי הא

 דיינרס או בכרטיס חיוב מידי ) דיירקט(  לא ניתן לשלם  .ב
. ניתן לשלם בהעברה בנקאית / צ'ק /  1/9/22עד לתאריך  תקף   ,הנחה  5% מקבלים -מראשתשלום  .ג

 כרטיס אשראי בתשלום אחד בלבד.

 :גורים בפנימיהמ

 הרישום למגורים בפנימיה מיועד לסטודנטיות מחוץ לירושלים בלבד 

 למדור רישום! פנקס החיסוניםאין אפשרות להירשם למעונות ללא הבאת 
 

 בנות בחדר  4     :1דירה בתעריף 

   .בחינםמקבלות דירה זו הגרות מחוץ לירושלים, סטודנטיות בשנה א' 
 כל הקודמת זוכה!  –מספר הדירות בחינם מוגבל   

 ₪ 6,000בנות בחדר =  2     :3דירה בתעריף 

 בלבד ! 3בתעריף  ותיכולות להירשם לדירעולות חדשות  /תלמידות חו"ל 

 תעודת בגרות:

   .9/10/22 גתשפ" חשוון  ד י"עד  הסטודנטית שלא הביאה את תעודת הבגרות למדור רישום, מתחייבת להביא

 . במכללה םלימודיה לאחר תאריך זה לא נוכל לאפשר את המשך 

 

 

 

 

 

  1חוזר שכ"ל מס' 

  ₪ בשנה א' 3,000 מטעם המכללה בסך לגת קיוםזכאיות למ
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 אישור רפואי:

   לפני תחילת הלימודים.  בהקדםתבקשת להביאו למדור רישום, מ אישור רפואיסטודנטית שלא הביאה 

 אין אפשרות להתחיל את הלימודים ללא אישור רפואי! 

 

 כתב התחייבות: 

 ולצרף לתשלום. לחתום עליו כתב ההתחייבות, לקרוא בעיון את מצ"ב. יש 

 

 :הנחות מיוחדות

לגת מועדפים או  אינן מקבלות מיש בתכנית סדירות בלבד,הלומדות במכללה לתואר ראשון אחיות  •
 בשכ"ל.   10%)כל אחת( הנחה של  נות, מקבלותמצוי

ניתן להגיש בקשה להנחה בשכ"ל עקב מצב כלכלי קשה. יש לפנות למדור שכ"ל לקבלת 'טופס בקשת   •
 . גחודש כסלו תשפ"החל מ הנחהל

מדור שכ"ל. הזכאיות למילגה זו לא תוכלנה להגיש בקשה להנחה  ב פרטים . חוק ירושלים  מילגת •
 שבסעיף הקודם. 

 תשלומים נוספים:
 

   ₪01/2022 צמוד למדד  983כל סטודנטית חייבת לשלם עבור שירותים נלווים סך   

 בכל אחת מהשנים בהן היא משלמת שכר לימוד. )שירותים נלווים: שמירה, ביטוח      

 תאונות, שימוש בספריה, בחדרי מחשבים ועוד(     

 

   נ"ז( בהתאם לציון מרכיב אנגלית        2- 8משרד החינוך מחייב בשעות אנגלית יסוד )בין 

 .  י ללמוד בקורסי אנגלית יסוד, תחויבבפסיכומטרי/ תוצאות מבחן אמי"ר או אמיר"ם     

 שעות אלו הינן בחיוב נפרד.     

 הסכום לתשלום  מס' נ.ז. שתחויבי 

 ₪.  1,560 נ"ז  8

 . ₪ 780 נ"ז  6

 ללא תשלום נוסף  נ"ז  4

 ללא תשלום נוסף  נ"ז  2

 

 בהצלחה רבה,     

 לימוד  שכר מדור

  מומלץ לפנות אלינו באמצעות הדוא"לchani@michlalah.edu 

  8:00 - 13:00' בין השעות ד-בנין הלימודים הראשי בימים א'  307קבלת קהל: חדר 

   :9:30 – 13:00בין השעות   'ד-בימים א' 02-6750921מענה טלפוני 

 02-6750709 :פקס 

 תכנית סדירות  גכר לימוד לשנה"ל תשפ"כתב התחייבות לש
 ______________ .ז. ת_______________ _______________ שם פרטי  משפחה
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 :מתחייבת בזה כדלהלןומצהירה 
 ₪ . יגבה בחודש הקרוב בהוראת הקבע או בכרטיס אשראי.  250לשלם דמי רישום בסך   .1

   ₪1/22 צמוד למדד   11,476בסך   גתשפ" לשנה"ל כולל נלווים שכר הלימוד  לשלם את .2
 סמני בעיגול את האופציה שבחרת:

 בהוראת קבע בתשלומים:  .א
  20/5/23עד  20/8/22 -מ  תשלומים 10-לכל חודש ב  20-שתיגבה בבהרשאה לחיוב חשבון 

   מצ"ב הרשאה לחיוב חתומה ע"י הבנק
 20/5/23ועד   20/8/22תשלומים החל מ 10בכרטיס אשראי  ב

