
 

 

 

 

 
                           13/7/17,ז' תמוז תשע"יט ,בס"ד                                                                                               לכבוד

      _____________                                                                                                                                                                    

     
     שלום רב  

            
 ח"עלתלמידות סדירות תש הנדון: שכר לימוד             

  

 
 .2016יולי  צמוד למדד,  ₪ 10,137 -כו הינ ,חלשנת תשע"B.Ed, , ללומדים לתואר ראשון  הלימודשכר 

 
, תקבלו ישלכ ויתעדכן בהתאם להנחיות ,  זמבוסס על שכר הלימוד תשע" ,שכר לימוד זה אינו סופי

 .ממשרד החינוך

 

 להלן:דכ  ולםשכר הלימוד יש

 ₪ 000,1 בסך תשלום מקדמה 

 

:האפשרויות הבאותבאחת מ תשולםשכר הלימוד  ת יתר  

 

 .(31/10/2017) חתשע"יא' חשון  ליוםעד  ,מראש, הלימוד מלוא שכרתשלום - תשלום מראש .א

 הנחת תשלום מראש. 2%ב תשלום מראש יזכה        
 

 חתשע" מרחשון' טז -מלחודש החל  5בכל   , תשלומים 9 -ב , תשלום באמצעות הוראת קבע -הוראת קבע .ב

 עד למועד התשלום. בתוספת הצמדהכל תשלום יהיה  (/8120/75) חתשע"בתמוז  כב'ועד  (/7201/115)

 ד.על הוראת קבע רשאי לחתום בעל/ ת החשבון בלב      
 )הטפסים מופיעים באתר המכללה בדף הבית(.אם נחתמה הוראת קבע בשנה קודמת יש לחתום על טופס המשך      

 

 באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:תשלום -העברה בנקאית .ג

 46בנק מסד:       

 אביב-תל 503סניף:       

  ע"ש אגודת שוחרי תלפיות 677949מספר חשבון:       

                                                                 את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה במטרת ההעברה/עבור  יש לציין  חשוב!      

 גזברות  03-5128560ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר: הבנקאית, 

 
 :ם לפי שניםינלוו תשלומיםוט פיר

 

 'שנה ד 'ג-'שנים א תשלומים נלווים

 150 300 דמי שמירה

 100 200 שרותי ספריה ממוחשבים

 100 100 אישיותביטוח תאונות 

 --------- 120 דמי חברות באגודת הסטודנטים

 50 --------- השתתפות בטקס סיום

 ש"ח 400 ש"ח 720 סה"כ לתשלום

                                                                                                              



 ←דף   עבר להמשך מ                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 ₪ 400 –)לסטודנטיות חדשות בלבד(  דמי רישום
 
 

 . הלוואה מותנית/מועדפת מטעם משרד החינוך ניתן להגיש למשרד החינוךבקשה ל  הלוואות

 .גלי פרקש אצל הגב'משרד את תנאי ההלוואה ניתן לקבל ב 
 וסד לביטוח לאומי.ה ,למ/התלמיד ע"י,ו ישירות שולמדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות י              

        
                                                                                                     
 

 לתשומת לבך! הערה, •

 

 ל המידע המפורט מופיע באתר המכללה:כ           

                                       ↓ 

 דמי רישום ושכ"ל ← הרשמה ← מכללת תלפיות      

 
 
 

 בהסדרת מותנה בלימודים השתתפות ואישור השעות מערכת הכנת

 .דהלימו רשכ תשלום

 
 

 אשראי כרטיסי באמצעות לשלם ניתן לא
 

 

 
 
 

 מדור שכר לימוד לפרטים ובירורים:
 

 8:15-15:00ה' בין השעות -בימים א'קבלת קהל    
  03-5128503/4מס' טלפון:    
    03-5128560מס' פקס:      
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                           ב ב ר כ ה,                                                                                                                                                                                                                                   
 יו"ר העמותהמ"מ  –אברהם פינקלשטיין    :העתק     

       קותי אורן,                                               ש המכללהרא --מר בנימין בהגון                  
 דיקאן הסטודנטים -שרה דויטשב' אג                 

 מנכ"ל המכללה                                                       ט.ל.ח.                                    


