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 הכשרת הנדסאים   5.1.2  

 

מסלול לימודים ושנת לימוד בתקופת  #  
 ההכשרה

כולל  -גובה שכ"ל 
הצמדה למדד 
 2.2כמפורט בסעיף 

 לעיל

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

7,051 ₪ 

-לשנה ג' במסלול לימודים הנדסאים יום )ב(   
 להלן: ארוך במגמות ש

 אדריכלות ועיצוב פנים. )1(

 .ההנדסת קולנוע וטלוויזי )2(

הדמיה  – ההנדסת קולנוע וטלוויזי )3(
 ואנימציה ממוחשבת.

 עיצוב תעשייתי. )4(

 מכשור רפואי. –הנדסה רפואית  )5(

3,526 ₪ 
 

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

5,795 ₪ 

ון תכנ –שכר לימוד במגמה הנדסה אזרחית  )ד(   
 מבנים.

2,207 ₪ 

 
במסלול הכשרה שאינו מתוקצב שכר לימוד לשנת לימודים לסטודנט הלומד   5.2 

 יהיה כמפורט להלן:
 

 הכשרת טכנאים מוסמכים (רגיל)# 5.2.1 # 
מסטודנט הלומד במסלול זה יכולה המכללה לגבות שכר לימוד שלא 

לחוזר  2כנספח מס' יעלה על התעריפים המפורטים בטבלה המצורפת 
יום או משולב ושנת הלימוד  -וזאת בהתאם למסלול הלימודים זה 

 בתקופת ההכשרה שלו.
 

להלן, רשאית המכללה לגבות  8.2.1בגין "שונות" כמפורט בסעיף 
 לעיל. 5.1.2מגובה שכר הלימוד המצוין בסעיף  15%  -סכום של עד 

 
 # 5.2.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 הכשרת טכנאים מוסמכים מהתעשייה
 70%נט הלומד במסלול זה יהיה לכל היותר שכר לימוד לסטוד

לחוזר זה  2כנספח מס' מהתעריפים המפורטים בטבלה המצורפת 
יום או משולב ושנת הלימוד  -וזאת בהתאם למסלול הלימודים 

 בתקופת ההכשרה שלו.
 

שכ"ל כאמור בסעיף זה אינו כולל תשלום בגין למען הסר ספק, 
לת הלימודים כפי שנדרש השתתפות הסטודנט בקורס הכנה לפני תחי

 ("טכנאי מוסמך מהתעשייה"). 14-4-51בחוזר מנהל מה"ט 
 

להלן, רשאית המכללה לגבות  8.2.1בגין "שונות" כמפורט בסעיף 
 לעיל. 5.1.2מגובה שכר הלימוד המצוין בסעיף  15%  -סכום של עד 

 
סטודנט שלומד ביותר ממגמת לימוד אחת, ישלם את שכר הלימוד הנובע   5.3 

 צרוף שכר הלימוד שיידרש בגין כל מגמה בנפרד.מ
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 גביית שכר לימוד מסטודנט המוכר כחייל משוחרר  5.4 

 
החל משנת הלימודים תשע"ד קביעת הזכאות להשתתפות בשכ"ל   5.4.1  

לחיילים משוחררים והעברת סכום ההשתתפות למכללה הינם 
ילים היחידה להכוונת חי –באחריות הבלעדית של משרד הביטחון 

"משרד הקרן להכוונת חיילים משוחררים (להלן:  -משוחררים 
). הכל בכפוף לנוהלי משרד הביטחון והנחיותיו וכל דין הביטחון"

 החל בעניין זה.
 

סטודנט שהוכר על ידי משרד הביטחון כחייל משוחרר נדרש לשלם  5.4.2  
 למכללה את סכום ההפרש בין גובה שכר הלימוד המפורט בחוזר זה, 
לגובה סכום ההשתתפות בשכ"ל מטעם משרד הביטחון. כמו כן, 

 להלן.  8.2.1בגין ""שונות" כאמור בסעיף  15%ישלם 
המכללה מחויבת ליידע את הסטודנט כי נמצא זכאי להשתתפות 
בשכ"ל לימוד ממשרד הביטחון וחל עליה איסור מוחלט לגבות 

כומים מהסטודנט שכ"ל לימוד ותשלומים נוספים העולים על הס
 שפורטו בסעיף זה.