 □□□□□□□□□□□□□□□□ פרטי כרטיס אשראי: מס' כרטיס

 דיינרסאו בכרטיס דיירקט לא ניתן לשלם   □□□ספרות בגב  הכרטיס  3 □□/□□תוקף 

 . 5%לאחר הנחה של  תשלום מראש .ב
 ק 'צ/    בנקאית בהעברה 
   בתשלום אחדכרטיס אשראי: 

  □□□□□□□□□□□□□□□□מס'

 לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס.  □□□כרטיס הספרות בגב    3 □□/□□תוקף 
 ומעוניינות לשלם באמצעות הפיקדון של משרד הביטחון,      שירות לאומיסטודנטיות ששירתו 

 chani@michlalah.edu 02-6750921 אצל חני במדור שכ"לפרטים    
 ₪ לתשלום שכר לימוד, בבקשה לציין זאת בסעיף זה: 3,000המעוניינות להעביר את מילגת הקיום בסך  .3

 ₪ בכל חודש. 300הקיום כך שהתשלום החודשי יפחת ב ₪ ע"ח מילגת 3000בבקשה לזכות את חשבון שכ"ל בסך  □

 )ללא קשר למס' הקורסים   שנות לימוד 4עבור ום שכר לימוד קבלת התואר ב.אד מותנית בתשל  ידוע לי כי .4
 .שנות הלימוד בפועל( או

  מוסדל( ומען זהות מספר, שם) האישיים פרטי המכללה תעביר את: הלאומי הביטוח לתקנות בהתאם .5
   מקביל מס ,לאומי ביטוח דמי לתשלום דרישה  אלי להפנות להם לאפשר מנת על לאומי לביטוח

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

 : שכר לימוד מטעם משרד החינוך לכלל תלמידי המכללות להוראההפחתת  .6
ידוע לי כי ע"פ הנחיות משרד החינוך, סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בשנים א' ב' ג' ד' שהם בעלי  

 . 1/22צמוד למדד ₪  3,687  -אזרחות ישראלית, זכאים להפחתה בשכר הלימוד השנתי בגובה של כ
אני מתחייבת בזה, כי אם לא אהיה זכאית להפחתה מטעם משרד החינוך, או אם מסיבה כל שהיא  

אעביר את הסכום    תשפ"א,סכום ההפחתה לא יועבר ממשרד החינוך למכללה עד תום שנת הלימודים 
 . יום מדרישת המכללה  14הנ"ל למכללה תוך 

 ביטול לימודים: נוהל  .7
 בכתב.  כךסטודנטית המבקשת להפסיק את לימודיה, חייבת להודיע על 

 שכר לימוד.תאריך קבלת ההודעה במדור שכ"ל, הוא הקובע לחישוב יתרת 
  סטודנטית שמבטלת לימודים, תחויב לפי מספר החודשים שלמדה +חודש נוסף, לפי חישוב שכ"ל מלא

 . 1/22צמוד למדד ללא הפחתה ממשרד החינוך ,  15,162₪ללא מילגות בסך  + נלווים
 . 19/10/2022 כ"ד תשרי תשפ"געבור ביטול לימודים הוא להתחלת החיוב  התאריך הקובע  

 . ינם מוחזריםדמי רישום א
 מסכימה לכל הנכתב בהם.אני ר הלימוד ואת כתב ההתחייבות, וכקראתי בעיון את חוזר ש .8

 

 ולראיה באתי על החתום:

 חתימה ______________                                                  תאריך ________________
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 הנחיות להקמת הרשאה לחיוב חשבון 

 לשכר לימוד 

 

  חודש לכל 20-ב שתיגבה חשבון לחיוב הרשאה באמצעות מתבצע הלימוד שכר תשלום .1

 .לימודים שנת בכל תשלומים 10-ב

 במסוף האוטומטי      בטלפון, באתר האינטרנט או, בסניף: הבנק דרך נעשית ההרשאה הקמת .2

 ( מחוץ לסניף.ATMלקבלת שירותי בנקאות ) 

  .29360 הוא מכללה ירושלים של המוסד קוד .3

 ". הגבלות כוללת שאינה  כללית  הרשאה" הסעיף את ההרשאה בטופס לסמן חובה .4

        כתב פ"ע, במכללה הסטודנט/ית לימודי זמן כל במשך שכר לימוד לגבות רשאית המכללה .5

 . הסטודנט/ית עליו חתם/מה  ההתחייבות

 .  והמכללה הבנק ₪  עבור הוצאות 30 בתשלום הסטודנט/ית את תחייב הבנק י"ע תכובד שלא הרשאה .6

  הסכום יתרת את לשלם יחויב/תחויב והסטודנט/ית. תבוטל - פעמים 3 הבנק י"ע תכובד שלא הרשאה .7

 .אחד בתשלום

 

 

 את אישור הבנק על הקמת ההרשאה יש לשלוח למדור שכר לימוד

 sachar@michlalah.eduבמייל 

 02-6750709או בפקס 
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