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שכ"ל ותשלומים אחרים  -תשע"ט

הגדרות
ההגדרות שלהלן מופיעות לפי סדר אלף-בית ולא לפי סדר הופעתן בחוזר זה.
א.

ב.

 #ג.
ד.

ה.

השתתפות בשכר לימוד לחיילים משוחררים
סיוע הקרן להכוונת חיילים משוחררים במימון חלקי או מלא של שכר הלימוד ,הניתן
לסטודנטים אשר עומדים בתנאי הזכאות כפי שנקבעו על ידי משרד הביטחון – היחידה
להכוונת חיילים משוחררים.
כרטיס סטודנט
כרטיס נתונים במכללה (נפרד ממערכת הנהלת חשבונות) ,הכולל רישומים המפרטים
את אופן הגבייה ואת הרכב החיובים והזיכויים של כל סטודנט ,לכל שנת לימודים
בנפרד ,בהתאם לסעיפי החיוב השונים והתאריכים שבהם בוצעו.
מכללה מתוקצבת
מכללה הזכאית לקבל תקצוב באותה שנה"ל ,בגין הסטודנטים הלומדים אצלה
במסלולי הכשרה מתוקצבים בכל אחת משנות הלימוד.
מסלול הכשרה מתוקצב
אחד ממסלולי ההכשרה הבאים שניתן בגינם תקצוב 1לצורך ביצוע הלימודים:
( )1מכינה טכנולוגית
( )2הנדסאים
מסלול לימודים
הזמן בו מבוצעים הלימודים כמפורט להלן:
( )1מסלול יום או מסלול יום ארוך*  -הלימודים מתקיימים בשעות הבוקר.
( )2מסלול ערב (במכינה טכנולוגית בלבד)  -הלימודים מתקיימים בשעות הערב.
( )3מסלול משולב  -הלימודים מתקיימים במשולב בשעות הבוקר והערב.

* הערה :מסלול יום ארוך מתקיים במסלול הכשרת הנדסאים בלבד ונמשך
חמישה סמסטרים.
ו .שנת לימודים
התקופה במהלכה מתקיימים בפועל הלימודים במסלולי ההכשרה השונים .התקופה
מתחילה (בסמסטר סתיו או בסמסטר אביב) במועד שצוין באישור ההכרה שניתן
למכללה לשנה"ל הרלוונטית ומסתיימת לאחר שני סמסטרים .כל סמסטר נמשך
כארבעה חודשים.
באישור מה"ט שנת לימודים יכולה להמשך שלושה סמסטרים.
ז .שכר הלימוד הבסיסי
גובה שכר הלימוד עבור לימודים במתכונת מלאה במסלול הכשרה מתוקצב ,כפי שנקבע
לשנה"ל תשע"ג ומפורט בנספח מס'  1המצורף לחוזר זה ,לפני הצמדתו למדד המחירים
לצרכן כאמור בחוזר זה.
 1כמפורט בנוהל וקריטריונים לתקצוב מוסדות לימוד להכשרת הנדסאים שפורסם על-ידי מה"ט לאותה שנה"ל
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כללי
2.1

מה"ט קובע את גובה שכר הלימוד והתשלומים האחרים שעל הסטודנטים לשלם
למכללה עבור לימודיהם בשנה"ל המצוינת בחוזר זה.

2.2 #

בהתאם לסיכום התקציבי והמבני על המתווה הרב שנתי לתחום ההשכלה
הטכנולוגית מיום  ,27.10.2013לא יועלה שכר הלימוד הבסיסי בין השנים תשע"ד -
תשע"ט (להלן" :שנות המתווה") אשר מפורט בנספח מס'  ,1אלא יוצמד למדד
המחירים לצרכן מחודש יולי  2012עד לחודש יולי בשנה הקלנדארית שלפני פתיחת
שנה"ל הרלוונטית.

2.3

התעריפים שנקבעו בחוזר זה הינם לשנת לימודים אחת בלבד ,שתתחיל בסמסטר
סתיו או בסמסטר אביב ,כפי שצוין באישור ההכרה שהועבר למכללה לשנה"ל
המצוינת בכותרת חוזר זה.

2.4

אין לגבות מסטודנט שכר לימוד ותשלומים אחרים עבור שנת לימודים העוקבת
לשנה"ל המצוינת בכותרת חוזר זה.

2.5

אין לגבות מסטודנט שכר לימוד ותשלומים אחרים מעבר למצוין בחוזר זה.

