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  מונחי�   .1
  

  :בחוזר זה יהיה למונחי� הבאי� משמעויות כדלהל�   1.1 
   

  שנת לימודי�  .א  # 
. התקופה במהלכה מתקיימי� בפועל הלימודי� במסלולי ההכשרה השוני�

 במועד שצוי� באישור ) בסמסטר אביבאו בסמסטר סתיו (התקופה מתחילה 
. מסטרי�ל הרלוונטית ומסתיימת לאחר שני ס"ההכרה שנית� למכללה לשנה

ט שנת לימודי� יכולה "באישור מה.  כל סמסטר נמש  כארבעה חודשי�
  .להמש  שלושה סמסטרי�

 ל הרלוונטית "שנה  .ב  # 
שנת הלימודי� לפי הלוח העברי בה מתקיימי� הלימודי� עבור� נדרש 

  .ל ותשלומי� אחרי� כמפורט בחוזר זה"סטודנט לשל� למכללה שכ
 שכר הלימוד הבסיסי  .ג  # 

,  הלימוד עבור לימודי� במתכונת מלאה במסלול הכשרה מתוקצבגובה שכר
לפני ,  המצור$ לחוזר זה1' ג ומפורט בנספח מס"ל תשע"כפי שנקבע לשנה

  .הצמדתו למדד המחירי� לצרכ� כאמור בחוזר זה
  מסלול הכשרה מתוקצב  .ד   

 צור  קבלת תקצוב הכשרהכפי שנקבע בנוהל תקצוב להכשרה  מסלול
  .ל הרלוונטית"בשנה

 מסלול לימודי�  .ה  # 
  :הזמ� בו מבוצעי� הלימודי� כמפורט להל�

 . הלימודי� מתקיימי� בשעות הבוקר&*    או מסלול יו� ארו מסלול יו� )1(

הלימודי� מתקיימי� בשעות  & )במכינה טכנולוגית בלבד(מסלול ערב  )2(
 .הערב

 .הלימודי� מתקיימי� במשולב בשעות הבוקר והערב & מסלול משולב )3(
  

  סלול יו� ארו  מתקיי� במסלול הכשרת הנדסאי� בלבד ונמש  מ: הערה* 
  .  חמישה סמסטרי�
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 השתתפות בשכר לימוד לחיילי� משוחררי�   .ו  # 

הנית� , סיוע הקר� להכוונת חיילי� משוחררי� במימו� חלקי של שכר הלימוד
לסטודנטי� אשר עומדי� בתנאי הזכאות כפי שנקבעו על ידי משרד הביטחו� 

  .להכוונת חיילי� משוחררי� היחידה –
 כרטיס סטודנט  .ז   

הכולל רישומי� , )נפרד ממערכת הנהלת חשבונות(כרטיס נתוני� במכללה 
, המפרטי� את אופ� הגבייה ואת הרכב החיובי� והזיכויי� של כל סטודנט

 בה� � לסעיפי החיוב השוני� והתאריכי�בהתא, לכל שנת לימודי�  בנפרד
  .בוצעו

  
ט "יהיו כאמור בחוזר מנהל מה, חי� אשר לא הוגדרו בחוזר זהמשמעויות למונ   1.2 

שהועבר למכללה ומפורס�  , ")ט"מילו� מונחי� לחוזרי מנהל מה ("50&4&01

מכללות .  (il.gov.Economy.mahat://http:  ט באינטרנט בכתובת"באתר מה
  ).ט" חוזרי מנהל מה–ט "י� הנחיות וחוזרי מנהל מה נהל–צוותי הוראה ומינהל 

  

  כללי  .2
 

ט את גובה שכר הלימוד והתשלומי� האחרי� "עבור שנת לימודי� קובע מה  2.1 
  .ל הרלוונטית"שמכללה רשאית לגבות מסטודנט הלומד אצלה בשנה

 
בהתא� לסיכו� התקציבי על המתווה הרב שנתי לתחו� ההשכלה הטכנולוגית   2.2  #

  .ט"ל תשע"לא יועלה שכר הלימוד הבסיסי עד לשנה, 27.10.2013מתארי  
יקבע בכל שנה ) ט" תשע–ד "בי� השני� תשע(ל הרלוונטית "שכר הלימוד לשנה

  :בהתא� לנוסחה הבאה
בתוספת מדד ,  המצור$ לחוזר זה1' בנספח מסשכר הלימוד  הבסיסי כמפורט 
לנדארית שלפני  עד חודש יולי בשנה הק2012המחירי� לצרכ� מחודש יולי 

  .ל הרלוונטית"פתיחת שנה
  

שתתחיל בסמסטר , התעריפי� שנקבעו בחוזר זה הינ� לשנת לימודי� אחת בלבד  2.3 #
ל "כפי שצוי� באישור ההכרה שהועבר למכללה לשנה, סתיו או בסמסטר אביב

  .הרלוונטית
  

אי� לגבות מסטודנט שכר לימוד ותשלומי� אחרי� עבור שנת לימודי� העוקבת   2.4 
  . ל הרלוונטית"לשנה

  
כי שכר הלימוד והתשלומי� המפורטי� בחוזר זה כוללי� מס ער  מוס$ , מובהר   2.5  

לקבוע אי� לחרוג בגביית תשלו� מעבר  ו1975 &ו"תשל, כהגדרתו בחוק ער  מוס$
  .    בחוזר זה

  
על המכללה ליידע בכתב בכל שנה את המועמדי� ללימודי� ואת הסטודנטי�    2.6  #

לגבי גובה שכר הלימוד והתשלומי� האחרי� אות� ידרשו , הלומדי� אצלה
  .ל הרלוונטית"לשל� כאמור בחוזר זה בשנה

הצמדות כאמור , אופ� ואמצעי התשלו�, המידע יכלול ג� את מועדי התשלו�
החזר , בחוזר זה במקרה של תשלומי� לשיעורי� או במקרה של פיגורי� בתשלו�

