
 2017אוקטובר          
 206סימוכין:              

 
 לכבוד 

 מכשור רפואי  –תלמידי שנה א'  
 

 י שכר לימוד לשנה א' בשנה"ל תשע"חהסדרהנדון:    
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:   . עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל תשע"ח1

  9/13צמוד למדד .*  ₪  8,472-כ           לשנה"ל תשע"ח שכ"ל המלא     
 
  אופן התשלום.  2
 

 .תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –א.   עפ"י הנחיות מה"ט          
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.   מקדמה               

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              
 

 17/15/11     : די תשלומים שנקבעומוע            
                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 

                                                            15/03/18  
                                                            15/04/18 

 
 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.        

 מקום עבודה  וכדומה(. )ניתן להציג טופס הוראת קבע על שם הורים,             
 הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון             
 . לחיילים משוחררים            

 
 : חייל משוחרר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים לידיעתךג.         

 ת פיקדון זה. משוחררים, יוכלו לשלם באמצעו       
  מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה

 וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון. 
 

 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא 
  .המכללה האזורית אשקלוןע"י המוסד המממן  עבור      

 
 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  0910//2017לתאריך           

 
 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017שוון ב' בח  תיפתח ביום ראשון,  חע"שנת הלימודים תש  להזכירך!

 
   בברכת שנה טובה ,                       

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך. *
 ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיות מה"ט.* שכ"



  2017אוקטובר          
 206סימוכין:                                     

 
 משולב  –אלקטרוניקה תקשורת  –תלמידי שנה א'  

 
 י שכר לימוד לשנה א' בשנה"ל תשע"חהסדרהנדון:   

 
 סטודנט/ית נכבד/ה : 

 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:  ל תשע"ח"נה. עלות שכ"ל הכולל לש1

  9/11צמוד למדד .*  ₪  7,012-כ              ה"ל תשע"חשכ"ל המלא לשנ    
 
  אופן התשלום.  2
 

 .תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –א.   עפ"י הנחיות מה"ט          
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.   מקדמה               

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              
 

             
 

 17/15/11     : מועדי תשלומים שנקבעו            
                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18  
                                                            15/04/18 

 
 

 ליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר ע        
 )ניתן להציג טופס הוראת קבע על שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(.             
 הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון             
 . לחיילים משוחררים            

 
 ר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים : חייל משוחרלידיעתךג.         

 משוחררים, יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה.        

  מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה
 וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון. 

 
 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודבקש להביא ד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מת

 . המכללה האזורית אשקלוןע"י המוסד המממן  עבור      
 
 

 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  10/09/2017לתאריך           

 
 רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.מערכת שעות האישית תוזן לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!

 
   בברכת שנה טובה ,                         

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 
 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך. *

 * שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיות מה"ט.



  2017אוקטובר          
 206סימוכין:            

 לכבוד 
 אלקטרוניקה תקשורת   –תלמידי שנה א'  

 
 "ל תשע"חד לשנה א' בשנהי שכר לימוהסדרהנדון: 

 
 סטודנט/ית נכבד/ה : 

 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:  ח. עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל תשע"1

  9/13צמוד למדד .*  ₪   8,272-כ            שכ"ל המלא לשנה"ל תשע"ח     
 
  אופן התשלום.  2
 

 .יםתשלומ 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –א.   עפ"י הנחיות מה"ט          
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.    מקדמה               
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              

   
 17/15/11     : מועדי תשלומים שנקבעו            

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 

                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18  

                                                            15/04/18 
 
 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.        

 )ניתן להציג טופס הוראת קבע על שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(.             
 הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון             
 . חרריםלחיילים משו            

 
 : חייל משוחרר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים לידיעתךג.        

 משוחררים, יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה.        
  מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה

  וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון.
 

 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא 
 . המכללה האזורית אשקלוןע"י המוסד המממן  עבור      

 
 

 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  10/09/2017לתאריך           

 
 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!