2.6

על המכללה ליידע בכתב בכל שנה את המועמדים ללימודים ואת הסטודנטים
הלומדים אצלה ,לגבי גובה שכר הלימוד והתשלומים האחרים אותם יידרשו לשלם
באותה שנה"ל.
המידע יכלול גם את מועדי התשלום ,אופן ואמצעי התשלום ,הצמדות כאמור בחוזר
זה במקרה של תשלומים לשיעורין או במקרה של פיגורים בתשלום ,החזר כספים
במקרה של הפסקת לימודים ,תשלום בגין השלמת לימודים ,זכותו של סטודנט
שהוכר כחייל משוחרר להשתתפות בשכר לימוד ,הכל כאמור בחוזר זה.

2.7

הכתוב בחוזר זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך.

2.8

סעיפים ו/או תתי סעיפים שנוספו או עודכנו בחוזר זה ,מסומנים ב ( # -סולמית).

מטרות חוזר זה
להציג את גובה שכר הלימוד והתשלומים האחרים שעל סטודנט לשלם עבור שנה"ל
המצוינת בכותרת חוזר זה.

.4

דמי הרשמה
דמי הרשמה למכינה טכנולוגית וללימודים בשנה א' במסלולי ההכשרה לקבלת תעודת
הנדסאי או תעודת טכנאי מוסמך הינם .₪ 200 -
יצוין כי ללימודים במגמה הנדסה אזרחית  -תכנון מבנים ,אין לגבות דמי הרשמה.
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גובה שכ"ל למי שלומד תוכנית לימודים מלאה
5.1 #

שכר לימוד לסטודנט הלומד מתכונת מלאה (לא השלמות) במסלול הכשרה מתוקצב
יהיה כמפורט להלן:
5.1.1

מכינה טכנולוגית
שכר הלימוד הוא בהתאם למקצועות הלימוד אותם לומד כל סטודנט
במכינה טכנולוגית ,לצורך עמידה בתנאי הקבלה להמשך לימודים
במסלולי ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי או תעודת טכנאי מוסמך.
כאמור בחוזר מנהל מה"ט "( 04-4-50תנאי קבלה ללימודים – הנדסאים
וטכנאים מוסמכים").
המקצוע

מס' שעות
לימוד
270

₪ 1,289

אנגלית

240

₪ 1,146

עברית

90

₪ 430

מיומנויות למידה (*)

60

₪ 286

סה"כ לכל מקצועות
המכינה הטכנולוגית

660

₪ 3,151

מתמטיקה

גובה שכ"ל כולל הצמדה למדד
כמפורט בסעיף  2.2לעיל

(*) הערה:
סטודנט הלומד במכינה טכנולוגית שני מקצועות ומעלה ,מחויב ללמוד גם
את המקצוע "מיומנויות למידה" .סטודנט הלומד מקצוע אחד בלבד
(מתמטיקה ,אנגלית או עברית) ,פטור מלימודי מיומנויות למידה.
5.1.2

הכשרת הנדסאים
מסלול
ההכשרה

לימודים

ושנת

לימוד

בתקופת

(א) לשנה א' או לשנה ב' במסלול לימודים יום
או במסלול לימודים יום -ארוך.
(ב) לשנה ג' במסלול לימודים הנדסאים יום-
ארוך במגמות שלהלן:
( )1אדריכלות ועיצוב פנים.
( )2הנדסת קולנוע וטלוויזיה.
( )3הנדסת קולנוע וטלוויזיה – הדמיה
ואנימציה ממוחשבת.
( )4עיצוב תעשייתי.
( )5הנדסה רפואית – מכשור רפואי.
(ג) לשנה א' או לשנה ב' או לשנה ג' במסלול
לימודים משולב.

גובה שכ"ל  -כולל
הצמדה למדד כמפורט
בסעיף  2.2לעיל
₪ 7,058

₪ 3,529

₪ 5,800
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(ד) שכר לימוד במגמה הנדסה אזרחית – תכנון
מבנים (*)
(*) בעקבות הגדלת מספר שעות הלימוד.
(ה) שכר לימוד לשנה ד' במגמה אדריכלות
ועיצוב פנים (*)
(*) בעקבות אפשרות לפריסה לסמסטר
שביעי
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₪ 3,756

₪ 3,756

5.2

החל משנה"ל תשע"ט ,שכר לימוד לשנת לימודים לסטודנט שילמד במסלול
הכשרה מתוקצב ,במכללה שלא תהייה זכאית לקבל תקצוב הכשרה 2לאותה שנה"ל,
יוגבל עד לגובה הסכום שיתקבל מחיבור שני הסכומים באים:
( )1שכ"ל כפי שיצוין לאותה שנה"ל לגבי מסלול הכשרה מתוקצב.
( )2סכום תקצוב בסיס לסטודנט כפי שיפורט בנוהל התקצוב שיפורסם לאותה
שנה"ל.