זכותו של , � בגי� השלמת לימודי�תשלו, כספי� במקרה של הפסקת לימודי�
  .הכל כאמור בחוזר זה, סטודנט שהוכר כחייל משוחרר להשתתפות בשכר לימוד

  
  

  .הכתוב בחוזר זה בלשו� זכר מתייחס ג� לנקבה ולהפ    2.7  
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  ).סולמית( # &  מסומני� ב,עודכנו בחוזר זה או תתי סעיפי� שנוספואו / וסעיפי�   2.8  

   
  

  מטרות חוזר זה  .3
 

  
  

 

ל "יג את גובה שכר הלימוד והתשלומי� האחרי� שעל סטודנט לשל� עבור שנהלהצ  .א
 .המצוינת בחוזר זה

לפרט את האמצעי� שינקטו נגד מכללה במקרי� של חריגה בגבייה או בהחזר   .ב
 .תשלומי�

  

      דמי הרשמה  .4
  

במסלולי ההכשרה לקבלת תעודת ' דמי הרשמה למכינה טכנולוגית וללימודי� בשנה א 
  . 2002 & או תעודת טכנאי מוסמ  הינ�  הנדסאי

אי� לגבות דמי ,  מגמת משנה תכנו� מבני�&יצוי� כי ללימודי� במגמה הנדסה אזרחית 
  .הרשמה

  

  שכר לימוד מלא    .5
 

 יהיה במסלול הכשרה מתוקצבשכר לימוד לסטודנט הלומד מתכונת מלאה   5.1 
  :כמפורט להל�

 

   מכינה טכנולוגית   5.1.1   
  

וא בהתא� למקצועות הלימוד אות� לומד כל  סטודנט שכר הלימוד ה     
לצור  עמידה בתנאי הקבלה להמש  לימודי� , במכינה טכנולוגית

, במסלולי ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי או תעודת טכנאי מוסמ 
 –תנאי קבלה ללימודי�  ("50&4&04ט "כאמור בחוזר מנהל מה

  ").הנדסאי� וטכנאי� מוסמכי�
  

ל כולל "גובה שכ עות לימודש' מס המקצוע  #   
הצמדה למדד 
 2.2כמפורט בסעי� 

 לעיל
   1,2882  270  מתמטיקה     

   1,1452  240  אנגלית     

   4302  90  עברית     

   2862  60  (*)מיומנויות למידה      

   3,1482  660   לקורס מלאכ"סה     

  
  : הערה(*)      

יב ללמוד מחו, סטודנט הלומד במכינה טכנולוגית שני מקצועות ומעלה
הלומד מקצוע אחד סטודנט ". מיומנויות למידה"ג� את המקצוע 

  .מיומנויות למידהפטור מלימודי , )אנגלית או עברית, מתמטיקה( בלבד
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  הכשרת הנדסאי�    5.1.2   

  

מסלול לימודי� ושנת לימוד בתקופת   #   
  ההכשרה

כולל �ל "גובה שכ
הצמדה למדד 
 2.2כמפורט בסעי� 

 לעיל
במסלול לימודי� יו� ' ו לשנה בא' לשנה א  .א     

  . ארו &או במסלול לימודי� יו�
7,0522  

&במסלול לימודי� הנדסאי� יו�' לשנה ג  .ב     
  : ארו  במגמות שלהל�

  .אדריכלות ועיצוב פני� )1(

  .ההנדסת קולנוע וטלוויזי )2(

 הדמיה – ההנדסת קולנוע וטלוויזי )3(
  .ואנימציה ממוחשבת

  .עיצוב תעשייתי )4(

  .רפואי מכשור –הנדסה רפואית  )5(

3,5262   

במסלול ' או לשנה ג' או לשנה ב' לשנה א  .ג     
  .לימודי� משולב

5,7952  

 מגמת –שכר לימוד במגמה הנדסה אזרחית   .ד     
  .משנה תכנו� מבני�

2,2082   

  
  
  

במסלול הכשרה שאינו מתוקצב שכר לימוד לשנת לימודי� לסטודנט הלומד    5.2 
  :יהיה כמפורט להל�

  
  )רגיל(מוסמכי� הכשרת טכנאי�   5.2.1  # 

שלא מסטודנט הלומד במסלול זה יכולה המכללה לגבות שכר לימוד 
לחוזר זה  2כנספח בטבלה המצורפת פורטי�  המהתעריפי�יעלה על 
 יו� או משולב ושנת הלימוד &בהתא� למסלול הלימודי� וזאת 

  .בתקופת ההכשרה שלו
  

בות רשאית המכללה לג,  להל�8.3.1כמפורט בסעי$ " שונות"בגי� 
  . לעיל5.1.2 מגובה שכר הלימוד המצוי� בסעי$ 15%  &סכו� של עד 

  
נקבע ,  לחוזר זה2כמפורט בנספח , ד"ל תשע"שכר הלימוד לשנה

ג "ל תשע"בהתבסס על עלות ההכשרה השנתית לסטודנט לשנה
 2013 ועד יולי 2012  בתוספת הצמדה למדד המחירי� לצרכ� שמיולי

)1.022%.(  
  

יקבע ) ט" תשע– ה"בי� השני� תשע(ל הרלוונטית "שכר הלימוד לשנה
 החודשי� 12ב  מדד המחירי� לצרכ� בהתא� לעליית  בכל שנה 
  .הרלוונטיתל "חודש יולי שלפני פתיחת שנהשקדמו ל
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  #  5.2.2  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  הכשרת טכנאי� מוסמכי� מהתעשייה
 70%שכר לימוד לסטודנט הלומד במסלול זה יהיה לכל היותר 

לחוזר זה וזאת  2 המפורטי� בטבלה המצורפת כנספח מהתעריפי�
 יו� או משולב ושנת הלימוד בתקופת &בהתא� למסלול הלימודי� 

