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מדור חשבונות סטודנטים
מדור חשבונות סטודנטים אחראי על גביית שכר לימוד ,תשלומים נלווים,דמי חברות באגודת
הסטודנטים בקמפוס באר-שבע ואשדוד במסלולים הבאים:
·
·
·

לימודי הנדסה לתואר ראשון
לימודי הנדסה לתואר שני
מכינה קדם אקדמית

המדור נותן שירותי קופה לתשלומים שונים כגון:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

שכר לימוד
קורסי מבוא
קורסי אנגלית
דמי אישורים
בחינות פטור
ספרים
קורסי מעורבות קהילתית
מיומנויות למידה
תעודת בוגר
סל רווחה
מנוי למרכז ספורט

במקביל ניתנים שירותים:
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

אישורי גובה שכ"ל (בתום תקופת הייעוצים)
עדכונים שוטפים של כרטיסי סטודנטים:
מלגות
חיובים בהתאם לרישום לקורסים
הפסקות לימודים
טיפול בסטודנטים הממומנים ע"י מוסדות שונים
ועדת חריגי שכר לימודים
אישורי סגירת חשבון לצורך קבלת זכאות ל תארים
דיווח לביטוח לאומי
דיווח למשרד הביטחון
החזר כספים לסטודנט (לעו"ש או לפיקדון צבאי)
ניהול עסקאות אשראי
טיפול בהחזרי תשלומים מהבנק
ניהול אישורים לאתר המכללה
שליחת הודעות לסטודנטים
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צוות מדור חשבונות סטודנטים
קמפוס באר שבע
גב' משה מירי – ראש מדור חשבונות סטודנטים
גב' מורגנשטרן אורית -רכזת חשבונות סטודנטים
גב' כהן צדק יפעת -רכזת חשבונות סטודנטים
טל08-6475699 .

פקס08-6475744 .

שעות קבלת קהל -קמפוס באר-שבע
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8:30-12:30

9:30-12:30

8:30-12:30

9:30-12:30

8:30-12:30

16:00-18:00

13:30-15:00

16:00-18:00

13:30-15:00

קמפוס אשדוד
גב' מרינה בלכמן

טל08-8519004 .

גב' מרים בן עדי

טל08-8519003 .

גב' כרמית אזולאי

טל08-8519376 .
פקס08-8519072 .

שעות קבלת קהל  -קמפוס אשדוד
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

8:30-12:30

9:30-12:30

8:30-12:30

9:30-12:30

8:30-12:30

16:00-18:00

13:30-15:00

16:00-18:00

13:30-15:00
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תעריפי הרשמה למועמדים ולמתקבלים ללימודים
מחירים
 .1מעטפת הרשמה תימסר לנרשם ללא תשלום.
 .2מחיר דמי הרשמה לשנת הלימודים תש"ף . ₪ 320 -
 .3גובה המקדמה הסמסטריאלית על חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים תש"ף. ₪ 2000 -
תשלום מקדמת שכ"ל הינו תנאי הכרחי לביצוע רישום לקורסים .
לסטודנט שיערוך רישום לקורסים ,למרות אי הסדרת תשלום שכר לימוד ,רשאית המכללה למחוק את
הרישום לקורסים לסמסטר.

תעריפי שכר הלימוד לשנת תש"ף
 מדור חשבונות סטודנטים מביא לידיעתך לוח תעריפי תשלום לשנת הלימודים תש"ף ומידע חיוני
לשנה זו.
 הסכומים המופיעים הם אלה הידועים לנו במועד זה  .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס
שינויים בכללים ובתעריפים המתפרסמים בחוברת זו ,ללא כל הודעה מוקדמת.
 שינויים אם יהיו יפורסמו באתר האינטרנט.
 זכור! אי ידיעת הכללים הנוגעים לסדרי שכר לימוד אינה פוטרת אותך מקיום המוטל עליך.

