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 כ"ד טבת תשפ"ב

 2021דצמבר  28

 -להוראת מקצועות טכנולוגיים בבתי"ס ות/התוכנית המיוחדת להכשרת הנדסאים

 תשפ"ב

 (2022-2021"ב )פתש חוזר שכר לימוד

 : דמי רישום .1

 שאינם מוחזרים.₪,  280לשלם דמי רישום על סך  ת/על המועמד

 
 :שכר הלימוד .2

בהתאם לתעריף המועצה להשכלה ₪  14,042בשנת תשפ"ב הוא  לכל התוכניתגובה שכר הלימוד 

שפורסם  2021יולי צמוד למדד גבוהה עבור לימודים לתעודת הוראה לשנה"ל תשע"ח. שכר הלימוד 

 ולפיו יתעדכן שכר הלימוד. 15.08.2021-ב

שכר הלימוד ייפרס לשתי שנות לימוד, כאשר שכר הלימוד לשנה"ל הבאה ייקבע בהתאם לגובה 

 .ג"פקנון שכר לימוד תששכר הלימוד השנתי שיפורסם בת

בקמפוס המכללה,  ת/הלומד ית/יחולו כל תשלומי החובה החלים על סטודנט ות/על הסטודנטים

 -)ללא דמי אגודת הסטודנטים שהנם לשנה אקדמית אחתוכיו"ב ₪(  855כגון דמי אבטחה ורווחה )

 תשלום רשות(, כמפורט בתקנון שכר לימוד המפורסם באתר המכללה.

 
 חיצוניים גורמים ל ידיע ות/ממומנים ות/סטודנטים .3

 עבודה הסכמי במסגרת חלקי או מלא מימון ת/המקבל ת/ישראלי ית/ח ועדת מלץ סטודנט"דו ל פיע

 או ציבורי ,ממשלתי ,מוסדי מימון של אחרת במסגרת או ,למעבידיהם עובדים בין שכר הסכמי או

היסודי. לפיכך, גובה שכר הלימוד  הלימוד שכר מגובה -25% ב גבוה שכר לימוד תשלם/ישלם אחר

על ידי צה"ל או משרד  ת/הממומן ית/( בשנת תשפ"ב לסטודנטללא קורסים חוזרים) לכל התוכנית

 נכון לשנה"ל תשפ"ב.₪  17,552.50הביטחון הוא 

 
ולא בפועל  ית /אליהן נרשם/ה הסטודנט לפי נקודות זכות יחושב: שכר הלימוד חישוב שכר לימוד .4

כל גרירה , בשנות התקן הקבועות לתוכנית. 2.פחות מסה"כ גובה שכר הלימוד בתוכנית כרשום בס

 מעבר לשנות התקן, גוררת חיוב בהתאם לתקנון שכר לימוד.

 
 :נוהל ביטול .5

 הוראה.בהתאם לנוהל הפסקת/ ביטול לימודים בתקנון שכר לימוד תשפ"ב לתעודת 

 

 ית/למילוי וחתימה על ידי הסטודנט

 

 הצהרת הסטודנט והתחייבות כספית

 הנני מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את חוזר שכר לימוד זה, ולראיה על החתום:

 : _________________________ית/שם הסטודנט

 _______________________________ תעודת זהות:

 חתימה: _____________________________