  .ההכשרה שלו
רשאית המכללה לגבות ,  להל�8.3.1כמפורט בסעי$ " שונות"בגי� 

  . לעיל5.1.2 מגובה שכר הלימוד המצוי� בסעי$ 15%  &סכו� של עד 
  

 בסעי$ זה אינו כולל תשלו� בגי� ל כאמור"שכ, למע� הסר ספק
השתתפות הסטודנט  בקורס הכנה לפני תחילת הלימודי� כפי שנדרש 

  ").טכנאי מוסמ  מהתעשייה ("51&4&14ט "בחוזר מנהל מה
  

נקבע ,  לחוזר זה2כמפורט בנספח , ד"ל תשע"שכר הלימוד לשנה
ג "ל תשע"בהתבסס על עלות ההכשרה השנתית לסטודנט לשנה

 2013 ועד יולי 2012  ה למדד המחירי� לצרכ� שמיוליבתוספת הצמד
)1.022%.(  
  

יקבע ) ט" תשע– ה"בי� השני� תשע(ל הרלוונטית "שכר הלימוד לשנה
 החודשי� 12ב  מדד המחירי� לצרכ� בהתא� לעליית  בכל שנה 
  .הרלוונטיתל "חודש יולי שלפני פתיחת שנהשקדמו ל

  
ישל� את שכר הלימוד הנובע מצרו$ , תסטודנט שלומד ביותר ממגמת לימוד אח   5.3 #

  .שכר הלימוד שיידרש בגי� כל מגמה בנפרד
  

  גביית שכר לימוד מסטודנט המוכר כחייל משוחרר   5.4  #
  

ל "ד קביעת הזכאות להשתתפות בשכ"החל משנת הלימודי� תשע   5.4.1   
לחיילי� משוחררי� והעברת סכו� ההשתתפות למכללה הינ� 

 היחידה להכוונת חיילי� – הביטחו� באחריות הבלעדית של משרד
משרד ": להל�( הקר� להכוונת חיילי� משוחררי� &משוחררי� 

הכל בכפו$ לנוהלי משרד הביטחו� והנחיותיו וכל די� החל ). "הביטחו�
  .בעניי� זה
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סטודנט שהוכר על ידי משרד הביטחו� כחייל משוחרר נדרש לשל�   5.4.2   

,  בה שכר הלימוד המפורט בחוזר זהלמכללה את סכו� ההפרש בי� גו
ישל� , כמו כ�. ל מטע� משרד הביטחו�"לגובה סכו� ההשתתפות בשכ

  .  להל�8.3.1כאמור בסעי$ " שונות"" בגי� 15%
המכללה מחויבת ליידע את הסטודנט כי נמצא זכאי להשתתפות 

ל לימוד ממשרד הביטחו� וחל עליה איסור מוחלט לגבות "בשכ
וד ותשלומי� נוספי� העולי� על הסכומי� ל לימ"מהסטודנט שכ

  .שפורטו בסעי$ זה
  

יש ליידע את הסטודנט כי לצור  תשלו� סכו� ההפרש כאמור בסעי$   5.4.3   
יוכל ,  להל�8.3.1כאמור בסעי$ " שונות" לעיל ולצור  תשלו� בגי� 5.4.2

הסטודנט להשתמש בכספי הפיקדו� האישי העומדי� לזכותו וזאת 
 בתנאי הזכאות למימוש הפיקדו� כפי שנקבעו על ידי בכפו$ לעמידתו
  .משרד הביטחו�

מחויבת המכללה ,  האישי� במקרה של גבייה עודפת מהפיקדו,יודגש
להחזיר את הכספי� העודפי� ישירות לחשבו� הבנק של הסטודנט בו 

  .מתנהל הפיקדו� האישי
  

ע לו כי המכללה נדרשת להחתי� את הסטודנט על הצהרה לפיה ידו  5.4.4   
ל מטע� משרד הביטחו� מותנית בעמידה "זכאותו להשתתפות בשכ

  .ידי משרד הביטחו�&בתנאי� שנקבעו על
יצהיר הסטודנט כי במקרה שלא יימצא זכאי לקבל את מלוא , כמו כ�

ישל� למכללה את יתרת שכר הלימוד , סכו� ההשתתפות בשכר לימוד
  . הנדרשת

  

  שכר לימוד  חלקי  # .6
  

ל הרלוונטית תוכנית "הלומד בשנה) מעט סטודנט במכינה טכנולוגיתל(סטודנט    6.1 
לימודי� חלקית בי� א� לצור  חזרה על מקצועות לימוד שלמד בעבר או בי� א� 

  :ל כדלקמ�"לצור  השלמת מקצועות לימוד שלא למד בעבר ישל� שכ

.   לעיל5.1.2 שנקבע בסעי$ שכר הלימודמגובה   50%  & שעות שבועיות 15עד   .א
ושנת הלימוד ) יו� או משולב(ת בהתא� למסלול הלימודי� בו הוא לומד זא

 . בתקופת ההכשרה

 שכר הלימודמגובה   5% – שעות 15עבור כל שעה שבועית  נוספת מעבר ל   .ב
זאת .  לעיל ועד לא יותר ממלוא סכו� שכר הלימוד5.1.2שנקבע בסעי$ 

נת הלימוד וש) יו� או משולב(בהתא� למסלול הלימודי� בו הוא לומד 
 .בתקופת ההכשרה

  
   – ה"החל משנת הלימודי� תשע   6.2 

סטודנט שלא ישלי� את כל חובותיו הפדגוגיות לרבות ביצוע פרויקט גמר והגנה 
ידי &על פרויקט גמר תו  שלוש שני� מתו� תקופת הכשרה שלו כפי שנקבעה על

