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 בתכנית יום ו' ישיבותלבוגרי  B.edלתלמידי תכנית  תש"ףהסדרי תשלום לשנה"ל הנידון: 

 .תש"ףלום לשנת הלימודים להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התש

 שכר לימוד ותשלומים נוספים:
  ראה הערה ג'. -. לזכאי להנחת שיפוי ממשה"ח ₪ 13,863 -שכר לימוד 

  ,420 -טים היציג וזכאות לכרטיס סטודנט תשלום לארגון הסטודנאגרות, ביטוח ₪. 

  ראה נספח בכתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד. -אגרת הסעות 

 '250 -( הרשמה )לשנה א ₪. 
 ולא יפחתו ממדד זה. 16.8.2019הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 

 
 דרכי התשלום:

 פעמי מראש.-א. תשלום חד .1
, על כל 15.11.2019. התשלום יבוצע לא יאוחר מיום 5%פעמי במזומן לכל השנה, תינתן הנחה בגובה -על תשלום חד

 דה עד ליום התשלום(.הסכום )שכר לימוד והפרשי הצמ
  ב. תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

לתשלום באמצעות הוראת קבע יש למלא את טופס הוראת הקבע המצ"ב. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא 
ובכל מקרה תשלומים  12לכל חודש ) 20-את טופס ההוראה לתשלום בכרטיס אשראי המצ"ב. חשבונך יחויב בהתאם, ב

 עד לסיום יתרת החוב(. 
תלמיד עם הוראת קבע פעילה משנים קודמות לא צריך למלא שוב את הטופס. במקרה כזה, דרך התשלום תהיה 

 .15.9.2019כמפורט בסעיף זה, אלא אם נקבל הוראה אחרת עד לתאריך 
 ת קבע באשראי< הקמת הורא-< דף חשבון -ניתן להקים הוראת קבע באשראי במידע אישי לסטודנט 

 משכר הלימוד המלא )ראה הערה ג'(. ₪ 3,586הנחת משרד החינוך בגובה  .2

 המכללה תעניק מלגת לימודים על פי מצבו המשפחתי של התלמיד:  .3
 )ראה הערה ה'(. ₪ 2,000 -, תלמיד נשוי ₪ 1,000 -תלמיד רווק 

 
 הערות: 

 ו למדור גביה.יש לחתום על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד המצ"ב ולהעביר .א
 תשלום באמצעות הוראת קבע אינו פוטר מחובת תשלום הצמדה. .ב
ביצוע ההפחתה תלוי בהחלטתם של משרד החינוך ומשרד האוצר. משרדים אלה טרם פרסמו את החלטתם בעניין  .ג

משכר הלימוד )שיפוי משה"ח( זכאי סטודנט מן  ₪ 3,604להפחתת . תש"ףגובה השיפוי ועצם מתן השיפוי לשנת 
ש"ש(, אינו בעל תואר ראשון ואינו  24מניין, בעל אזרחות ישראלית שנרשם לתכנית לימודים שנתית מלאה בשנה א' )ה

 מקבל מימון מגורם המונע הפחתה )החזר שכ"ל מקרן השתלמות וכדומה(. 

תלמיד זכאות להלוואה מותנית ממשרד החינוך תלויה בנתוני התלמיד ולמכללה אין אפשרות להשפיע עליהן. על ה .ד
 מוטלת האחריות למימוש זכאותו.

 חתימה על הסדר תשלומים כמוה כחתימה על כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד. .ה

תלמיד בתכנית המצוינים חייב לממש את זכאותו להלוואה מותנית ולהעביר את כל סכום הכסף שקיבל למכללה,  .ו
לץ לשלם אותו מכיסו. תלמיד שלא יממש את לתשלום חלקו בשכר הלימוד. תלמיד שלא יעביר את הכסף למכללה יא

 זכאותו להלוואה מותנית לא ימשיך ללמוד בתכנית המצוינים.
, דוא"ל 08-9485695כה מזוז, רכזת הגביה של המכללה, טלפון בדבר שאלות בנושא שכר לימוד ניתן לפנות לגב' בר

bracha@orot.ac.il  
 

 בכבוד רב 
 מדור שכר לימוד               

 
קבלתם בדוא"ל או במסירה אישית תיחשב כהסכמה לאמור ום החוזר וכתב ההתחייבות, פרס

 בו אלא אם תתקבל פניה בכתב מהתלמיד/ה לקביעת פגישה בנוגע לאמור בחוזר.