הנחיות כלליות :
 שכר הלימוד הבסיסי המלא לשנה"ל תש"ף ,עומד על  .₪ 13,863שכר הלימוד הבסיסי לשנה"ל תש"ף
צמוד למדד יולי .2019
שכ"ל הינו על בסיס שכ"ל בפועל בתש"ף .טרם התקבלו הנחיות סופיות בנושא ושכ"ל ייקבע
בכפוף להנחיות האוצר וות"ת .עדכונים  ,במידת הצורך ,יובאו לידיעה במהלך שנה"ל תש"ף.
 בכפוף להחלטת הממשלה ,סטודנט שטרם צבר לזכותו  18נק"ז בשנה"ל תש"ף ,יחויב בשכ"ל
הבסיסי המלא ללא ההפחתה האמורה לעיל.
הבהרה  :עלות כל אחת מ 18 -נק"ז הראשונות ₪ 346.575
עלות כל נק"ז נוספת לאחר צבירת  18נק"ז 256.475₪ :זיכוי רטרואקטיבי בגובה ההפרש בגין 18
נק"ז הראשונות.
 סטודנט הלומד פחות מ  20( 50%נק"ז) מתכנית הלימודים השנתית בתחום לימודיו ,ישלם בנוסף
על שכר לימוד יחסי תוספת תקורה בשיעור של  10%משכ"ל בסיסי מופחת.
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 סטודנט אשר לא יסיים את לימודיו בתום שנות לימוד התקניות לתואר ,ישלם תוספת שיפוי על
גרירת התואר בשיעור של  10%משכ"ל השנתי המופחת. .
 שכר הלימוד והתשלומים הנלווים צמודים למדד חודש  ,7/2019כפי שפורסם ב.8/2019-
מובהר בזאת כי ההצמדה הינה על פי חוק ומהווה אמצעי לשמירת ערכו הריאלי של שכר הלימוד
עד ליום התשלום.
תשלום מלוא שכר הלימוד מראש עד לתאריך  15.9.19ימנע חיוב בהפרשי הצמדה ,ויזכה את
הסטודנט בהנחה של  2.5%משכר הלימוד.
 שכר הלימוד מורכב משכר לימוד יסוד ותשלומים עבור שירותים נלווים כגון :שרותי אבטחה,
ותשלומים נוספים בהתאם להחלטת הועד המנהל של המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.
 שכר הלימוד הבסיסי השנתי לתואר ראשון שווה ערך לעלות  40נק"ז ואינו כולל
תשלומים עבור קורסים טרום אקדמיים וקורסים באנגלית (למעט רמה מתקדמים 2
באנגלית).
 שכר הלימוד הבסיסי השנתי לתואר שני שווה ערך ל  21נ"ז ( הנדסת תוכנה ,הנדסת
תעו"נ)
 שכר הלימוד הבסיסי השנתי לתואר שני שווה ערך ל  18נ"ז ( הנדסת חשמל ואלק')
 בתואר שני אין חיוב נמוך מ  25%שכר לימוד שנתי בכל סמסטר עד לצבירת מינימום של
 200%שכר לימוד.
 האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט בלבד ,גם אם גורם אחר התחייב לממן את
לימודיו .על הסטודנט לקרוא בעיון את נהלי שכר הלימוד ולנהוג על פיהם ,על מנת למנוע מעצמו
טרדות ,אי נעימויות ונזקים כספיים.

 סטודנט שערך רישום לקורסים יחויב בתשלום שכר לימוד בין אם השתתף בהרצאות ו/או בבחינות
ובין אם לא (ראה נוהלי הפסקת לימודים).
 הודעות המתפרסמות על לוחות המודעות במכללה ו/או בפרסומיה ,כמוהן כהודעות אישיות
לסטודנט .על הסטודנט לעקוב אחר ההודעות המתפרסמות .
 בעצם הרשמתו ללימודים במכללה מביע הסטודנט את הסכמתו הבלתי מסויגת לכל ההוראות
והתנאים הכלולים בחוברת מידע זו ,לרבות השינויים שייקבעו בהם מפעם לפעם על ידי הנהלת
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המכללה ,והסטודנט מתחייב בעצם הרשמתו ללמודים במכללה לקיים את כל התנאים וההוראות
האמורים.
 סטודנטים להם יתרת חוב עבור שכר לימוד או נלווים יחסמו במערכת .חסימה זו תמנע
מהסטודנט לקבל את ציוניו  ,תמנע ממנו האפשרות לראות את חוברת הבחינה שלו ולערער עליה
ולא יינתנו אישורים שונים ולא ניתן יהיה לבצע רישום לקורסים.
 סטודנט החסום במערכת עקב אי תשלום שכר לימוד או נלווים לא יוכל לבצע רישום לקורסים.