 
 

   בברכת שנה טובה ,                         

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             



 
 2017אוקטובר              
 206סימוכין:                

 לכבוד 
 

  עיצוב מדיה דיגיטלית  –י שנה א'  תלמיד
 

 בשנה"ל תשע"ח הסדרי שכר לימוד לשנה א'הנדון:   
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:  חכולל לשנה"ל תשע". עלות שכ"ל ה1

  9/13צמוד למדד .*  ₪    8,272-כ            חשכ"ל המלא לשנה"ל תשע"     
 
  אופן התשלום.  2
 

 .תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –א.   עפ"י הנחיות מה"ט          
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.   מקדמה               
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              

 
  

 17/15/11     : מועדי תשלומים שנקבעו            
                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18  
                                                            15/04/18 

 להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך         
 )ניתן להציג טופס הוראת קבע על שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(.             
 הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון             
 . לחיילים משוחררים            

 
 נות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים : חייל משוחרר ובלידיעתךג.         

 משוחררים, יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה.        

  מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה
 וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון. 

 
 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודלהביא ד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש 

 . המכללה האזורית אשקלוןע"י המוסד המממן  עבור      
 

 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  10/09/2017לתאריך           

 
 חר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.מערכת שעות האישית תוזן רק לאלתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!

 
   בברכת שנה טובה ,                           

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך. *
 * שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיות מה"ט.



            
  2017אוקטובר          
 206סימוכין:                                      

 לכבוד 
 

 תלמידי המכינה הטכנולוגית
 

 הסדרי שכ"ל בשנה"ל תשע"חהנדון:    
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 
 כמפורט להלן:  עפ"י נהלי מה"ט   ח. עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל תשע"1

 . ₪   4,580 -כ     חשכ"ל לשנה"ל תשע"     
 

 אופן התשלום .  2
 

 תשלומים. 3 –תשלום שכ"ל מתבצע ב  –עפ"י הנחיות מה"ט   .א
 צעות שובר התשלום שנשלח אליך.  באמ מקדמה             
              
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 3 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל             
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו             

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18  

 
 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.        

 )ניתן להציג טופס הוראת קבע על שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(.             
 ל משולם באמצעות פיקדון הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"            
 . לחיילים משוחררים            

 
 : חייל משוחרר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים לידיעתך   ג.         

 משוחררים, יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה.        

 ובר תשלום המקדמה מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה וש
 וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון. 

 
 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא 

 . המכללה האזורית אשקלוןע"י המוסד המממן  עבור      
 

 הוראת הקבע חתומה עדבצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( ו  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  10/09/2017לתאריך           

 
 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!

 
 

   בברכת שנה טובה ,                         

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך. *
 * שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיות מה"ט.

 



   2017אוקטובר            
 206סימוכין:                                       

 לכבוד 
 תלמידי שנה א'  

 משולב  –הנדסאי חשמל 
 
 

 שע"חהסדרי שכר לימוד לשנה א' בשנה"ל תהנדון:  
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:   ל הכולל לשנה"ל תשע"ח. עלות שכ"1

  9/13צמוד למדד .*  ₪    7,012-כ           שכ"ל המלא לשנה"ל תשע"ח     
 
  אופן התשלום.  2
 

 .תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –א.   עפ"י הנחיות מה"ט          
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.   מקדמה               
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              

 
 
 17/15/11     : מועדי תשלומים שנקבעו            

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 

                                                            15/03/18  
                                                            15/04/18 

 
 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.        

 ל שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(. )ניתן להציג טופס הוראת קבע ע            
 הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון             
 . לחיילים משוחררים            

 
 : חייל משוחרר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים לידיעתךג.         

 משוחררים, יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה.        
  מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה

 וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון. 
 

 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא 
 . המכללה האזורית אשקלוןהמממן  עבור ע"י המוסד      

 
 

 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  10/09/2017לתאריך           

 
 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  דים תששנת הלימו  להזכירך!

