
 

 

 נוהל השלמת חובות לימודיים ולימודים חלקיים

 לשנת הלימודים תשע''ז

 : מטרת הנוהל 

 או לסטודנט אשר זכאי לפטוריין להשלים את חובותיו הלימודיים, לסטודנט אשר מעונלפרט  
את אופן ביצוע , או לאימוץ ציונים על סמך לימודיו קודמים  קצועותממהחלק  מלימוד

 .שלומים אחרים בגין לימודיושכ"ל ותגובה ואת הגשת בקשה לפטורים , לימודים/ההשלמות

"שכר לימוד ותשלומים אחרים",  05-4-50בהמשך ובנוסף לחוזר מנהל מה"ט נוהל זה בא 
 המתאים לשנת הלימודים המדוברת.

 7על הסטודנט לסיים  את כל חובותיו הלימודיים, כולל פרויקט הגמר, תוך  כללי:  .1
התיישנות " 2011 – 08-4-52חוזר מנהל מה''ט שנים ממועד תחילת הלימודים )עפ"י 

 (."לימודים

שנים מיום תחילתם במסגרת  7כל החובות הלימודיים תוך  ולא יושלמו במידה  .2
 ומת הנדסאי.יפללשם קבלת ד מה"ט, לא יוכרו הלימודים

 סטודנט אשר מבקש להשלים חובות לימודיים לאחר סיום תקופת ההכשרה שלו .3
שנים ממועד תחילת הלימודים, או סטודנט שאושרה לו דחיית מועד  7ולפני תום 

התיישנות, יידרש להשלים אותם עפ''י תוכנית הלימודים שתהיה בתוקף בזמן 
 השלמת הלימודים. 

, 08-4-50מה"ט  מנהל בהתאם לחוזרתינתן ההחלטה על מתן פטור/אימוץ ציון  .4
 "פטור מלימודים ומבחינות גמר ממלכתיות"

 :לימודיים חובות השלמת אופן

 בסמוך, תולהשלמ להירשם הלימודיים חובותיו את סיים לא אשר סטודנט על .1
מרכז  םעבאפשרות הסטודנט להתייעץ  .להשלים ברצונו אשר הסמסטר לתחילת

המגמה בנושא. בכל מקרה על מרכז המגמה להמליץ על תכנית ההשלמות של 
 הסטודנט. 

 .הרשמה דמי בתשלום כרוך הרישום .2

, על פי נהלי בית לימודיים תתבצע במסגרת בית ספרנו בלבדהחובות ההשלמת   .3
נוכחות בשעורים  –הספר )כולל כל החובות הלימודים של סטודנט בבית הספר 

 , הגשת מטלות, השתתפות בבחנים מבחנים וכו'(80%

שרות צבאי , ודההעתקת מקום עב, העתקת מקום מגורים: כגון מקרים מיוחדיםב
השלמת החובות במכללה אחרת לרשאי סטודנט להגיש בקשה כד', בבסיס מרוחק ו



 
 

מזכירות המגמה בה  , באמצעותבית הספרהבקשה תוגש להנהלת . ט''שבפיקוח מה
תתבצע רק במכללה ההשלמה  . בצירוף המסמכים הרלוונטיים, ליםלמד המש

 בפיקוח מה"ט, אשר בה נלמדת אותה מגמה/מגמת משנה.

תתקבלנה בקשות  אללמכללה האחרת.  לפני ההרשמהאת הבקשה יש להגיש 
 בדיעבד.

במכללה אחרת כי החלטה בדבר השלמת חובות לימודיים , למען הסר ספק יודגש
 ס או סגניתו בלבד''י מנהל ביה''תינתן ע

האחריות להירשם לבחינות חיצוניות של סטודנט במעמד משלים, חלה על  .4
 הסטודנט. השתתפות בקורס חוזר אינה גוררת הרשמה לבחינה חיצונית.