,  מסלול ההכשרה ומגמת הלימוד בה למד, ט בהתא� למסלול הלימודי�"מה
 לעיל  ג� את הסכומי� המפורטי� להל� וזאת 6.1ישל� בנוס$ לאמור בסעי$ 

החל מהשנה השישית שלאחר השנה שבה החל את לימודיו ובהתא� לשנה בה 
  .ישלי� בפועל את חובותיו הפדגוגיות

  

  מסלול יו�   
  

  מסלול משולב

   1,2002  (*)שנה שביעית    1,0002  שנה שישית    

       1,2002  (*)שנה שביעית    
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  :הערה(*)    

במקרי� בה� יאושר לסטודנט לאחר השנה השביעית דחיית מועד התיישנות 
יגבה ממנו , ")התיישנות לימודי� ("52&4&08ט "כאמור בחוזר מנהל מה, לימודי�

  .   1,2002עבור השנה בה ישלי� את חובותיו סכו� של 
  

   ביטוח צד שלישי  .7

 7.1     
  . כלפי צד שלישילבצע ביטוח אחריותהמכללה נדרשת 

הביטוח יורחב לכסות את הסטודנטי� אשר ייחשבו צד שלישי כאמור  בכתב 
ט לצור  קבלת אישור "ל הרלוונטית שהועבר למה"הצהרה והתחייבות לשנה

  .הכרה
כדי לפטור את המכללה מכל חובת ביטוח שחלה עליה , יצוי� כי אי� באמור לעיל

  .על פי די�
  

כמפורט "  שונות" כחלק מסעי$ לייכל,  לעיל7.1 סעי$ ס  הגביה מהסטודנט בגי�   7.2 
  . להל�8.3.1בסעי$ 

  
  
  

  תשלומי� אחרי�  .8
  

  סיורי� מקצועיי�   8.1 
  

המכללה ישל� הסטודנט סכו� י "המאורגני� ע, סיורי� מקצועיי�עבור  8.1.1   
  . מההוצאות50% &שלא יעלה על

  
"  שונות"סעי$  כחלק מלייכל,  לעיל8.1.1ס  הגביה מהסטודנט בגי� סעי$  8.1.2   

  . להל�8.3.1כמפורט בסעי$ 
  
  אישורי�  8.2 

 

י " שנדרש ע  העתקי תעודות וכל אישור או מסמ, אישורי� בשפה הלועזית  
  .חייב  בתשלו�, לשירותי� לה� הוא זכאי מחו4 הסטודנט  

  2  60    &בעברית     .א

  2  65   &בלועזית     .ב
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  שונות  8.3 

 
   15%מעבר ל טי� להל� לא יחרגו ס  כל התשלומי� לנושאי� המפור 8.3.1   

מסלול , בהתא� למסלול הכשרה(מגובה שכר הלימוד המצוי� לעיל 
  ). הלימודי� ושנת הלימוד בתקופת ההכשרה

 . לעיל7ביטוח כאמור בסעי$   .א

 .8.1.1השתתפות בסיורי� מקצועיי� כמצוי� בסעי$   .ב

 ).כולל צילומי� במסגרת המעבדות(צילומי�   .ג

 .רי�שימוש בספריה והשאלת ספ  .ד

 .הדפסת חוברות לימוד או הדרכה  .ה
  

התשלו� בגי� הנושאי� המפורטי� בסעי$ , למעט ביטוחי� שוני�, יודגש
יעשה רק א� יש לה� זיקה ישירה לתוכנית הלימודי� הנדרשת , הזה

  .במגמת הלימוד של הסטודנט
  

במקרי� בה� נדרש סטודנט לשל� עבור קבלת שירותי� מהמכללה בה  8.3.2   
, השאלת ציוד קולנוע, מעונות: כגו�(י� שלא צוינו לעיל הוא לומד בנושא

על המכללה  לקבוע נוהל ותעריפו� , )'צילו� מחברת בחינת גמר וכו
  . י� ללימודי� בעת רישומ� ולסטודנטי�מועמדמתאי� שיוצג ל

  

  דמי הנחיית פרויקט גמר   .9
  

זר כאמור בחו, לקבלת מנחה אישי מטע� המכללה לצור  ביצוע פרויקט גמר   9.1 
נדרש הסטודנט לשל� בשנה ") ביצוע פרויקט גמר ("50&4&11ט "מנהל מה

  .האחרונה ללימודיו דמי הנחיית פרויקט גמר
  

מועד הגבייה של דמי הנחיית פרויקט גמר יהיה רק בשנת הלימודי� בה , יודגש
  .נעשה פרויקט הגמר ולא במועד מוקד� לכ 

  
  : הינ�דמי הנחיית פרויקט גמר שנדרש סטודנט לשל�   9.2 

   1,8002 –במסלול ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי    .א

   2 1,250  &במסלולי הכשרה לקבלת תעודת טכנאי מוסמ    .ב
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ט "יוכל לקבל ממה, סטודנט במסלול ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי   9.3 #
: להל�(ששיל� באמצעות המכללה החזר חלקי של דמי הנחיית פרויקט גמר 

  :בכל התנאי� הבאי� במצטבר ו לעמידת בכפו$)" לסטודנטסכו� ההשתתפות"

ל "בשנה,  ומעלה בבחינת גמר ממלכתית אחת לפחות55 של סופיקיבל ציו�   .א
 ציו� סופי לעניי� זה הינו .ל בה נבח� בהגנת פרויקט גמר"שקדמה לשנה

קביעת ציוני� בבחינות גמר  "54&4&10ט "בהתא� לנדרש בחוזר מנהל מה
 "ממלכתיות

  .במועד הגנות ראשו� או שני כמפורט להל�מר ניגש להגנה על פרויקט ג  .ב

 ציו� סופי לעניי� . ומעלה60של  סופיבל במבח� הגנה על פרויקט הגמר ציו� יק  .ג
הגנה על פרויקט " 52&4&11ט "בהתא� לנדרש בחוזר מנהל מההינו סעי$ זה 