5.3

שכר לימוד לשנת לימודים לסטודנט הלומד במסלול הכשרה שאינו מתוקצב יהיה
כמפורט להלן:
# 5.3.1הכשרת טכנאים מוסמכים (רגיל)
מסטודנט הלומד במסלול זה יכולה המכללה לגבות שכר לימוד שלא יעלה
על התעריפים המפורטים בטבלה המצורפת כנספח מס'  2לחוזר זה וזאת
בהתאם למסלול הלימודים  -יום או משולב ושנת הלימוד בתקופת
ההכשרה שלו.
בגין "שונות" כמפורט בסעיף  8.2.1להלן ,רשאית המכללה לגבות סכום של
עד  15% -מגובה שכר הלימוד המצוין בסעיף  5.1.2לעיל.
5.3.2

הכשרת טכנאים מוסמכים מהתעשייה
שכר לימוד לסטודנט הלומד במסלול זה יהיה לכל היותר  70%מהתעריפים
המפורטים בטבלה המצורפת כנספח מס'  2לחוזר זה וזאת בהתאם
למסלול הלימודים  -יום או משולב ושנת הלימוד בתקופת ההכשרה שלו.
למען הסר ספק ,שכ"ל כאמור בסעיף זה אינו כולל תשלום בגין השתתפות
הסטודנט בקורס הכנה לפני תחילת הלימודים כפי שנדרש בחוזר מנהל
מה"ט "( 14-4-51טכנאי מוסמך מהתעשייה").
בגין "שונות" כמפורט בסעיף  8.2.1להלן ,רשאית המכללה לגבות סכום של
עד  15% -מגובה שכר הלימוד המצוין בסעיף  5.1.2לעיל.

5.4

2

סטודנט שלומד ביותר ממגמת לימוד אחת ,ישלם את שכר הלימוד הנובע מצרוף
שכר הלימוד שיידרש בגין כל מגמה בנפרד.

כהגדרתו בנוהל וקריטריונים לתקצוב מוסד לימודים להכשרת הנדסאים שיפורסם על-ידי מה"ט לאותה שנה"ל.
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גביית שכר לימוד מסטודנט המוכר כחייל משוחרר
5.5.1

החל משנת הלימודים תשע"ד קביעת הזכאות להשתתפות בשכ"ל לחיילים
משוחררים והעברת סכום ההשתתפות למכללה הינם באחריות הבלעדית
של משרד הביטחון – היחידה להכוונת חיילים משוחררים  -הקרן להכוונת
חיילים משוחררים (להלן" :משרד הביטחון") .הכל בכפוף לנוהלי משרד
הביטחון והנחיותיו וכל דין החל בעניין זה.

5.5.2

סטודנט שהוכר על ידי משרד הביטחון כחייל משוחרר נדרש לשלם
למכללה את סכום ההפרש בין גובה שכר הלימוד המפורט בחוזר זה,
לגובה סכום ההשתתפות בשכ"ל מטעם משרד הביטחון .כמו כן ,ישלם
 15%בגין ""שונות" כאמור בסעיף  8.2.1להלן.
המכללה מחויבת ליידע את הסטודנט כי נמצא זכאי להשתתפות בשכ"ל
לימוד ממשרד הביטחון וחל עליה איסור מוחלט לגבות מהסטודנט שכ"ל
לימוד ותשלומים נוספים העולים על הסכומים שפורטו בסעיף זה.

5.5.3

יש ליידע את הסטודנט כי לצורך תשלום סכום ההפרש כאמור בסעיף
 5.5.2לעיל ולצורך תשלום בגין "שונות" כאמור בסעיף  8.2.1להלן ,יוכל
הסטודנט להשתמש בכספי הפיקדון האישי העומדים לזכותו וזאת בכפוף
לעמידתו בתנאי הזכאות למימוש הפיקדון כפי שנקבעו על ידי משרד
הביטחון.
יודגש ,במקרה של גבייה עודפת מהפיקדון האישי ,מחויבת המכללה
להחזיר את הכספים העודפים ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט בו
מתנהל הפיקדון האישי.

5.5.4

המכללה נדרשת להחתים את הסטודנט על הצהרה לפיה ידוע לו כי זכאותו
להשתתפות בשכ"ל מטעם משרד הביטחון מותנית בעמידה בתנאים
שנקבעו על-ידי משרד הביטחון.
כמו כן ,יצהיר הסטודנט כי במקרה שלא יימצא זכאי לקבל את מלוא
סכום ההשתתפות בשכר לימוד ,ישלם למכללה את יתרת שכר הלימוד
הנדרשת.

