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 אוגדן נוהלי גביית שכר לימוד

 פ"בתשלשנת הלימודים 

 

 

המתוקצבות  –אוגדן זה מאגד בתוכו את נוהלי גביית שכר הלימוד בכל תכניות הלימוד 

 ושאינן מתוקצבות.

מעודכן  האוגדן  בעלי התפקידים,סטודנטים והאוגדן כולל את כל המידע הנחוץ לכם, 

 מדי שנה, בהתאם לשינויים ולתקנות החדשות, ומאושר על ידי הנהלת המכללה. 

 

 

     

 בברכה,

 

 מדור שכר לימוד     מנהל סטודנטים 

 

 

 

  
 * מטעמי נוחות הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך הוא פונה לשני המינים
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מלאה ארבע  תכניתב סטודנט

  שנתית

שנות הלימוד, לפי שכר הלימוד שייקבע  4-( בכל אחת מ100%ישלם שכר לימוד מלא )

שכר לימוד. בכל מקרה מחיר מינימלי לתואר  400%כ ”בכל אחת משנות הלימוד ובסה

 שכר לימוד. 400%הוא 

שהחלו  סטודנטיםלש"ש. יחל על ₪  600סכום של פ ”ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע שנים 4חזרה על קורס במהלך 

מהסכום. בשנת תשפ"ב ואילך  75%. בשנת תשפ"א ייגבו  ואילך בלבד תש"ףבשנת 

 מהסכום. 100%ייגבו 

לימודיו סטודנט שהפסיק את 

  וחזר להשלים חובות

שכר לימוד  400%-לישלם דמי חידוש רישום )ע"פ דמי הרשמה הנהוגים( והשלמה 

 כולל.שנות לימוד  4במידה ולא חרג מטווח של 

סטודנט שלימודיו נמשכו 

 שנים 4-למעלה מ

  בתוספת תקורה של , לש"ש₪  600פ תחשיב ”ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע

  )התקורה תחל החל מהשנה השנייה לגרירה( ₪ 1,000

 מצטייני תכניתהצטרפות ל

 'בשנה ב מכללה

בדומה , ו תקופת לימודיהם של מצטייני מכללה היא ארבע שנים"משנת תשע* 

'(, ד-ו' ג', ב)המצטיינים  תכניתבכל שנות ההשתתפות ב. לסטודנטים סדירים

וזכאים למלגה מטעם המכללה בסך ( %400)הסטודנטים חייבים בשכר לימוד מלא 

 . בכל שנה₪  2,500

תשלום עבור גרירת לימודים יותר מארבע שנים ייקבע לפי שעות הלימוד בפועל 

התקורה תחל מהשנה )₪  1,000בתוספת תקורה של , ש"לש₪  600ויחושב לפי 

 (. השנייה לגרירה

בתכנית מצטיינים  סטודנט

 ח(”)משה

 B.Ed. סטודנטים הלומדים בתכנית מצטייני משה"ח )רג"ב( בכל המחלקות לתואר

 עליו יקבלו מלגה מלאה.  –שכר לימוד  300%יחויבו בתשלום שכ"ל 

פ תחשיב ”שנים ישלם לפי שעות הלימוד  בפועל ע 3-מעבר לסטודנט הגורר לימודים 

)התקורה תחל החל מהשנה השנייה  ₪1,000בתוספת תקורה של  לש"ש,₪  600

 גרירת לימודים מאילוצי מכללה לא יחויבו. .לגרירה(

משלימי תואר ראשון לבעלי 

 תעודת הוראה

לתואר שכר לימוד  200%ישלמו  ותעודת הוראה  B.Edסטודנטים המשלימים לתואר .

פ ”עד שנתיים לימודים. על כל שנה נוספת ישלם לפי שעות הלימוד בפועל עראשון, 

)התקורה  תחל החל מהשנה ₪  1,000  בתוספת תקורה של , לש"ש₪  600תחשיב 

 . B.Ed. חיוב קורס חוזר כמו לתלמיד (השנייה לגרירה

שחקנים ל תכניתב סטודנט

  בפועל למחוללהוראה ומורים 

לתואר שכר לימוד  200%ישלמו  ותעודת הוראה  B.Edסטודנטים המשלימים לתואר .

