
סיימתם ללמוד?
יש לכם כתובת!
הכירו את מועדון הבוגרים
של המכללה האקדמית צפת

מחירון הטבות בוגרים*
*יוני 2022

הטבת דמי הרשמה
)בוגר המבקש ללמוד תואר נוסף(
מחיר מלא לפני ההנחה 467 ₪ 

הנחת בוגר: 50% הנחה
אין כפל הטבה **מחיר משתנה משנה לשנה

הטבת שכר לימוד במכללה האזורית צפת 
מחיר מלא לפני הנחה: משתנה מקורס לקורס 

הטבת בוגר: 250 ₪  
יש להתעדכן בעלות המלאה ורשימת הקורסים 
המאושרים להטבה במשרדי המכללה האזורית 

הטבת שימוש בספריית המכללה 
פטור מדמי שימוש לחברי מועדון הבוגרים 

מותנה בהפקדת צ'ק פיקדון בסך 500 ₪ 
ההשאלה מוגבלת לשלושה ספרים בו זמנית

WWW.ZEFAT.AC.IL | 04-6927817  | 



מרכז קריירה-סיוע במציאת מקומות תעסוקה 
מרכז קריירה במכללה מעדכן באופן שוטף הצעות עבודה 
באתר המכללה )תחת לשונית מרכז קריירה(. כמו כן, בוגרי 

המכללה יוכלו ליהנות משירותים נוספים הניתנים במרכז 
קריירה:

• סדנאות הכנה לעולם העבודה • כתיבת קו''ח • יריד תעסוקה.
לפרטים יש לפנות למרכז קריירה:

ערין שנאן 04-6927830
areenaa@zefat.ac.il רכזת קריירה מייל

שימוש בספריית המכללה
צוות הספריה, יעניק לחברי מועדון הבוגרים, חלק מהשירות

אותו מקבלים הסטודנטים הלומדים במכללה, כגון: ייעוץ 
בסיסי ושימוש במחשבי הספריה ובמאגרי מידע.

השאלת ספרים מהספרייה הינה ללא תשלום נוסף לחברי 
מועדון הבוגרים - מותנה בהפקדת צ'ק פיקדון בחשבות 

בסך 500 ₪ לפקודת המכללה האקדמית ומוגבל עד 
שלושה ספרים בו-זמנית.

מוזמנים להגיע, לשבת וללמוד בספרייה בכל עת.

הטבה בדמי הרשמה
בוגרים המעוניינים להמשיך לתואר נוסף במכללה יקבלו 

הטבה של 50% בתשלום דמי הרשמה.
מותנה בהצגת כרטיס/ אישור בוגר מטעם רכזת מועדון 
בוגרים. תשלום דמי הרשמה ייעשה במדור שכר לימוד.

אנו שמחים להציג בפניכם 
את מגוון השירותים 

המוענקים לחברי המועדון

מלגות ייחודיות לבוגרי החוג לסיעוד הממשיכים 
לתואר שני בסיעוד במכללה!

אישור לימודים וסילבוסים 
ניתן להפיק אישורי לימודים, טפסים, ציונים וסילבוסים

מאתר המכללה, בוגר יכול לגשת לפורטל המודל והמידע 
האישי באמצעות שם משתמש שקיבלתם כסטודנטים

ממחלקת המחשוב, תוקף הטבה פתוחה למשך שנה
מסיום הלימודים

במידה וחסר סילבוס יש לפנות למזכירת החוג.

הטבות בשכר לימוד במכללה האזורית צפת 
הטבה בשכר הלימוד 250 ₪ במבחר הקורסים, לימודי 

תעודה והשתלמויות  הנלמדים במכללה האזורית )גובה 
ההטבה ורשימת מסלולי הלימוד המזכים בהנחה מתעדכנים 

מפעם לפעם(.
לפרטים ניתן לפנות למכללה האזורית.

ימי עיון ואירועים
בוגרי המכללה מוזמנים לקתדרות, ימי עיון ואירועים שונים 

המתקיימים במכללה. הזמנות לאירועים ישלחו במיילים 
לבוגרים.

כמו כן, ניתן להתעדכן בלוח האירועים שבאתר המכללה.

הטבות ושירותים ייחודיים אלו יינתנו רק לבוגרים 
הרשומים במועדון הבוגרים והם עשויים להשתנות 

מפעם לפעם בהתאם למדיניות המכללה.

להרשמה לחברות במועדון, קבלת הטבות ופרטים נוספים 
ניתן לפנות לרכזת מועדון הבוגרים:

hayac@zefat.ac.il גב' חיה כהן - 04-6972817 או במייל