גובה שכ"ל למי שלומד תוכנית לימודים חלקית
6.1

סטודנט במסלול הכשרת הנדסאים או טכנאים מוסמכים (לרבות מהתעשייה)
הלומד בשנה"ל המצוינת בכותרת חוזר זה ,תוכנית לימודים חלקית בין אם לצורך
חזרה על מקצועות לימוד שלמד בעבר או בין אם לצורך השלמת מקצועות לימוד
שלא למד בעבר ישלם שכ"ל כדלקמן:
א .עד  15שעות שבועיות –  50%מגובה שכר הלימוד שנקבע בסעיף  5.1.2לעיל.
זאת בהתאם למסלול הלימודים בו הוא לומד (יום או משולב) ושנת הלימוד
בתקופת ההכשרה.
ב .עבור כל שעה שבועית נוספת מעבר ל 15-שעות –  5%מגובה שכר הלימוד שנקבע
בסעיף  5.1.2לעיל ועד לא יותר ממלוא סכום שכר הלימוד .זאת בהתאם למסלול
הלימודים בו הוא לומד (יום או משולב) ושנת הלימוד בתקופת ההכשרה.
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החל משנת הלימודים תשע"ה –
סטודנט שלא ישלים את כל חובותיו הפדגוגיות לרבות ביצוע פרויקט גמר והגנה על
פרויקט גמר תוך שלוש שנים מתום תקופת ההכשרה שלו כפי שנקבעה על-ידי מה"ט
בהתאם למסלול הלימודים ,מסלול ההכשרה ומגמת הלימוד בה למד ,ישלם בנוסף
לאמור בסעיף  6.1לעיל גם את הסכומים המפורטים להלן וזאת החל מהשנה
השישית שלאחר השנה שבה החל את לימודיו ובהתאם לשנה בה ישלים בפועל את
חובותיו הפדגוגיות.
מסלול יום
שנה שישית
שנה שביעית (*)

מסלול משולב
₪ 1,000
₪ 1,200

שנה שביעית (*)

₪ 1,200

(*) הערה:
במקרים שבהם תאושר לסטודנט לאחר השנה השביעית דחיית מועד התיישנות
לימודים ,כאמור בחוזר מנהל מה"ט "( 08-4-52התיישנות לימודים") ,ייגבה ממנו
עבור השנה שבה ישלים את חובותיו ,סכום של  .₪ 1,200זאת ,בנוסף לאמור בסעיף
 6.1לעיל.
.7
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ביטוח צד שלישי
7.1

המכללה נדרשת לבצע ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
הביטוח יורחב לכסות את הסטודנטים אשר ייחשבו צד שלישי כאמור בכתב
ההצהרה וההתחייבות לשנה"ל המצוינת בכותרת חוזר זה שהועבר למה"ט לצורך
קבלת אישור הכרה.
יצוין כי אין באמור לעיל ,כדי לפטור את המכללה מכל חובת ביטוח שחלה עליה על
פי דין.

7.2

סך הגביה מהסטודנט בגין סעיף  7.1לעיל ,ייכלל כחלק מסעיף "שונות" כמפורט
בסעיף  8.2.1להלן.

תשלומים אחרים
8.1

סיורים מקצועיים
8.1.1

עבור סיורים מקצועיים ,המאורגנים ע"י המכללה ישלם הסטודנט סכום
שלא יעלה על  50%מההוצאות.

8.1.2

סך הגביה מהסטודנט בגין סעיף  8.1.1לעיל ,ייכלל כחלק מסעיף "שונות"
כמפורט בסעיף  8.2.1להלן.
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שונות
8.2.1

סך כל התשלומים לנושאים המפורטים להלן לא יחרוג מעבר ל15%-
מגובה שכר הלימוד המצוין לעיל (בהתאם למסלול הכשרה ,מסלול
הלימודים ושנת הלימוד בתקופת ההכשרה).
( )1ביטוח כאמור בסעיף  7.1לעיל.
( )2השתתפות בסיורים מקצועיים כמצוין בסעיף  8.1.1לעיל.
( )3צילומים (כולל צילומים במסגרת המעבדות).
( )4שימוש בספריה והשאלת ספרים.
( )5הדפסת חוברות לימוד או הדרכה.
יודגש ,למעט ביטוחים שונים ,התשלום בגין הנושאים המפורטים בסעיף
הזה ,ייעשה רק אם יש להם זיקה ישירה לתוכנית הלימודים הנדרשת
במגמת הלימוד של הסטודנט.