 
   בברכת שנה טובה ,                           

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך.  במידה ויתקבל עדכון בגובה*
 * שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיות מה"ט.



   
  2017אוקטובר                    
 206סימוכין:                                   

 לכבוד 
 

 תלמידי שנה א'  
 לימודי ערב   –אדריכלות נוף 

 
 ה"ל תשע"חשני שכר לימוד לשנה א' בהסדרהנדון:   

 
 סטודנט/ית נכבד/ה : 

 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:  ח. עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל תשע"1

  9/13צמוד למדד .*  ₪    7,012-כ             שכ"ל המלא לשנה"ל תשע"ח     
 
  אופן התשלום.  2

 .תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –א.   עפ"י הנחיות מה"ט          
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.   מקדמה               

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              
 
 

 17/15/11     : מועדי תשלומים שנקבעו            
                                                            15/12/17 

                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18  
                                                            15/04/18 

 
 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.        

 )ניתן להציג טופס הוראת קבע על שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(.             
 הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון             
 . ם משוחרריםלחיילי            

 
 : חייל משוחרר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים לידיעתךג.         

 משוחררים, יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה.        
  מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה

 יקדון. וכך תהא זכאי לממש את כספי הפ
 

 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא 
 . המכללה האזורית אשקלוןע"י המוסד המממן  עבור      

 
 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  1710/09/20לתאריך           

 
 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!

 
   בברכת שנה טובה ,                          

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך. *
 * שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיות מה"ט.



  2017אוקטובר          
 206סימוכין:                                     

 לכבוד 
 תלמידי שנה א'  

 משולב  –הנדסאי תעשיה וניהול 
 

 י שכר לימוד לשנה א' בשנה"ל תשע"חהסדרהנדון:   
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:  ח. עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל תשע"1

  9/11צמוד למדד .*  ₪   7,012  -כ               ל המלא לשנה"ל תשע"חשכ"     
 
  אופן התשלום.  2

 .תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –א.   עפ"י הנחיות מה"ט          
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.   מקדמה               
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              
 17/15/11     : מועדי תשלומים שנקבעו            

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 

                                                            15/03/18  
                                                            15/04/18 

 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.  
 )ניתן להציג טופס הוראת קבע על שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(.             
 את הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון הור            
 . לחיילים משוחררים            

 : חייל משוחרר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים לידיעתךג.        
 משוחררים, יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה.        

 עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה  מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ;
 וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון. 

 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא        
 . המכללה האזורית אשקלוןע"י המוסד המממן  עבור            

 
 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור  

  .  10/09/2017לתאריך           
 

 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 
 

 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!
 
 
 

   בברכת שנה טובה ,                           

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                          

 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך. *
 להנחיות מה"ט. * שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם

               
 
 
 
 
 
 



 2017אוקטובר                                                                                                                                           
 206סימוכין:                                              

 
 
 

 לכבוד 
 פרוייקט "רקיע"   

 
 לשנה א' בשנה"ל תשע"חי שכר לימוד הסדרהנדון:    

 
 סטודנט/ית נכבד/ה : 

 
 . ₪ 200ך סרישום באינו כולל דמי  שכר הלימוד ממומן ע"י הצבא,  .1

 
 לשנה אחת  - ₪ 1,035 –* תשלום אגרות ונילווים     
  X 200  =400 2   - ח* דמי בחינות  לשנה"ל תשע"    
 
 
  פן התשלוםאו.  2
 

 תשלומים. 3 –תשלום שכ"ל מתבצע ב  –עפ"י הנחיות מה"ט   .א
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.   מקדמה ₪ 500               
              
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 3 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל             
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו             

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 

 
 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.        

 ע על שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(. )ניתן להציג טופס הוראת קב            
 הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון             
 . לחיילים משוחררים            

 
 

 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  10/09/2017   לתאריך        

 
 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!

