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 כללי

 
 נכבד, סטודנט

 .גפ"תש הלימודים לשנת הלימוד שכר ותקנות התשלום סדרי על חיוני מידע כולל שבידך החומר

 התשלומים. לביצוע הקשור בכל בו האמור פי על ולנהוג רב בעיון כולו החומר את לקרוא מתבקש הנך

 לעצמם גרמו לפיהם, פעלו ולא והתקנות ההסדרים את הכירו שלא יםסטודנט כי מלמד העבר ניסיון

 לזכויותיהם. מודעות חוסר או חובותיהם, מילוי אי בשל כספיים ונזקים נעימויות אי

 
 

 המתפרסמים והתקנות הכללים בכל שינויים להכניס הזכות את לעצמה שומרת המכללה

 בדבר. לנוגעים אישיות הודעות כך על למסור בלימ זו בחוברת

 נוספות תקנות קיימות שבידך, בחוברת המופיעים הבסיסיים לכללים בנוסף כי יצוין ן,כ כמו

באתר המכללה ובמדור שכר  ,ותהפקולטמופיעות בידיעוני הן כפי ש והרשמה לימוד שכר בנושאי

 .לימוד

 
 
 

ך ואת התשלום פתוחה בפניך האפשרות להסדיר את הרשמת ,כדי לקבל שירות יעיל ומהיר

 .בסלולאר או באמצעות האפליקציה פורטל המכללהבאמצעות 

 פורטו שלא בעניינים בירורים לצורךלימוד  שכרקבלת קהל במדור אנו ממליצים להיעזר בשעות 

 זו. בחוברת הוסברו או

 
 
 

 קבלת מידע ושירות במדור שכר לימוד יינתן לסטודנט בלבד. 

ט, לא יימסר כל מידע לצד שלישי, אלא אם כן הוא מצויד נעל מנת לשמור על פרטיות הסטוד

 נוטריוני.בייפוי כוח 

 
 
 

 לנקבה. גם מתייחס זכר בלשון זו בחוברת הנאמר כל

 
 
 

 .ךיבלימודי מלאה הצלחה בברכת
 
 לימוד מדור שכר

 
 .2022באוקטובר  23תשפ"ג , תשריב כח'שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום ראשון 
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 כלליות הנחיות. 1
 

 דמי רישום  .1.1

 לימוד שכר בחוברת כמפורט רישום דמי תשלום מחייב במכללה ללימודים הרישום

 .השונות ובהנחיות

 

 חדשיםהנחיות הרשמה לסטודנטים  .1.2

 
, הצהרת הסטודנט וצורפיאליו שמכתב קבלה בדוא"ל ך ליאשלח ייקבלתך ללימודים  עם

למייל  ,כמו כן .טופס "הוראה לחיוב החשבון" )הוראת קבע( וטופס תשלום בכרטיס אשראי

ביצוע תשלום המקדמה והסדר תשלום בפורטל שם ל הצורף שם משתמש וסיסמיזה 

 .על ידך המכללה

 
 תשלום מקדמה .1.2.1

)למעט תכניות ייחודיות בהן נקבע גובה  ₪ 1,300סך בהמקדמה יש לשלם את 

 מקדמה שונה(. 

 

  סטודנטים ממשיכים .1.3

 
  תשלום מקדמה .1.3.1

 
ייחודיות בהן נקבע גובה  )למעט תכניות ₪ 1,300סך בהמקדמה יש לשלם את 

 2022.09.30עד תאריך מקדמה שונה( 

לאחר מועד זה  30.09.2022-א יאוחר מל לשלם את המקדמהיש  :לב םשי

 שלא יקוזז משכר הלימוד.₪  350יתווסף תשלום נוסף בסך 

 

 )סטודנטים חדשים וממשיכים( תשלומי שכר הלימודהנחיות לביצוע  .1.4

 :מקדמת שכר הלימוד .1.4.1

 את המקדמה בשלוש דרכים:ניתן לשלם 

 בפורטל המכללה )הכניסה דרך אתרתשלום באמצעות כרטיס אשראי  •

< מידע אישי < דף  ההמכללה < כניסה לפורטל באמצעות שם משתמש וסיסמ

 .תשלומים 3ניתן לפרוס את המקדמה על פני  חשבון < תשלומים(

    שלח בדואר על פי דרישה ממדור יי) בבנק הדוארבמזומן  אחד שובר לתשלום •

 , בשעות מענה טלפוני(.2שלוחה  7478748-09שכר לימוד, טלפון 

 ניתן לבצע העברה בנקאית עבור תשלום המקדמה  –העברה בנקאית  •

 להחזיר את טופסובה ח .245237-חשבון 394-סניף 12-לבנק הפועלים                                  
 sachal@beitberl.ac.ilלמייל  ההעברה בציון שם הסטודנט ומספר ת''ז                                  

 

mailto:sachal@beitberl.ac.il
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ניתן לבחור בין  ".תשלומים" של בית ברל בסלולאר תחת תחום באפליקציה •

 תשלומים או תשלום בקרדיט. 3 -תשלום אחד, פריסה ב –שלוש אופציות 

 

  יתרת תשלום שכר לימוד .1.4.2

  (:.51את יתרת התשלום ניתן לשלם באחד מן האמצעים הבאים )ראה פירוט בסעיף 

 בנקהלחיוב חשבון  ת קבעהורא •

 כרטיס אשראי •

ר פי דרישה במדור שכל יופק ע, שוברי תשלום )לתשלום בבנק הדואר •

 (לימוד

 העברה בנקאית •

 *כל סטודנט מחויב לבצע הסדר תשלומים ללא קשר לצורת תשלום.