פ ”עד שנתיים לימודים. על כל שנה נוספת ישלם לפי שעות הלימוד בפועל עראשון, 

)התקורה  תחל החל מהשנה ₪  1,000  בתוספת תקורה של , לש"ש₪  600תחשיב 

 . B.Ed. חיוב קורס חוזר כמו לתלמיד (השנייה לגרירה

 לכל ש"ש₪  600סטודנטים סדירים החייבים בקורסים הבאים יחויבו בתעריף של  קורסי יסוד: לשון ואנגלית
  אנגלית:

 ש"ש( 4טרום בסיסי א' ) 
 ש"ש( 3טרום בסיסי ב' )

 ש"ש( 3בסיסי )

 לשון:
 ש"ש( 2לשון הטקסט )

 ש"ש( 2-4קורסים תוספתיים בלשון/שפה/הבעה )
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 B.Ed. סטודנטים סדירים לתואר .1

 
 B.Edתשלומים מיוחדים לסטודנטים סדירים לתואר .

 

באמצעות מכון מופת. הקורס מתבצע באופן מקוון ומשולם  מתקיים –בטיחות ושעת חירום, בטחון -ב' 

 עצמאית ע"י הסטודנט למכון מופת. 

 

באמצעות מכון מופת. הקורס מתבצע באופן  מתקיים – זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח -ג' 
 .ם עצמאית ע"י הסטודנט למכון מופתמקוון ומשול

 

 .₪ 270סטודנט שירשם למבחן "אמירם" ישלם סך של  –מבחן "אמירם" מבחן סיווג באנגלית  -ד' 

 

בהתאם לחוזר ות"ת סטודנט אשר שילם את מלוא שכר הלימוד מראש  –הנחת תשלום מוקדם  -ה' 

  מקבלי הלוואות במימון המכללה. למעט ,בגין שכ"ל 2.5%, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 16.9.21 עד

השנה )תשפ"ב( נפתח קורס חדש בלשון שצריכה להיות עליו גביה )שם הקורס: 

קידום מיומנויות קריאה וכתיבה בעברית(. זה בדומה לקורס "לשון הטקסט" שיש 

 עליו גביה והוא נפתח השנה בפעם האחרונה.

וההבעה שלהם מחייבים חיזוק מעבר הקורס הזה מיועד לסטודנטים שכישורי השפה 

 ללימודי הלשון בתכנית הלימודים.

 . הגביה היא לפי ש"ש.הקורס מיועד לסטודנטים סדירים

  לכל ש"ש,₪  600יחויב בגין קורסים אלו בתעריף  חוזר על קורססטודנט אשר 
  בכל הרמות.

 ב'-הרחבת הסמכה לכיתות א'

 ש"ש 12בהיקף של 

 ד' במכללה( ’/)לסדירים שנה ג

 ₪ 6,924הינו  בעבר ובהווה המחיר לתלמידים של המכללה

 ₪. 7,200מ ש"ש ולא פחות ל₪  600לתלמידים חיצוניים לפי 

 .31.8.21תוחזר למבטלים עד  ₪ 500סך מקדמה על 

דמי  סטודנט פעיל הנרשם לתכנית נוספת במהלך לימודיו או בסיום לימודיו ישלם גם דמי רישום 

 הנוספת בנוסף לשכר הלימוד. תכניתרישום עבור ה

)לא בתכנית  סטודנט הלומד מספר קורסים במסגרת קורסים הנלמדים בתואר ראשון חיצוניים סטודנט

