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 אב תשע"וב"ח י 

 2016אוגוסט ב 22 

 

 ולימודי תעודה הסבה ללומדות במסלול

 

 שלום וברכה,

 

לימודייך במכללת אפרתה ומאחלים לך תקופת לימודים מעניינת, מאתגרת  עם תחילת שנתאנו מברכים אותך 

 ומוצלחת.

 .זלהלן מספר עדכונים לקראת שנת הלימודים תשע"

 

 פירוט שכר הלימוד:

 .2016יולי  ,ח צמוד למדד המחירים לצרכן"ש 13,698הינו  זשכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"גובה 

 .כפי שמצוין בחוברת קרן ההשתלמות 2170סמל מוסד  - מורות בשבתון

 ע"מ שנוכל לבקש דרישת תשלום עבורך. –יש לגשת לגזברות המכללה לחתום על טופס שבתון 

 מלא -מורות בשנת שבתון 

 + היקף שעות.שכר לימוד מלא  -בטופס הבקשה מקרן ההשתלמות אנא ציינו 

  מורות בחצי שבתון

 + היקף שעות.אנא ציינו בטופס הבקשה מקרן ההשתלמות 

 י תעודה בעריכת לשוןלימוד

 התכנית מתפרשת על פני שנה אחת בלבד וכוללת קורס מרוכז וקורסים מקוונים.

ש"ח עבור חלק מהתשלומים הנלווים  427ח לשנה, בנוסף עלייך לשלם ש" 4,200 –תכנית עריכת לשון לבוגרות לשון 

 כמפורט בהמשך.

ש"ח עבור חלק מהתשלומים  427ש"ח לשנה, בנוסף עלייך לשלם  8,400 –תכנית עריכת לשון לשאינן בוגרות לשון 

 הנלווים כמפורט בהמשך.

 לימודים להסבה אקדמית

עבור תכנית לימודים  צמוד למדד המחירים לצרכן.ש"ח  13,698 ז הואגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"

. צמוד למדד על כל שעה נוספתש"ח  571ש"ש. על קורסים מעבר למכסה זו, הסטודנטית תשלם  36עד בהיקף של 

 ש"ש. 39סטודנטיות במסלול חינוך מיוחד בו היקף השעות הינו עד לא כולל את ה

 .בהמשךשלומים הנלווים כמפורט עבור חלק מהת ₪  427עלייך לשלם  בנוסף

 לשנתיים. הלימודים תכניתל כפוףבוניתן לפרוס את התשלום  100%כנית זו יהיה לפחות החיוב בגין ת
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 מלגות

ש"ח. המלגה מותנית  2000ש"ש תינתן מלגה בסוף השנה השנייה בגובה של  44ללומדות בתכנית הסבה מעל 

 בסיום הלימודים בתום שנתיים.

 ים:תשלומים נלוו

 בלבד עבור ביטוח תאונות אישיות.  ש"ח 25ש"ש תשלם  2סטודנטית הלומדת עד 

)שמירה, מאגרי מידע  ש"ח 427ש"ש תשלם עבור הוצאות נלוות סך של  10ש"ש ועד  2-סטודנטית הלומדת מ

 ש"ח(. 50 – וחשבים, אינטרנט, מסרונים, אגודת סטודנטיםממ

 עבור הוצאות נלוות. ח"ש 755ש"ש ישלמו  11סטודנטיות הלומדות מעל 

 קורסי רשות למעוניינים:

 יש לעדכן את גזברות המכללה על מנת שנוסיף את החיוב המבוקש: 

  ש"ח 200 -קורס עזרה ראשונה. 

  ש"ח 60 -זהירות בדרכים. 

  ש"ח 60 -ביטחון ובטיחות . 

 :סטאז'

 נת התמחות, נדרשות לומדות בתוכניות להכשרת אקדמאים להוראה / הסבת אקדמאיים המשתלבים בסד

 . ש"ח 1,200ש"ש שהם  2 שללשלם עבור סדנת ההתמחות 

 ביטול הרשמה או הפסקת לימודים:

  תולכתוב הדוא"ל באמצעות ע"י הסטודנטית הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות: 

efrata.ac.il-iris@emuna תובת: או לכefrata.ac.il-odelias@emuna  

 דמי ההרשמה ששולמו ע"י הסטודנטית, לא יוחזרו לה בכל מקרה.