8.2.2

8.3

במקרים שבהם נדרש סטודנט לשלם עבור קבלת שירותים מהמכללה
שבה הוא לומד בנושאים שלא צוינו לעיל (כגון :מעונות ,השאלת ציוד
קולנוע ,בדיקת מחברת בחינת גמר ממלכתית לצורך הגשת ערעור למה"ט,
הנפקת אישורים ,העתקי תעודה וכו') ,על המכללה לקבוע נוהל ותעריפון
מתאים שיוצג לסטודנטים ולמועמדים ללימודים בעת רישומם ולפרסמו
לידיעת הסטודנטים.

תשלום דמי הנחיית פרויקט גמר
8.3.1

לקבלת מנחה אישי מטעם המכללה לצורך ביצוע פרויקט גמר כאמור בחוזר
מנהל מה"ט "( 11-4-50ביצוע פרויקט גמר") נדרש הסטודנט לשלם בשנה
האחרונה ללימודיו תשלום שייקרא להלן "דמי הנחיית פרויקט גמר".
יודגש  ,מועד הגבייה של דמי הנחיית פרויקט גמר יהיה רק בשנת הלימודים
שבה נעשה פרויקט הגמר ולא במועד מוקדם לכך.
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8.3.2

דמי הנחיית פרויקט גמר שנדרש סטודנט לשלם הינם:
( )1במסלול ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי – ₪ 1,800
( )2במסלולי הכשרה לקבלת תעודת טכנאי מוסמך – ₪ 1,250

8.3.3

סטודנט במסלול להכשרת הנדסאים המופיע בשנה האחרונה ללימודיו
בדו"ח  ,R6143יוכל לקבל ממה"ט באמצעות המכללה החזר חלקי של דמי
הנחיית פרויקט גמר ששילם (להלן" :סכום ההשתתפות לסטודנט") בכפוף
לעמידתו בכל התנאים לזכאות כאמור בחוזר מנהל מה"ט מס' 11-4-53
("השתתפות מה"ט בדמי הנחיית פרויקט גמר ותקצוב המכללות").

דו"ח שמי של סטודנטים הלומדים במכללה מתוקצבת תוכנית לימודים מלאה במסלול להכשרת הנדסאים.
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סכום ההשתתפות לסטודנט העומד בתנאי הזכאות המוזכרים בסעיף 8.3.3
לעיל ,יהיה כדלקמן:
( )1לנבחנים במועד ההגנות הראשון כאמור בחוזר מנהל מה"ט מס'
.₪ 1,400 - 11-4-53
( )2לנבחנים במועד ההגנות השני כאמור בחוזר מנהל מה"ט מס'
.₪ 1,120 - 11-4-53
המכללה נדרשת להעביר לכל סטודנט את סכום ההשתתפות שהועבר אליה
ממה"ט בגינו ,וזאת עד לא יאוחר משישים יום מיום קבלת סכום
ההשתתפות במכללה.

תשלומים למה"ט באמצעות המכללה
8.4.1

עבור הנושאים הבאים ישלם סטודנט למכללה את הסכומים המפורטים
להלן:
( )1רישום לבחינת גמר ממלכתית.
(כאמור בחוזר מנהל מה"ט מס' " – 10-4-51רישום
לבחינות גמר ממלכתיות").
( )2רישום מאוחר לבחינת גמר ממלכתית.
(כאמור בחוזר מנהל מה"ט מס' " – 10-4-51רישום
לבחינות גמר ממלכתיות")
( )3ערעור על ציון בחינת גמר ממלכתית.
(כאמור בחוזר מנהל מה"ט מס' " – 10-4-54ציוני
בחינות גמר").
( )4רישום למבחן הגנה על פרויקט גמר.
(כאמור בחוזר מנהל מה"ט מס' " – 11-4-52הגנה על
פרויקט גמר").

₪ 200
₪ 300
₪ 75
₪ 300

8.4.2

המכללה תגבה מהסטודנט את התשלום עבור בחינות גמר ממלכתיות
בתחילת שנת הלימודים הרלוונטית ,בהתאם למספר הבחינות אליהן יוגש
באותה שנה.

8.4.3

התשלומים המפורטים בסעיף  8.4.1לעיל ,ששולמו למכללה על ידי כלל
הסטודנטים יועברו למה"ט (למחלקות הרלוונטיות) ,באמצעות קבלה על
תשלום מרוכז שביצעה המכללה בבנק הדואר לפקודת משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים  -מה"ט .מספר החשבון יועבר למכללה
ממה"ט.
יודגש ,יש לציין על כל קבלה עבור מה התשלום.
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תנאי תשלום דמי הרשמה ושכר לימוד
9.1

דמי ההרשמה ישולמו על ידי מועמד ללימודים בעת מלוי שאלון ההרשמה
ללימודים.

