
 
 

  2017בספטמבר  3
                 

 לכבוד 
 

  תלמידי שנה ב'
 אלקטרוניקה תקשורת

 
 חע"רי שכר לימוד לשנה ב' בשנה"ל תשהסדהנדון: 

 
 סטודנט/ית נכבד/ה : 

     
 תשע"ח  עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל .1

 *.51/09צמוד למדד   ₪   513,9: -כ מה"ט נהלי עפ"י   חע"תש  .2
 

 
  אופן התשלום .3

 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים  בוגרי/ יםמשוחרר ים, חייללידיעתך
 יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  בעל החשבוןויש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב

ימציא  התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ההורים, מקום עבודה וכד'( .
 עד מועדי התשלום המפורטים להלן. חיילים משוחרריםפיקדון המחאה מ

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               
 

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

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת ל  הוראת הקבע .ג
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרמתבקש להביא  סטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהוד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

 
 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 בהתאם.* 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 2017באוגוסט  2                                                                                                                                     
                                                                                                                           

 לכבוד 
  תלמידי שנה ב'

 משולב -חשמל 
 

 חי שכר לימוד לשנה ב' בשנה"ל תשע"רהסדהנדון: 
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
      

 *. 15/09צמוד למדד   ₪  6,995: -כ  מה"ט נהלי  עפ"י  חתשע"עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .1
 

  אופן התשלום   .2
 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 . 25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים  בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל, לידיעתך
 יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה את השובר.

 

)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב
התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .

 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן.
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               

 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו            

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 

                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18 

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרהודיע אחרת לשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן   הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

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

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

 
   בברכת שנה טובה ,                                                                                                  

 
                                                                                                        

 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                   
 
 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהתאם.* 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 2017באוגוסט  2                                                                                            
                                                                                                                

 
 לכבוד 

 
  תלמידי שנה ב'
 מכשור רפואי  –הנדסה רפואית 

 
 "חעד לשנה ב' בשנה"ל תשי שכר לימוהסדרהנדון: 

 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 

 *. 15/09צמוד למדד   ₪ 518,4:  -כ מה"ט נהלי  עפ"י חתשע"עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .1
 

  אופן התשלום. 2       
 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם  בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 
)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב

התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .
 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן.

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               
 

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

                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18 

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת ל  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

 
 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 בהתאם.* 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                    
 

 2017באוגוסט  2
                                                                                                                   

 לכבוד 
  תלמידי שנה ב'

 מדיהעיצוב 
 

 "ל תשע"חי שכר לימוד לשנה ב' בשנההסדרהנדון: 
 סטודנט/ית נכבד/ה : 

     
 *. 15/09צמוד למדד   ₪   519,3: -כ  מה"ט הלי פ"י נע  ח"עתשעלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .1

 
 
  אופן התשלום. 3        

 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם  בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 
)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב

התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .
 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן.

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               
 

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

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרן הודיע אחרת לשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כ  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

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

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

 
 
 

   בברכת שנה טובה ,                                                                                                       

 
                                                                                                        

 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                   
 
 
 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהתאם.* 
 
 
 



 
 
 
 

 
  2017באוגוסט  2                                                                                                             

                                                                                                          
 

 לכבוד 
 

 תעשיה וניהול תלמידי 
 שנה ב'

 

 ' בשנה"ל תשע"חי שכר לימוד לשנה בהסדרהנדון: 
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 

 *. 15/09צמוד למדד   ₪ 195,7:  -כ מה"ט נהלי  עפ"י  "חתשעעלות שכ"ל הכולל לשנה"ל 
 
  אופן התשלום. 2        

 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם שירות לאומי שלרשותם עומד  בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 

)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב
התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .

 חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן.המחאה מפיקדון 
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               

 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו            

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18 

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת ל  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

 
 האישית תוזן רק לאחר תשלום המקדמה והסדר הוראת קבע. מערכת שעותלתשומת 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 בהתאם.* 
 
 
 
 
 



 

 
 2017באוגוסט  2

                                                                                                              
 

 לכבוד 
 

  תלמידי שנה ב'
 משולב -אדריכלות נוף 

 
 חע"תשהסדרי שכר לימוד לשנה ב' בשנה"ל הנדון: 

 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 

     
 *. 15/09צמוד למדד   ₪    195,7: -כ  מה"טנהלי עפ"י  ח"תשעעלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .1
 

  אופן התשלום. 2        
 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם  שירות לאומי בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 
)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב

התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .
 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן.

