מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
האגף להכשרת עובדי הוראה
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לכבוד 
נשיאי/ראשיהמכללות האקדמיותלחינוך 
מנהליהסמינריםלהכשרתעובדיהוראה 


שלוםרב ,




הנדון:שכר הלימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה – תשע"ט

.1אוכלוסיית הלומדים החייבים בתשלום שכר לימוד מוסדי 
 .1לומדיםסדירים–(שניםא'-ד')לתוארראשוןB.Ed.ו/אולתעודתהוראה .
 .2לימודיםמתקדמים–לתוארשני M.Ed.ו.M.Teach.-
 .3מוריםבפועל–בשנתשבתוןבמסגרתלימודיםכלשהי.
 .4מוריםבפועל-הלומדיםלתואראקדמי"בוגרבהוראה"(,)B.Ed.אולתואראקדמי"מוסמך 
בהוראה"(M.Ed.וM.Teach.-).
 .5בוגרימכללותוסמינרים-שאינםמוריםבפועל,הלומדיםבמסגרתהכשרהכלשהי,כמוהסבת 
מסלול.

כל הלומדים שנמנו לעיל חייבים בתשלום שכר לימוד מוסדי ,כדין כל סטודנט סדיר ,בהתאם להיקף
הלימודים בפועל.

.2שכר לימוד לתואר ראשון  B.Edבמוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה – תשע"ט 
 2.1גובה שכר הלימוד לתואר B.Ed– 10,208ש"ח


 2.2גובה שכר הלימוד לתואר שני  M.EdוM.Teach :– 13,794ש"ח
שכרהלימודהןלתוארראשוןוהןלתוארשני,צמודלמדדהמחיריםלצרכןיולי,2018שהתפרסםב- .15.8.2018

 2.3שיפוי שכר לימוד במכללות אקדמיות לחינוך 

תקציבזהמיועדלביצועהמלצותדו"חוינוגרד,לשיפוימוסדותאקדמיים,בגיןהפחתתשכרלימודלסטודנטים,
הלומדיםלתוארראשוןותעודתהוראה.

ההקצאהלמוסדתחושבלפיהיקףש"שלימודבפועל)(F.T.E.שלהזכאיםלהפחתה .

סה"כתקציבלשיפוי,יקבעוישולםרקעדלמכסותהלומדיםלתוארראשון B.Edותעודתהוראההמאושרות 
למכללה .
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גובה השיפוי יחושב על פי  26%משכר הלימוד לתואר שני ,כפי שנקבע ע"י הות"ת .כפוף למסגרת התקציב
בתקנה .

גובההשיפוילסטודנטהלומדבהיקףלימודיםמלא)(F.T.Eלשנה"לתשע"טהוא: ₪ 3,586לשנה .




.3שכר לימוד מוסדי במוסדות הכשרה לא אקדמיים ובמסלולים לא אקדמיים 
גובהשכרהלימודהמוסדיבשנתהלימודיםתשע"טיהיהבין60%ל-,100%משכרהלימודלתוארשני 
(סעיף,)2.2כלומר:בין-,6,124₪ל13,794ש"ח .

 3.1במוסדות המקיימים הכשרה כפולה – להוראה ולהכשרה חלופית 
שכרהלימודהכולללאיעלהעלשכרהלימודהמקסימאלי,שהוא-13,794 .₪



.4שכר לימוד לתואר מוסמך בחינוך ( ) M.Ed.או מוסמך בהוראה ( )M.Teach.
 4.1שכרהלימודלתוארמוסמךM.Ed.או.M.Teach.יעמודעל-13,794₪,לפימדדמחירים 
לצרכןלחודשיולי2018שפורסםב- .15.8.2018
משךתכניתהלימודיםהתקניתלתוארמוסמךבהוראה()M.Teachהואשנתיים,ולפיכך 
גובהשכרהלימודלכלהתכניתהוא .200%
 4.2סטודנטשיאריךאתמשךלימודיומעברלמשךהלימודים :לומדיםסדירים 4שנים,לומדים
בתוכניתרג"ב(מצויינים)3שנים, M.Teachשנתייםשנקבעע"יהמוסד,יחויבבתוספת 
של25%מגובהשכרהלימודבכלשנהנוספת .