9.2

תשלום שכר לימוד לשנת לימודים
9.2.1

מספר התשלומים
סטודנט יוכל לבחור בין תשלום אחד או הסדר תשלומים לשיעורין כפי
שיובא לידיעתו במעמד הרישום.
מומלץ למכללה שמספר התשלומים לשיעורין לא יעלה על האמור להלן
ושהתשלום הראשון יעשה כאמור בסעיף  9.2.2להלן.
( )1סטודנט הלומד במכינה טכנולוגית  -עד  3תשלומים.
( )2סטודנט הלומד במסלולי ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי או תעודת
טכנאי מוסמך – עד  6תשלומים.

9.2.2

מועדי התשלומים לשיעורין
אם נקבע על ידי המכללה כי מספר התשלומים לשיעורין יהיה כאמור
בסעיף  9.2.1לעיל ,מומלץ כי מועדי התשלום בשנה"ל המצוינת בכותרת
חוזר זה יהיו בחודשים הקלנדאריים הבאים:
( )1למכינה טכנולוגית (*) :ספטמבר ,אוקטובר ונובמבר.
( )2למסלולי ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי או תעודת טכנאי מוסמך
המתחילים בסמסטר סתיו :ספטמבר ,אוקטובר ,נובמבר ,דצמבר,
ינואר ופברואר.
( )3למסלולי ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי או תעודת טכנאי מוסמך
המתחילים בסמסטר אביב :ינואר ,פברואר ,מרץ ,אפריל ,מאי ויוני.
(*) הערה :מועדי התשלום למכינה טכנולוגית המתחילה בינואר יהיו
בחלוקה דומה החל מחודש ינואר בשנה"ל המצוינת בכותרת חוזר זה.

9.2.3

הצמדה
בגין הסדר תשלומים לשיעורין או בגין תשלום שכר לימוד שלא במועד
שנקבע על ידי המכללה ,רשאית המכללה להצמיד את התשלום בכל מועד
תשלום למדד המחיר לצרכן כאמור להלן:
( )1שכר הלימוד כאמור בסעיפים  5או  6בחוזר זה בהתאם למסלול
ההכשרה ,מסלול הלימודים ושנת הלימוד בתקופת ההכשרה ,מחולק
במספר התשלומים שנקבעו ,צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם
ב 15-לחודש התשלום.
( )2מדד הבסיס הינו :מדד חודש יולי שלפני התחלת הלימודים בשנה"ל
המצוינת בכותרת חוזר זה (יש לחלק את המדד בחודש התשלום למדד
הבסיס ולכפול בסכום התשלום).
( )3אם שולמו התשלומים לאחר ה 20-לחודש התשלום ,יש להצמיד את
התשלום למדד המחירים לצרכן הבא שיתפרסם בחודש שלאחר מכן.
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החזר כספי לסטודנט במקרה של אי ביצוע לימודים או הפסקת לימודים
 10.1 #במקרה בו מכל סיבה שהיא לא תקיים המכללה לימודים בשנה"ל המצוינת
בכותרת חוזר זה ,במגמת הלימוד בה מבקש המועמד ללמוד ,יוחזרו לו כל הכספים
ששילם למכללה לרבות דמי הרישום .וזאת עד לא יאוחר מ 21 -ימי עבודה ממועד
ביטול הלימודים.
10.2