 .לש"ש₪  600פ תחשיב ”לפי שעות הלימוד בפועל ע ישולמו, קורסים אלו מלאה(

השנה טרום התואר בור במידה ומשלים את הלימודים לתואר ראשון, התשלום ע

, וזאת במידה והחל את בשנה האחרונה ללימודיםלתואר הראשון  400%תקוזז מ 

 .)עבור הקורסים שלמד(ומקבל ציון    לימודי התואר בשנה העוקבת

תואר  חינוך לעוזרי תכנית 

 החל מתשפ"א ראשון

 מגובה שכר לימוד שנתי בכל שנה. 133% שנים ומשלמים 3לומדים במשך 

כל  ,33%, סמסטר קיץ 400%שנים ישלמו סה"כ  3שילמדו סמס קיץ ועוד  סטודנטים

 122.33%שנים  3שנה במשך 

 מודיו יחולו עליו כל כללי הגרירה.סטודנט שיגרור לי



4 

 

 

 .יחול החל מסמסטר ב בשנת תשפ"א₪  2400נדרש לתשלום  - +30לבני  מכינה סטודנט הלומד  –ו' 

  

סטודנט שהחל ללמוד החל משנת תשפ"ב ויבחר להירשם לקורס עזרה  –קורס עזרה ראשונה– 'ז

 ₪. 300ראשונה במכללה יחויב בתשלום של 

 ולהציג תעודה. חיצונים מוכריםבמסגרת גופים יש אפשרות לסטודנט ללמוד קורס עזרה ראשונה 

ימים בטרם  14אשר יבקש לבטל רישום לקורס עזרה ראשונה, ולא הודיע על כך בכתב עד  סטודנט

למען הסר ספק, הגדרה זו כוללת גם סטודנט שרשום ₪.  100תחילת הקורס, יחויב בדמי טיפול בסך 

 לקורס ולא הופיע אליו.

 בגין קורס ע"ר. ₪  300 סטודנט הגורר לימודים יחויב ב

 

ש"ש בתואר הראשון לקורסים עבור תעודת   6 -כל ש"ש מעבר ל –בחינוך גופני  תעודות מדריך– ח' 

 .לכל ש"ש₪  600מדריך יחויב ב 

 ₪. 574-כבלימודי הסבה התשלום בגין כל ש"ש הינו 

 .נוסף לקראת תעודת מדריך ללא עלותסטודנטים שהחלו בתש"ף ובתשע"ט יוכלו ללמוד קורס אחד 

₪  600מעבר לקורס אחד נוסף לתעודת מדריך, על כל קורס נוסף שירצו ללמוד ישלמו לפי תעריף של 

 לכל ש"ש.

 בתעודת מדריך. יחול גם נוהל הפסקת לימודים

 

סטודנט אשר יבקש לבטל רישום לקורס מרוכז / מרתוני )כגון: קורס קיץ באנגלית אקדמית   -כללי–ט' 

 100לפטור(, ולא הודיע על כך בכתב עד חודש ימים בטרם תחילת הקורס, יחויב בדמי טיפול בסך 

  ש"ח. למען הסר ספק, הגדרה זו כוללת גם סטודנט שרשום לקורס ולא הופיע אליו.

יימים קורסים נוספים, עבורם נגבים דמי טיפול בגין אי ביטול בזמן או אי הופעה כמו כן, במכללה מתק

 לקורס, וזאת בהתאם לפרסומי הפקולטה.

 

סטודנט לקולנוע שלא יסיים להגיש את  החל משנת תשפ"ב  - עבודת גמר -קולנוע ותקשורת  -י 

ישלם קנס בגין  הלימודים(עבודת הגמר בתוך שנה מסיום הלימודים )סוף השנה החמישית מתחילת 

 ₪. 1,300 -עיכוב בכל שנה נוספת

לא יחויבו  ,יימו את עבודת הגמר עד סוף השנהסטודנטים שבשנת תשפ"א הינם בשנה החמישית ולא יס

 ₪. 1,300אם יגררו מעבר לכך ישלמו על כל שנה נוספת  שפ"ב(ת) בקנס על גרירה של שנה נוספת

 