 

 .יש לחתום בקישור שנשלח על ידי מנהל סטודנטים –לתשלום שכר לימוד  הצהרת הסטודנט

 חשבון לחיוב הוראהטופס ועל  הצהרת הסטודנט על יחתום שבתון בשנת סטודנט – שנת שבתון

 .)ארגון/  הסתדרות) בה הוא חברשבהתאם לקרן 

    .בלבד בעט כחוללאחר מילוי כל הפרטים וחתימה  שכר לימוד למדוראת הטופס  להחזיר יש

 לשלם הסטודנט על ואילו ,בלבד הלימוד שכר את משלמת ההשתלמות קרן

 .)מקדמה, אגרות וכדומה( הלימוד לשכר מעבר הנדרש אחר סכום כל בעצמו

 

  הלימוד. ליתרת שכר, הסדר תשלום נדרש לבצע שבתון שנת בחציסטודנט הנמצא                      

  מקדמה סטודנטים בשבתון מלא ו/או שבתון חלקי נדרשים לשלם ,למען הסר ספק                     

 .1.3.1ו/או  1.2.1כמפורט בסעיף                      

 

  המסמכים החזרת .1.4.3

טופס פניות )כקובץ מצורף ל במיילאו בדואר בפקס, יש להחזיר את המסמכים הבאים 

  ."הוראה לחיוב חשבון" )הוראת קבע( :(למדור שכר לימוד

לאחר מילוי כל הפרטים וחתימה כנדרש את המסמכים הנ"ל  להחזיר על הסטודנט

 .2022 לאוקטובר 1למדור שכר לימוד עד 

 

           החתומים  המסמכים והחזרת התשלוםיתרת  הסדרביצוע תשלום המקדמה,  לאחר רק       

    המודגש כי הסדרת אמצעי תשלום חל .לגשת למבחניםומערכת שעות להנפיק ניתן יהיה        

 אשר ברצונם לשלם את שכר הלימוד מראש. על כלל הסטודנטים, לרבות סטודנטים       

 

 

 

 

 המכללה האקדמית בית ברל
 שכר לימוד מדור 
 4490500ברל  בית דואר

 
 

https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/טופס%20הוראת%20קבע.pdf
https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/תשלום%20בכרטיס%20אשראי.pdf
https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/קרן%20השתלמות%20הסתדרות.pdf
https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/קרן%20השתלמות%20ארגון.pdf
https://sachal.beitberl.ac.il/
https://sachal.beitberl.ac.il/
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 אמצעי תשלום  - שכר לימודהנחיות להסדר  .1.5

 הוראת קבע .1.5.1

 החשבון בעל של )או שלו לבנק לפנות הסטודנט על חשבון לחיוב ההוראה טופס עם

 הנדרשים פרטיםה כל את בדייקנות למלא הבנק פקיד ובעזרת הזוג( ההורים/בני –

 .והסטודנט ומספר תעודת הזהות של שם ובפרט את

 בבנק. ריישא חשבון" לחיוב "הוראה שכותרתו החלק

 למכללה לשלוחעל הסטודנט  הבנק על ידי ומאושר חתום הבנק" "אישוראת 

 .במיילאו בדואר, 

 ולאמשנים קודמות  חשבון לחיוב הוראה באמצעות לשלם ממשיך הסטודנט אם

משיך לגבות את שכר הלימוד ת המכללה .חדשה הוראה למלאאין צורך  אותה, ביטל

   ן שפרטיו נמצאים במערכת.חשבוהמ

יש למלא הוראת קבע חדשה ולהחתים את  ,חשבון בנק הסטודנט החליףאם 

 הבנק.

לתשלום  שנקבעו במועדים הבנק בחשבון כספי כיסוי שיהיה לדאוגעל הסטודנט 

 התשלום כיבוד אי .תשלומים( בעהבש  2022נובמבר כל חודש, החל מחודש ב 16)

בעמלת  הסטודנט את יחייב כלשהי, מסיבה ,או בכרטיס אשראי הבנק על ידי

 רותי המחשב והאינטרנט.יחסמו בפניו כל שיוכן י ,₪ 25החזר בסך 

 

תבוטל  ,מפעמייםיותר הוראת הקבע אינה מכובדת על ידי הבנק במקרים בהם 

 .ימודלר הת מלוא שכים אלהשליידרש הוראת הקבע והסטודנט 

 

באמצעות כרטיס אשראי בפורטל  לשלם יש הבנק על ידי כובד שלא תשלום כל

 החזר. עמלת בתוספת חודש באותו תשלומים - דף חשבון - מידע אישיהמכללה 

 

סיורים  קבע מבוצע עבור כלל התשלומים )שכר לימוד, אגרות,תשלום בהוראת 

 . התשלומים למכללה בוצעוכלל לוודא כי ט הסטודנ באחריותוכו'(. 

 למדור שכר לימוד.  מיד לפנותיש  תקלה של מקרה בכל

  

https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/טופס%20הוראת%20קבע.pdf
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  כרטיס אשראי .1.5.2

 עדכון כרטיס אשראי.הוראת קבע בניתן לשלם את מלוא שכר הלימוד באמצעות 

 )הכניסה דרך אתר פורטל המכללהבי הסטודנט ל ידאמצעי התשלום מתבצע ע

< מידע אישי < דף  ההמכללה < כניסה לפורטל באמצעות שם משתמש וסיסמ

  (.הסדריםחשבון < 

 .התשלומיםיש לשים לב למילוי נכון של צורת התשלום ומספר 

  

החיוב יבוצע החל ) תשלומים בעהבשכרטיס אשראי הוראת קבע בניתן לשלם ב

 תשלומים(. בעהבש ,2022 נובמברב 16-מ

או בתשלומי  בתשלום אחד כרטיס אשראיטופס לחתום על  אפשרות נוספת היא

ולהחזירו  (בהתאם להסדר בין הסטודנט לבין חברת האשראי )ריבית קרדיט

  .(אין צורך להחתים את הבנק) למדור שכר לימוד

בו מתנהל שבבנק  מסגרת אשראי מתאימהעל הסטודנט לוודא קיום  ,בכל מקרה

 כרטיסי "דיינרס"המכללה מכבדת את כלל כרטיסי האשראי, למעט  .חשבונו

 .ו"דיירקט"

 

 מלוא שכר הלימודניתן לבצע העברה בנקאית עבור תשלום  – העברה בנקאית .1.5.3

  העברה בציון הלהחזיר את טופס  חובה. 245237-חשבון 394-סניף 12-לבנק פועלים

 sachal@beitberl.ac.ilלמייל  ז"שם הסטודנט ומספר ת

 

בלבד(  בצ'ק מזומן / בהעברה בנקאית / )בשוברתשלום מראש  – תשלום מראש .1.5.4

מגובה שכר  2.5%בהנחה בסך  סטודנטהיזכה את  30.09.2022לתאריך עד 

 הלימוד.

