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 אב תשע"וב"ח י 

 2016אוגוסט ב 22 

M.Ed).)תוארשנילימודיללומדותבמסלול

 'זיכרון,מורשתישראלוחינוך'בתכנית



 שלוםוברכה,
 

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

 מאתגרת ומוצלחת.

 .זהלימודים תשע" להלן מספר עדכונים לקראת שנת

פירוטשכרהלימוד:

צמוד למדד המחירים  ח"ש 13,698הינו תשע"ז שנת הלימודים ב M.Ed)תואר שני )ל גובה שכר הלימוד

 .2016לצרכן יולי 

עבור חלק מהתשלומים הנלווים הכוללים: ביטוח תאונות אישיות, שמירה מוסדית, ₪  427לשלם  ישבנוסף 

 .ח"ש 50-אינטרנט מכללתי ושרותי מסרונים וחברות באגודת הסטודנטיות ,שימוש במאגרי מידע ממוחשבים

. הגשה 200%משך תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בהוראה היא שנתיים, לפיכך גובה שכ"ל לתוכנית הוא 

 בתשלום בכפוף לתקנון המכללה. כרוכה של עבודות סמינריוניות באיחור

מגובה שכר הלימוד  25%ב בתוספת של לשנתיים( תחוישך הלימודים )מעבר סטודנטית שתאריך את מ

 בכל שנה נוספת.

ש"ח, המלגה תנתן בסוף שנת הלימודים הראשונה  2500מלגה ייעודית לתכנית: תנתן מלגה בגובה של 

 ותכנס כזיכוי על חשבון שכר הלימוד תשע"ח.

 תהשתלמוכפי שמצוין בחוברת קרן ה 2172סמל מוסד -בשבתוןותמור

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

מלא-מורותבשנתשבתון

. )למרות ש"ש16-לשכר לימוד מלא לתואר שני שווה ערך  -אנא ציינו בטופס הבקשה מקרן ההשתלמות 

גבוה יותר ולכן ש"ש( לתשומת ליבכם: תעריף שכ"ל של התואר השני  10-שבפועל היקף הלימודים הוא כ

 צריך לרשום בצורה הנ"ל.

מורותבחצישבתון

)למרות  ש"ש8-ערךלשווה  –חצי שכ"ל לתואר שני  –אנא ציינו בטופס הבקשה מקרן ההשתלמות 

ש"ש(. לתשומת ליבכם: תעריף שכ"ל של התואר השני גבוה יותר ולכן  5-שבפועל היקף הלימודים הוא כ

צריך לרשום בצורה הנ"ל. 
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משרדהחינוךלזכאיותבלבדבכפוףלתנאי–שכ"לממשרדהחינוךהחזר

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

את הטופס בתחילת השנה מגזברות המכללה.

ביטולהרשמהאוהפסקתלימודים:

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

miriamdm@emuna-efrata.ac.il ידי הסטודנטית למזכירות האקדמית, דמי ההרשמה-על 

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

  רת שכר הלימוד ך הקובע לחישוב יתיבמכללה הוא התארבכתב תאריך קבלת ההודעה 

 .(בכפוף להנחיות משרד החינוך)

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

 ב בשכר לימוד מלא גם אם אינה מופיעה ללימודים.כסטודנטית ותחוי

  מסיבה כלשהי וקיבלה הפחתה, הנחה או  הלימודיםבמהלךסטודנטית המפסיקה את לימודיה

 והיא תתבטל.  / מלגה/ הנחה לא תהיה זכאית להפחתה -מלגה 


:אפשרויותהתשלום

  2017 מאי - 2016 אוקטוברד דתשלומים צמודי מ 8, בפריסה של הוראתקבעתשלום באמצעות ,

 .20.5.2017 –ועד ה  20.10.2016 -החל מ הלועזי לחודש 20 –חשבון הבנק יחויב בכל ה 

המצ"ב ולהחתים את הבנק  רשאה )הו"ק(הה דנטית למלא את טופסלצורך ביצוע התשלום על הסטו

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

 בהנהלת חשבונות.

 

 שלאחודשמיוםתחילתהלימודים,סטודנטיתישלסייםאתכלסידוריתשלוםשכרהלימודעד

 סםבפורטלהלימודיםולאתוכללהשתתףבמבחנים.חתסדיראתתשלומישכ"לת


 

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

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

 לחודש. 15-לא יאוחר מלהודיע לגזברות 

 לא תינתן אפשרות לתשלום בהמחאות או ח"ש 60-יב בא תכובד בבנק תחוהוראת קבע של .

 במזומן.
 

 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 

 נדב-קלייןמיכל 

 


