
 

         

 

 ' אשנה   -  גחוזר שכר לימוד לשנה"ל תשפ"

 המשלמות דרך מינהל הסטודנטים  לסטודנטיות

 

 

 

עולים הזכאים לכך   סטודנטיםלמסייע  הקליטההעליה ומשרד  שע"י   המינהל לסטודנטים עולים

 . לקבלת סיוע כספי ומימון לימודיהם האקדמיים

 : חשוב

 www.gov.ilאתר בכתובת  בבקשה מקוונת צורך קבלת הסיוע ממינהל הסטודנטים יש להגיש ל .1

 ת מכתב הקבלה שקיבלת ממדור רישום במכללה צרף לבקשה אליש 

 במכללה. שכ"לשכר לימוד, אותו עליך להביא למדור לתשלום המינהל יוציא לך אישור  .2

 שירות לאומי: 

הסבר על   תשכ"ל לקבל סטודנטית עולה חדשה ששירתה שירות לאומי, מתבקשת לפנות לחני במדור

 תשלום שכ"ל. 

 מגורים בפנימיה:

 מיועד לסטודנטיות מחוץ לירושלים בלבד   הרישום למגורים בפנימיה

 אין אפשרות להירשם למעונות ללא הבאת פנקס החיסונים למדור רישום!
 

 

 ₪ 6,000בנות בחדר =  2  -    2דירה בתעריף 

 בלבד ! 3בתעריף   ותתלמידות חו"ל יכולות להירשם לדיר

 בנות בחדר.  4 – 1יכולה לקבל דירה בתעריף  שהוריה גרים בארץתלמידה עולה 

 לסטודנטיות מחוץ לירושלים בלבד( )  דירה זו חינם לסטודנטיות בשנה א'.
 כל הקודמת זוכה!  –מספר הדירות בחינם מוגבל   

 

 

 אישור רפואי:.

   הלימודים.  לפני תחילתסטודנטית שלא הביאה אישור רפואי למדור רישום, מתבקשת להביאו בהקדם,  

 אין אפשרות להתחיל את הלימודים ללא אישור רפואי! 

 

 

 

 כתב התחייבות: 

 3חוזר שכ"ל מס' 

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



 

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

 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(     

 תשלום זה לא משולם ע"י המינהל.

 

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

 .  , תחויבי ללמוד בקורסי אנגלית יסודבפסיכומטרי/ 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 

  10:00 – 13:00' בין השעות ד-בנין הלימודים הראשי בימים א' 307קבלת קהל: חדר 

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

  :02-6750709פקס 

mailto:chani@michlalah.edu


 

 כתב התחייבות לשכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג     )חוזר שכ"ל מס' 3( 
 לסטודנטיות המשלמות דרך מינהל הסטודנטים        

 אני החתומה מטה: 

 משפחה _______________ שם פרטי _______________ ת.ז. ______________ 

 מצהירה ומתחייבת בזה כדלהלן:

 ע"י מינהל הסטודנטים:  גשכר הלימוד לשנה"ל תשפ"תשלום את  סדרל .1

 .מצ"ב אישור מינהל הסטודנטים 

  טופס התחייבות למינהל הסטודנטים לתלמידה שעדיין אין לה אישור מהמינהלמצ"ב 

 סמני :  ₪ דמי רישום. 250+ ₪ צמוד למדד  983בסך   עבור שירותים נלווים תשלוםמצ"ב  .2
     במזומן 

   מס'כרטיס אשראי□□□□□□□□□□□□□□□□  

 לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס.  □□□ספרות בגב  הכרטיס  3 □□/□□תוקף 

 ומעוניינות לשלם באמצעות הפיקדון של משרד הביטחון,      שירות לאומיסטודנטיות ששירתו  .3

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

שנות לימוד )ללא קשר למס' הקורסים   4מותנית בתשלום שכר לימוד עבור  קבלת התואר ב.אד ידוע לי כי .4

 או שנות הלימוד בפועל(.

  למוסד( ומען זהות מספר, שם) האישיים פרטי המכללה תעביר אתהלאומי:  הביטוח לתקנות בהתאם .5

  ודמי  מס מקביל ,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

 הפחתת שכר לימוד מטעם משרד החינוך לכלל תלמידי המכללות להוראה:  .6

ידוע לי כי ע"פ הנחיות משרד החינוך, סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בשנים א' ב' ג' ד' שהם בעלי  

 . ₪12/2020 צמוד למדד  3,579  -אזרחות ישראלית, זכאים להפחתה בשכר הלימוד השנתי בגובה של כ

יא סכום  אני מתחייבת בזה, כי אם לא אהיה זכאית להפחתה מטעם משרד החינוך, או אם מסיבה כל שה

ההפחתה לא יועבר ממשרד החינוך למכללה עד תום שנת הלימודים תשפ"א, אעביר את הסכום הנ"ל  

 .יום מדרישת המכללה 14למכללה תוך 

 נוהל ביטול לימודים:  .7

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

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

סטודנטית שמבטלת לימודים, תחויב לפי מספר החודשים שלמדה +חודש נוסף, לפי חישוב שכ"ל  

 ₪1/22 צמוד למדד  15,162בסך וללא הפחתה   מלא ללא מילגות 

 . 19/10/2022 גתשרי תשפ" דהתאריך הקובע להתחלת החיוב עבור ביטול לימודים הוא כ"

 . מוחזריםדמי רישום אינם 

 קראתי בעיון את חוזר שכר הלימוד ואת כתב ההתחייבות, ואני מסכימה לכל הנכתב בהם. .8

 ולראיה באתי על החתום:

 חתימה _______________                                     תאריך ________________ 

mailto:chani@michlalah.edu


 

 

 התחייבות לתשלום דרך מינהל הסטודנטים 

 גלשנה"ל תשפ"

 

 _________________________  שם משפחה 

 ___________________________  שם פרטי

 ______________________________  ת.ז.

 01/12/2022מתחייבת להביא את האישור לתשלום מהמינהל  לא יאוחר  מתאריך 

 פרטי כרטיס אשראי:

 □□□□□□□□□ :  ת.ז. של בעל הכרטיס

 ט / אמריקן אקספרס / מאסטר קארד )הקיפי בעיגול( : ויזה / ישראכר סוג כרטיס

 □□□□□□□□□□□□□□□□  מספר כרטיס:

 □□/□□ וקף:ת

 □□□ :  ספרות בגב הכרטיס 3

 תאריך: ____________________   חתימה : ____________________________ 

 

 

 

 

 