 

בה הם שלקרן  בהתאם חשבון לחיוב מיוחדות הוראות יש בשנת שבתון למורים .1.5.5

  (.ארגון/  הסתדרות) חברים

 

 שכר לימוד ומשלמים במכללה ראשונה הלומדים מדרגה משפחה בני סטודנטים .1.5.6

הבסיסי )ללא תשלומים  הלימוד משכר 5% של להנחה אחד כל זכאים מלא,

 יש לציין כי לא ניתן להעביר הנחה זו מבן משפחה אחד לבן משפחה שני. נלווים(.

 

 ו/או כפל מלגות. כפל הנחות נתןיי לא .1.5.7

 

ר לפנות למדור שכ לחיילים משוחררים,להשתמש בפיקדון  הזכאים סטודנטיםעל  .1.5.8

 לבנק למשיכת הפיקדון. עם השוברלגשת ו לקבלת שובר תשלום לימוד

https://portal.beitberl.ac.il/Pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/תשלום%20בכרטיס%20אשראי.pdf
https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/תשלום%20בכרטיס%20אשראי.pdf
https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/תשלום%20בכרטיס%20אשראי.pdf
mailto:sachal@beitberl.ac.il
https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/קרן%20השתלמות%20הסתדרות.pdf
https://www.beitberl.ac.il/registration/tofes_scar_limud/Documents/קרן%20השתלמות%20ארגון.pdf
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ומבקש  בלימודיו לתקופה העולה על שנהסטודנט אשר קיימת הפסקה  •

לחזור/לבדוק אפשרות לחזור ללימודים, נדרש לחדש הרשמתו לרבות 

 תשלום דמי רישום.

 רוריג ,במהלך שנת הלימודים כלשהו מסוג חוב או כספי הסדר ביצוע אי •

השתתפות בקורסי למידה חסימת המחשוב ובכלל זה הרותי יחסימה של ש

 לבחינות. לגשת ותאהזכ שלילת וכן ,מרחוק

 .באחריות הסטודנט לבדוק באם קיימת יתרת חוב ולשלמה במידע האישי •

   ן.בחהילקבל אישור לולאחר מכן על הסטודנט לגשת למדור שכר לימוד 

טופס  שליםלה הסטודנט על ,ש להדגיש כי על מנת לקבל תואר/תעודהי •

 והחובות התשלומים כל סיים אתהסטודנט  טיולים אשר יאשר כי

 . למכללה יםהכספי
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 B.Ed.ומשלימי  B.Ed/..A.Ed.FB.-ללסטודנטים  הלימוד שכר תקנון עיקרי .2

 .B.Ed תואר לקראת מצטברשכר לימוד  ,משרד האוצר ומשרד החינוך בהתאם להנחיות .2.1

 .100%, כאשר בכל שנה שכר הלימוד יעמוד על 400% לפחות הינו .B.Ed.F.Aאו 

 יולי חודש למדד צמוד ₪ ,77414 ואה גשפ"ת ת הלימודיםלשנ הבסיסי הלימוד שכר .2.2

 הצמדה הפרשי בתוספת בסיסי לימוד משכר ורכבעבור שכר הלימוד י התשלום .2022

 .לבין יום התשלום בפועל  2022בין מדד יולי 

 ה בשכר הלימוד בהתאם להחלטות ועדתלהפחת זכאי .B.Ed.F.Aאו  .B.Ed-לסטודנט  .2.3

  המלא. ימודלר המשכ 26%"וינוגרד" בשיעור 

 גפ"תש הלימודים בשנת)בהתאם להחלטת ועדת "וינוגרד"( יעמוד  המופחת הלימוד שכר .2.4

סכום שכר  לעיל, 2.2כאמור בסעיף  2022צמוד למדד יולי  ₪ 10,932 על סך של

  .(הות''ת)המחיר יעודכן בהתאם להנחיות ₪  14,774 ואהלימוד המלא השנתי ה

 יחויבותבוטל, כולה או מקצתה,  עדת "וינוגרד"ובהתאם לובשכר הלימוד  הפחתההאם 

 הסטודנטים בתשלום שכר הלימוד המלא )ללא ההפחתה(.

 :עדת "וינוגרד"ובהתאם לו מופחת לשכר לימוד הזכאים סטודנטים .2.5

 שנות לימוד . 4במהלך  .B.Ed.F.Aאו  ..B.Edראשון  לתואר סטודנטים ▪

 מלא: לימוד שכר בתשלום החייבים סטודנטים

או  ..B.Edואילך ללימודיהם לתואר ראשון  סטודנטים בשנה החמישית ▪

B.Ed.F.A.. 

ודם אשר הינם בעלי תואר נוסף ק. .B.Ed.F.Aאו  ..B.Edסטודנטים לתואר ראשון  ▪

 לימודיהם בפועל(.את לקראת תואר )גם אם לא סיימו  ו/או למדו בעבר

  בלבד. הוראה לתעודת הלומדים סטודנטים ▪

 הכשרה יבמסלול סטודנטים כגון ראשון אקדמי לתואר לומדים שאינם סטודנטים ▪

 אקדמית. לא

 המשלבים סטודנטים; הכשרת אקדמאים להוראה בתכנית אקדמאים סטודנטים ▪

 במכללה. להוראה הכשרה לימוד תוך באוניברסיטה לימודים אקדמיים

 ממשרד שכר לימוד החזר או ש"ש מענק להם שאושר ראשון לתואר בפועל מורים ▪

 החינוך.

 חו"ל. אזרחי סטודנטים ▪

סטודנטים המקבלים מימון מלא או חלקי, במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין  ▪

 במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר.מעבידים או 

לפי טבלת  יחויב ,במהלך שנת הלימודים הראשונה והמבטל את לימודי סטודנט .2.6

 שכר לימוד מלא ללא הפחתת "וינוגרד". גובהביטולים מה

 ,מודגש כי, החל מהשנה השביעית ללימודים ברצף, חל חוק התיישנות על הלימודים .2.7

 באישור ועדת חריגים. כהוהאפשרות לסיים את התואר כרו
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והלאה, אשר מאריך או מפצל את לימודיו  ז"ל תשע"ט אשר החל את לימודיו בשנהנסטוד .2.8

