הסדר תשלום שכר לימוד ללימודי תואר שני בחינוך  M.Ed.לשנה"ל תשפ"א
אנו מברכים אותך על קבלתך ללימודים במכללת תלפיות ומאחלים לך דרך צלחה!
להלן הסבר על הסדרת שכר הלימוד לשנת הלימודים הקרובה:
▪

סטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים לתואר שני יחויבו בשכר לימוד מלא ,בסך  ₪ 13,863צמוד
למדד יולי  . 2020שכר לימוד זה אינו סופי ,מבוסס על שכר הלימוד לשנה"ל תש"פ ויתעדכן בהתאם
להנחיות  ,לכשיתקבלו ממשרד החינוך.

▪

סטודנטים הלומדים במסגרת שנת השבתון מתבקשים לחתום על כתב הרשאה ע"י הסתדרות/ארגון
המורים במדור שכר הלימוד בהתאם להנחיות קרן ההשתלמות ולהגיש טופס  2מאושר ע"י הקרן.

לרשותך עומדות מספר אפשרויות לתשלום:
 .1תשלום מראש  -תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד ,עד לתאריך י"ג חשוון תשפ"א
( )31.10.2020תשלום 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 י"ח חשוון
תשפ"א ( )5.11.2020ועד כ"ז באב תשפ"א ( )5.8.2021כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום.
יש למלא טופס הוראת קבע חדשה ,הניתן להורדה דרך אתר המכללה:
בדף הבית ← לסטודנט← טפסים להורדה,
להחתים את הבנק ולהחזירו לגזברות או לפקס הגזברות מס' .03-5128560
 .3העברה 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
מספר - 03-5128560 :גזברות.
 .4צ'קים  -תשלום באמצעות צ'קים ב  10תשלומים הצמודים למדד יולי  2020החל מחודש חשוון ( )11.20ועד
לחודש אב ( )8.21כל תשלום יהיה בתוספת הצמדה עד למועד התשלום האחרון.
. 5כרטיס אשראי  -ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי .תשלום מעל  ₪ 3,000כרוך
בתוספת  1%עמלה  +הפרשי הצמדה עתידיים( .הסכום הכולל תופס מסגרת אשראי)
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חובה לשלם בכל סמסטר  50%מגובה שכ"ל על מנת לקבל זכאות להיבחן ולהגיש עבודות
בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה:
פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש"ש בשנה ( 9ש"ש ומעלה):
דמי שמירה ₪ 300
שרותי ספריה ומאגרי מידע ממוחשבים ₪ 200
ארגון הסטודנטים הארצי  10ש"ח
ביטוח תאונות אישיות ₪ 100
סה"כ לתשלום  610ש"ח
על כל סטודנט להסדיר את תשלום שכר הלימוד עד לפתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד ותשלומים נלווים תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש
עבודות ,בעתיד.
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 תואר שני יהיה הסטודנט זכאי
לקבל את התעודה.
במקרה של ביטול/הפסקת לימודים יחושב התשלום בהתאם לנוהל עפ"י חוזר שכר הלימוד במוסדות
להכשרת עובדי הוראה.

בברכת הצלחה בלימודים,
לימור נחום
מנהלת מדור שכר לימוד

ט.ל.ח
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