.5קביעתגובהשכרהלימודהמוסדי 
 5.1שכרלימודבגובה 10,208₪חלעלכלהלומדיםבמסלוליםהאקדמיים,הןלגבילומדיםסדיריםוהןלגבי
לומדיםבמסגרתלימודיהמשךלתואראקדמי.
 5.2ניתןלגבותמסטודנטיםהלומדיםבתכניות שאינןמתוקצבות,כגוןחרדיותהמשלימותלתוארראשון,ולא
בתוכניותמתוקצבותמעברלמכסתהלומדיםהתקן,אתשכרהלימודהמלאבסך13,794₪לפיעלותתואר
מוסמך,לצורךמימוןעלותהתכניות 
 5.3גובהשכרהלימודבמסלוליםלאאקדמיים,ייקבעבהתאםלצורכיהמוסדובהתאםלתעריפיםהרשומים
לעיל(סעיף,)3לאחראישורהאגףלהכשרתעובדי-הוראה .
 5.4הצעתהמוסדלקביעתגובהשכרהלימודבשנתתשע"טתתבססעליסודהוצאותשנתהלימודיםתשע"ח,
ועלפיתכניתהעבודהוהפעילותהשוטפתהמתוכננתלשנתהלימודיםתשע"ט.
 5.5המוסדיהיהרשאילקבוע-בתחומיהתעריפיםהרשומיםמעלהובאישורמראששלהאגף-שכרלימוד 
שונהלקבוצותלומדיםמיוחדות,בתכניותלימודלא-אקדמיותהמתקיימותבתוךהמוסד .
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 5.6הצעתהמוסדלשכרלימודלשנתהלימודיםתשע"טתוגשלאגףעדליוםא'-כ"חבתשריתשע"ט
(על גבי נספח מס'  .)1
7.10.2018

 5.7אישורבכתבמטעםהאגףלגובהשכרהלימודישמשלמוסדאסמכתאבפניגורמיחוץ,המסייעים 
לסטודנטיםשוניםבמימוןלימודיהם(כגוןמינהלהסטודנטים,משרדהביטחון,משרדהרווחהוקרנות 
השתלמות) .


.6רכיבישכרהלימודהמוסדי 
 6.1בחישוב גובה שכר הלימוד המוסדי כלולים רכיבי הוצאות המוסד הבאים :צורכי משרד ,חומרי לימוד,
שירותיספריה(ללאשירותימידעממוחשבים) ,הוצאותאחזקה,שירותיניקיון,שכירות,פעילותתרבותית,
שכרעובדימינהל,ביטוחתכולהומבנים,שבמסגרתחברתהביטוח"ענבל",אובמסגרתחברתביטוחאחרת,
ביטוח סטודנטים (ביטוח צד ג') ,קורסים לעזרה ראשונה ,לימודי העשרה ,סיורים לימודיים שהם חלק
מתכנית הלימודים ,הכוללים :הסעה ,לינה ,ארוחות ,כניסה לאתרים ,מוזיאונים ,שירותי תרגול מחשוב
בסיסיים ,הנפקתאישורילימודים,הנפקתגיליוןציוניםשנתיללומד ,הנפקתתעודתהוראהלבוגרותעודת
תואראקדמי .
הערה כללומדזכאילקבלגיליוןציוניםאחדבכלשנתלימודים,תעודתהוראהותעודת תואראקדמי,ללא
תשלום נוסף .

 6.2דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ייגבו ישירות בידי המוסד לביטוח לאומי על יסוד רשימות שמיות
שיעבירוהמוסדותלהכשרהלמוסדלביטוחלאומי.