יחויב פר שעה בעבור כל שנת פיצול/הארכה )מעבר לשנה הרביעית(  ,ללא הפסקה

 על עלות השעה.  10%ובתוספת  "וינוגרד"פחתת הללא משכ"ל 

 .2.17 כמפורט בסעיף שכר לימודסטודנט שלומד ליותר מתעודה אחת, יחויב בתוספת  .2.9

 שכר הוא B.Ed.F.Aאו  .B.Ed רלתוא ( 4למושכי לימודים )מעבר לשנה ה  הלימוד שכר .2.10

קבע בהתאם להיקף יללא הפחתת "וינוגרד". שכר הלימוד יבמכללה  המלא הלימוד

)המחיר  2022 יולי חודש למדד צמוד ש"ש 1-ל₪  .722.28הלימודים בפועל ע"פ 

 .(הות"תיעודכן בהתאם להנחיות 

 . 6סעיף ראה  נלווים תשלומים פירוטל נלווים. תשלומים כולל אינו הלימוד שכר .2.11

 בכפוף ומועדיו התשלום תנאי הלימוד, שכר שיעורי את לשנות רשאית המכללה הנהלת .2.12

  . הות"ת להנחיות

 

 '(זסדנת התמחות )סטא

 .B.Ed.F.A או .B.Ed ו לתואר ראשוןהלומד לסדנת ההתמחות כחלק מלימודיסטודנט  .2.13

 .)סטאז'( התמחותפטור מתשלום עבור סדנת  ,)עד השנה הרביעית בלבד(

ולתעודת הוראה  שנים( 4)לאחר  ראשון לתואר ולימודיאת ם יסי אשר בוגר מכללה .2.14

בסדנת  ףהמשתת ,(המשיך ישירות להתמחותשלא  )לרבות בוגר תכנית המצוינים

כפוף ₪  1,194 עבור סדנת התמחות )סטאז'( נדרש לשלם, )סטאז'( בר התמחות

  להנחיות משרד החינוך.

ן סיום לימודיו לבין ביצוע סדנת ביללה המבצע הפסקה של למעלה משנה בוגר מכ

 .בדמי רישום לעלות הסדנה בנוסף יחויב ,ההתמחות

, המשתלב בסדנת ההתמחות שלא .B.Ed.F.Aאו  .B.Edלתואר ראשון  בשנה ד' סטודנט  .2.15

התמחות עבור סדנת פטור מתשלום להוראה,  מוכשרהוא בו שם במוסד הא  

 .להנחיות משרד החינוך ,בכפוף)סטאז'(

 .6שכר הלימוד אינו כולל תשלומים נלווים. לפירוט תשלומים נלווים ראה סעיף   .2.16
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 תעודות נוספות

 להלן:כ, שכר לימודסטודנט הלומד במקביל ליותר מתעודה אחת יחויב בתוספת  .2.17

 סכום לתשלום מסלול

, שנתי ללא הפחתת "וינוגרד" משכר לימוד 50% ב-הרחבה לכיתות א +גן ה מסלול
 בהתאם למשך לימודי ההרחבההתשלום מבוצע 

 .)ללומדים עד השנה הרביעית בלבד(

תעודת חוג נוסף + +  לקידום נוער מסלול
  באנגליתהוראה 

, משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד" 75%
 בשנה ד'  25%) מבוצע על פני שנתיים התשלום

 .בשנה ה'( 50%-ו

נוך בלתי פורמלי/קידום נוער + יחמסלול ל
חוג נוסף + תעודת הוראה בבית הספר 

 יסודי-העל

, משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד" 50%
בהתאם למשך לימודי ההרחבה לום מבוצע התש

 )ללומדים עד השנה הרביעית בלבד(

נוך בלתי פורמלי/קידום נוער + יחמסלול ל
חוג נוסף + תעודת הוראה בבית הספר 

 יסודי-העל

, משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד" 75%
 בשנה ד'  25%) מבוצע על פני שנתיים התשלום

 .בשנה ה'( 50%-ו

מסלול לחינוך בלתי פורמלי/קידום נוער + 
 תעודת הוראה בחינוך המיוחדחוג נוסף + 

, משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד" 100%
 בשנה ד'  25%) מבוצע על פני שנתיים התשלום

 .בשנה ה'( 75% -ו

למסלול מורים  חלמתחילים בשנה"ל תשע"
-תעודת הוראה יסודי/על + לחינוך מיוחד

 יסודי

 משכר לימוד שנתי ללא הפחתת "וינוגרד" 25%
התשלום מבוצע בהתאם למשך לימודי ההרחבה 

 .)ללומדים עד השנה הרביעית בלבד(

למתחילים בשנה"ל תש"ף למסלול מורים 
 לחינוך מיוחד + תעודת הוראה גיל הרך

 יפורסם בהמשך

 

 מלגות/הנחות

ולא תחול על תשלומים נוספים.  בלבדמלגה/הנחה תינתן על מרכיבי שכר לימוד  .2.18

ד שכר לימויתרות צע קיזוז מוביראשית סטודנטים אשר יש להם יתרה לתשלום, 

 לתשלום.

 סטודנט אשר לימודיו ממומנים באופן מלא על ידי גורמי חוץ אינו זכאי למלגה/הנחה.  .2.19

במהלך השנה מסיבה כלשהי וקיבל מלגה/הנחה/הפחתה  וסטודנט המפסיק לימודי .2.20

 תתבטל אותה מלגה/הנחה/הפחתה, והסטודנט יחויב בהחזרתה.  ,בשכר לימוד

הלימודים  המלגה/הנחה/הפחתה תותאם בהתאם להיקף –ירד  וסטודנט שהיקף לימודי .2.21

 החדש.

  כפל הנחות ו/או כפל מלגות. ינתןי, לא 1.5.8 בסעיף כמפורט .2.22
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 הוראה הלומדים לתעודתבעלי תואר אקדמי  הלימוד לסטודנטים שכר תקנון עיקרי .3

מלא ישלם שכר לימוד  הלומד לתעודת הוראה יאקדמא ,בהתאם להנחיות משרד החינוך .3.1

 2022צמוד למדד יולי ₪   14,774  דהיינו ,( בגין מתווה לימודי החינוך100%)

 (.הות"ת)המחיר יעודכן בהתאם להנחיות 

נדרש ללמוד השלמות משרד החינוך, אקדמאי הלומד לתעודת הוראה ו בהתאם להנחיות .3.2

, ישלם שכר לימוד על פי עלות של  דיסצפלינאריות )מעבר למתווה לימודי החינוך(

)המחיר יעודכן בהתאם  2022לכול שעת השלמה צמוד למדד חודש יולי ₪  615.58

  להנחיות ות''ת(.

