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ללומדותבמסלוללימודיהמשך



 שלוםוברכה,

 

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

 מאתגרת ומוצלחת.

 

פירוטשכרהלימוד:

 צמוד למדד המחירים לצרכן.₪,  13.698 -ז הואגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"

 .לפחות סמסטרים 3למשך ש"ש    39קף השעות במסלול לימודים לקראת תואר בוגר בהוראה הינו הי

 ₪ . 571חישוב שכר הלימוד יחושב ע"פ היקף השעות, ערך שעה 

 , לא כולל הוצאות נלוות.צמוד למדד ₪ 22,269שכר הלימוד לתכנית מלאה הינו 

.₪1,000השלמכללתאפרתהמעניקהמלגהייחודיתללומדותבמסלולז

+הוצאותנלוות,ראיפירוטבהמשך.צמודלמדד₪21.269שכרהלימודלאחרהנחה

 

 כפי שמצוין בחוברת קרן ההשתלמות. 2171סמל מוסד -בשבתוןותמור

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

 מלא -מורות בשנת שבתון 

 + היקף השעות.שכר לימוד מלא  -א ציינו בטופס הבקשה מקרן ההשתלמות אנ

  מורות בחצי שבתון

 + היקף השעות. ר לימודחצי שכ –אנא ציינו בטופס הבקשה מקרן ההשתלמות 

תשלומיםנלווים:

 , כגון: ביטוח תאונות אישיות,תשלומים הנלווים הבאיםעבור  755  גובההמכללה  לתשלום הבסיסיבנוסף 

 שמירה מוסדית, מאגרי מידע ממוחשבים, אגודת סטודנטיות וכו'.
 



לזכאיותבלבדבכפוףלתנאימשרדהחינוך–החזרשכ"לממשרדהחינוך

יש אפשרות להוריד את הטופס מאתר המכללה בלשונית: סטודנטים, טפסים, הנהלת חשבונות או לקבל 

את הטופס בתחילת השנה מגזברות המכללה.
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מהאוהפסקתלימודים:ביטולהרש

  לכתובת  הדוא"להודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות באמצעות

iris@macam.ac.il דמי ההרשמה ששולמו , לידי איריסידי הסטודנטית למזכירות האקדמית-על ,

 ע"י הסטודנטית, לא יוחזרו לה בכל מקרה.

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

 משרד החינוך.

  תחשב  בכתבהערה: סטודנטית שלא תודיע על הפסקת לימודים או ביטול קבלה ללימודים

 כסטודנטית ותחויב בשכר לימוד מלא גם אם אינה מופיעה ללימודים.

 לא תהיה  -מהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלה הנחה או מלגה סטודנטית המפסיקה את לימודיה ב

 זכאית והיא תתבטל. 



:אפשרויותהתשלום

  תשלומים צמודי מדד  8, בפריסה של הוראתקבעתשלום באמצעות. 

 -לחודש הלועזי החל מ 20 –, חשבון הבנק יחויב בכל ה 2017מאי  -   2016 אוקטוברהחל בחודש 

 . 20/5/2017 –ועד ה  20/10/2016

לצורך ביצוע התשלום על הסטודנטית למלא את טופס ההרשאה )הו"ק( המצ"ב ולהחתים את הבנק 

לאישור חיוב החשבון. ניתן להורידו מאתר המכללה, תחת לשונית סטודנטים, טפסים ונהלים 

 בהנהלת חשבונות.

 

 (30.11.2016)זתשע"מרחשווןטב"כישלסייםאתכלסידוריתשלוםשכרהלימודעד

תיחסםבפורטלהלימודיםולאתוכלעלכלהיבטיוסטודנטיתשלאתסדיראתתשלומישכ"ל

 להשתתףבמבחנים.


 

  ,סטודנטיות ממשיכות ששילמו באמצעות הוראת קבע, אינן צריכות למלא טופס הוראת קבע חדש

ון נא חשבונם יחויב באופן אוטומטי גם בשנת הלימודים הבאה. במקרה של שינוי בפרטי החשב

 לחודש. 15-לא יאוחר מלהודיע לגזברות 

 שקלים. לא תינתן אפשרות לתשלום בהמחאות או  60-הוראת קבע שלא תכובד בבנק תחויב ב

 במזומן.


 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 

 מיכל נדב

 סמנכ"ל ארגון ומנהל
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