 שים לב:
תלמיד שלא יסדיר תשלומיו עד עשרה ימים מיום התחלת לימודיו 

במכללה לא יקבל שירותי מזכירות, לרבות כניסה למידע האישי באתר 
 המכללה, ולא יורשה לגשת לבחינות עד להסדרת העניין.
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 בס"ד, תאריך: __________
 לכבוד

 קמפוס רחובות -מכללת אורות ישראל 
 

 בתכנית יום ו' לבוגרי ישיבות B.edי תכנית לתלמיד "ףתשכתב התחייבות לתשלום שכר לימוד לשנה"ל 

טים היציג וזכאות תשלום לארגון הסטודנאגרות, ביטוח, , ₪ 13,863, נקבע לסך תש"ףידוע לי ששכר הלימוד בשנה"ל  .1
 .₪ 250והרשמה )שנה א'(  ₪ 420לכרטיס סטודנט 

 תו ממדד זה.ולא יפח 16.8.2019הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום  .2

 אופן התשלום: .3
 א. תשלום באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. 

לכל חודש עד לסיום יתרת החוב. תשלומים ע"י הוראת קבע או כרטיס אשראי  20-ידוע לי שחשבוני יחויב בהתאם, ב
 אינם פוטרים מחובת תשלום והפרשי הצמדה.

 א. משכר הלימוד המל ₪ 3,604ב. הנחת משרד החינוך בגובה 
משכר הלימוד )ועדת וינוגרד( זכאי תלמיד מן המניין, שנרשם לתכנית לימודים שנתית  ₪ 3,604ידוע לי כי להפחתת 

ל מקרן ש"ש(, אינו בעל תואר ראשון ושאינו מקבל מימון מגורם המונע הפחתה )החזר שכ" 24מלאה בשנה א' )
 פית של משרד החינוך. וכדומה(. ידוע לי כי ביצוע ההפחתה תלוי בהחלטה סוהשתלמות 

ידוע לי כי במידה ואהיה זכאי להפחתה משכר הלימוד המלא בהתאם להנחיות משרד החינוך והפחתה זו תבוטל, 
 כולה או מקצתה, אני מתחייב להשלים את יתרת התשלום לשכר הלימוד המלא.

ם שעדיין לא נקבע, אותו ידוע לי כי לצורך קביעת שכר הלימוד לתואר ראשון, יופחת משכר הלימוד הרגיל סכו
התחייבה ממשלת ישראל לממן. היה ולא תממן הממשלה את כל סכומי ההפחתה להם התחייבה כאמור, יהיה עלי 

 לשלם את מלוא שכר הלימוד במועד עליו תודיע המכללה.
 ידוע לי שלא אתחיל את לימודי במוסד, לפני שאסדר את כל חובותי הכספיים, ואחתום על כתב ההתחייבות. .4
 רשאית הנהלת המכללה להפסיק את לימודי לאלתר לאחר אזהרה. -ידוע לי שאם לא אעמוד בהסדר התשלום  .5
וע, בחישוב ריבית פיגורים, יכלל לשב 0.1%, יוטל קנס פיגורים בגובה של 3על מועדי התשלום המפורטים לעיל בסעיף  .6

 גם תשלומי הפרשי ההצמדה.
 א. ידוע לי שאהיה רשאי לגשת לבחינות סמסטר א' רק לאחר שאגיע להסדר כספי עם הנהלת המכללה. .7

 ב. ידוע לי שאהיה רשאי לגשת לבחינות סוף שנה רק לאחר שאפרע את כל חובותי הכספיים.
 החזרי תשלומים בשל הפסקת לימודים:  .8

 וע לי כי: יד
 א. דמי ההרשמה, לא יוחזרו בכל מקרה.

ב. חישוב ההחזרים ייעשה בהסתמך על הודעות הלומד בכתב על הפסקת לימודיו או הודעות המוסד ללומד  על 
 הפסקת לימודיו. 