קף יבהתאם להיחויב  הסמכה הרחבתסטודנט אקדמאי בעל תעודת הוראה המבצע  .3.3

)המחיר יעודכן  2022יולי  חודש למדד ש"ש צמוד 1-ל₪  615.58 יפל בפועל ע ולימודי

  .(הות"תבהתאם להנחיות 

 ,המבצע הרחבת הסמכהלומד חעודת הוראה ו/או לסטודנט אקדמאי ה לימוד שכר חישוב .3.4

 ידי על המערכת בהגשת כלשהו מסוג שיבושים השעות. מערכת בסיס עליבוצע 

דנט להקפיד על עדכון על הסטו .לימוד שכרב שגוי לחיוב לגרום עלולים הסטודנט,

 .פורטל < מידע אישי < שיעורים()את מערכת השעות ניתן לראות ב מערכת השעות

מועד מ ראשונים שבועיים במשך לבצע ניתן תשלום ללא השעות במערכת שינויים .3.5

ממועד  ראשונים שבועיים במשך או ,07.11.22ולא יאוחר מיום  'סמסטר אפתיחת 

ולא  סמסטר ב' בלבדקורסים של עבור ) 32.3.19ר מיום חולא יאו 'ב סמסטר פתיחת

מועד  לפני בסמסטר קיץ ניתן יהיה לבטל את הקורסים עד שבועיים .(קורסים שנתיים

 (. 7 )בכפוף לאמור בסעיף 30.7.23 פתיחת הקורס ולא יאוחר מיום

בגין הקורסים אליהם  יחויבמעבר לתקופה זו, סטודנט שלא ביטל את הרשמתו 

קורסים שנתיים ניתן לבטל רק מודגש כי,  לא נלמדו בפועל. אםהוא רשום, גם 

  הראשונים ללימודים. השבועייםבמהלך 

 י הסטודנט בפנייה בכתב בלבד אל מנהל הסטודנטים.ל ידביטול קורס יבוצע ע .3.6

ראשונים של כל  שבועייםתבצע במהלך בגובה שכר לימוד י זיכויו פטור מקורסקבלת  .3.7

 .שנהסמסטר ו/או סוף הלא יתקבלו פטורים בסוף ה :לב שים .סמסטר

 י הסטודנט לתעודת ההוראה לא יפחת ל ידמודגש כי שכר הלימוד אשר משולם ע

 .3.1כמפורט בסעיף  100%-מ

 את יפחיתו לא שעות להפחתת שיובילו במערכת לאחר מועדים אלו יש לציין כי שינויים .3.8

  שכ"ל. תוספת יחייבו ת,שעו לתוספתשיובילו  כלשהו במועד במערכת שינויים ."לשכ

סטודנט אשר יבצע שינויים במערכת ולאחר מכן יבטל את לימודיו, יחויב לפי טבלת ביטול  .3.9

 .7.9-7.12 לימודים כמפורט בסעיפים

 במחשב.נתונים ה על פי יהיה החיובו תקף, אינו  נקל שלא השעות במערכת שינוי כל .3.10

 .6 סעיף ראה נלווים תשלומים פירוטל נלווים. תשלומים כולל אינו הלימוד שכר .3.11

 בכפוף ומועדיו התשלום תנאי הלימוד, שכר שיעורי את לשנות רשאית המכללה הנהלת .3.12

  החינוך. משרד, הות"ת והאוצר משרד להנחיות
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 .each)T(M סמך בהוראהלתואר מוו EdM.. שנישכר לימוד לתואר עיקרי תקנון  .4

הוא שנתיים,  (M.Teach) מוסמך בהוראה ולתואר .M.Ed משך הלימודים התקני לתואר .4.1

  .200%ולפיכך גובה שכר הלימוד לתכנית הוא 

הלימודים שנת ביעמוד  (M.Teach) מוסמך בהוראהולתואר  .M.Edשכר הלימוד לתואר  .4.2

)המחיר יעודכן בהתאם להנחיות  2022צמוד למדד יולי ₪  14,774 סך של על תשפ"א 

 .(הות"ת

פר שעה משכר  , יחויבלמשך לימודים תקנימעבר את חובותיו האקדמיים  שיפרוססטודנט  .4.3

 על עלות השעה. 10%לימוד מלא ובתוספת 

עבור  םקורסי אנגלית וסטטיסטיקה, ישל ,בנוסף לתכנית לתואר שני ,סטודנט הלומד .4.4

 .ש"ש 1של  לקורס₪  910הקורסים סך של 

הקרוב למועד סיום  31.12סטודנט המגיש את עבודת הגמר בתכניות לתואר השני לאחר  .4.5

 .משכר לימוד מלא 10%לימודיו, יחויב בתשלום נוסף של 

)למעט קורסי סטודנט לבצע על מנת להתקבל ללימודי התואר  ששיידרנוספות השלמות  .4.6

)המחיר יעודכן  ש"ש 1 פר ₪  923.37 שליחויבו על בסיס חיוב אנגלית וסטטיסטיקה( 

  (.ות''תבהתאם להנחיות 

 . 6 סעיףראה  נלווים תשלומים פירוטל .ואגרות נלווים תשלומים כולל אינו הלימוד כרש .4.7

 בכפוף ומועדיו התשלום תנאי הלימוד, שכר שיעורי את לשנות רשאית המכללה הנהלת .4.8

  החינוך. ומשרד , הות''תהאוצר משרד להנחיות

 

 פ"ג-בפ"תש ת הלימודיםבשנללמוד לסטודנטים שהחלו  הנחיות ייחודיות – M.Teachלימודי 

נה עם ונמ )על יסודי ו/או יסודי ו/או הוראת המקצוע(  M.Teach תכניתסטודנט הלומד ב .4.9

החינוך, זכאי להלוואה מותנית ממשרד זכאיות לפי הגדרות משרד אוכלוסיות הה

הסכומים עשויים להשתנות בכפוף להנחיות משרד החינוך. יש .התנאים והחינוך 

 .לציין כי המלגות אינן ניתנות לסטודנטים הלומדים חינוך לאמנות

,  נדרשותשעות השלמה  בגין ש"ש 8של עד יקבל זיכוי  M.Teachבתכנית סטודנט  .4.10

 .שנתיים(במהלך לימודיו הסדירים )

ת בעמידה מלאה בדרישות התכנית, ימותנ 4.9כמפורט בסעיף קבלת ההלוואה  .4.11

 ש"ש לשנה ובאישור משרד החינוך. 15-בלימודים בהיקף שלא יפחת מ

סטודנט הרוצה לדחות את תשלום שכר הלימוד עד לקבלת ההלוואה המותנית, יפנה  .4.12

התשלום אם גם  2022למדור שכר לימוד )יש לציין כי שכר הלימוד צמוד למדד יולי 

 .2023 יולייש לציין כי תשלום שכר הלימוד יבוצע לא יאוחר מחודש נדחה(. 