טבלת תעריפי שכ"ל -תש"ף
תעריף בש"ח

הערות

מרכיבי שכר
שכ"ל בסיסי מלא
שכ"ל בסיסי מופחת*

13863
10259

עלות כל אחת מ –  18נ"ז הראשונות.346.75₪ :

שכ"ל בסיסי מלא לתואר שני

13,863

תוספת תקורה

1026

שיפוי על גרירת התואר

1026

ארגון הסטודנטים הארצי

10

דמי אבטחה

416

שרותי סל רווחה **

245

קורס אנגלית בסיסי

1300

קורס אנגלית טרום בסיסי א
שנתי סמס' א'

866

קורס אנגלית טרום בסיסי א
שנתי סמס' ב'

866

קורס אנגלית טרום בסיסי ב'
שנתי

1300

קורס אנגלית מתקדמים 1

866

קורס אנגלית מקוון

302

מבוא למתמטיקה

2599

מבוא לכימיה להנדסה כימית

עלות כל נ"ז לאחר צבירת  18נ"ז + ₪ 256.47 :זיכוי
רטרואקטיבי בגובה ההפרש בגין  18נ"ז הראשונות.

עלות כל נ"ז במחלקה לתעו"נ ותוכנה
₪ 660.142
עלות כל נ"ז במחלקה להנדסת חשמל ואלק
והנדסה ירוקה ) ₪ 770.166

 208לכל סמסטר

-

מבוא לפיסיקה 1

1733

מבוא לפיסיקה 2

1733

מבוא למכניקה של גוף קשיח

650

יישומי מחשב מקוון

302
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שימוש בחומרים הנדסת מכונות
(סטודנטים שהחלו את לימודיהם

200
300

בשנת תשע"ט ואילך במחלקה
להנדסת מכונות ובפקולטה לעיצוב
ואדריכלות יחויבו בעבור שימוש

200
400
300

שנה ב -מסלול תיכון ועיצוב מוצר
שנה ג -תיכון ועיצוב מוצר/
רובוטיקה ומערכות אוטונומיות
שאר המסלולים
שנה ד -תיכון ועיצוב מוצר
שאר המסלולים

בחומרים)