החל משנת תשפ"ב סטודנטים שיבחרו  –פקולטה לאמנויות  רה" קורס הבחירה "קולנוע של שי -יא 

 ₪. 700חיוב נוסף מעבר לשכ"ל בסך ללמוד קורס זה ישלמו 
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 B.Edהשלמה לתואר .. הסבת אקדמאים להוראה ו2

 

 אקדמאים 

 לתעודת הוראה

מגובה שכר  1/24לפי תחשיב של ישלמו שכר לימוד על פי היקף השעות בפועל 

 .ש"ש, לכל מלא לימוד

 ש"ש. 24-לסטודנטים הלומדים תכנית מתחת ללתעודה שכ"ל  100%-ולא פחות מ

 

תכניות במימון 

מלא של משרד 

 החינוך 

 .ל ותשלומים נלווים”סטודנטים במסלולים אלו פטורים מתשלום שכ

 

 

תכניות מיוחדות 

 ומואצות

לפי לימודים  םיל מורכב מהלוואה מותנית/סל חיזוקים. נוהל הפסקת לימוד”שכ

 סדירים.

 הרחבת הסמכה 

-לתעודת הוראה

 ש"ש 12לפחות 

 .ש"ש, לכל מגובה שכר לימוד מלא 1/24לפי תחשיב של פ שעות, ”ל ייגבה ע”שכ

 לתעודה. מגובה שכ"ל  50%-ולא פחות מ

 

הסבת אקדמאים 

 אנגלית מקוצר

 :לשנת לימודים הרכב שכ"ל

 ש"ש. 36לכל ש"ש עד מקסימום ₪   585 -של כ שכר לימוד הינו לפי ש"ש בסך

 (.ש"ש 24בכל מקרה סטודנט בתכנית לא ישלם פחות מ ) ש"ש 24ומינימום לפי 

 

הסבת הנדסאים 

 ומהנדסים

 לשנתיים.₪  22,000שכר הלימוד הוא 

 .₪ 877 "שעלות לכל ש הוא ארבעה סמסטרים. תכניתמשך ה

 *.ישלמו לפי תכנית הסבות רגילה סטודנטים שיחלו את לימודיהם בתשפ"ב

 

מתעניינים לתכנית להכשרת הנדסאים להוראת הטכנולוגיה, שכר הלימוד בשנת לימודי ה"טעימה" *

יחושב ע"פ שעות הלימוד בפועל, ויקבע לפי תחשיב עלות ש"ש בלימודי הסבה במכפלת היקף הש"ש 

 ש"ש(, ללא תקורה. 3הנלמדים בפועל )עד 

ללמוד לקראת תעודת הוראה יידרש להשלים שכר לימוד על פי היקף השעות בפועל סטודנט הממשיך 

לתכנית במהלך  100% -)ובהתאם לפירוט בנוגע לגובה שכ"ל בלימודי הסבה( ולא פחות משכ"ל מ

 שנות לימודיו.

( שהמשיך 1שעות לימודי הטעימה יספרו במניין שעות הלימוד ובלבד שיתקיימו שני התנאים הבאים: )

( שסיים את כל חובות השיבוץ שלו בתכנית 2לימודי ההסבה בשנה העוקבת )לשנת הטעימות(; ) את

 .בהסבה ארבעה סמסטרים רצופים  תוםההסבה עד 

באחריות הסטודנט לפנות למדור שכ"ל ולעדכן בגין שכ"ל ששילם עבור קורסי ה"טעימות" בסיום 

 לימודיו.
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 חיובים נוספים

 

להירשם לקורס עזרה ראשונה במכללה יחויב  שיבחר בהסבת אקדמאיםסטודנט  – ראשונהעזרה 

  .₪ 300של בתשלום 

 ולהציג תעודה. גופים חיצונים מוכרים במסגרתיש אפשרות לסטודנט ללמוד קורס עזרה ראשונה 

ימים בטרם  14סטודנט אשר יבקש לבטל רישום לקורס עזרה ראשונה, ולא הודיע על כך בכתב עד 

למען הסר ספק, הגדרה זו כוללת גם סטודנט שרשום ₪.  100הקורס, יחויב בדמי טיפול בסך תחילת 

 לקורס ולא הופיע אליו.