.7גביותמיוחדות 
 7.1המוסד רשאי להטיל על הלומד ,נוסף על שכר הלימוד המוסדי ,רק תשלומים הנוגעים ללימודי החובה
האקדמיים,המפורטיםלהלן.לשירותיםאלהנקבעותשלומיםמרביים,שניתןלהקטינםעלפישיקולדעת
המוסד :


קורסיהרחבתהסמכהללומדיםבמסלולהגןלהוראהגםבכיתותא'–ב'–₪ 575(*)לכלש"שועד
למקסימוםשל12ש"ש.



קורסי לימוד לרמת פטור באנגלית ובלשון עברית ,במוסדות אקדמיים לחינוך (ההתייחסות לכל

מקצועבנפרד))*( ₪ 575









לחובת לימודים של עד  4ש"ש לרמת פטור ,אין לגבות כל תשלום. 
לחובתלימודיםשהםמעברל4-ש"שעדלרמתפטור,ישלגבות(*)575₪לכלשעתלימוד. 
מתנהל דיון במל"ג בנוגע לשינוי התשלומים באנגלית ,כשתתקבל החלטה בנדון יותאמו התשלומים
בהתאם.דמירישוםללומדחדש ₪ 356



לינהוארוחותבסיוריםלימודייםשאינםכלוליםבתכניתהלימודים -לפיהעלותבפועל 

(*)מחירשעהחושבעל-פי1/96משכ"למלאשל4שנים₪ 575=96ש"ש:4שנים13,794X₪ 
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לימודייסוד–קורסיםמקווניםבמכוןמופ"ת :
)1ביטחון,בטיחותושעתחירום 





 ₪ 60

)2חינוךלזהירותובטיחותבדרכים





 ₪ 60


7.2.1

המכללהתציעללומדיםשירותירווחהושירותיםנלוויםאחריםכשרותיחובה:


שירותיהוראהוספרייהממוחשבים–שימושבמאגרימידעממוחשבים



דמישמירה



ביטוחתאונותאישיות–בתנאישהמכללהלאביטחהאתהסטודנטבביטוחצדג'.

עלויותשירותיםאלוייקבעובמשותףביןאגודתהסטודנטיםשלהמוסדלביןהנהלתהמוסד.
 7.2.2המכללהיכולהלהציעללומדיםשירותירווחהושירותיםנלוויםאחרים.עלויותשירותיםוולונטריים
אלהייקבעובמשותףביןאגודתהסטודנטיםשלהמוסדלביןהנהלתהמוסד.
הסכמיםאלהיתקבלורקבגיןשירותיםשאינםאקדמייםובהסכמהמלאה,ובלבדשלאתישללזכותו
היסודיתשלהסטודנט,הפרט,שלאלהצטרףלהסכמיםאלהאולצאתמהם.

ביןהשירותיםהוולונטרייםשהמכללהיכולהלהציענכלליםהשירותיםשלהלן: 


דמימנוילשימושברשתהאינטרנטהמכללתיתהכוללתגםדואראלקטרוני,למתחבריםמהביתבלבד  



חניהמוסדרתעל-ידיהמוסד



דמיחברבאגודתהסטודנטים,שיועמדולרשותהאגודה.



ביטוחתאונותאישיות–בתנאישהמכללהביטחהאתהסטודנטבביטוחצדג'


מוסדהמבקשלגבותסעיפיהוצאותאלו,מקצתםאוכולם,יפעללקבלמראשאתאישוראגודת
הסטודנטיםהמקומיתולאחריהאתאישורהאגף,בציוןגובההחיובלכלשירות,עלגבידוגמת
הטופסהמצ"ב–נספח .1ההסכמיםהםלשנתלימודיםאחתבלבד.בכלשנהנדרשהסכםחדש .



.8מועדיהתשלומיםשלשכרהלימודהמוסדי
ישלאפשרלכללומדלבחוראתמסלולתשלוםשכרהלימוד,ועלגזברותהמוסדלהיערךלכך .