ביצוע החזר שכר לימוד ותשלומים אחרים ששולמו כאמור בחוזר זה ,לסטודנט
שעזב את הלימודים והודיע על כך בכתב למכללה ,או לסטודנט שלימודיו הופסקו
על פי שיקול דעת המכללה ,לא יחרוג מאופן ההחזר המפורט להלן:
 10.2.1החזר שכר לימוד ותשלומים אחרים
( )1ממועד הרישום ללימודים ועד למועד התחלת הלימודים בשנה"ל
המצוינת בכותרת חוזר זה  -יינתן החזר מלא של כל התשלומים
שבוצעו ע"י הסטודנט ,בניכוי .₪ 500
( )2ממועד התחלת הלימודים ועד  90יום לאחר תחילתם  -יינתן החזר של
 50%מגובה שכר הלימוד והתשלומים האחרים המצוינים בחוזר זה,
למעט המצוין בסעיפים  10.1.4 – 10.1.2להלן.
( )3לאחר  90יום ממועד התחלת הלימודים ואילך  -הסטודנט יחויב במלוא
שכר הלימוד והתשלומים האחרים המפורטים בחוזר זה ,למעט המצוין
בסעיפים  10.1.4 – 10.1.2להלן.
 10.2.2החזר דמי רישום לבחינות גמר ממלכתיות
לסטודנט שלא שובץ במערכת הממוחשבת של מה"ט לבחינת גמר
ממלכתית או לסטודנט ששובץ במערכת הממוחשבת של מה"ט לבחינת גמר
ממלכתית ועזב את הלימודים לפני ביצוע הבחינה – יינתן החזר מלא של
דמי הרישום לבחינה ששולמו על ידו.
יודגש ,אם שובץ הסטודנט במערכת הממוחשבת של מה"ט לבחינת גמר
ממלכתית ,באחריות המכללה לפנות בכתב למחלקת הבחינות במה"ט מיד
עם עזיבתו את הלימודים בבקשה להסיר את רישומו מהבחינה.
 10.2.3החזר דמי הנחיית פרויקט גמר
( )1לסטודנט ששילם עבור קבלת הנחיה לביצוע פרויקט הגמר שלו וטרם
קבל הנחיה – יינתן החזר מלא של דמי הנחיית פרויקט גמר ששילם.
( )2לסטודנט שהחל לעבוד על פרויקט הגמר שלו וניתנה לו הנחייה על ידי
מנחה אישי מטעם המכללה – יינתן החזר של דמי הנחיית פרויקט גמר
ששילם ,באופן יחסי למספר מפגשי ההנחיה שנותרו לו ואשר לא
התקיימו.
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 10.2.4החזר דמי רישום למבחן הגנה על פרויקט גמר
( )1לסטודנט שלא שובץ במערכת הממוחשבת של מה"ט למבחן הגנה על
פרויקט גמר ,או לסטודנט ששובץ במערכת הממוחשבת של מה"ט
למבחן הגנה על פרויקט גמר ועזב את הלימודים לפני העברת ספר
הפרויקט שלו למעריכים החיצוניים מטעם מה"ט – יינתן החזר מלא
של דמי הרישום למבחן הגנה על פרויקט גמר ששילם.
יודגש ,אם שובץ הסטודנט במערכת הממוחשבת של מה"ט למבחן
הגנה על פרויקט גמר ,באחריות המכללה לפנות בכתב למחלקת
הפרויקטים במה"ט מיד עם עזיבתו את הלימודים בבקשה להסיר את
רישומו מההגנה.
( )2לסטודנט ששובץ במערכת הממוחשבת של מה"ט למבחן הגנה על
פרויקט גמר ועזב את הלימודים לאחר העברת ספר הפרויקט שלו
למעריכים החיצוניים מטעם מה"ט – לא יינתן החזר של דמי הרישום
למבחן הגנה על פרויקט גמר ששילם.
 10.3ההחזר הכספי לסטודנט יתבצע על ידי מכללה תוך  30יום ממועד הזכאות להחזר,
ישירות לחשבון הבנק האישי של הסטודנט.
במקרה של סטודנט חייל משוחרר ששילם את שכר הלימוד והתשלומים האחרים
כולם או חלקם מהפיקדון האישי ,יעשה ההחזר בהתאם לאמור בסעיף  5.5.3לעיל.
.11

פיקוח ובקרה
 11.1מעת לעת יכול מה"ט או מי מטעמו לבצע ביקורת במכללה ,כאמור בחוזר מנהל
מה"ט "( 05-4-54תקצוב הכשרה") .לצורך בדיקת התנהלותה בנושא גביית הכספים
מהסטודנטים ו/או החזר כספים כנדרש בחוזר זה ,על מכללה לנהל רישומים
מסודרים ומדויקים בכרטיסי הסטודנטים (לכל סטודנט יפתח כרטיס בנפרד) ,אשר
יוצגו לבודקים .דוגמה לכרטיס סטודנט מצ"ב כנספח מס' .3
 11.2בביקורת יכול גם להי בדק נושא נוהל המכללה והתעריפים שקבעה כנדרש בסעיף
 8.2.2לעיל.

.12

אמצעים שיינקטו נגד מכללה
במקרה בו ימצא כי מכללה לא פעלה בהתאם לנהלים וההנחיות כאמור בחוזר זה  ,לדוגמא
גביית שכ"ל או תשלומים אחרים בסכומים גבוהים מהמפורט בחוזר זה ,אי החזרת כספים
לסטודנטים הזכאים להם ,גביית שכ"ל לשנת הלימודים הבא וכו' (להלן" :החריגה") יהיה
מה"ט רשאי לנקוט באמצעים כנגד אותה מכללה ,לרבות הטלת קנסות בגין החריגה.
האמצעים שינקטו לאחר מתן זכות טיעון למנהל המכללה ,יהיו בהתאם לכל מקרה ויובאו
לידיעת מנהל המכללה.