 

בעת הפסקת  .1/24ש"ש בפועל לפי  שלם על לכל תעודה נדרש – בחינוך גופני תעודות מדריך

 לפי נוהל הפסקת לימודים.לימודים ישלם 

החל משנת תשפ"ב סטודנטים שיבחרו  –פקולטה לאמנויות  קורס הבחירה "קולנוע של שירה" 

 ₪. 700חיוב נוסף מעבר לשכ"ל בסך ללמוד קורס זה ישלמו 

בהתאם לחוזר ות"ת סטודנט אשר שילם את מלוא שכר הלימוד מראש עד  –הנחת תשלום מוקדם 

 בגין שכ"ל, למעט מקבלי הלוואות במימון המכללה.  2.5%, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 16.9.21

 

 

 

טיפול   M.Teach/ M.A.A.T –/ מוסמך בהוראה  M.Ed. –. תואר מוסמך בחינוך 3

  באמצעות אמנויות

, שכ"ל בכל שנת לימוד מתוך השנתיים 200%משך הלימודים שנתיים, עלות שכ"ל לתכנית  -' א 3

    .100%יעמוד על 

 לש"ש₪  600פ תחשיב ”ישלם לפי שעות הלימוד בפועל ע הארכת משך התכנית לשנה נוספת -ב'  3

 .)התקורה תחל החל מהשנה השנייה לגרירה(₪  1,300בתוספת תקורה של 

סטודנט הזכאי לפטורים בשל הכרה בלימודים קודמים, נדרש לתשלום שכ"ל מלא בשיעור של  -ג'  3

200% . 

₪  600פ תחשיב ”ע, יחויב B.Edהזקוק להשלמות קורסים בלימודי . .M.Edסטודנט במסלול  -ד'  3

 .M.Ed. תוארבנוסף לשכ"ל בגין  לש"ש

פ ”לפי שעות הלימוד בפועל עיחויב בתשלום עבור קורס חוזר  M.Edסטודנט . –קורסים חוזרים  -' ה 3

 לש"ש. ₪  600סכום של 

 ₪. 1,200הגשת עבודת גמר במסלול העיוני יעמוד על  בגין גרירת תשלום קנס  -' ו 3

  תזהמסלול  -' ז 3

 תיזה(. כולל ) 200%ם שנתיים, עלות שכ"ל למסלול משך הלימודי

₪  600פ תחשיב ”עלפי שעות הלימוד שלם ללשנה נוספת תחייב את הסטודנט  תכניתהארכת משך ה

  .מהשנה השנייה לגרירה( )התקורה תחל החל₪  1,300בתוספת תקורה של  לש"ש
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שנה מסיום הלימודים ללא תשלום נוסף, חריגה מעבר לכך תחייב את הסטודנט בקנס  - תזהזמן נדרש להגשת 

 ,  ובכל שנת גרירה נוספת.ש"ח 1,300בגובה 

המבקשים להשלים תיזה ידרשו לתשלום  במכללת סמינר הקיבוצים שסיימו בעבר  M.Edבוגרי תכנית .

  .לש"ש(₪  600בתעריף  -ש"ש 3-5עלות ש"ש )לפי  +)סכום קבוע(  ₪ 6,000

 

)שנה רביעית( הלומד קורסים בתואר שני  סטודנט לתואר ראשון העומד לקראת סיום לימודיו -ח'  3

בגין הקורסים שלומד באותה שנה, שכ"ל  לש"ש₪  600פ תחשיב ”עישלם במקביל לשנה רביעית 

 בסיום לימודיו לתואר שני.  200%שיגבה בגין כל התכנית יעמוד על 

מלאה( הנלמדים  תכניתסטודנט הלומד מספר קורסים במסגרת קורסים )לא ב  :סטודנטים חיצוניים ט' 3