 .1להלן מסלולי התשלומים ומועדיהם :
 1.1מסלול ראשון-תשלוםמראששלכלשכרהלימוד.
 1.2מסלול שני–תשלוםלשיעורין,במועדיםהמפורטיםלהלן .
הערה:ישלהודיעללומדמהוגובהשכרהלימודכשהואמעודכןלפיעלייתהמדדביום 
מסירתהחיובללומד .
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 1.1מסלול ראשון  -תשלום מראש של כל שכר הלימוד
לומדחדש-תשלוםמקדמהבגובה,10%צמודלמדד,תוך30יוםמיוםההודעהעלקבלתו 
ללימודים.ויתרתהתשלום-90%משכרהלימודעדיום .1.11.2018
 
לומדממשיך-תשלוםמקדמהבגובה,10%צמודלמדד,ולאיאוחרמיוםיש לעדכן מועד 
ויתרתהתשלום-90%משכרהלימודעדיום .1.11.2018


גובהשכרהלימודיחושבויעודכןביוםהתשלום .
סטודנטאשרשילםאתמלואשכרהלימודמראשעד1.11.2018באותהשנתלימודים, 
יהיהזכאילהנחהלפישיעורשייקבעע"יהמכללה .


 1.2מסלול שני  -תשלומים חודשיים
שכרהלימודישולםעל-ידיהסטודנטב6-תשלומיםבשיעוריםובמועדיםהבאים :
25%עד14בספטמבר 
15%עד14בנובמבר 
15%עד14בדצמבר 
15%עד14בפברואר 
15%עד14במרס 
15%עד14באפריל .


.9שכר-לימודלמוריםבפועל
9.1מורים בפועל בשנת שבתון(שלא לתואר ראשון  )B.Ed.


שכרהלימודלעובדיהוראהבשנתשבתון,הלומדיםבמוסדבכלמסגרתלימוד,הוא13,794 ₪

צמודלמדדמחיריםלצרכןלחודשיולי2018שפורסםב-,15.8.2018בהתאםלהיקףלימודיהםבפועל. 
 עובדהוראהבשנתשבתוןיחויבבשכרלימודמלאאםסה"כהיקףלימודיובמכללההוא16ש"ש .
עלתכניתלימודיםמעל16ש"שבאותומוסדאיןלגבותשכרלימודנוסף .
חיובשכרלימודייעשהעלפימקדם1/16בכפולתשכרהלימודהמלא .
 עובדהוראהכנ"להלומדבשנימוסדותלהכשרתעובדי-הוראהויותר,יחויבבשכרלימודבכל 
אחדמהמוסדותשבוהואלומד,יחסיתלהיקףלימודיובפועל .

יחידתהלימודיםהשלמה,לצורךחישובשכרהלימוד-היא16ש"ש .
אםסה"כהיקףלימודיובכלהמוסדותאינועולהעל16ש"שהרישבכלמוסדיחויב,כאמור, 
בשכרלימודיחסיתלמספרשעותלימודיו .
אולם,גםאםסה"כהיקףלימודיובשניהמוסדותויותרעולהעל16ש"ש,לאיחויבבשכר 
לימודנוסף.לצורךחישובתשלוםשכרהלימודהיחסיבכלאחדמהמוסדותשבהםהואלומד,ישמש 
סה"כשעותהלימודיםבפועלכמכנההמשותף .
עלהמורההלומדלבצעבעצמואתהתיאוםבחיובתשלוםשכרהלימודביןהמוסדותשבהםהואלומד .
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 9.2מורים בפועל חסרי תעודת הוראה
מוריםבפועלחסריתעודתהוראה,הלומדיםבכלמסגרתלימוד,חייביםבתשלוםשכרהלימוד 
המוסדיכדיןלומדסדירובהתאםלהיקףהלימודיםבפועל .


 9.3מורים בפועל שלא בשנת שבתון


מוריםבפועלקבועים,בעליתעודתהוראה,שאינםנמצאיםבשנתשבתון,הלומדיםבקורסים 
הממומניםע"ימשרדהחינוך,ישלמודמיהרשמהבלבד .