 
   בברכת שנה טובה ,                           

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך. *
 * שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיות מה"ט.

 
 
 
 
 
 



                  
 2017אוקטובר 

 206סימוכין:    
 משולב  –תוכנה   –י שנה א'  תלמיד

 
 ה א' בשנה"ל תשע"חשני שכר לימוד להסדרהנדון:   

 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:  ח. עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל תשע"1

  9/13צמוד למדד .*  ₪  7,012-כ              חשכ"ל המלא לשנה"ל תשע"    
 
  אופן התשלום.  2
 

 .תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –.   עפ"י הנחיות מה"ט  א        
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.   מקדמה               
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              

 17/15/11     : מועדי תשלומים שנקבעו                                  
                                                            15/12/17 

                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 

                                                            15/03/18  
                                                            15/04/18 

 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.           
 )ניתן להציג טופס הוראת קבע על שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(.             
 ראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון הו            
 . לחיילים משוחררים            

 : חייל משוחרר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים לידיעתךג.  
 משוחררים, יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה.        

 יך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; על
 וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון. 

 
 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא 

 . המכללה האזורית אשקלוןע"י המוסד המממן  עבור      
 
 

 עתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עדבצרוף ה  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  10/09/2017לתאריך           

 
 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   תיפתח ביום ראשון,ע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!

. 
 

   בברכת שנה טובה ,                         

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 
 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהמשך. *

 ת מה"ט.* שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיו
 



          

 

 2017אוקטובר 
 206סימוכין:            

 לכבוד 
 תלמידי שנה א'  

  יום  –חשמל 
 

 י שכר לימוד לשנה א' בשנה"ל תשע"חהסדרהנדון: 
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 
 עפ"י נהלי מה"ט כמפורט להלן:   . עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל תשע"ח1

  9/11צמוד למדד .*  ₪     8,272-כ             חשכ"ל המלא לשנה"ל תשע"     
 
  אופן התשלום.  2

 .תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –א.   עפ"י הנחיות מה"ט          
 באמצעות שובר התשלום שנשלח אליך.    מקדמה               
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  יתרת שכ"ל              

 
 

 17/15/11     : מועדי תשלומים שנקבעו            
                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 

                                                            15/03/18  
                                                            15/04/18 

 
 ב. מצ"ב שני טפסי הוראת קבע אשר עליך להביאם חתומים ע"י הבנק ובעל החשבון.        

 שם הורים, מקום עבודה  וכדומה(. )ניתן להציג טופס הוראת קבע על             
 הוראת הקבע היא לכל הסטודנטים גם אם תשלום שכ"ל משולם באמצעות פיקדון             
 . לחיילים משוחררים            

 : חייל משוחרר ובנות שירות לאומי שלרשותם עומד  פיקדון עפ"י חוק חיילים לידיעתךג.         
 לם באמצעות פיקדון זה. משוחררים, יוכלו לש       

  מצ"ב טופס אישור מוסד מוכר ; עליך לסור לבנק בצירוף אישור זה ושובר תשלום המקדמה
 וכך תהא זכאי לממש את כספי הפיקדון. 

 
 התחייבות חתומה   למדור שכר לימודד. סטודנט הממומן  ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא 

 . ת אשקלוןהמכללה האזוריע"י המוסד המממן  עבור      
 
 

 בצרוף העתק השובר ששולם )למי שטרם מסר( והוראת הקבע חתומה עד  למדור שכר לימודנא לסור         
  .  10/09/2017לתאריך           

 
 מערכת שעות האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע.לתשומת לבך: 

 
 .22/10/2017ב' בחשוון   ון,תיפתח ביום ראשע"ח  שנת הלימודים תש  להזכירך!

   בברכת שנה טובה ,                         

 
 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                             

 משך. במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בה*
 * שכ"ל לחיילים משוחררים יעודכן בהתאם להנחיות מה"ט.