 ."גמר
  

  :יהיה כדלקמ�העומד בתנאי� המפורטי� לעיל לסטודנט סכו� ההשתתפות 

 . 1,4002  &מועד הגנות הראשו�   לנבחני�  ב  .א

 . 1,1202  &לנבחני� במועד הגנות השני   .ב
  

  :כדלקמ� סעי$ זה הינ� � לעניפרויקטי� ההגנות מבחני  � לביצועמועדיה

סטודנטי� שתקופת ההכשרה שלה� החלה בסמסטר אביב   .א
 ).מר4/פברואר(

  : סטודנטי� במסלול לימודי� יו� או משולב •
הקלנדארית העוקבת שלאחר סיו� תקופת  במר4 בשנה 31עד לתארי  

  .ההכשרה

  ):  חמישה סמסטרי�(ארו  –סטודנטי� במסלול יו� •
   ביוני בשנה הקלנדארית העוקבת שלאחר 30עד לתארי              
  .סיו� תקופת ההכשרה            
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#  

  מועד הגנות ראשו�

ספטמבר (סטודנטי� שתקופת ההכשרה שלה� החלה בסמסטר סתיו   .א
  ).אוקטובר/

  : סטודנטי� במסלול לימודי� יו� או משולב •
שלאחר סיו� תקופת ,  במר4 בשנה הקלנדארית העוקבת31עד לתארי  

  .ההכשרה

  ): חמישה סמסטרי�(ארו  –סטודנטי� במסלול יו� •
תיימה תקופת  בדצמבר באותה שנה קלנדארית בה הס31עד לתארי  

 . ההכשרה

): חמישה סמסטרי�( מכשור רפואי –סטודנטי� במגמה הנדסה רפואית  •
 במאי באותה שנה קלנדארית בה הסתיימה תקופת 31עד לתארי  

 . ההכשרה

 

סטודנטי� שתקופת ההכשרה שלה� החלה בסמסטר אביב   .ב
 ).מר4/פברואר(

  : סטודנטי� במסלול לימודי� יו� או משולב •
דצמבר של אותה שנה קלנדארית בה הסתיימה תקופת  ב31עד לתארי  

  .   ההכשרה

  ):  חמישה סמסטרי�(ארו  –סטודנטי� במסלול יו� •
   במר4 בשנה הקלנדארית העוקבת שלאחר סיו�31עד לתארי              
   תקופת ההכשרה           

   
  מועד הגנות שני

  
          טודנטי� שתקופת ההכשרה שלה� החלה בסמסטר סתיו ס.  א

  ).אוקטובר/ ספטמבר (     

  : סטודנטי� במסלול לימודי� יו� או משולב •
 ביוני בשנה הקלנדארית העוקבת שלאחר סיו� תקופת 30עד לתארי  

  .ההכשרה

  ): חמישה סמסטרי�(ארו  –סטודנטי� במסלול יו� •
 למר4 בשנה הקלנדארית  העוקבת שלאחר סיו� תקופת 31עד לתארי  

  .ההכשרה

): חמישה סמסטרי�( מכשור רפואי –מגמה הנדסה רפואית סטודנטי� ב •
 באוגוסט באותה שנה קלנדארית בה הסתיימה תקופת 31עד לתארי  

 .ההכשרה
  

סטודנטי� שתקופת ההכשרה שלה� החלה בסמסטר אביב   .ב
 ).מר4/פברואר(

  : סטודנטי� במסלול לימודי� יו� או משולב •
חר סיו� תקופת  במר4 בשנה הקלנדארית העוקבת שלא31עד לתארי  

  .ההכשרה

   ):  חמישה סמסטרי�(ארו  –סטודנטי� במסלול יו� •
   ביוני בשנה הקלנדארית העוקבת שלאחר סיו� 30עד לתארי              
  .תקופת ההכשרה            
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המכללה נדרשת להעביר לסטודנטי� הזכאי� ששילמו את מלוא דמי הנחיית    9.4 
לסטודנט כפי את סכו� ההשתתפות , עילא ל&9.2פרויקט גמר כאמור בסעי$ 

סכו� קבלת יו� מיו� שישי� מזאת עד לא יאוחר ו ט"שהתקבל ממה
  .במכללה  לסטודנטההשתתפות

  

  ט באמצעות המכללה "תשלומי� למה  .10
  

  .בגי� השירותי� הבאי� ישל� סטודנט למכללה  את הסכומי� המפורטי� להל�   10.1 

  

 .ת גמר ממלכתיתבחינעבור רישו� ל  .א  
            )  רישו� לבחינות גמר– 51&4&10ט "מור בחוזר מנהל מהכא(

2002   

 .עבור רישו� מאוחר לבחינת גמר ממלכתית  .ב  
            )  רישו� לבחינות גמר– 51&4&10ט "כאמור בחוזר מנהל מה(

3002    

 . בחינת גמר ממלכתיתעבור ערעור על ציו�  .ג  
  )יוני בחינות גמר צ– 54&4&10ט "כאמור בחוזר מנהל מה(

752      

כפי שנקבע על ידי , עבור חוברת עזר לבחינת גמר ממלכתית  .ד  
  .ט"מחלקת הבחינות במה

202      

     .ט"של מהערעור על החלטת ועדת משמעת עבור   .ה  
 ועדת ערעורי� לטוהר – 51&4&12ט "כאמור בחוזר מנהל מה(

       )הבחינות
752     

 

 . גמררויקט על פרישו� למבח� הגנה בור ע  .ו # 
  ). הגנה על פרויקט גמר– 52&4&11ט "כאמור בחוזר מנהל מה(

 לסטודנט הלומד במסלול הכשרה מתוקצב )1(

  לסטודנט הלומד במסלול הכשרה לא מתוקצב )2(

  
  