 דמיההרשמהלמוריםבפועלקבועיםובעליתעודתהוראה,שלאבשנתשבתון,כפופים 
להסכמיהעבודהשנחתמוביןמשרדהחינוךלביןארגוניהמוריםבחודשספטמבר1994ולמסגרת 
התקציביתשנקבעהלכך .
לפיכך,דמיההרשמהבשנתתשע"טיהיובגובהשל65₪לכל1ש"שולאיעלועל520₪ 
לקורסלימודים .
מורהבפועלישלםרק65ש"חלכלש"שולאיותרמ-520ש"ח. 
המחציתהשנייהתשופהעל-ידימשרדהחינוךבמרוצתשנתהלימודיםתשע"ט,בהתאםלהנחיותהאגף 
להתפתחותמקצועית,במינהלעובדיהוראה .
השיפוילמוסדיהיהבגיןהתחייבותלאלגבותמהמשתלמיםסכוםכלשהו,להוציאדמיהרשמה 
כמפורטלעיל. 
 
דמיההרשמההםסופייםולאיעודכנובעלייתהמדדבמהלךשנתהלימודיםתשע"ט .
מתשלוםזהייהנומוריםבפועל,קבועיםבמערכתהחינוךהרשמיתוהבלתירשמית,בכל 
מסגרתלימוד,הממומניםע"ימשרדהחינוך .

איןלחייבאתהמורההמשתלםבתשלוםנוסףכלשהו,פרטלהסעותהמאורגנותעל-ידיהמוסד ,
סיורים,לינה,ארוחות,כניסהלמוזיאונים,ציודלימודיופירוטהשירותיםהמפורטיםבסעיף 7
וזאתעל-פיההוצאהבפועל .


.10שכר-לימודמלאעל-פימטרתהלימודים
10.1לומדים סדירים 


תכניתלימודיםתלת-שנתיתלתעודתמורהמוסמךבכיר.(מכללותלא-אקדמיותומגזרחרדי) 

שכרלימודמלאבכלאחתמשנותהלימוד,לפיגובהשכרהלימודבכלשנתלימודיםולכלהיותר 
עד110%משכרהלימודבכלשנהובסה"כלאיותרמ-300%שכרלימודלכלמשךהלימודים. 


תכניתלימודיםארבע-שנתיתלתעודתהוראהותוארראשון()B.Ed.שכרלימודמלאבכל 
אחתמשנותהלימודולפיגובהשכרהלימודבכלשנתלימוד,ובסה"כלאיותרמ-400%שכרלימוד .
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 10.2פיצול שנות לימוד לסדירים
בתכניתלימודיםארבעשנתית,לומדסדירהמפצלשנתלימודים(א'-ג')לשתישנים,יחויב
בתוספתשל25%בשנתהפיצול,ובסה"כיחויבב-125%משכרהלימודלשנתהלימודים
המפוצלת,ובלבדשמשךהלימודיםיהיהמעללארבעשנים. 
ישלהודיעמראשלכללומדמהןהאפשרויותהעומדותלרשותובסידורחיובישכרהלימוד.

 10.3הכשרת אקדמאים להוראה
יוצאיאוניברסיטאותבעליתואראקדמי,יירשמוכלומדיםסדיריםאםאינםמוריםבפועל. 
שכרהלימודלתעודתההוראה,בכלהיקףלימודיםשנקבעעל-פיהמתווהלתעודתהוראה(36-24ש"ש), 
ייחשבעלפי100%שכרלימוד .
 