 ,  ללא תקרה.לש"ש₪  600פ תחשיב ”לפי שעות הלימוד בפועל ע ישולמו, קורסים אלו שניבתואר 

לתואר  200%, התשלום עבור השנה טרום התואר תקוזז מ שניבמידה ומשלים את הלימודים לתואר 

ומקבל ציון  בסיום   , וזאת במידה והחל את לימודי התואר בשנה העוקבתבשנה האחרונה ללימודים שני

 . לימודיו

סטודנט שהחל ללמוד החל משנת תשפ"ב ויבחר  –קורס עזרה ראשונה- M.Teachלסטודנטים  י' 3

 ₪. 300בתשלום של ראשונה במכללה יחויב להירשם לקורס עזרה 

 ולהציג תעודה. במסגרת גופים חיצונים מוכריםיש אפשרות לסטודנט ללמוד קורס עזרה ראשונה 

ימים בטרם  14יבקש לבטל רישום לקורס עזרה ראשונה, ולא הודיע על כך בכתב עד  סטודנט אשר

למען הסר ספק, הגדרה זו כוללת גם סטודנט שרשום ₪.  100תחילת הקורס, יחויב בדמי טיפול בסך 

 לקורס ולא הופיע אליו.

 בגין קורס ע"ר.  ₪ 300ב סטודנט הגורר לימודים יחויב 

  

החל משנת תשפ"ב סטודנטים שיבחרו  –פקולטה לאמנויות  קורס הבחירה "קולנוע של שירה"  יא'3

 ₪. 700חיוב נוסף מעבר לשכ"ל בסך ללמוד קורס זה ישלמו 

בהתאם לחוזר ות"ת סטודנט אשר שילם את מלוא שכר הלימוד מראש עד  –הנחת תשלום מוקדם 

 בגין שכ"ל, למעט מקבלי הלוואות במימון המכללה.  2.5%, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 16.9.21

 

 

 שנת סטאז' - (M.A.A.Tטיפול באמצעות אמנויות ) -.תואר מוסמך 4

  )ללא תשלומים נלווים(. ₪ 14,000מחיר לשנה  -'א 4

 : תשלום בעת גרירת הלימודים בשנת הכשרה מעשית מתקדמת )סטאז'( -' ב 4

 

 .מעלות הסטאז'  50% -אישית + קורס במכללה * השלמת שעות ההתנסות + הדרכה 

 .מעלות הסטאז' 25% - * השלמת שעות ההתנסות + הדרכה אישית )ללא קורס במכללה( 
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 תשלומים נלווים לכלל הסטודנטים . 5

 

  אגרות חובה

 

 הסכום ה נ ו ש א מי חייב

 בש"ח

 ה ס ב ר

 כלל הסטודנטים
 שמירה מוסדית

 

425 

 

התשלום נקבע לפי העלויות בפועל ובהתאם 

, יחושב באופן יחסי עפ"י ג"להנחיות המל

 .(10שעות שבועיות )טבלה עמוד 

אגרת התאחדות  כלל הסטודנטים

הסטודנטים 

 הארצית

 חובה

תואר ראשון ושני סטודנטים הלומדים ל 10

 לפי הנחיות המל"ג בלבד

 

 

 

 אגרות רשות

 הסכום ה נ ו ש א מי חייב

 בש"ח

 ה ס ב ר

 כלל הסטודנטים

למעט מכינות, הכשרת 

מנהלים, סטאז תרפיות, 

לומדים מכל  תכנית

, קיוון חדש העולם 

,אוצרות, הנדסאים 

 .וקצינים ונגדים

תשלום עבור פעילות חברה תרבות ורווחה  250 דמי רווחה

שמועבר לאגודת  )תשלום לסטודנטים

יחושב באופן יחסי עפ"י שעות הסטודנטים(, 

 .(10שבועיות )טבלה עמוד 

ובתחרויות  השתתפות בפעילות 1300 אס"א חנ"ג

 .המאורגנות ע"י ארגון ספורט אקדמאי
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 לצורך הוראה אקדמית מהותית המתחייבבסיסי  רותיש