 ההלוואה אם גם הלימוד שכר תשלום מלוא את להשלים הסטודנט על

 .הלימודים שנת לסיום עד התקבלה לא המותנית
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           תואר שני טיפול באמצעות אמנות חזותית  M.A.A.Tלימודי         

 מתקיימת  שלישיתהשנה וב ,הוא שנתיים .M.A.A.T משך הלימודים התקני לתואר .4.13

 .הכשרה מעשית

בשנת יעמוד למשך שנתיים לשנת לימודים אחת  M.A.A.Tשכר הלימוד לתואר  .4.14

 .2022 יוליצמוד למדד  ₪ 14,774 סך של על "גפהלימודים תש

₪  10,000 של סך על  גהלימודים תשפ"בשנת יעמוד שכר לימוד של פרקטיקום בשנה ג'  .4.15

 (.הות"ת)המחיר יעודכן בהתאם להנחיות  2022צמוד למדד יולי 

עבור  םקורסי אנגלית וסטטיסטיקה, ישל ,בנוסף לתכנית לתואר שני ,סטודנט הלומד .4.16

 .ש"ש 1של  לקורס₪  910הקורסים סך של 

 . 6סעיף ראה  נלווים תשלומים פירוטל נלווים. תשלומים כולל אינו הלימוד כרש .4.17

 בכפוף ומועדיו התשלום תנאי הלימוד, שכר שיעורי את לשנות רשאית המכללה הנהלת .4.18

  . הות''ת להנחיות
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 תעודה  תכניות .5
 

שם 

 הפקולטה
 תכניתשם ה

משך 

 תכניתה

שכר 

 לימוד

  )לשנה(

גובה 

מקדמת 

 שכ"ל

 דמי רישום

 פעמי(-)חד

 אגרות

 )לשנה(

 

הפקולטה 

 תיולאמנו

- 

 המדרשה

 600 200 1,300 14,200 שנתיים מדריך אמנות מוסמך

 600 200 1,300 14,200 שנה מדריך אמנות בכיר

 600 200 1,300 7,200 שנים 4 חלקית תכנית –מדריך 

 600 200 1,300 16,300 שנים 4 לימודי תעודה באמנות

 600 200 1,300 20,290 שנים 4 לימודי תעודה בקולנוע

 600 200 1,300 1,030 פר ש"ש ש"ש( 11אישית )לפחות  תכנית

 600 200 1,300 1,030 פר ש"ש חוגים )מדריכי אמנות(

 3,840  נ"ז( 3מכינת אמנות )

תשלום 

 מלא
200 

תלמידים 

חיצוניים 

 משלמים

 2,560  נ"ז( 2מכינה שנתית בפסיכולוגיה )

מכינה סמטריאלית בפסיכולוגיה 

 )נ"ז(
 1,280 

 

 קשת

 )מחזור תשפ"ב( גננות פרטיות
שנה 

 וחצי 
15,500 1,300 200 510 

 510 200 1,300 10,900 שנה תרגום

 510 200 1,300 7,700 שנה התמחות במדידה הערכה חינוכית

 510 200 1,300 7,400 שנה א מותאמת הוראה 

 510 200 1,300 2,100 שנה ב מותאמת הוראה 

 510 200 1,300 14,774 שנה פרקטיקום 

 510 200 1,300 6,700 שנה טיוטרס

 מייקרס 
חצי 

 שנה 
2,000 1,300 200 300 

 510 200 1300 7,500 שנה חינוך מוזיקלי

CBT ART 1,490 שנה    

 510 200 1300 3,200 שנה ממטפל באמנות למדריך

 שנים 3 פסיכותרפיה קבוצתית

9100 

8900 

7500 

1300 200 
510 

 

 510 200 1300 5000 שנה הנחיית קבוצות



 16 

(₪-)ב הלימוד לשכר הנוספים תשלומים .6
 

 )*( , רווחת הסטודנטיה, מחשוב, שמירהיספר רותייש  .6.1
  סימסטר א
 סימסטר ב

 דמי רווחה )אגודת הסטודנטים(
  תשלום חובה לאגודה הארצית

 תשלום הדפסת קבלות חוזרת

 
210 
210 
180 
10 
10 

 :ומטה טלסטודנטים אשר החלו ללמוד בשנה"ל תשע" .באנגליתקורסי לימוד   .6.2

זכאי ללימודים  שנות הלימודים הראשונות 4במסגרת  - .B.Ed-ל סטודנט •
 )רמות פטור(. ש"ש 2בהיקף של 

 

רמות הפטור, המבצע קורס פעם נוספת ידרש במסגרת  - .B.Ed-ל סטודנט •
 ( לפי קורסלשלם עבור ביצוע הקורס החוזר )עלות 

 

 עלות לקורס לרמת מתקדמים א' ולרמת מתקדמים ב' •
 

 עלות לקורס ברמות בסיסי וטרום בסיסי)א' וב'(   •
 

 
 פטור

 
 
1,850 
 
 
1,850 

 
2,900 

 לסטודנטים : בעברית / לשון עבריתקורסי לימוד   .6.3

 (Bed)כחלק ממתווה ללימודי  ב /שנה א  – .B.Ed-ל סטודנט •
 

לרמת חיוב לפי שש בהתאם  –עד ד  גממשיכים שנים  BEDסטודנטים  •
 השיעור.

