חוזר שכר לימוד הוראה מתקנת רב תחומית תשפ"א
סטודנטים יקרים,
שמחים על הצטרפותכם לבית משפחת תלפיות.
להלן מס' דגשים בענייני שכר הלימוד:
▪

דמי הרישום (תשלום חד פעמי בשנה הראשונה)( ₪ 350 :סכום זה אינו נכלל בשכר הלימוד).

דמי הרישום לא יוחזרו גם במקרה בו המועמד לא התקבל ללימודים מכל סיבה שהיא ,ו/או ביטל את הרשמתו.
גובה שכר הלימוד
שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"א הינו  ₪ 6,300צמוד למדד.
דרכי תשלום:
שכר הלימוד ישולם באחת מהאפשרויות הבאות:
 .1תשלום מראש – תשלום חד פעמי מראש של מלא שכר הלימוד עד ליום יב' חשון תשפ"א ()31.10.2020
תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של  1.5%משכר הלימוד בכפוף לחוק צמצום השימוש במזומן.
 .2הוראת קבע  -תשלום באמצעות הוראת קבע ב  10תשלומים בכל ה 5-לחודש החל מתאריך יח' חשון תשפ"א ()5.11.2020
ועד כז' באב תשפ"א ( )5.8.2021כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה ,הניתן להורדה דרך אתר המכללה בדף הבית ← טפסים להורדה ,להחתים את הבנק
ולהחזירו לגזברות במייל ,או לפקס הגזברות מס' 03-5128560
 .3צ'קים  -תשלום באמצעות צ'קים ב  10תשלומים הצמודים למדד יולי  .2019החל מתאריך יח' חשון תשפ"א ()5.11.2020
ועד כז' באב תשפ"א ( )5.8.2021כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.
 .4העברה בנקאית  -תשלום באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:
בנק מסד46 :
סניף 503 :תל-אביב
מספר חשבון 677949 :ע"ש אגודת שוחרי תלפיות
יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית ,ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר03- :
 - 5128560גזברות.
 .5כרטיס אשראי  -ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי .תשלום מעל  ₪ 3000כרוך בתוספת  1%עמלה
והפרשי הצמדה עתידיים(.הסכום הכולל תופס מסגרת אשראי)

חובה לשלם כל סמסטר  50%מגובה שכ"ל על מנת לקבל זכאות להבחן ולהגיש עבודות.
על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות ,בעתיד.
במידה והסטודנט לא יפרע את התשלומים ביום פירעונם יעמדו כל הסכומים שחייב לפירעון מידי ויישאו קנס פיגורים של  0.2%לשבוע
כולל הצמדה.
לתשומת לב הסטודנט :בדיקה כוללת של תשלום מלוא שכר הלימוד תתבצע לאחר שהסטודנט יגיש למכללה "בקשה לקבלת תעודה".
רק עם סיום תשלום כל החובות הכספיים ללימודי הרחבת התמחות או מסלול יהיה הסטודנט זכאי לקבלת את התעודה.
במקרה של ביטול /הפסקת לימודים יחושב התשלום בהתאם לנוהל עפ"י חוזר שכר הלימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה.
ט.ל.ח

בברכת הצלחה בלימודים
לימור נחום
מנהלת מדור שכר לימוד
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