  :ודנטית תחשב כסט בכתב סטודנטית שלא תודיע על הפסקת לימודים או ביטול קבלה ללימודיםהערה

 ותחויב בשכר לימוד מלא גם אם אינה מופיעה ללימודים.

 לה לא תהיה זכאית -או מלגה  סטודנטית המפסיקה את לימודיה במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלה הנחה 

נוסף ובהתאם להנחיות והיא תתבטל. החישוב נעשה עפ"י מועד קבלת ההודעה בכתב בצירוף חיוב על חודש 

 הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד. בכתב על עזיבהקבלת ההודעה  תאריך, משרד החינוך

 :אפשרויות התשלום

  דדתשלומים צמודי מ 9בפריסה של  הוראת קבעתשלום באמצעות. 

 -ועד ה   20.10.2016  -החל מ הלועזי לחודש 20 -חשבון הבנק יחויב בכל ה  2017יוני  - 2016 אוקטובר

20.6.2017. 

חתים את הבנק לאישור המצ"ב ולה רשאה )הו"ק(הה התשלום על הסטודנטית למלא את טופס לצורך ביצוע

במקרה של שינוי בפרטי החשבון נא להודיע  , יש להעביר את הטופס החתום לגזברות המכללה.חיוב החשבון

 לחודש. 15-לגזברות לא יאוחר מ

 לא טופס הוראת קבע חדש, למ סטודנטיות ממשיכות ששילמו באמצעות הוראת קבע, אינן צריכות

 יחויב באופן אוטומטי גם בשנת הלימודים הבאה. ןחשבונ

mailto:odelias@emuna-efrata.ac.il
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 לא תינתן אפשרות לשלם בהמחאות או במזומן.ש"ח 60-הוראת קבע שלא תכובד בבנק תחויב ב , 

  ( סטודנטית שלא 30.11.2016) זתשע" מרחשווןט ב"כיש לסיים את כל סידורי תשלום שכר הלימוד עד

 חסם בפורטל הלימודים ולא תוכל להשתתף במבחנים.י שכ"ל על כל היבטיו תר את תשלומתסדי

 

 (בכפוף לתנאי משרד החינוך) למורות וגננות בעלות זכאות –החזר שכ"ל ממשרד החינוך הנחיות לגבי 

משרה במסגרת  1/3שנים מעל  3מורות וגננות עם קביעות במשרד החינוך שעבדו  – זכאיות להחזר . 1

 עבודתן.

 יך מגישים את הבקשה:א .2

את  -מורידים מאתר משרד החינוך טופס הנקרא: בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימודים לשנה"ל תשע"ז  

 .16.11.16ועד  1.9.16הבקשה יש לשלוח בין התאריכים 

 למי להגיש את הבקשה: 

 הפירוט נמצא בגב הטופס של החזר שכר הלימוד. 

 התהליך: .3

 . 20.10.16-ל למכללה בהוראת קבע סדירה החל מהמורה/גננת משלמת את שכ" 

 המורה/גננת מקבלת תשובה אם אכן היא זכאית להחזר. 2017רק בחודש פברואר 

 מגזברות המכללה. קבלות מקוריותעל המורה/גננת לבקש  –כאשר התשובה חיובית  

רשום על תלוש  את הקבלות היא שולחת לגזברות משרד החינוך לגזבר/ית שמטפל/ת במשכורת שלה )השם 

ן של -( עם קבלת הקבלות במשרד החינוך, משרד החינוך מעביר את הסכום של הקבלות לחהשכר

 החזר שכ"ל סכום...". ,בתלושזאת המורה/גננת, באמצעות המשכורת. ניתן לראות 

 לאחר מכן המורה/גננת תשלח כל חודש קבלה לגזברות או שתרכז מס' קבלות ביחד ותשלח. 

 .2017לשליחת הקבלות הוא תחילת יוני המועד האחרון 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 

 נדב-קלייןמיכל 

 