* שיעור ההפחתה בפועל יותנה במשאבים שיוקצו בפועל ע"י משרד האוצר בגין שיפוי שכ"ל.
עדכונים  ,במידת הצורך ,יובאו לידיעה במהלך שנה"ל תש"ף.
** שרותי סל רווחה  -תשלום סל שירותי רווחה יתבצע יחד עם תשלום שכר הלימוד באופן אוטומטי.
ויתור על תשלום זה ימנע מהסטודנט שירותים כמו :תגבור אישי/קבוצתי ,קבלת ציונים באמצעות , sms
השתתפות בהגרלת תו חניה ,סבסוד חדרי כושר ומרכזי ספורט ,סבסוד מנוי לתאטרון ,סבסוד מרתונים
של האגודה ,מתנה בתחילת שנה"ל ,מחירים מוזלים לאירועי אגודת הסטודנטים ושירותים נוספים.
חשבונות
לסטודנטים
אופן הביטול :הורדת טופס הביטול מאתר האינטרנט www.sce.ac.il
טופס ביטול סל רווחה תש"ף ,יש למסור את הטופס המלא למדור חשבונות
טפסים
סטודנטים
סטודנטים לא יאוחר מהתאריך .20.09.2018
לא יתקבלו טפסים לאחר מועד זה.
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שכר לימוד לתואר שני
א .תלמיד הלומד לתואר שני  ,ישלם לא פחות מ  % 200שכר לימוד עבור לימודיו.
מספר השנים התקניות לתואר הוא שנתיים.
ב .סטודנט לתואר שני ישלם שכר לימוד לפי מספר נקודות הזכות שלמד בפועל וזאת יחסית
לתכנית הלימודים הנורמטיבית שלו ולא פחות מ  5.25( 25%נק"ז) שכר לימוד לכל סמסטר.
ג .סטודנט שיבחר ללמוד בתכנית לימודים חלקית ו/או על פני יותר שנים/סמסטרים ישלם שכר
לימוד לפי הכללים הבאים:
 .1בכל אחת מהשנתיים הראשונות ישלם שכר לימוד יחסית לחלקיות לימודיו ולא פחות
מ  25%שכר לימוד בכל סמסטר.
 .2מהשנה השלישית ואילך-
 אם צבר  200%ישלם לפי חלקיות לימודיו  10%+תקורה. אם טרם צבר  200%שכר לימודיו ישלם לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ  25%שכר לימוד.ד .סטודנט לתואר שני יחויב בשירותים נלווים כמפורט בדף תעריפים לסטודנט.
ה .תשלום סל רווחה – הינו תשלום רשות.
ו .לימודי השלמה לתואר שני-
גובה שכר לימוד עבור קורסי השלמה ( שהנם תנאי ללימודי התואר השני) הוא  2.5%משכר
הלימוד השנתי לכל נק"ז.

התשלום עבור לימודי השלמה איננו נחשב כחלק משכר הלימוד המצטבר המינימאלי לתואר שני.

בתואר שני אין חיוב נמוך מ  25%שכר לימוד שנתי בכל סמסטר עד לצבירת מינימום של 200%
שכר לימוד.
ז .עקרונות חישוב שכר לימוד לתואר שני
מספר שנות לימוד תקניות לתואר 2 :שנים = 200%
(הנדסת חשמל ואלק' )36

מספר נק"ז לתואר

42

עלות נק"ז

200 = 4.76
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מועדי גביית שכר לימוד בהוראת קבע-שנת תש"ף
סמסטר א'
 - 20.09.2019מקדמה  + ₪ 2000סל רווחה (ללא קשר להיקף הלימודים ,רק לסטודנטים ממשיכים).
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 18/09/18
 50% - 15.12.2019מיתרת שכר לימוד לסמסטר.
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 11/12/19
 - 15.01.2020יתרת שכר לימוד לסמסטר.
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 12/01/2020
סמסטר ב'
תשלום מקדמה לסטודנטים חדשים – מחזור אביב – לא באמצעות הוראת קבע.
( ₪ 2000 - 20.02.2020ללא קשר להיקף הלימודים ,רק לסטודנטים ממשיכים).
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 18/02/2020
 50% - 20/04/2020מיתרת שכר לימוד לסמסטר.
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 19/04/2020
בשעה 12:00
 - 20.05.2020יתרת שכר לימוד לסמסטר.
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 18/05/2020
סמסטר קיץ
( ₪ 2000 - 21.06.2020ללא קשר להיקף הלימודים ,רק לסטודנטים מחזור אביב)
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 18/06/2020
 50% - 16.07.2020מיתרת שכר לימוד לסמסטר.
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 13/07/2020
 - 16.08.2020יתרת שכר לימוד לסמסטר.
ניתן לשלם באמצעי תשלום שאינם הוראת קבע עד לתאריך 12/08/2020

סטודנט אשר לא שילם את שכר הלימוד במועדים שנקבעו בשל גביית
הוראת הקבע שלו בבנק מכל סיבה ,יחויב בעמלה בגובה . ₪ 50

סטודנט שלא עמד בהסדרת תשלום עד למועד הגביה ,ממועדי הגבייה
השנתיים  ,תבוצע חסימה אוטומטית לאפשרות הגישה שלו למערכת.

