
 

 ' א  שנה -  ג"תשפ ל" לשנה  לימוד  שכר חוזר

 ( מצוינות) ב "רג תכנית

   ₪ בשנה א'   3,000  מטעם המכללה בסך   לגת קיום זכאיות למ 

 ,  ב" רג לתוכנית רשמי קבלה  מכתב קבלת לאחר רק תקפה זה חוזר על חתימה

 . חבשוש  שרה  ר"ד  התוכנית רכזת מאת
 

 :חינם (מצוינות) הלימוד בתכנית רג"ב שכר 

  1/22צמוד למדד  לכל שנה ₪  4,693מילגה של המכללה בסך   -משכר הלימוד  43% -כ  .1

 ₪ לכל שנה.  5,800מענק מותנה ממשרד החינוך בסך  -משכר הלימוד  57% -כ .2
 מעונות:

 אין אפשרות להירשם למעונות ללא הבאת פנקס החיסונים למדור רישום!

  .בנות בחדר 4 : 1בתעריף דירה 

 מקבלות דירה זו בחינם. הגרות מחוץ לירושלים, סטודנטיות בשנה א' 

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

 בלבד !  3בתעריף  ות תלמידות חו"ל יכולות להירשם לדיר

 אישור רפואי:
   לפני תחילת הלימודים.בהקדם  תבקשת להביאו למדור רישום, מ אישור רפואיסטודנטית שלא הביאה 

   אין אפשרות להתחיל את הלימודים ללא אישור רפואי!
 כתב התחייבות: 

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

 :תכנית המצוינים במכללות האקדמיות לחינוך  - חוזר משרד החינוך: רג"ב

 . אם יהיו שינויים נעדכן בהמשך. פ"אמצ"ב חוזר מעודכן לשנת תש

 התחייבות לסטודנט. יש לחתום עליו ולצרף לכתב ההתחייבות של שכר הלימוד. מופיע כתב    9בעמוד 

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

 בפסיכומטרי/ תוצאות מבחן אמי"ר או אמיר"ם, תחויבי ללמוד בקורסי אנגלית יסוד.       
 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 

   :02-6750709: פקס.   9:00 - 13:00בין השעות   'ד-בימים א' 02-6750921מענה טלפוני 

 2חוזר שכ"ל מס' 

mailto:chani@michlalah.edu


 

 ג כר לימוד לשנה"ל תשפ"כתב התחייבות לש

 )מצוינות( תכנית רג"ב 

 משפחה _______________ שם פרטי _______________ ת.ז. ______________ 

 :מצהירה ומתחייבת בזה כדלהלן

 ₪.  ₪1233, סה"כ   250, ודמי רישום בסך ₪ 983נלווים בסך הבאים: שירותים העבור    החיובאת  שלםל .1
           במזומן 

  כרטיס אשראי: מס' כרטיסב □□□□□□□□□□□□□□□□ 

 ( 2)עד    מס' תשלומים    □□□ספרות בגב  הכרטיס  3 □□/□□תוקף 

 לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס.
           

שנות לימוד )ללא קשר למס' הקורסים   3קבלת התואר ב.אד מותנית בתשלום שכר לימוד עבור  ידוע לי כי .2
 שנות הלימוד בפועל(.או 

המכללה תעביר את פרטי האישיים )שם, מספר זהות ומען( למוסד  הביטוח הלאומי: בהתאם לתקנות  .3
על מנת לאפשר להם להפנות אלי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי, מס מקביל ודמי   לביטוח לאומי

 ידים. ביטוח בריאות במועד החוקי, וכן להחיל לגבי את התעריף המוזל שנקבע לתלמ

 הפחתת שכר לימוד מטעם משרד החינוך לכלל תלמידי המכללות להוראה:  .4

ידוע לי כי ע"פ הנחיות משרד החינוך, סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בשנים א' ב' ג' ד' שהם בעלי        
 . ₪1/22 צמוד 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 סכום        
ההפחתה לא יועבר ממשרד החינוך למכללה עד תום שנת הלימודים תשפ"א, אעביר את הסכום הנ"ל  

 .יום מדרישת המכללה 14למכללה תוך 

  3בתחום ההוראה, או שלא אסיים את לימודי  שנות לימודים במכללה לא אעבוד 3במידה ולאחר סיום  .5
שנים לתואר, אחזיר את המילגות שקיבלתי מהמכללה וכן את המענק המותנה שקיבלתי ממשרד  ה

 החינוך כדלהלן: 
 לכל שנה )למכללה(.  ₪1/22 צמוד למדד   4,693משכר לימוד בסך  43%

 הבנק. לדרישות של ₪ לכל שנה בהתאם   5,800משכר לימוד בסך  57%

 נוהל ביטול לימודים:  .6

   בכתב. כך סטודנטית המבקשת להפסיק את לימודיה, חייבת להודיע על

 תאריך קבלת ההודעה במדור שכ"ל, הוא הקובע לחישוב יתרת שכר לימוד.

 סטודנטית שמבטלת לימודים, תחויב לפי מספר החודשים שלמדה +חודש נוסף,  
 . ₪1/22 צמוד למדד  15,163בסך  ,וללא הפחתה ללא מילגות + נלווים, לפי חישוב שכ"ל מלא 

 19/10/22 גתשרי תשפ" דהתאריך הקובע להתחלת החיוב עבור ביטול לימודים הוא כ"

 . דמי רישום אינם מוחזרים

 בעיון את חוזר שכר הלימוד ואת כתב ההתחייבות, ואני מסכימה לכל הנכתב בהם.קראתי  .7

 

 ולראיה באתי על החתום:

 חתימה _______________                                    תאריך ________________