3002   
6002   

 

        

בתחילת ות גמר ממלכתיות  עבור בחינהמכללה תגבה מהסטודנט את התשלו�   10.2 
  א� למספר הבחינות בהת, שנת הלימודי� הרלוונטית

  .אליה� יוגש באותה שנה
 

ששולמו למכללה על ידי כלל ,  לעיל10.1התשלומי� המפורטי� בסעי$    10.3 #
באמצעות קבלה על תשלו� , )למחלקות הרלוונטיות(ט "הסטודנטי� יועברו למה

מספר . ט"  מה&מרוכז שביצעה המכללה בבנק הדואר לפקודת משרד הכלכלה
  .ט"מההחשבו� יועבר למכללה מ

  
  . יש לציי� על כל קבלה עבור מה התשלו�,יודגש

  

   דמי הרשמה ושכר לימודתנאי תשלו�  .11
  

 בעת מלוי שאלו� ההרשמהללימודי� מועמד על ידי דמי ההרשמה ישולמו   11.1 
  .ללימודי�

 

  .תשלו� שכר לימוד לשנת לימודי�  11.2 
 



  ט" מנהל מהחוזר
  מספר חוזר
05�4�50  

ד "ל תשע"בתוק� לשנה
)10/2013(  

  מספר עמוד
  14 מתו# 12 

  ד " תשע�ל ותשלומי� אחרי� "שכ: נושא
 

  מספר התשלומי�   11.2.1  # 
 תשלומי� לשיעורי� בי� תשלו� אחד או הסדר סטודנט יוכלו לבחור 

  . כפי שיובא לידיעתו במעמד הרישו�
מומל4 למכללה שמספר התשלומי� לשיעורי� לא יעלה על האמור 

  . להל�11.2.2להל� ושהתשלו� הראשו� יעשה כאמור בסעי$ 

                                             . תשלומי�3 עד & מכינה טכנולוגית סטודנט הלומד ב  .א

לומד במסלולי ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי או סטודנט ה  .ב
 . תשלומי�6 עד  –תעודת טכנאי מוסמ  

  
  מועדי התשלומי� לשיעורי�   11.2.2  # 

א� נקבע על ידי המכללה כי מספר התשלומי� לשיעורי� יהיה כאמור 
ל הרלוונטית "מומל4 כי מועדי התשלו� בשנה,  לעיל11.2.1בסעי$ 

  :יהיו בחודשי� הקלנדאריי� הבאי�

 .נובמברו, אוקטובר,  ספטמבר:  (*)מכינה טכנולוגיתל  .א

למסלולי ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי או תעודת טכנאי   .ב
, נובמבר, אוקטובר, ספטמבר: מוסמ  המתחילי� בסמסטר סתיו 

 . פברוארינואר ו, דצמבר

למסלולי ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי או תעודת טכנאי   .ג
אפריל , מר4, פברואר, רינוא: מוסמ  המתחילי� בסמסטר אביב 

 .מאי ויוני
  

מועדי התשלו� למכינה טכנולוגית המתחילה בינואר יהיו : הערה(*) 
 .ל הרלוונטית"בחלוקה דומה החל מחודש ינואר בשנה

  
  הצמדה    11.2.3  # 

בגי� הסדר תשלומי� לשיעורי� או בגי� תשלו� שכר לימוד שלא במועד 
ת התשלו� בכל רשאית המכללה להצמיד א, שנקבע על ידי המכללה

  :מועד תשלו� למדד המחיר לצרכ� כאמור להל�

 בחוזר זה בהתא� למסלול 6 או 5כאמור בסעיפי� שכר הלימוד   .א
, מסלול הלימודי� ושנת הלימוד בתקופת ההכשרה, ההכשרה

המחירי� לצרכ� צמוד למדד , מחולק במספר התשלומי� שנקבעו
  . לחודש התשלו�15 &ב המתפרס�

ד חודש יולי שלפני התחלת הלימודי� מד: מדד הבסיס הינו  .ב
יש לחלק את המדד בחודש התשלו� למדד (ל הרלוונטית "בשנה

  . )הבסיס ולכפול בסכו� התשלו�

יש להצמיד , התשלו� לחודש 20 &התשלומי� לאחר א� שולמו ה  .ג
המחירי� לצרכ� הבא שיתפרס� בחודש  למדד את התשלו� 

  .שלאחר מכ�
  

   הפסקת לימודי�החזר כספי לסטודנט במקרה של # .12
  

לסטודנט ,   ביצוע החזר שכר לימוד ותשלומי� אחרי� ששולמו כאמור בחוזר זה   12.1 
או לסטודנט שלימודיו , שעזב את הלימודי� והודיע על כ  בכתב למכללה

  :לא יחרוג מאופ� ההחזר המפורט להל�, הופסקו על פי שיקול דעת המכללה
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  החזר שכר לימוד ותשלומי� אחרי�   12.1.1   

ל " הרישו� ללימודי� ועד למועד התחלת הלימודי� בשנהממועד  .א
י " יינת� החזר מלא של כל התשלומי� שבוצעו ע&הרלוונטית 
 . 2 500בניכוי , הסטודנט 

 יינת� & יו� לאחר תחילת� 90ממועד התחלת הלימודי� ועד   .ב
 מגובה שכר הלימוד והתשלומי� האחרי� 50%החזר של 

 12.1.3 & ו12.1.2 בסעיפי� למעט המצוי�. המצויני�  בחוזר זה
 .להל�

 הסטודנט יחויב & יו� ממועד התחלת הלימודי� ואיל  90לאחר   .ג
, במלוא שכר הלימוד והתשלומי� האחרי� המפורטי� בחוזר זה

  . להל�12.1.3 & ו12.1.2למעט המצוי� בסעיפי�  
  

  החזר דמי רישו� לבחינות גמר ממלכתיות     12.1.2   
ט לבחינת גמר "שבת של מהלסטודנט שלא שוב4 במערכת הממוח