9



הודעות המתפרסמות על לוחות המודעות במכללה ו/או בפרסומיה ,כמוהן כהודעות
אישיות לסטודנט.

ריכוז תעריפים נוספים

 1גיליון ציונים בעברית ,מקור  +העתק

₪ 40

 2גיליון ציונים באנגלית ,מקור +העתק

₪ 40

 3גיליון ציונים +דמי טיפול ומשלוח לחו"ל

₪ 78

 4גיליון ציונים מצטבר לתואר בעברית,מקור  +העתק
גיליון ראשון

חינם

גיליון שני

₪ 40

 5גיליון ציונים מצטבר לתואר באנגלית,מקור+העתק

₪ 40

 6אישור לימודים בעברית

חינם

 7אישור לימודים באנגלית

₪ 40

 8בחינת פטור מהשתתפות בקורס

₪ 98

 10עמלת ייעוץ מאוחר

₪ 196

 11אישור זכאות לתואר

חינם ( 3אישורים)
אישור נוסף

₪ 40

 12אישור זכאות לתואר באנגלית

₪ 40

.13אישור גובה שכר לימוד

₪ 40

.14אישורים שונים

₪ 40

 .15הפקת דיפלומה נוספת/דיפלומה באנגלית

₪ 80

.16חוברות הנדסה כימית

₪ 60

לא יינתנו אישורים לסטודנטים אשר לא הסדירו את חובותיהם הכספיים
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אפשרויות תשלום

 .1תשלום מלוא שכר הלימוד מראש
סטודנט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד הבסיסי מראש (בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט) ,יחסוך
את תוספת הפרשי הצמדה הנובעים מעליית המדד ויזכה בהנחה של  2.5%משכר הלימוד השנתי.
את התשלום ניתן לבצע עד  15/09/18ניתן לשלם במדור חשבונות סטודנטים ,בכרטיס אשראי בחיוב
טלפוני במדור חשבונות סטודנטים או באמצעות שובר תשלום לבנק אותו ניתן לקבל במדור חשבונות
סטודנטים.
תלמיד מכינה שמעוניין לשלם את מלוא שכר הלימוד במכינה יפנה למדור חשבונות סטודנטים ,אין
התשלום מזכה בהנחה כלשהי מעלות המכינה.
 .2הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע)
 .1ניתן לבצע הרשאה לחיוב באחת משתי האפשרויות:
.a

הוראת קבע בבנק-
המועמד יחתים את הבנק על טופס הוראה לחיוב חשבון הבנק (הוראת קבע) .את
הטופס החתום יש להגיש למדור רישום יחד עם שאר מסמכי הרישום.

.b

הוראת קבע בכרטיס אשראי-
ניתן להזין את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הפורטל האישי באינטרנט .לשם כך
יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:
כניסה לפורטל > דף חשבון > לשונית הסדרים > בחר בתחום "שכר לימוד" > בחר
בקטגוריית "קוד הסדר" את האפשרות "אשראי" > השלם את פרטי הכרטיס ולחץ
"שמור" .ניתן לאשר העתקת פרטי הכרטיס לשאר התחומים.

 .2הוראת הקבע שמסר תקפה למשך כל תקופת הלימודים ,ועל הסטודנט לחדש אותה בכל
מקרה של שינוי פרטי חשבון הבנק/כרטיס האשראי.

לא תבוצע גבייה מסטודנטים שאינם חייבים שכר לימוד

 .3תשלום שכ"ל באמצעות הפיקדון הצבאי :
סטודנט המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה למדור חשבונות
סטודנטים במכללה ויקבל את המסמכים הבאים:
 .1שובר תשלום.
 .2טופס אישור "מוסד מוכר"
על הסטודנט לפנות לבנק בו מתנהל הפיקדון  ,בצירוף האישורים הנ"ל ואישור לימודים תקף.
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את שובר התשלום או אסמכתא לתשלום יש להחזיר למכללה ,כשהוא חתום ע"י הבנק עד למועד כפי
שמופיע בתאריכי גביית שכר לימוד בהוראת הקבע.