חוזר מנהל מה"ט  – 05-4-50נספח מס' 1

שכר הלימוד הבסיסי לשנים תשע"ד  -תשע"ט (לפני ההצמדה למדד)
להלן גובה שכ"ל כפי שנקבע על-ידי מה"ט לשנה"ל תשע"ג עבור לימודים במתכונת מלאה.
 .1למכינה טכנולוגית
מקצוע לימוד

שכ"ל בסיסי

מתמטיקה

 1,260ש"ח

אנגלית

 1,120ש"ח

עברית

 420ש"ח

מיומנויות למידה

 280ש"ח

סה"כ לכל מקצועות המכינה הטכנולוגית

 3,080ש"ח

 .2למסלול הכשרת הנדסאים (מסלול הכשרה מתוקצב)
מסלול לימודים ושנת לימוד בתקופת ההכשרה

שכ"ל בסיסי

א .לשנה א' או לשנה ב' במסלול לימודים יום
או במסלול לימודים יום -ארוך.

₪ 6,900

ב .לשנה ג' במסלול לימודים הנדסאים יום-
ארוך במגמות שלהלן:
( )1אדריכלות ועיצוב פנים.
( )2הנדסת קולנוע וטלוויזיה.
( )3הנדסת קולנוע וטלוויזיה – הדמיה
ואנימציה ממוחשבת.
( )4עיצוב תעשייתי.
( )5הנדסה רפואית – מכשור רפואי.

₪ 3,450

ג .לשנה א' או לשנה ב' או לשנה ג' במסלול
לימודים משולב.

₪ 5,670

ד .שכר לימוד במגמה הנדסה אזרחית – תכנון
מבנים.

.₪ 2,160
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 #שכר הלימוד להכשרת טכנאים מוסמכים לשנת הלימודים תשע"ט

סמל
מגמה
2011
2015
2016
2041
2110
2111
2114
2116
2140
2410
2510
2625
2711
3210
3310
3910
3911
3912

מגמות לימוד לרבות (התמחויות)
הנדסת מכונות  -תכנון וייצור ממוחשב
הנדסת מכונות – תעופה (לצבא בלבד)
הנדסת מכונות  -רכב
הנדסת מכונות  -מערכות רכבת
הנדסת תעשייה וניהול  -ייצור
הנדסת תעשייה וניהול  -שיווק
הנדסת תעשייה וניהול  -לוגיסטיקה
הנדסת תעשייה וניהול  -מערכות מידע
הנדסת תעשייה וניהול  -משאבי אנוש (לצבא
בלבד)
מדידות (גיאודזיה)
הנדסת חשמל
הנדסת אלקטרוניקה
הנדסת כימיה  -תעשייתית ומעבדתית
הנדסת תוכנה
הנדסת מכשור ובקרה
הנדסת כימיה  -גרעין
הנדסת כימיה  -בקרת קרינה
הנדסת כימיה  -כורים

מסלול בוקר
שנה א' שנה ב'

מסלול משולב
שנה א' שנה ב'

18,802

11,444

16,115

20,269

15,066

10,267

12,916

18,314

16,933

10,267

14,515

18,314

16,933

10,267

14,515

18,314

11,797

7,515

10,506

13,417

11,797

7,515

10,506

13,417

11,797

7,515

10,506

13,417

11,797

7,515

10,506

13,417

11,797

7,515

10,506

13,417

10,089

7,646

9,633

12,355

15,780

9,777

13,813

17,458

16,353

11,686

15,058

18,979

16,792

11,199

15,202

19,155

20,908

26,187

14,963

18,863

17,278

10,344

14,948

18,843

16,792

11,199

15,202

19,155

16,792

11,199

15,202

19,155

16,792

11,199

15,202

19,155
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כרטיס סטודנט לשנת הלימודים ............
שם:

מסלול לימודים:

ת .זהות:

כתובת:

מגמת לימוד:

מייל:

סטאטוס:

לימוד מספר פעולה:
שנת
(מכינה ,א'ב'ג')
סה"כ ש"ש:

טלפונים:

שכר לימוד
ת .פעולה ת .ערך

מהות
התשלום

חובה

זכות

הצמדה

יתרה

חוב

אסמכתא

סה"כ שכ"ל
תשלומים אחרים
ת .פעולה ת .ערך

מהות
התשלום

חובה

זכות

הצמדה

יתרה

חוב

אסמכתא

סה"כ תשלומים אחרים
שונות
ת .פעולה

ת .ערך

סה"כ שונות

מהות
התשלום

חובה

זכות

הצמדה

יתרה

חוב

אסמכתא