ט "ממלכתית או לסטודנט ששוב4 במערכת הממוחשבת של מה
 יינת� –לבחינת גמר ממלכתית ועזב את הלימודי� לפני ביצוע הבחינה 

 . החזר מלא של דמי הרישו� לבחינה ששולמו על ידו
ט לבחינת "א� שוב4 הסטודנט במערכת הממוחשבת של מה  ,יודגש

המכללה לפנות בכתב למחלקת הבחינות באחריות , גמר ממלכתית
ט מיד ע� עזיבתו את הלימודי� בבקשה להסיר את רישומו "במה

  .מהבחינה
  

 החזר דמי הנחיית פרויקט גמר   .א   12.1.3   

לסטודנט ששיל� עבור קבלת הנחיה לביצוע פרויקט הגמר שלו   )1(
 יינת� החזר מלא של דמי הנחיית פרויקט –וטר� קבל הנחיה 

 .גמר ששיל�

החל לעבוד על פרויקט הגמר שלו וניתנה לו הנחייה לסטודנט ש )2(
  יינת� החזר של דמי &על ידי מנחה אישי מטע� המכללה 

באופ� יחסי למספר מפגשי , הנחיית פרויקט גמר ששל�
 .ההנחיה שקיבל

  החזר דמי רישו� למבח� הגנה על פרויקט גמר  .ב

ט למבח� "לסטודנט שלא שוב4 במערכת הממוחשבת של מה )1(
או לסטודנט ששוב4 במערכת , קט גמרהגנה על פרוי

ט למבח� הגנה על פרויקט גמר ועזב את "הממוחשבת של מה
הלימודי� לפני העברת ספר הפרויקט שלו למערכי� 

 יינת� החזר מלא של דמי הרישו� &ט "החיצוניי� מטע� מה
 .למבח� הגנה על  פרויקט גמר ששיל�

 ט" א� שוב4 הסטודנט במערכת הממוחשבת של מה,יודגש
באחריות המכללה לפנות בכתב , למבח� הגנה על פרויקט גמר
ט מיד ע� עזיבתו את הלימודי� "למחלקת הפרויקטי� במה

  .בבקשה להסיר את רישומו מההגנה

ט למבח� הגנה "לסטודנט ששוב4 במערכת הממוחשבת של מה )2(
על פרויקט גמר ועזב את הלימודי� לאחר העברת ספר 

 לא יינת� –ט " מטע� מההפרויקט שלו למערכי� החיצוניי�
 .החזר של דמי הרישו� למבח� הגנה על  פרויקט גמר ששיל�
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 יו� ממועד הזכאות 30ההחזר הכספי לסטודנט יתבצע על ידי מכללה תו     12.2 
  .ישירות לחשבו� הבנק האישי של הסטודנט, להחזר

במקרה של סטודנט חייל משוחרר ששיל� את שכר הלימוד והתשלומי� 
יעשה ההחזר בהתא� לאמור בסעי$ , מהפיקדו� האישי ו חלק�האחרי� כול� א

  . לעיל5.6.3
  

  פיקוח ובקרה   .13
  

ט "כאמור בחוזר מנהל מה, ט או מי מטעמו ביקורת במכללה"מעת לעת יבצע מה   13.1 
  ").  תקצוב הכשרה ("54&4&05

או /לצור  בדיקת התנהלותה של מכללה בנושא גביית הכספי� מהסטודנטי� ו
על מכללה לנהל רישומי� מסודרי� ומדויקי�  , נדרש בחוזר זההחזר כספי� כ

. אשר יוצגו לבודקי�, )לכל סטודנט יפתח כרטיס בנפרד(בכרטיסי הסטודנטי� 
  .3' כנספח מסב "דוגמא לכרטיס סטודנט מצ

  
 8.3.2בביקורת ייבדק ג� נושא נוהל המכללה והתעריפי� שקבעה כמצוי� בסעי$    13.2 

  .לעיל
  

    נגד מכללה אמצעי� שינקטו  .14

מכללה שיימצא כי חרגה מהנהלי� והתעריפי� שנקבעו בחוזר זה תחויב בעת ביצוע גמר  
הקרוב למועד ביצוע , ")תקצוב הכשרה ("54&5&05ט "חשבו� כאמור בחוזר מנהל מה

  :באופ� הבא, הביקורת או גילוי החריגה
 

יב מכללה בשיעור תחו,  לעיל12, 10, 9, 6, 5, 4בגי� חריגה מהוראות בסעיפי�   14.1 
 מגובה התערי$ שנקבע בחוזר זה באותו סעי$ בו 5% מגובה החריגה ועוד 100%

  .נמצאה החריגה
  

 תתחויב מכללה בגובה עלות פרמיי,   לעיל7בגי� חריגה או אי קיו� הוראת סעי$   14.2 
  .או דמי הביטוח הנדרשי�/הביטוח ו

  
 מסכו� החריגה 100% תחויב מכללה בשיעור,  8בגי� חריגה מהוראות סעי$   14.3 

  . לעיל8.3.2 המכללה כנדרש בסעי$ הלמעט מקרי� בה� דיווח
  

,  ל הרלוונטית"במקרה של גביית שכר לימוד עבור שנת הלימודי� העוקבת לשנה  14.4 
כאמור בחוזר , תעוכב העברת מקדמות או העברת תשלו� סופי בגי� גמר חשבו�

אופ� יחסי להיק$ חריגת בהתא� וב, ")תקצוב הכשרה  ("54&4&05ט "מנהל מה
  .ט"המכללה מהוראות הסעי$ ובכפו$ להחלטת מה