 .4תשלום באמצעות כרטיס אשראי
סטודנט יוכל לשלם שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי:
א.

במדור חשבונות סטודנטים במספר התשלומים התואמים את הגביה בהוראת הקבע לכל סמסטר או
בתשלומי קרדיט ל 3-12-בעלות הנקבעת בהסדר הקיים
בין המשלם לבין חברת האשראי .

ב.

באינטרנט  ,מכלול -נט מתוך דף חשבון -תשלומים.

ג.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי טלפונית .

את התשלום יש לבצע עד למועד המופיע בתאריכי גביית שכר
לימוד בהוראת הקבע.
אי אפשר לבטל עסקת אשראי!

 .5תשלום שכ"ל באמצעות המחאות ו/או מזומן :
סטודנט המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות המחאות או מזומן יפנה למדור חשבונות סטודנטים.
את התשלום יש לבצע עד למועד כפי שמופיע בתאריכי גביית שכר לימוד בהוראת הקבע.

ועדת חריגי שכר לימוד :
ועדת חריגי שכר לימוד דנה בבקשות חריגות במיוחד של סטודנטים לנהוג בהם לפנים משורת הדין.
הועדה מתכנסת אחת לשבועיים.
את הבקשות יש להגיש על גבי טופס פניה מיוחד בצירוף מסמכים ואישורים המאשרים את הטיעונים.
פירוט החלטת הועדה ישלח לביתו של הסטודנט.
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החזרים כללים :
יתרת זכות בחשבון הסטודנט מועברת אוטומטית לסמסטר הבא (כשהיא צמודה למדד חודש יולי).
החזרים של תשלומים שמקורם בפיקדון חיילים משוחררים יועברו ישירות לפיקדון חיילים משוחררים.
לפני ביצוע החזר כלשהו תיערך בדיקה מקיפה של נכונות שכ"ל ויבוצעו תיקונים בהתאם .יתכנו שינויים
ביתרות עקב תיקונים ובמידה והסטודנט ימצא זכאי להחזר ,הסכום יועבר לחשבון בנק תוך  45יום.
על מנת לקבל את יתרת הזכות לחשבון בנק  ,סטודנט נדרש למלא בקשה להחזר בצירוף עתק של תעודה
מזהה.

מועדים קובעים לצורך החזרי מקדמה ותשלומי שכר לימוד
א.

סטודנט שמסיבות כלשהן מבקש לבטל הרשמתו ,או ,להפסיק את לימודיו יודיע על כך מיידית
בכתב למזכירות אקדמית.
הודעה על ביטול לימודים בכל מועד שהוא  ,גוררת בדיקה מחודשת של חיובי שכר לימוד ושל
הזכאות למלגות שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה/סמסטר.
סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל ,יחויב בשכ"ל גם
אם בפועל לא השתתף בשיעורים.

ד.

זכאות הסטודנט להחזר כספי נקבעת על פי תאריך ההודעה דלעיל.

ב.
ג.

גובה החיוב

מועד קבלת ההודעה
עד חודש לפני פתיחת שנה"ל

דמי הרשמה בלבד

החל מחודש לפני פתיחת שנה"ל ועד

דמי הרשמה  +מלוא סכום המקדמה

יום סיום תקופת ייעוץ סמסטר א'
מתום תקופת הייעוץ לסמסטר א' ועד

דמי הרשמה  +שכר לימוד מלא לסמסטר א'

יום פתיחת סמסטר ב'

 +מלוא תשלום הנלווים

החל מפתיחת סמסטר ב' ועד סיום

דמי הרשמה  +שכר לימוד מלא לסמסטר א'

תקופת הייעוץ לסמסטר ב'

 +נלווים +מקדמה לסמסטר ב'

החל מסיום תקופת הייעוץ של סמסטר

דמי הרשמה  +שכר לימוד שנתי מלא +

ב' ועד לסיום הסמסטר

מלוא תשלום הנלווים

אנו מאחלים לך הצלחה מלאה בלימודים ובמבחנים
מדור חשבונות סטודנטים
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