 

 שנה א חדשים-סטודנטים אקדמאים )ת.הוראה / הרחבת הסמכה(  •
 

חיוב  –ממשיכים  –סטודנטים אקדמאי )ת.הוראה / הרחבת הסמכה(  •
 בהתאם לשש עברית בהוראה

 
 פטור
 

615.58 
 
 
 פטור
 
 

615.58 

בהינתן  ,ולשון ערבית עלות קורס חוזר בלימודים באנגלית ולשון עברית  .6.4
 .שהסטודנט שילם בגין הקורס הקודם

400 

 לימודי אנגלית לפטור לסטודנטים חיצוניים:  .6.5
 חיוב פר ש"ש –שכר לימוד 

 דמי רישום חד פעמיים
 6.1כמפורט בסעיף  אגרות מכללה

 (50%חיוב פר ש"ש ) – קורס חוזר

 
1,050 
410 
 
525 

            400 לסטודנטים אשר נדרשים לחזור על קורס.  תשלום פר ש"ש –קורס חוזר   .6.6

 (, חיוב פר ש"שומע חופשי )לא ניתן לגשת לבחינה ולקבל ציוןשמטרת לימודים:   .6.7
 6תשלומים נלווים ואגרות מכללה בהתאם למפורט בסעיף 

615.58 

 מטרת לימודים: גיליון ציונים )ניתן לגשת לבחינה ולקבל ציון(, חיוב פר ש"ש  .6.8
 6תשלומים נלווים ואגרות מכללה בהתאם למפורט בסעיף 

923.37 

 50 מועד מיוחד לבחינה  .6.9

 400 תשלום פר ש"ש לסטודנטים הנדרשים –פיצוי בגרות   .6.10

 400 דמי שימוש שנתיים בציוד במדרשה  .6.11

 140 פקולטה לאומנויות -אביב לסטודנטים במדרשה -מנוי שנתי למוזאון ל אומנות בתל  .6.12

 במהלך .B.Ed למעט לסטודנט)לכל התארים והתכניות  –ראשונה  קורס עזרה  .6.13
 הראשונות( שנות הלימוד 4

287 

 אחד מיום למעלה סמינרים( קמפוסים, )סיורים, למוסד מחוץ לימודית בפעילות  .6.14
 וכלכלה ליום. לינה הוצאות עבור ברציפות,

265 
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, ושכר הלימוד הקורסים מתקיימים במופ"ת – ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים  .6.15
 .למפעילי הקורסעל ידי הסטודנט ישירות ישולם 

 

 400 ש"ש 1-ל שור המזכירות האקדמיתיבדיקת עבודה שהוגשה באיחור לאחר א  .6.16

 תעריף לפגישה –יעוץ פסיכולוגי י  .6.17
60 

 150 )סכום שנתי(מרכז תמיכה   .6.18

 80 תמיכה בעיבודים סטטיסטיים )תואר שני(  .6.19

 410 מבחן פטור בלשון  -אקדמאים   .6.20

 1,528 קורס יע"ל   .6.21

  ישולמו ישירות על ידי הסטודנט למפעילים -תשלום למעונות ודמי חניה   .6.22

 
 בסך דמי רווחהתחילת הלימודים על תשלום מיום  שבועיים)*( סטודנט רשאי לוותר בתוך 

 ויתור. יש לציין כי סטודנטיש לגשת לאגודת הסטודנטים ולחתום על טופס לשם כך . ₪ 180 
 לא יוכל ליהנות מהשירותים וההטבות הנובעים מהם. ,שיבקש שלא לשלם דמי רווחה
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 הרשמה ביטול או לימודים הפסקת .7
 

 מסרית או רשום, בדואר במייל, בכתב, שלחית לימודים הפסקת או ביטול על הודעה .7.1

 הודעה) לומד סטודנטה ובש קורס/מסלולתכנית/ה למזכירות בכתב אישית במסירה

  .טלפונית הודעה תתקבל לא .(קבילה אינה אחר גורם לכל

 הקובע. התאריך ואה משלוחה יום של הדואר חותמת תאריך ר,בדוא במשלוח

 ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.  לקורסים לא שוםיר-אי

 כלשהי. מסיבה לימודים ביטול של במקרה יוחזרו לא ע"י הסטודנט ששולמו ההרשמה דמי .7.2

 לפירשום בדואר  שלחיוי ההודעה, קבלת מתאריך יום 30 בתוך יבוצע לימוד שכר החזר .7.3

 המידע. במאגר במדור שכר לימוד הרשומה הכתובת

 .הלימודים הפסקת ליום ועד התשלום מיום למדד צמודים ישולמו המגיעים ההחזרים כל .7.4

 

 

יחויב בשכר  ,במהלך שנת הלימודים הראשונה ולימודיהמבטל את  B.Edלתואר  סטודנט .7.5

, לרבות החזר עבור מלגות/הנחות שקיבל במהלך לימוד מלא )ללא הפחתת "וינוגרד"

 (.שנת הלימודים

ללא הפחתת  וזאת ,טבלת נוהל ביטול לימודים ו יחויב לפיהמבטל את לימודיכל סטודנט  .7.6

  .מלגות/הנחות

את לחדש  שיידר ,לאחר הפסקת לימודיםעד שנתיים סטודנט המבקש לחזור ללימודיו  .7.7

 הרשמתו במכללה ולשלם את דמי הרישום.

 מועד פתיחת הקורס.טרם קיץ ניתן לבטל רישום לקורסים עד שבועיים  קורסי/בסמסטר .7.8

 
ם המשל לסטודנט לימודים הפסקת או הרשמה ביטול של למקרה החזרים טבלת להלן .7.9

   :גלובלישכר לימוד 

 שיעור החיוב בשכר לימוד מהות הביטול מועד
 )מתוך שכר הלימוד השנתי(

 פטור מסיבה כלשהי 08.10.22עד 

 ₪ 500 מסיבה כלשהי 29.10.22-09.10.22

 ש"ח 1,000-ולא יפחת מ 25% מסיבה כלשהי 19.11.22-30.10.22

 37.5% מסיבה כלשהי 17.12.22-20.11.22

 50% מסיבה כלשהי 21.01.23-18.12.22

 62.5% מסיבה כלשהי 25.02.23-22.01.23

 75% מסיבה כלשהי 01.04.23-26.02.23

 87.5% מסיבה כלשהי 06.05.23-02.04.23

 100% מסיבה כלשהי 07.05.23-החל מ

 פעיל חשב כסטודנטיהערה: סטודנט שלא יודיע על הפסקת לימודים י
  .ויחויב בשכר לימוד מלא, גם אם לא יופיע ללימודים 
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חויב המ לסטודנט לימודים הפסקת או הרשמה ביטול של למקרה החזרים טבלת להלן  .7.10