 
יש ליידע את הסטודנט כי לצורך תשלום סכום ההפרש כאמור בסעיף  5.4.3  

להלן,  8.2.1לעיל ולצורך תשלום בגין "שונות" כאמור בסעיף  5.4.2
יוכל הסטודנט להשתמש בכספי הפיקדון האישי העומדים לזכותו 

י שנקבעו וזאת בכפוף לעמידתו בתנאי הזכאות למימוש הפיקדון כפ
 על ידי משרד הביטחון.

האישי, מחויבת המכללה  ןבמקרה של גבייה עודפת מהפיקדו יודגש,
להחזיר את הכספים העודפים ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט בו 

 מתנהל הפיקדון האישי.
 

המכללה נדרשת להחתים את הסטודנט על הצהרה לפיה ידוע לו כי  5.4.4  
טעם משרד הביטחון מותנית בעמידה זכאותו להשתתפות בשכ"ל מ

 ידי משרד הביטחון.-בתנאים שנקבעו על
כמו כן, יצהיר הסטודנט כי במקרה שלא יימצא זכאי לקבל את מלוא 
סכום ההשתתפות בשכר לימוד, ישלם למכללה את יתרת שכר 

 הלימוד הנדרשת. 
 

 שכר לימוד חלקי   .6
 

המצוינת בכותרת ד בשנה"ל סטודנט (למעט סטודנט במכינה טכנולוגית) הלומ  6.1 
תוכנית לימודים חלקית בין אם לצורך חזרה על מקצועות לימוד שלמד  חוזר זה

בעבר או בין אם לצורך השלמת מקצועות לימוד שלא למד בעבר ישלם שכ"ל 
 כדלקמן:

לעיל.   5.1.2שנקבע בסעיף  שכר הלימודמגובה  50% – שעות שבועיות 15עד  .א
ם בו הוא לומד (יום או משולב) ושנת הלימוד זאת בהתאם למסלול הלימודי

 בתקופת ההכשרה. 

 שכר הלימודמגובה  5% –שעות  15-עבור כל שעה שבועית נוספת מעבר ל .ב
לעיל ועד לא יותר ממלוא סכום שכר הלימוד. זאת  5.1.2שנקבע בסעיף 

בהתאם למסלול הלימודים בו הוא לומד (יום או משולב) ושנת הלימוד 
 בתקופת ההכשרה.
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  – החל משנת הלימודים תשע"ה  6.2 

סטודנט שלא ישלים את כל חובותיו הפדגוגיות לרבות ביצוע פרויקט גמר והגנה 
ידי -הכשרה שלו כפי שנקבעה עלהעל פרויקט גמר תוך שלוש שנים מתום תקופת 

מה"ט בהתאם למסלול הלימודים, מסלול ההכשרה ומגמת הלימוד בה למד,  
לעיל גם את הסכומים המפורטים להלן וזאת  6.1ף ישלם בנוסף לאמור בסעי

החל מהשנה השישית שלאחר השנה שבה החל את לימודיו ובהתאם לשנה בה 
 ישלים בפועל את חובותיו הפדגוגיות.

 

 מסלול יום  
 

 מסלול משולב

 ₪ 1,200 שנה שביעית (*) ₪ 1,000 שנה שישית   

   ₪ 1,200 שנה שביעית (*)  

 
 (*) הערה:  

אושר לסטודנט לאחר השנה השביעית דחיית מועד התיישנות תבהם שקרים במ
גבה י("התיישנות לימודים"), י 08-4-52לימודים, כאמור בחוזר מנהל מה"ט 

בנוסף  ,זאת₪.  1,200סכום של  ,בה ישלים את חובותיושממנו עבור השנה 
 לעיל. 6.1לאמור בסעיף 

 

 ביטוח צד שלישי   .7
 

 .ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לבצעהמכללה נדרשת   7.1 
הביטוח יורחב לכסות את הסטודנטים אשר ייחשבו צד שלישי כאמור בכתב 

שהועבר למה"ט  המצוינת בכותרת חוזר זההתחייבות לשנה"ל ההצהרה וה
 לצורך קבלת אישור הכרה.

יצוין כי אין באמור לעיל, כדי לפטור את המכללה מכל חובת ביטוח שחלה עליה 
 על פי דין.