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל              
 

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

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

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת ל  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

 
 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 בהתאם.* 
 
 
 
 
 
 



 
 

  2017באוגוסט  2                                                                                                                
                                                                                                                

 
  לכבוד 

 שנה ג'תלמידי 
 משולב -אדריכלות נוף 

 
 שכר לימוד לשנה ג' בשנה"ל תשע"ח יהסדרהנדון: 

 
 סטודנט/ית נכבד/ה : 

      

 *. 15/09צמוד למדד   ₪ 695,7: -כ מה"ט נהלי עפ"י   חתשע"עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .1
 

  אופן התשלום. 2       
 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם  בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 
)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב

התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .
 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן.

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               
 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו             

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18 

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרן הודיע אחרת לשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כ  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

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

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

 
                                                                                                     

   בברכת שנה טובה ,                                                                                                       

 
                                                                                                        

 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                   
 
 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהתאם.* 
 
 
 
 
 
 



 
 

                        
   2017באוגוסט  2                                                                                     

                                                                                                                
 לכבוד 

 
 תלמידי שנה ג'

 משולב -חשמל 
 

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

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
     

 *. 15/09צמוד למדד   ₪     895,7: -מה"ט  כנהלי עפ"י   חתשע"עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .1
 

  אופן התשלום             
 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א

 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        
 

שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם שירות לאומי  בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 

)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב
התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא ההורים, מקום עבודה וכד'( .)

 מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן(. המחאה
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל              

 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו             

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18 

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת ל  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

 
 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 בהתאם.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   2017באוגוסט  2                                                                                                   

                                                                                                                
 

 לכבוד 
 תעשיה וניהול תלמידי 

 'נה גש
 

 

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

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
      

 *. 15/09צמוד למדד   695,7₪:  -עפ"י נהלי  מה"ט כ  חתשע"עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .1
 

  אופן התשלום. 2       
 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם  בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 

)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב
התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .

 .המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל              

 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו            

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18 

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרן הודיע אחרת לשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כ  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

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

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

 
 

                                                                                                        
   בברכת שנה טובה ,                                                                                                       

 
                                                                                                        

 דסאיםנהלת ביה"ס להנה                                                                                                   
 
 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהתאם.* 
 
 
 
 
 
 



 

 2017באוגוסט  2                                                                                                            
                                                                                                                 

 לכבוד 
 מכשור רפואי 

 'שנה ג
 

 

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

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
     

 *. 15/09צמוד למדד   ₪   4,896:  -מה"ט כעפ"י נהלי    ולל לשנה"ל תשע"חהכ עלות שכ"ל .1
 
 

 

  אופן התשלום. 2      
 

 תשלומים ) כולל מקדמה( 6 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"טא.   
  .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר 

 

פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם  שירות לאומי שלרשותם עומד בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 

 
 
 

    )ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע ב.  
       התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא ההורים, מקום עבודה וכד'( .)      
 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן(.      
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6–תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל      

 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו            

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

                                                            15/03/18 
                                                            15/04/18 

 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת ל  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

 
 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 בהתאם.* 
 
 
 

        

 
 



 2017באוגוסט  2                                                                                                  
                                                                                                                   

 
 לכבוד 

  תלמידי שנה ב'
 פרוייקט רקיע 

 
 י שכר לימוד לשנה ב' בשנה"ל תשע"חרהסדהנדון: 

 
 סטודנט/ית נכבד/ה : 

      

 *. 15/09צמוד למדד   ₪  1,835: -עפ"י  נהלי  מה"ט  כ חעלות שכ"ל הכולל לשנה"ל תשע" .1
 
 

  אופן התשלום   .2
 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט       
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 500בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים  בוגרי/ יםמשוחרר ים, חייללידיעתך
 יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 

)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  החשבוןובעל יש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .3
התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .

 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן.
 צעות הוראת קבע.תשלומים באמ 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               

 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו             

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18 

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרכן הודיע אחרת לשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם   הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

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

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

 
   בברכת שנה טובה ,                                                                                                       

 
                                                                                                       

 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                   
 
 
 
 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהתאם.* 
 
 
 
 
 

 



 2017באוגוסט  2
                                                                                                             

 
 לכבוד 

 תלמידי תוכנה 
 שנה ב' 

 
 
 

 בשנה"ל תשע"חי שכר לימוד לשנה ב' רהסדהנדון: 
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
 

     

 *. 15/09צמוד למדד   ₪   195,7: -כ  מה"ט עפ"י  נהלי   חתשע"עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .1
 
  אופן התשלום. 2        

 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .א
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים  בוגרי ים משוחררים/, חייללידיעתך
 יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 

)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ב
התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .

 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן.
 וראת קבע.תשלומים באמצעות ה 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               

 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו             

                                                            15/12/17 
                                                            15/01/18 
                                                            15/02/18 
                                                            15/03/18 

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת ל  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

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

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

 
                                                                                                      
   בברכת שנה טובה ,                                                                                                       

 
                                                                                              

 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                       
 
 ת מה"ט תעודכנו בהתאם.במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהל* 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2017באוגוסט  2

                 
 לכבוד 

 
  תלמידי שנה ב'

 חשמל יום 
 

 "חל תשערי שכר לימוד לשנה ב' בשנה"הסדהנדון: 
 

 סטודנט/ית נכבד/ה : 

     
 *.15/09צמוד למדד   ₪    351,9: -כ מה"ט נהלי עפ"י   תשע"חעלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .4

 
 
  התשלוםאופן  .5

 

 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .ב
 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        

 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים  בוגרי/ יםמשוחרר ים, חייללידיעתך
 יוכלו לשלם באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 
)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  בעל החשבוןויש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ג

התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא  ההורים, מקום עבודה וכד'( .
 עד מועדי התשלום המפורטים להלן. חיילים משוחרריםפיקדון המחאה מ

 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל               
 
 
 17/15/11    : מועדי תשלומים שנקבעו             

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

                                                            15/03/18 
                                                            15/04/18 

 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כן הודיע אחרת ל  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

 
 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 בהתאם.* 
 
 
 
 
 
 



 
 

                        
  2017באוגוסט  2                                                                                          

                                                                                                                
 לכבוד 

 
 תלמידי שנה ג'

 משולב - תוכנה  
 

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

 סטודנט/ית נכבד/ה : 
     

 *. 1509/צמוד למדד   ₪     695,7: -נהלי מה"ט  כעפ"י   חתשע"עלות שכ"ל הכולל לשנה"ל  .2
 

  אופן התשלום             
 ) כולל מקדמה( תשלומים 7 –מתבצע ב תשלום שכ"ל  –  עפ"י הנחיות מה"ט .ג

 .25/08/2017עד לתאריך אותו עליך לשלם  ₪ 1,600בסך תשלום מקדמה מצ"ב שובר        
 

שירות לאומי שלרשותם עומד פיקדון עפ"י חוק חיילים משוחררים יוכלו לשלם  בוגרי/ יםמשוחרר יםחייל
 באמצעות פיקדון זה את השובר.

 
 

)ניתן להציג טופס הוראת קבע ע"ש  ובעל החשבוןיש להחתים את  הבנק  –מצ"ב טופס הוראת קבע  .ד
התשלום באמצעות הוראת קבע יופעל רק אם הסטודנט לא ימציא ההורים, מקום עבודה וכד'( .)

 המחאה מפיקדון חיילים משוחררים עד מועדי התשלום המפורטים להלן(.
 תשלומים באמצעות הוראת קבע. 6 –תועבר למכללה ב  , לאחר קיזוז המקדמה, יתרת שכ"ל              

 
              

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

                                                            15/04/18 
 

 בכתב.לימוד  -מדור שכרן הודיע אחרת לשל סטודנט ותיק תישאר בתוקף, אלא אם כ  הוראת הקבע .א
 

 התחייבות חתומה  לימוד-למדור שכרסטודנט הממומן ע"י מוסד כלשהו מתבקש להביא ד.  
 .המכללה האזורית אשקלוןעבור   ע"י המוסד המממן     

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

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

                                                                                                           
   בברכת שנה טובה ,                                                                                                       

 
                                                                                                        

 נהלת ביה"ס להנדסאיםה                                                                                                   
 
 במידה ויתקבל עדכון בגובה שכ"ל מהנהלת מה"ט תעודכנו בהתאם.* 