  
  13.1כנדרש בסעי$) לכל סטודנט בנפרד(מכללה שלא תנהל כרטיסי סטודנטי�   14.5 

סכו� . תישקל  שלילת זכאותה לתקצוב הכשרה בגי� תקופת הליקוי, לעיל
  . אליהתקצוב הכשרה שהועבר אליה בגי� התקופה יקוזז מהמקדמות המועברות
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  ט" תשע�ד "שכר הלימוד הבסיסי לשני� תשע
  
  

  .ג עבור לימודי� במתכונת מלאה"ל תשע"ט  לשנה"ידי מה&ל כפי שנקבע על"להל� גובה שכ
  

  למכינה טכנולוגית .1
  

  ל בסיסי"שכ  מקצוע לימוד
  

  ח" ש1,260  מתמטיקה

  ח" ש1,120  אנגלית

  ח" ש420   עברית

  ח" ש280  מיומנויות למידה

  ח" ש3,080 כ לקורס מלא"סה

  

 )מסלול הכשרה מתוקצב(למסלול הכשרת הנדסאי�  .2
  

  ל בסיסי"שכ  מסלול לימודי� ושנת לימוד בתקופת ההכשרה
  

במסלול לימודי� יו� ' או לשנה ב' לשנה א  .א
  . ארו &או במסלול לימודי� יו�

6,9002   

& הנדסאי� יו�במסלול לימודי�' לשנה ג  .ב
  : ארו  במגמות שלהל�

  .אדריכלות ועיצוב פני� )1(

  .ההנדסת קולנוע וטלוויזי )2(

 הדמיה – ההנדסת קולנוע וטלוויזי )3(
  .ואנימציה ממוחשבת

  .עיצוב תעשייתי )4(

  . מכשור רפואי–הנדסה רפואית  )5(

3,4502   

במסלול ' או לשנה ג' או לשנה ב' לשנה א  .ג
  .לימודי� משולב

5,6702   

 מגמת – הנדסה אזרחית שכר לימוד במגמה  .ד
  .משנה תכנו� מבני�

2,1602 .  
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  ד "הכשרת טכנאי� מוסמכי� לשנת הלימודי� תשעלשכר הלימוד 
  
  

  בוקר
  

 משולב
  

סמל 
 ב א ב א  התמחות מגמת לימוד המגמה

 תכנו� וייצור ממוחשב הנדסת מכונות 2011

     

16,936.0  

     

10,668.2  

     

14,500.9  

     

17,720.5  

 )לצבא בלבד(תעופה  הנדסת מכונות 2015

     

13,856.7  

       

9,698.3  

     

11,864.4  

     

16,109.5  

 רכב הנדסת מכונות 2016

     

15,396.3  

       

9,698.3  

     

13,182.7  

     

16,109.5  

 תמערכות רכב הנדסת מכונות  2041

     

15,396.3  

       

9,698.3  

     

13,182.7  

     

16,109.5  

 מערכות ייצור הנדסת תעשייה וניהול 2110

     

11,162.6  

       

7,429.3  

       

9,877.6  

     

12,071.9  

 שיווק וניהול הנדסת תעשייה וניהול 2111

     

11,162.6  

       

7,429.3  

       

9,877.6  

     

12,071.9  

 לוגיסטיקה הנדסת תעשייה וניהול 2114

     

11,162.6  

       

7,429.3  

       

9,877.6  

     

12,071.9  

 מערכות מידע הנדסת תעשייה וניהול 2116

     

11,162.6  

       

7,429.3  

       

9,877.6  

     

12,071.9  

 )לצבא בלבד(משאבי אנוש  הנדסת תעשייה וניהול  2140

     

11,162.6  

       

7,429.3  

       

9,877.6  

     

12,071.9  

   )גיאודזיה(מדידות  2410

       

9,754.4  

       

7,537.7  

       

9,158.7  

     

11,196.7  

   הנדסת חשמל 2510

     

14,445.7  

       

9,293.9  

     

12,603.2  

     

15,404.2  

   הנדסת אלקטרוניקה 2625

     

14,918.1  

     

10,867.1  

     

13,629.4  

     

16,657.0  

2711 
הנדסת כימיה  

   מעבדתית תעשייתית

     

15,279.9  

     

10,465.2  

     

13,748.2  

     

16,802.0  

   הנדסת תוכנה 3210

     

18,672.1  

       

6,907.3  

     

13,552.1  

     

16,561.6  

   ר ובקרההנדסת מכשו 3310

     

15,680.5  

       

9,760.8  

     

13,539.6  

     

16,545.1  

 גרעי� הנדסת כימיה 3910

     

15,279.9  

     

10,465.2  

     

13,748.2  

     

16,802.0  

 בקרת קרינה הנדסת כימיה 3911

     

15,279.9  

     

10,465.2  

     

13,748.2  

     

16,802.0  

 כורי� כימיההנדסת  3912

     

15,279.9  

     

10,465.2  

     

13,748.2  

     

16,802.0  
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  ............כרטיס סטודנט לשנת הלימודי� 
  
  

שנת לימוד   :מסלול לימודי�  :זהות. ת  :ש�
  )'ג'ב'א, מכינה(

  :מספר פעולה

  :כתובת
  

  :מגמת לימוד

  :מייל
  

  :ש"כ ש"סה  :סטאטוס

  :טלפוני�
  

  :מטרה

  
  

  שכר לימוד
מהות   ער#. ת  פעולה. ת

  התשלו�
  אסמכתא  חוב  יתרה  הצמדה  זכות  חובה

                  
                  
                  
                  
                  
              ל"כ שכ"סה  

  
  תשלומי� אחרי�

מהות   ער#. ת  פעולה. ת
  התשלו�

  אסמכתא  חוב  יתרה  הצמדה  זכות  חובה

                  
                  
                  
                  
                  
                  
              כ תשלומי� אחרי�"סה  

  
  שונות

מהות   ער#. ת  פעולה. ת
  התשלו�

  אסמכתא  חוב  יתרה  הצמדה  זכות  חובה

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
              כ שונות"סה  

  
  