לומדיםהנדרשיםלהשליםידעדיסציפלינארי(השלמתשעותונושאיםבתחוםהדיסציפלינה 
הנדרשיםלהוראתהתחום),יחויבובתוספתתשלוםלשכרהלימוד,עלפימספרהשעות 
אותםיידרשולהשלים.(הנוסחההיא:ערךשעהXמספרשעותההשלמה) .
ערך שעה נקבע ל₪ 575 - .
(החישובנעשהעל-פישכ"לX4שנים:96שעותהנדרשותעלפיהמתווים. 
575₪=96ש"ש:4שניםX13,794₪לפיבסיסמדדיולי2018) 


 10.4לומדים המשלימים לתואר B.Ed.
הוראותאלהאינןחלותעלמוריםבשנתשבתון .


לומדיםבוגרימכללותאקדמיות,בעליתעודתמורהמוסמךבכיר(שלמדובתקופתההכרההאקדמית
שלהמכללה)–יחויבובשכרלימודאחדשנתי .



לומדיםבוגרימוסדותהכשרהלהוראהלא-אקדמיים,בעליתעודתמורהמוסמךבכיר–יחויבולכל
היותרב150%שכרלימוד.



לומדיםבעליתעודתמורהמוסמך–יחויבוב200%שכרלימוד.


היקףשעותלימודים
(ש"ש) 

שכרלימודנדרשבאחוזים
( )%

הסמכהקודמת 
מורהמוסמךבכיר
ממכללהאקדמית 

 24

 100%

מורהמוסמךבכיר
ממכללהלאאקדמית 

 *38

 150%

מורהמוסמך 

 **56

 200%

**לימודיםבהיקףשל48ש"שעד56ש"שמחייבים200%שכרלימוד .
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 10.5החזרי שכר לימוד 
מוריםבפועלהמשלימיםלתוארבוגרבהוראה,יהיוזכאיםלהחזרישכרלימודבהתאם 
לכלליםהמתפרסמיםמעתלעתע"ימשרדהחינוך,האגףלפיתוחמקצועישלעובדיהוראה 


.11הצמדתשכרהלימודלמדדהכללי
 11.1בסיסהחישובלהפרשיהצמדההואהמדדהכלליהמתפרסםעל-ידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה 
ב15-לכלחודש .
 11.2כדילפשטאתהליכיהגבייהושיטותהחישוב,יוםהתשלוםהחודשיהואהיוםה16-לכלחודש 
בלוחהאזרחי .
 11.3במוסדותאשריוםהתשלוםייקבעל-1בחודש,בסיסלחישובהפרשיהצמדהיהיההמדדשפורסם 
ב-15לחודששקדםליוםהתשלום. 
 11.4איןלגרוראתהתשלומיםשלהפרשיהצמדהלחודשיהתשלוםהבאים .
 11.5חישובההצמדהיחולעלהתשלומיםשלאייפרעוועלהיתרותלתשלום .
 11.6תשלומיםבאמצעותהמחאותדחויותאינםפוטריםאתהלומדמחובתתשלוםהפרשיהצמדה .
 11.7המוסדאינויכוללפטוראתהלומדיםמחובתתשלוםהצמדה .



.12כתבהתחייבותלתשלוםשכרהלימוד,הפרשיהצמדהוקנספיגורים 
 12.1חובהעלכללומדלחתוםעלכתבהתחייבות,שבוייקבעהסכוםהבסיסישלשכרהלימוד 
ואופןחישובההצמדהלמדד,שלפיויחושבותוספותהפרשיהצמדה.ההעתקיישמרבתיקוהאישי .
 12.2המוסדמתבקשלהתאיםאתכתבההתחייבותלשיעוריהתשלומיםהמפורטיםבסעיפים2ו- .8
 12.3בכתבההתחייבותתצויןדרךהתשלומיםשהוחלטעליהבהנהלתהמוסד .
כןיצוינוהתשלומיםהמיוחדיםשחייבבהםהלומדלפיסעיף .7
 12.4לומדיתחילאתלימודיובמוסדרקלאחרשחתםעלכתבההתחייבות.
 12.5לומדשאינועומדבהסדרהתשלומיםשקיבלעלעצמו,יופסקולימודיולאחראזהרהבכתב .
 12.6עלהלומדהמפגרבתשלומיו,עלפימועדיהתשלומיםהמפורטיםבסעיף,8יוטלקנספיגורים
בגובה0.1%לשבוע.בחישובריביתפיגוריםישלכלולגםאתתשלומיהפרשיההצמדה .
 12.7לומדיהיהרשאילגשתלבחינותסוףהשנהרקלאחרשפרעאתכלחובותיוהכספיים.אם ,
בכלזאת,הוגשלבחינהלומדשלאפרעאתחובותיוהכספיים,איןהמוסדרשאילמנועממנו 
אישורעלסיוםלימודים,תעודתהוראהאוכלאישוראחרהניתןלמישסייםלימודיו .
 12.10הוראותאלוחלותעלכלהלומדיםלסוגיהם .