 
כחלק מסעיף "שונות" כמפורט  ללעיל, ייכל 7.1סך הגביה מהסטודנט בגין סעיף   7.2 

 להלן. 8.2.1בסעיף 
 

 תשלומים אחרים  .8
 

 סיורים מקצועיים  8.1 
 

המכללה ישלם הסטודנט סיורים מקצועיים, המאורגנים ע"י עבור   8.1.1  
 .מההוצאות 50% סכום שלא יעלה על

 
כחלק מסעיף  ללעיל, ייכל 8.1.1סך הגביה מהסטודנט בגין סעיף   8.1.2  

 להלן. 8.2.1"שונות"  כמפורט בסעיף 
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 שונות  8.2 

 

 15%-מעבר לג וסך כל התשלומים לנושאים המפורטים להלן לא יחר  8.2.1  
מגובה שכר הלימוד המצוין לעיל (בהתאם למסלול הכשרה, מסלול 

 הלימודים ושנת הלימוד בתקופת ההכשרה). 

 .לעיל 7.1ביטוח כאמור בסעיף  )א(

 לעיל. 8.1.1השתתפות בסיורים מקצועיים כמצוין בסעיף  )ב(

 צילומים (כולל צילומים במסגרת המעבדות). )ג(

 שימוש בספריה והשאלת ספרים. )ד(

 הדפסת חוברות לימוד או הדרכה. )ה(

 
, למעט ביטוחים שונים, התשלום בגין הנושאים המפורטים יודגש

מודים עשה רק אם יש להם זיקה ישירה לתוכנית הלייבסעיף הזה, י
 הנדרשת במגמת הלימוד של הסטודנט.

 
בהם נדרש סטודנט לשלם עבור קבלת שירותים מהמכללה שבמקרים   8.2.2 # 

בה הוא לומד בנושאים שלא צוינו לעיל (כגון: מעונות, השאלת ציוד ש
קולנוע, בדיקת מחברת בחינת גמר ממלכתית לצורך הגשת ערעור 

על המכללה לקבוע נוהל  וכו'), , הנפקת אישורים, העתקי תעודהלמה"ט
ים ללימודים בעת מועמדללסטודנטים וותעריפון מתאים שיוצג 

 רישומם. 
 
 תשלום דמי הנחיית פרויקט גמר  8.3 

 
לקבלת מנחה אישי מטעם המכללה לצורך ביצוע פרויקט גמר כאמור   8.3.1  

("ביצוע פרויקט גמר") נדרש הסטודנט  11-4-50בחוזר מנהל מה"ט 
דמי הנחיית "יקרא להלן יתשלום שלימודיו לשלם בשנה האחרונה ל

 ."פרויקט גמר
 

, מועד הגבייה של דמי הנחיית פרויקט גמר יהיה רק בשנת יודגש
 בה נעשה פרויקט הגמר ולא במועד מוקדם לכך.שהלימודים 

 
 דמי הנחיית פרויקט גמר שנדרש סטודנט לשלם הינם:  8.3.2  

 ₪ 1,800 –במסלול ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי  )א(

 ₪  1,250 –סלולי הכשרה לקבלת תעודת טכנאי מוסמך במ )ב(
 
הלומד תוכנית סטודנט במסלול ההכשרה לקבלת תעודת הנדסאי,   8.3.3 # 

יוכל לקבל לימודים מלאה בשנה האחרונה של תקופת ההכשרה שלו, 
ממה"ט באמצעות המכללה החזר חלקי של דמי הנחיית פרויקט גמר 

) בכפוף לעמידתו בכל "סכום ההשתתפות לסטודנט"ששילם (להלן: 
("השתתפות  11-4-53כאמור בחוזר מנהל מה"ט   לזכאות התנאים

 .מה"ט בדמי הנחיית פרויקט גמר ותקצוב המכללות")
 

 יהיה כדלקמן: הזכאותסכום ההשתתפות לסטודנט העומד בתנאי   8.3.4 # 

 11-4-53כאמור בחוזר מנהל מה"ט הגנות הראשון הלנבחנים במועד  )א(
- 1,400 .₪ 

  - 11-4-53כאמור בחוזר מנהל מה"ט הגנות השני הנים במועד לנבח )ב(
1,120 .₪ 

 


