בס"ד

שבט תשע"ז

חוזר שכר הלימוד לשנת תשע"ח לשנה א'
בחוג אנגלית
לתלמידות הזכאיות ניתנות מלגות כמפורט:
א כל תלמידה מהחוג הנ"ל בעלת ציון ממוצע בגרות  97ומעלה למלגה מטעם המכללה בגובה של כ  43%משכ"ל
בסך ₪ 4275 :צמוד למדד .11.2016
לתשומת לבך ,ההטבה הנ"ל מוגבלות למשלימות הרשמתן ומסדרות תשלום שכר לימוד עד ח' אב תשע"ז
 !!31.7.2017הזדרזי להירשם!
ב תלמידה מהחוג הנ"ל )בעלת תעודת זהות ישראלית( בעלת ציון בגרות  92ומעלה ,תהיה זכאית למענק מותנה
מועדף מטעם משה"ח בגובה של כ  57%משכ"ל בסך) ₪ 5800 :בכפוף לאישור סופי של משה"ח לשנה"ל
תשע"ח(.
ג סל חיזוקים :תלמידה )בעלת תעודת זהות ישראלית( בעלת ציון משולב  625וציון פסכומטרי  600ומעלה
תהיה זכאית למלגת קיום בסך ) ₪ 5000בכפוף לתנאים ולתקציבים של משה"ח(.
בשנים ב' וג' התלמידה תהיה זכאית למלגה ע"ס  ,2500בתנאי שממוצע הציונים שלה בשנה החולפת עמד על
 85ומעלה.
ד אשכול ייעוץ  -פטור מתשלום!!

נא להפוך את הדף
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פירוט גובה השכ"ל וצורת התשלום:

א ₪ 5800 .שכר לימוד) .במידה ואת זכאית למענק מותנה המועדף ,מטעם משה"ח ,המענק ייכנס לחשבונך לקראת סוף שנה"ל
תשע"ח כאמור ,הכל בכפוף לאישור הסופי של משה"ח( .מצ"ב טופס הקמת הוראת קבע בגין שכר לימוד למכללה ירושלים .יש
להחתים את הבנק ,אם הבנק מעכב את החתימה יש לוודא שתהיה חתימת "התקבל" מהבנק על הטופס ולהביאו למכללה .הוראת
הקבע תיגבה ב  10תשלומים ,תשלום ראשון ב  20/8/2017ועד .20/5/2018
ב 925 .ש"ח  -נלווים.
מועמדת המתקבלת למכללה שלא הגיעה לציון משולב  550או שעדיין אין ברשותה את ממוצע הבגרות או ציון
הפסיכומטרי ,תסדר את שכר הלימוד כרגיל כולל נלווים בסך  ₪ 10,981צמוד למדד ) 11/2016סכום זה הינו
לאחר הפחתה מטעם משה"ח  -עייני בדף ההתחייבות( נכון להנחיות משה"ח לשנת תשע"ז.

סיכום ההוראות ברורות

 1תשלום שכ"ל ע"י הוראת קבע כשהטופס חתום ע"י הבנק.
 2כתב התחייבות לשכ"ל חתום ע"י התלמידה
 3סידור תשלומים וטפסים למעונות ע"פ חוזר המעונות
 4את טפסי הוראת הקבע ,חתומים ע"י הבנק והטפסים החתומים ע"י התלמידה ,ניתן לשלוח באמצעות:
פקס שמספרו 0732750663
מיילrishum-jer@macam.ac.il :
דואר :מכללה ירושלים עבור מדור רישום  ,ת.ד ,16078 .מיקוד 91160
משרד מדור הרשמה בנין הלימודים ,חדר  216בימים א' –ה' בשעות 9-14
לאחר משלוח הטפסים יש לוודא במדור רישום שהטפסים אכן הגיעו טל02-6750724/918 :

בירורים בעניין התשלומים וגובה שכר הלימוד ניתן לברר אצל חני במדור שכ"ל טלפון
 02-6750921בימים א' -ה' בין השעות 9:00-11:00
פקס02-6750709 :
מיילchani@macam.ac.il :

בהצלחה
מדור שכר לימוד
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כתב התחייבות לשכ"ל לשנה"ל תשע"ח
בחוג אנגלית

ת"ז:

שם:

הנני תלמידה בשנה"ל תשע"ח בשנה א' מתחייבת בזה:
לשלם שכר לימוד לשנת הלימודים תשע“ח בסך  ₪ 6725באופן הבא:
הוראת קבע חתומה ע"י הבנק ב  10תשלומים :תשלום ראשון ב 20.8.17ועד  20.5.18כמפורט בחוזר סעיף א'.

ידוע לי כי:
■ קבלת התואר ב.אד מותנית בתשלום שכר לימוד עבור  4שנות לימוד ,ללא קשר למספר הקורסים או שנות
הלימוד.
■ בהתאם לתקנות הבטוח הלאומי ,יועברו על ידי המכללה פרטי האישיים )שם ,מספר זהות ומען( אל המוסד לבטוח
לאומי ,על מנת לאפשר להם להפנות אלי דרישה לתשלום דמי בטוח לאומי ,מס-מקביל ודמי בטוח בריאות במועד
החוקי ,וכן להחיל לגבי את התעריף המוזל שנקבע לתלמידים.

ביטול לימודים
תלמידה המבטלת לימודים ,תחוייב בשכ"ל ע"פ מספר החודשים שלמדה  +חודש נוסף.
לפי חישוב שכ"ל מלא ,לא כולל מילגות ,בסך  14,522ש"ח צמוד למדד .11/16
תלמידה שמבטלת לימודים חייבת לעשות זאת בכתב  .תאריך הביטול מתייחס ליום בו נשלח המכתב.
הודעת התלמידה על ביטול עד כ"ח תשרי תשע"ח  18.10.17לא תחוייב בשכר לימוד ,ומה ששילמה יוחזר לה.

אני מתחייבת בזה כי:
במידה וקיבלתי מענק מהמכללה בשנה א' ,ולא סיימתי את לימודי במכללה או לא אסיים את תשלומי שכר הלימוד
למכללה עבור  4שנות לימוד אהיה חייבת להחזיר למכללה את המענק הנ"ל בסך  4275ש"ח צמוד למדד
.11/2016

הצהרה
הריני מצהירה שקראתי בעיון את חוזר שכ"ל הנ"ל ואת כל סעיפי כתב ההתחייבות ,ומסכימה לכל התנאים.

חתימה:

תאריך:
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