 )לא יחויבו גוררי לימודים(

 

חוג לקולנוע  סטודנטים

 ותקשורת

אגרת קולנוע 

 ותקשורת

 לימוד.תשלום מדי שנת  690

 

 חוג עיצוב סטודנטים
 תשלום מדי שנת לימוד. 690 אגרת חוג עיצוב

 

 אמנותסטודנטים 
 תשלום מדי שנת לימוד. 690 אגרת חוג אמנות

 

 מסלול בימוי

 

 2500 אגרת בימוי

 

 .ג'-א' בשנים שנים בלבד 3תשלום 

 

 אוריינות חזותית
אגרת אוריינית 

 חזותית

690 

 

 תשלום מדי שנת לימוד.

 

  מחול
 תשלום מדי שנת לימוד. 690 אגרת מחול

 לסטודנטים שהחלו ללמוד בתשפ"ב ואילך.

 

 

 

 תכניות לא מתוקצבות  –תעריף שכ"ל בפקולטה לאמנויות 

 

 המקצוע
משך זמן 

 הלימוד

שכ"ל 

בסיס 

ב *תשפ"

₪ 

 יעד

 נרשמים
 תוספת אגרות –הערות 

 32 17,950 שנים 3 לימודי משחק

 אגרות כמו כל הסטודנטים

 מקדמה בסך 3,000 ₪ שלא תוחזר.

ש"ש לכל התואר. 99.5לפי   

  24 8,700 חודשי לימוד 6 משחקלמכינה 
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מחול למכינה 

 קצרה
  - 3,700 חודשי לימוד 3

 .  15 8,500 חודשי לימוד 7 מכינה מחול ארוכה

500,13 שנה 1 אוצרות  25  

סטאז על  - אוצרות

 פי בחירה
   1,750 דשיםוח 6

 

 במהעיצוב 

 

 - 19,200 שנים 3

ש"ש לכל התואר. 64.5לפי   

 , דמי שמירהרשות-דמי רווחה אגרות

.חובה-  

 

 

 

 15/08/21*צמוד למדד המתפרסם ב 

 

 

הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה התשלומים הנלווים, בכפוף להנחיות  - א' 5

 ובתיאום עם אגודת הסטודנטים. ות"ת

 

 חיוב האגרות לגבי סטודנטים המשלמים לפי שעות )למעט אגרות ייחודיות לחוגי האמנויות(  - ב' 5

ולשמירה לרווחה מתייחס , בהתאם לטבלה הבאה )בפועליחושב דיפרנציאלית על פי שעות הלימוד 

 .(בלבד

 

 

 

 

 אחוז תשלום אגרות           שעות שבועיות שנתיות
 שמירה רווחהדמי 

אגרת   

 רשות

מקסימום 

ש"ח 250  

אגרת 

 חובה

מקסימום 

ש"ח 425  

 140.3 82.5 33% 1-6משעה 

 280.5 165 66% 7-12משעה 
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 425 250 100% ואילך 13משעה 

 

 

 

 

 

 

 כללי:

בהתאם  תלמעט אגרות, עזרה ראשונה, ותכניות ייחודיו כל התעריפים צמודים למדד המחירים לצרכן

 להחלטת המכללה.

 .מופיע באתר המכללה תכניתל פרטנינוהל הפסקת לימודים 

 

עד שבועיים מתחילת : שינויים במערכת הלימודים ניתן לבצע במסגרת תקופת שינויי המערכת

  .הסמסטר לסטודנטים בתכניות לתואר ראשון ולתואר שני

תוארך תקופת השינויים במערכת עד לסיום השבוע  ללומדים בתכניות הסבת אקדמאים להוראה,

 הסמסטר.השלישי של 

 

ובסמסטר קיץ ' ניתן לערוך שינויים לקורסים שמתקיימים בסמסטר ב' בתקופת השינויים של סמסטר ב

 .בלבד