  :במהלך סמסטר א' ולימודיאת המבטל  ש"ש לפי

 שיעור החיוב בשכר לימוד מהות הביטול מועד
 

 פטור מסיבה כלשהי 08.10.22עד 

 ₪ 500 מסיבה כלשהי 09.10.22-29.10.22

 ש"ח 1,000-ולא יפחת מ 25% מסיבה כלשהי 30.10.22-19.11.22

 50% מסיבה כלשהי 20.11.22-10.12.22

 75% מסיבה כלשהי 11.12.22-25.12.22

 100% מסיבה כלשהי 26.12.22החל מ 

 יה המפורטת י, טבלת הביטולים הרלוונטית לאוכלוססמסטר א'תום לאחר מובהר כי             

 .7.9הינה לפי הטבלה בסעיף  ,קביעת שיעור החיוב בשכר לימודלצורך ( 7.10בסעיף זה )            

 

 המחויב לפיסטודנט ל לימודים הפסקת או הרשמה ביטול של למקרה החזרים טבלת להלן .7.11

 :ב'סמסטר לימודים בלנרשם וש"ש 

 

  

   "ש בתקופה שלפי  מחויבמקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לסטודנט אשר ב    7.12

  05.03.2023ועד  26.12.2022,בין התאריכים שבין סוף סמסטר א' לתחילת סמסטר ב'           

עבור סמסטר א' ופטור מתשלום נוסף בגין סמסטר ב'. החל מיום  100%הסטודנט ישלם             

 .7.10-ו 7.9התשלום לסטודנט המבקש לבטל יהיה בהתאם למפורט בסעיפים  19.2.2023

 

 :באנגלית קיץקורסי ב לימודים הפסקת או הרשמה ביטול של למקרה החזרים טבלת להלן .7.12

 שיעור החיוב בשכר לימוד מהות הביטול מועד
עד שבועיים טרם 

 פתיחת הקורס
 פטור מסיבה כלשהי

שבועיים טרם פתיחת 
הקורס ועד יום 

 הפתיחה

 שכר לימוד  25% מסיבה כלשהי 

ביטול הקורס מתחילתו 
 עד סוף השבוע השני

 לאחר תחילתו

 שכר לימוד  50% מסיבה כלשהי 

ביטול הקורס החל 
 מהשבוע השלישי

 תשלום מלא מסיבה כלשהי 

  

 שיעור החיוב בשכר לימוד מהות הביטול מועד
 (השנתי הלימוד שכר)מתוך 

 פטור מסיבה כלשהי 20.02.23עד 

 ₪ 500 מסיבה כלשהי 21.02.23-06.03.23

 ש"ח 1,000-ולא יפחת מ 25% מסיבה כלשהי 07.03.23-27.03.23

 50% מסיבה כלשהי 28.03.23-24.02.23

 75% מסיבה כלשהי 25.04.23-10.05.23

 100% מסיבה כלשהי 11.5.23-החל מ
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 פרטים עדכון .8

בפרטיו  יחולו או שחלו שינויים על תלמידים במזכירות להודיע סטודנט כל של חובתו .8.1

 וכו'. משפחתי מצב לימודים, מסלול שינוי כתובת, כולל ,האישיים

 ללכ או הסטודנט לבית יגיעו שלא הודעותעל  שכר לימוד אינו אחראימדור יש לציין כי  .8.2

 בזמן. הסטודנט שלעדכון פרטיו -אי עקב שייגרם אחר שיבוש

 

 לאומי ביטוח .9
 

 ימינימלביטוח לאומי מחייב כל סטודנט בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור  .9.1

 כפי שנקבע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. 

לכתובתו  ישלחויש תשלומים פנקסי באמצעות הסטודנטמ ייגבו ח"תשעלשנת  הביטוח דמי .9.2

 לאומי. לביטוח המוסד ידי על בדואר,

ודמי ביטוח בריאות  לאומי בד בתקופת לימודיו פטור מתשלום דמי ביטוחעוש סטודנט .9.3

החודשים בהם נוכו משכרו דמי  כל אחד מןוזאת בעבור מים, פנקס התשלוב המופיעים

למוסד לביטוח  סטודנטלשם קבלת הפטור יחזיר ה .ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

 בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידי מעסיקו. הכלול לאומי את האישור

 
 חוץ גורמי ידי על לימוד שכר מימון .10
 

 אישית אחראי סטודנטה מקרה ובכל אישי, בסיס על היא למכללה סטודנטה התקשרות .10.1

 הסכמים סמך על זאת, עם עבורו.ב משלם חיצוני מוסד אם גם הלימוד, שכר לתשלום

 גורמים. מאותם לתשלום התחייבות לקבל המכללה מוכנה שונים, גורמים עם

 שכר לימוד מדורל אישי ה באופןיפנ ץ,חו גורמי יל ידע ממומן ושל הלימוד ששכר סטודנט .10.2

 זה סטודנט .וב טיפולו על המעיד המממן, הגוף מן מפורש התחייבות כתב וימציא

 בבנק. חשבון לחיוב ההרשאה מהפקדת פטור

 רגיל. סטודנט כדין ודינ התחייבות, מכתב להמציא יוכל שלא סטודנט .10.3

 אינם ,וגופים נוספים ההשתלמות קרנות הסטודנטים, מנהל ,ןהביטחו משרד צה"ל, .10.4

 ביטוח רישום, דמי כגון ,נלווים תשלומים שבטיפולם סטודנטה עבור משלמים

שכר  שאינם אחרים ותשלומים הסטודנטים באגודת חברות דמי אישיות, תאונות

 אלו. תשלומים להסדיר אישית לדאוג סטודנטה על ישיר. לימוד

 

 
הסדר מימון באמצעות קרן שכ"ל )שקט כלכלי לסטודנט( המציעה מגוון מסלולי מימון 

 הלימוד השנתי בפריסת תשלומים ארוכת טווח, נוחה וכדאית. לתשלום שכר

 ו/או באתר הקרן בכתובת: 03-9635856לבירור המסלולים ניתן לפנות לקרן שכ"ל בטלפון  

www.sachal.co.il 

 

 

http://www.sachal.co.il/

