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 אב תשע"וב"ח י 

 2016אוגוסט ב 22 

 )מנהלות מעונות יום( גן בחוג גיל הרך 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"

 לימוד:פירוט שכר ה

 .2016שקלים לפי מדד המחירים לצרכן יולי  13,698הינו  זגובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"

וחשבים, אינטרנט, שמירה, מאגרי מידע ממהכוללים: עבור חלק מהתשלומים הנלווים ₪  427עלייך לשלם  בנוסף

 חצי מהסכום וכו'.-מסרונים, אגודת סטודנטים

מגובה  25%מודיה מעבר למשך הלימודים שנקבע ע"י המוסד תחייב בתוספת של סטודנטית שתאריך את משך לי

 שכר הלימוד בכל שנה נוספת.

 התכנית הינה ארבע שנתית.

 : לתוכנית ייחודית מלגה ייעודית

 ₪!  2000הנהלת המכללה מעניקה ללומדות במסלול גן בתכנית הייחודית של מנהלות מעון מלגה בגובה 

סטודנטית הממשיכה את בחשבון שכר הלימוד של ה 2000הראשונה כזיכוי של  הלימודים בסוף שנת נתןהמלגה ת

 לימודיה בתכנית.

 ביטול הרשמה או הפסקת לימודים:

  לכתובת הדוא"ל הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים חייבת להיעשות באמצעות: 

 iris@emuna-efrata.ac.il ידי הסטודנטית למזכירות האקדמית, דמי ההרשמה ששולמו ע"י -על

 הסטודנטית, לא יוחזרו לה בכל מקרה.

 .תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד 

  :תחשב כסטודנטית  בכתבסטודנטית שלא תודיע על הפסקת לימודים או ביטול קבלה ללימודים הערה

 ותחויב בשכר לימוד מלא גם אם אינה מופיעה ללימודים.

  והיא  תהיה זכאית לה מלגה לאסטודנטית המפסיקה את לימודיה במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבלה

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

 משרד החינוך.
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 :יות התשלוםאפשרו

  ד דתשלומים צמודי מ 9, בפריסה של הוראת קבעתשלום באמצעות, 

  הלועזי לחודש 20 –חשבון הבנק יחויב בכל ה  , 2017יוני   – 2016 אוקטובר

 .20.6.2017 –ועד ה   20.10.2016  -החל מ      

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

 לחודש. 15-במקרה של שינוי בפרטי החשבון נא להודיע לגזברות לא יאוחר מ חיוב החשבון.

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

 חשבונם יחויב באופן אוטומטי גם בשנת הלימודים הבאה.

 שקלים, לא תינתן אפשרות לשלם בהמחאות או במזומן. 60-ב בהוראת קבע שלא תכובד בבנק תחוי 

 

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

 חסם בפורטל הלימודים ולא תוכל להשתתף במבחנים.ר את תשלומי שכ"ל על כל היבטיו תתסדי

 

 

 חת,בברכת שנת לימודים פורייה ומוצל

 

 נדב-קלייןמיכל 

 סמנכ"ל ארגון ומינהל

 