 

 ניםציו אימוץ או לפטור בקשה הגשת אופן
 

בקשה  (08-4-50)ראה חוזר מנהל מה''ט  על הסטודנט להגיש מוקדם ככל האפשר .1
 קודמים. והמעידים על לימודיבצירוף מסמכים למזכירות המגמה בה הוא לומד לפטור 

במידה ו ,זכאותו של סטודנט לפטור לגביתמליץ אשר ועדת הוראה ע"י  תיבדק הבקשה  .2
)את טופס הבקשה ניתן להוריד  מה''ט להחלטת תעביר את הבקשהותמצא לנכון, 

 בית הספר לאחר תשלום מקדמה ע"ח שכ"ל(. מאתר

 

 הבקשה. או דחיית הסטודנט בדבר אישור יעודכןלאחר קבלת תשובת מה"ט,  .3

 לימוד שכר

או אימוץ  או לימודים חלקיים בשל קבלת פטורים ותהלימודי ההשלמות בגין הלימוד שכר
 :הבא באופן יחושבציונים 

 . לימוד מקצועות לפי המערכת:1

 אחרים ותשלומים השנתי ל"משכ 5% של תשלום יגבהי - ( כולל) ש"ש 9 עד 1.1

 . (ההשלמה מתבצעת שבו לימודים למסלול בהתאם) שבועית לימוד שעת כל עבור

 מלא שנתי ל"שכמ מחצית  של תשלום יגבהי – (כולל) ש"ש 15 עד ש"ש 10 -מ 1.2
 .(ההשלמה מתבצעת שבו לימודים למסלול בהתאם) אחרים ותשלומים

 

  שנתי ל"שכמ 5% של תשלום גבהיי - ש"ש 15-ל מעבר נוספת ש"ש כל על  1.3
 למסלול בהתאם) 5.2לשכ''ל שצוין בסעיף  בנוסף וזאת  אחרים ותשלומים

 .השנתי הלימוד שכרגובה  ממלוא יותר לא אך  (,לימודים
 

 ראה נוהל השלמת פרויקט גמר. –שכר לימוד עבור השלמת פרויקט גמר . 2
  



 
 

 
שנים מתום תקופת ההכשרה כפי  3תוך  לא יסיים את חובותיו הלימודייםסטודנט אשר  .3

 : שנקבעה ע"י מה"ט בהתאם למסלול לימודיו, ישלם בנוסף
 

 מסלול משולב מסלול יום
 ש"ח 1200 –שנה שביעית  ש"ח 1000 –שנה שישית 

  ש"ח 1200 –שנה שביעית 
 

במקרים בהם תאושר לסטודנט דחיית מועד ההתיישנות, יגבה ממנו סכום נוסף של                 
 עבור השנה בה ישלים את חובותיו.₪  1200

ת לימודים, לכל המקצועות או לחלקביטול ההרשמה להשלמ  

 בהיקף צמצום או ההרשמה ביטול על להודיע רשאי להשלמות נרשם אשר סטודנט .1
 . הלימודים תכנית

 ההרשמה ביטול על בכתב לומד הוא בה החטיבה למזכירות  עלהודי  הסטודנט על
 הודעה/הבקשה הגשת מועד. הלימוד שעות בהיקף צמצום על או לימודים להשלמת

 .הלימוד שכר של החישוב ביצוע לצורך הקובע כמועד חשביי

 :דלקמןכ הסטודנט יחויב, צמצום היקפם או השלמה ללימודי ההרשמה ביטול במקרה .2

נתן החזר מלא מכל יי –ממועד הרישום ועד תחילת הלימודים בשנה"ל הרלוונטית  .א
 ₪. 500התשלומים אשר בוצעו ע"י הסטודנט בניכוי 

מגובה  50%יינתן החזר של  –יום לאחר תחילתם  90ממועד התחלת הלימודים ועד  .ב
 שכר הלימוד ותשלומים אחרים.

הסטודנט יחויב במלוא שכר  –ואילך יום ממועד התחלת שנת הלימודים  90לאחר  .ג
 הלימוד והתשלומים האחרים.

 

 קראתי והבנתי את הנוהל.

 שם ____________  ת"ז________________  חתימה ___________תאריך ________

 

 
 .כאחד ולנשים לגברים תקף אך, זכר בלשון נכתב הנוהל: הערה