בקיזוז  של שכר הלימודהחזר  -ועד בכלל  15.5.2019ג. לימודים שהופסקו בין יום תחילת הלימודים בפועל ועד ליום 
 מספר חודשי הלימוד בפועל ועוד חודש לימודים נוסף.

 בזה את הסכמתי להעברת נתוניי האישיים למוסד לביטוח לאומי. הנני נותן .9

 לקבל דוא"ל מהגופים הרשומים במכללה. אני מסכימים .10

תשלום במהלך  ידוע לי כי לאחר שאסיים את שנת הלימודים האחרונה בתכנית, אוכל להשלים חובות אקדמיים ללא .11
 שנתיים. לאחר שנתיים אחוייב על ההשלמות בהתאם להיקף השעות.

 
 הנני מאשר בזה שקראתי את הנאמר לעיל, הבינותי תוכנו והוא מחייבני.

 
_______________________________ 

 שם מלא + מספר זהות + חתימה

 לתלמידי יום ו' -ם בשירות ההסעות של המכללה נספח: תשלום עבור אגרת הסעות לתלמידים המשתמשי

 נא לסמן באיזו הסעה אתה מגיע ללימודים: - ט"תשעתעריפי ההסעות לשנת 

 ₪ 250   חזור מיד בנימין, כרם ביבנה, מרכז שפירא, ראשון לציון, שעלבים-הסעות הלוך  □

 תקווה, קדומים,  חזור מחולון, חשמונאים, יפו, ירושלים, נריה, עטרת, פתח-הסעות הלוך  □

 ₪ 450       קרית מלאכי, קרני שומרון, רמת גן, רמת השרון, רעננה, שילת    

 ₪ 1,000      ור מאיתמר, דימונה, עלי ואחרחז-הסעות הלוך  □

 לא משתמש בשירות ההסעות של המכללה  □

ת אישור על הסדרת חובה להסדיר מראש את התשלום עבור ההסעות. העלייה לרכב ההסעה תתאפשר רק עם הצג

 התשלום.
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 )באישור טלפוני( בכרטיס אשראי תשלוםהוראה ל

 :בעל הכרטיספרטי 

 ______________ מס' זהות: ____________ שם פרטי: _____שם משפחה: _____

 ________________ מיקוד: _________ מס': _____ עיר: ____כתובת: רחוב: _______

 _____ פקס: ____________-טלפון: ____________ טלפון נייד: ____________

 
 פרטי התלמיד )אם שונה מפרטי בעל הכרטיס(:

 _________________ מס' זהות: _________ שם פרטי: _____משפחה: _____שם 

 _______________ מיקוד: ___________ מס': _____ עיר: _____כתובת: רחוב: _____

 _____ פקס: _____________-טלפון: ____________ טלפון נייד: ____________

 
 פרטי הכרטיס:

 ________ תוקף: __________-________-________-מספר כרטיס: ________

 )לא מכבדים כרטיסי דיינרס(

 
 :תשלוםפרטי ה

 סמן את דרך התשלום המתאימה. -לבעל הכרטיס 

 אחר __________ □     שכר לימוד □מעונות      □     הרשמה □     אגרות □   תשלום עבור: 

 .20_/____/הוראת קבע* על סך __________ ש"ח לחודש,     מתאריך ___ □

 .20____ תשלומים, החל מתאריך ____/____/-הוראת קבע* על סך __________ ש"ח,     ב □

 תשלום חד פעמי על סך __________ ש"ח,     לחיוב בתאריך ____/____/____. □

 _____ תשלומים, החל מתאריך ____/____/____.-תשלום על סך __________ ש"ח,     ב □

 _____________________________________________________אחר/הערות: ___ □

דוא"ל:  08-9485695טלפון: דרך החיוב הנבחרת צריכה להיות בתיאום עם מדור גבייה ובאישורו. 

bracha@orot.ac.il .)גב' ברכה מזוז( 

הואיל וניתנה על ידו הרשאה לספק להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שיפרט  * המשלם בהוראת קבע מצהיר כי שובר זה נחתם על ידו בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיה,

 שובר זה.הספק למנפיקה. הרשאה זו תפקע בהודעה לספק. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב ב

 

 

 חתימת בעל הכרטיס
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