
 
 
 

 דף מידע למועמד שהתקבל ללימודים
 

 

  .מועמד יקר, אנו מברכים אותך לרגל קבלתך ללימודים בבית ספרנו
נשלחו  ,כמו כן.  SMSהודעה בדבר קבלתך ללימודים נשלחה אליך באמצעות הודעת 

טופס הרשאה בנקאית ם ושובר תשלוכולל  ,ללימודיםמכתב קבלה בדואר במקביל אליך 
 .בע()לתשלום בהוראת ק

 אם לא קיבלת את המכתב בדואר תוך שבועיים מיום קבלת הודעת ה-SMS  , הינך
 עותק נוסף. תמתבקש להגיע למדור הרשמה לקבל

  2019בינואר  13במכינת ינואר תיפתח. 

 טרם  , )מועד מדויק לפתיחת שנה"ל2019אוקטובר חודש ב שנת הלימודים תיפתח
(. על מנת להבטיח את באתר האינטרנט של בית הספר בהמשך ויפורסם נקבע

מקדמה ע"ח שכר לימוד באמצעות השובר את ההספר, עליך לשלם  מקומך בבית
 )לא ניתן לשלם בבנק הדואר(. ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי  שנשלח אליך בדואר

  "באמצעות אתר "אורביט לייבbit.net/pet-https://live.or  . הקבלה במכתב
, באמצעותן תוכל לשלם וסיסמה "שם משתמש"שנשלח אליך תמצא ם ללימודי
 מקדמה עפ''י הנדרש. אי תשלום מיידית את המקדמה  לשלםהנך מתבקש באתר. 

 .קבלתך לבית הספרעלול לגרום לביטול 

 וכן יחזירו את ההרשאה הבנקאית ,חיילים משוחררים חייבים בתשלום המקדמה 
נוהלי הקרן להכוונת חיילים משוחררים. את  . הטיפול בהם יהיה עפ"ילבית הספר

 לשלם באמצעות הפיקדון הצבאי. ניתןהמקדמה 

  יביאו בהקדם האפשרי משרד העלייה והקליטה עולים חדשים, הנמצאים בטיפול
אליה התחייבות של מינהל הסטודנטים לתשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים 

את  מממן, וכן יחזירו לנו את ההרשאה הבנקאית. מינהל הסטודנטים אינו התקבלו
לפון ט ולכן שאר התשלומים הינם באחריות הסטודנט. ,כל רכיבי שכר הלימוד

 04-8631148נהל הסטודנטים: ילפניות במ

 מגבלה  הפרעות קשב וריכוז, ,ת למידהיוגין לקו)בבבחינות  טופס בקשה להתאמות
 ילידי אתיופיה וילידי הארץ ממוצא אתיופי,  -מוצא אתיופי, מועמדים מרפואית

 על גבי טופסבהתאם להנחיות המופיעות להגיש למלא ו יש( עולים חדשים
בתנאי שמועמד שילם את המקדמה.  לא תטופל בקשה של מועמד זאת הבקשה,  ו

 שלא שילם את המקדמה.

 הנחיות העפ''י יש יש למלא ולהג  מלימוד מקצועות מסוימים טופס בקשת פטורים
בתנאי שמועמד שילם את המקדמה. לא זאת על גבי טופס הבקשה, והמופיעות 

 תטופל בקשה של מועמד שלא שילם את המקדמה.

 סטודנטים בשנה רכב תקף.  רישיון, יש למלא ולצרף טופס בקשה לרכישת תו חניה
ר אחמ ראשונה רשאים להגיש בקשה לרכישת תו חניה רק לאחר תשלום המקדמה.

י חניה לכל ושמספר מקומות החניה מוגבל, אין בית הספר מתחייב להנפיק תו
 המבקשים.

 כל הטפסים ניתנים להורדה מאתר בית הספר
 

בבית  של הדרישות שפורטו לעיל, הינו תנאי לשמירת מקומך  מדויקמילוי לתשומת לבך: 
 הספר.

  04-8297150/61ההרשמה:  מדורלמס' טלפון ישיר 

 04-8297112/4שלומי שכר לימוד:  שאלות בנושא ת 
 

 !אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים
 

https://live.or-bit.net/pet/Login.aspx


 כאחד. גבריםונשים ל מיועד, אך מטעמי נוחות בלבד בלשון זכר נכתב דף מידע זההערה: *
 


