
  

  

 
  י"א אלול תשע"ח                                                                                                                                                                                                 בס"ד 

  2018אוגוסט  29

  

  91/8120 טתשע"שכר הלימוד לשנת הלימודים ן: הנדו

  

  
  
  

  .2018כל הסכומים נכונים למדד יולי 
   .)לתלמידי תקשורת צילומית(והדפסות  SMSהודעות  ,סריקת בחינותשרות  ,תשלומים נלווים כוללים דמי שמירה*

ן לוותר על אחד משירותים אלו או שניהם יפנה למדור שכר לימוד יאינו חובה. סטודנט המעוני SMSלתשומת לבך תשלום עבור סריקת בחינות ו/או הודעות 

  ₪). 60 –סריקת בחינות בלבד ₪,  26 –בלבד  SMSויחתום על טופס ויתור (תעריף הודעות 
  
  

  הערות

הלימוד צמוד שכר באמצעות ההרשאה שנמסרה לנו ( 81.12.16-גבו בהוראת קבע החל מי, י81.10.01 -כל התשלומים, למעט המקדמה שתיגבה ב . 1
  ).לעליה במדד המחירים לצרכן

. לתשומת לבך אין כפל 2.5%יהיה זכאי להנחה של  ,30.09.18את שכ"ל והתשלומים הנלווים בתשלום אחד, עד לתאריך  שישלםסטודנט  . 2
 הנחות/מלגות, סטודנט שזכאי למלגה אינו זכאי להנחה!

אישור מוסד  משוחררים, יכול להפיק שובר תשלום בעמדות שכר לימוד הממוחשבות.קדון לחיילים יפהסטודנט אשר ברצונו לנצל את כספי  . 3
  מאתר המכללה. את האישור ניתן להורידלחילופין,  נמצא ליד העמדה הממוחשבת. מוכר

 .30.09.18מיום  יאוחר להביא התחייבות לתשלום לאוד שלו ממומן ע"י מוסד כלשהו סטודנט ששכר הלימעל  . 4

  נקודות זכות במצטבר. 18ראשון הינו שכר לימוד מופחת שזכאי לו סטודנט שהשלים שכר הלימוד לתואר  . 5

 -מתקדמים א': ט"שכר הלימוד אינו כולל תשלומים עבור לימודי אנגלית (במידה והינך מחויב בלימודי אנגלית). המחירים הנכונים לשנת תשע . 6
מתקדמים ו בסיסי תמחויב בתשלום גם עבור רמטרום בסיסי ב' ברמת שים לב: סטודנט הלומד ₪.  2,317 – בסיסי וטרום בסיסי ב'₪,  1,541

 ברמה זולמעט קורס אינו מחוייב בתשלום  קורס רמת מתקדמים ב' .מתקדמים א' תמחויב גם עבור רמ בסיסי ת. סטודנט הלומד ברמא'
 ₪. 1,541ואז עלותו היא המתקיים בסמסטר קיץ 

אינו מעוניין בתשלום ר שאסטודנט ₪.  200עלות דמי החבר לשנת תשע"ט הינה התשלומים שלעיל אינם כוללים דמי חבר אגודת סטודנטים.  . 7
  .בשבוע הראשון ללימודים חבר, יפנה ישירות לאגודההדמי 

ד הוראת הקבע יגרום לחיוב בריבית . אי כיבובמועדים שצוינו לעיל יתרת חשבון הבנק תאפשר משיכת תשלומי שכר הלימודש יש להקפיד . 8
  המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של מי שלא עמד בהתחייבויותיו הכספיות.. ועמלות

  בחודש שלפני התשלום. 30 –בהוראת הקבע ו/או בדרך התשלום, יתקבלו לא יאוחר מה  הודעות על שינויים . 9

 .9:00-17:00מים ב', ד' בשעות ובי 9:00-14:45בשעות  'ה', ג', בימים א שכר לימודמדור ללבירורים ניתן לפנות  .10
  

  והצלחה בלימודים שנת לימודים פוריהבברכת 

  מדור שכר לימוד

שנה חוג

שכר לימוד  

מלא 

דמי  

שמירה 

סריקת  

בחינות /  

הדפסות /

הודעות  

SMS

התאחדות  

הסטודנטים  

הארצית 

סה " כ כולל  

תש'  נלווים

הנחת  

מזומן

סכום  

לאחר  

מקדמה הנחה 

מס'  

תשלומים

סה " כ כל  

מכינה תשלום

מטריה    51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00אופטו

טכנולוגיה    51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00ביו

ת בתקשורת    51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00א - ב הפרעו

ת בתקשורת    51,708.60  2,200.00  10,475    268  10,743.00              10.00     26.00 500.00 10,207.00ג הפרעו

ת בתקשורת    31,074.50  2,200.00    5,290    134    5,423.50              10.00     60.00 250.00   5,103.50ד הפרעו

ת    51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00כלכלה וחשבונאו

סביבה    51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00א - ב מדעי בריאות ה

תנהגות    51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00מדעי הה

מחשב    725.00  51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00מדעי ה

מעבדה הרפואית    51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00מדעי ה

  51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00ניהול ארגוני שירות  

מכליל תעשייתי    51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00א - ב עיצוב 

מכליל תעשייתי    51,715.40  2,200.00  10,509    268  10,777.00              10.00     60.00 500.00 10,207.00ג - ד עיצוב 

תקשורת  טיקה ו   51,719.40  2,200.00  10,529    268  10,797.00              10.00     80.00 500.00 10,207.00פולי

ת צילומית    51,829.40  2,200.00  11,079    268  11,347.00              10.00   630.00 500.00 10,207.00א - ב תקשור

ת צילומית    51,825.40  2,200.00  11,059    268  11,327.00              10.00   610.00 500.00 10,207.00ג - ד תקשור

ת  תקשור   52,436.80  2,200.00  14,027    357  14,384.00              10.00     80.00 500.00 13,794.00מוסמך בהפרעות ב

  52,436.80  2,200.00  14,027    357  14,384.00              10.00     80.00 500.00 13,794.00מוסמך באופטומטריה 

  980.00  52,436.80  2,200.00  14,027    357  14,384.00              10.00     80.00 500.00 13,794.00מוסמך במדעי המחשב 


