
 2019 אוקטובר

 לימודי יום - מכינה טכנולוגית
 ת תש"ףשכר הלימוד לשנ

 )כל הסכומים בש"ח( 

 

  *שכ"ל לכל המקצועות 
 

 שכ"ל 
 ותשלומים נלווים

 

שכ"ל ותשלומים נלווים 
)ראה  לחיילים משוחררים

 להלן( 2סעיף 
 )סכום משוער(

 633  3,166  שכר לימוד
 475  475  תשלומים נלווים

 30  30  שרותי אינטרנטאגרת 

 1,138    3,671  סה"כ לתשלום 

 

 מי שלא לומד את כל המקצועות ישלם שכ"ל בהתאם. את הסכום המדוייק ניתן לברר בגזברות ביה"ס.    *   

סמסטר א' או בסמסטר ב' בהתאם למועד הבחינה ש"ח. התשלום יבוצע ב 200כל בחינה תעלה  שכר הלימוד אינו כולל תשלום עבור בחינות חיצוניות. .1
 .)אביב או קיץ(

 של הקרן ויחידה להכוונת חיילים משוחררים כולל חתימה על כל הטפסים הנדרשים. דה בכל התנאיםימעזכאות להנחה של חייל משוחרר מותנת ב .2
 סכום ההנחה אינה סופית עד לקבלת אישור מהקרן.

 . 1/2/2020שלם את יתרת שכר הלימוד עד חייל משוחרר י .3

 

 

 פרוט מועדי התשלומים וגובה שכר הלימוד:
 אחוז

 מצטבר
 תשלום משוער

  400             מקדמה ששולמה ע"ח שכ"ל  –תשלום ראשון 

  922            36% 1/12/2019 -תשלום שני     

  514            50% 1/1/2020 -תשלום שלישי 

  624            67% 1/3/2020 -תשלום רביעי  

 624            84% 1/4/2020 - חמישיתשלום 

  587            100% 1/1/5/2020 - שישיתשלום 

 3,671  סה"כ לתשלום 

 תשלום שטרם בוצע לקראת התשלום הבא, ייתווסף לתשלום זה. ז"א התשלום יכלול את היתרה הנדרשת המצטברת לאותו מועד.
 

 
 הערות:

 בהוראת קבע.בהתאם לצורת התשלום, כשבוע לפני מועד התשלום יישלח שובר תשלום או הודעה על תשלום  .1

 לא ניתן לשלם את שובר התשלום בגזברות ביה"ס אלא באחד הבנקים )למעט בנק הדואר(. .2
 ניתן לשלם שכ"ל בתשלום אחד. נא לגשת לגזברות ביה"ס להסדרת התשלום. .3
 .בפקדון לקבלת שובר תשלום עבור שכ"ל לכל השנה או עד סכום הכסף הנמצאאם יש לזכותך פקדון שחרור נא לגשת לגזברות ביה"ס  .4
השנה לא ייגבה תשלום לביטוח לאומי באמצעות ביה"ס אלא המוסד לביטוח לאומי ישלח פנקס לתשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות לכל  .5

 סטודנט/ית.
 פיגור בתשלום שכר לימוד יגרור קנסות וריבית עד לסילוק החוב. .6
 .2019 יוליהנ"ל למדד המחירים לצרכן של חודש  ביה"ס רשאי להצמיד את שכר לימוד .7
 ועשוי להשתנות בהתאם להוראותיו. ,ה ובמדעטכנולוגיבהמכון הממשלתי להכשרה שכה"ל נקבע ע"י  .8
להשתתף בלימודים ולהנות מהשרותים הניתנים ע"י ביה"ס. המנעותך מלהשתתף בלימוד כלשהו או ויתור מצדך  מקנה לך את הזכותשכה"ל  .9

 ות או פעילות מסוימת אינם מזכים אותך בהנחה, החזר או הפחתה של שכ"ל. מלהנות משר
 . 18:00 – 16:00' בשעות ד-ובימים ב' ו 14:15 - 11:15בשעות  קבלת קהל בגזברות הינה בימים א' עד ה' .10

 
 : החוזר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך תקף לגברים ולנשים כאחד. הערה

 
 בברכה,  
 הנהלת ביה"ס 

 ט.ל.ח.