.13החזריתשלומיםבשלהפסקתלימודים
 13.1כלההחזריםהמגיעיםללומדמהמכללהיהיוצמודיםלמדדובכפיפותלסעיף8לעיל .
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 13.2חישובההחזריםייעשהבהסתמךעלהודעותהלומדבכתבעלהפסקתלימודיואוהודעות 
המוסדללומדעלהפסקתלימודיו .
 13.3דמיהרשמהששולמועל-ידיהלומדלאיוחזרולובכלמקרה .
 13.4לגבילימודיםשהופסקוביוזמתהסטודנטביןיוםתחילתהלימודיםבפועלבמוסדועדליום 
.15.5בכלשנהועדבכלל,ישלהחזיראתסכוםשכרהלימודששולם,בקיזוזשכרהלימודעבורמספר 
חודשילימודבפועלועודחודשלימודיםנוסף .

לימודיםשהופסקוביוזמתהמוסד,ישלחייבאתהסטודנטבשכרלימודיחסיתלמספרחודשי 
לימודיובפועל .


 13.5ביטולהרשמהשלסטודנטחדשעד שבועיים ( 14יום)לפניתחילתשנתלימודיםבפועלבמוסד,יזכהאת
הנרשםבהחזרמלואהמקדמהומלואשכרהלימוד,אםשולם.
 13.6הודעהעלהפסקתלימודיםשללומדבמוסד,שבועיים ( 14יום) לפני פתיחת שנת הלימודיםבפועלועד
יוםפתיחתשנתהלימודים,תזכהאתהלומדבהחזרמחציתהמקדמהומלואיתרתשכרהלימודאם
שולם. 
 13.7תשלוםההחזריםע"יהמוסדיבוצעתוך30יום.עלכליוםפיגורבתשלוםההחזריםמעברל30-יום,יחויב
המוסדבתשלומיהפרשיהצמדהוריביתפיגוריםשל0.1%לכלשבוע .
 
 13.8הוראותאלהחלותעלכלסוגיהלומדיםבכלתכניתלימודיםבמוסד .

בברכה ,


נחגרינפלד 
מנהלהאגףלהכשרתעו"ה 
העתקים: 
מראילרם,סמנכ"לומנהלמינהלעובדיהוראה 
מריוסישטראוס,חשבהמשרד 
גב'דבורהשיאחי,סגניתבכירהלחשבהמשרד 
מרמשהשגיא,סמנכ"לומנהלמינהלכלכלהותקציבים
גב'סיגלאלה,מנהלתתחוםתקציבחינוךפורמאלי 
גב'שושיסולימן,מנהלתתחוםשכרפקידיםומפקחים 
מרעדיקורסיה,מנהלאגףא,תקציבמינהלעו"ה 
מראבישושן,סגןמנהלאגףא'הכשרתעו"ה 
גב'ליאורבראון,אגףהתקציבים,משרדהאוצר 
גב'נחמהרבנר,יו"רארגוןהסגלהאקדמיבמכללותלהכשרתמורים,הסתדרותהמורים 
יו"ראגודתהסטודנטיםבכלמכללה 
מדורשכרלימודבכלמכללה 
גב'מיריגוטליב,מנהלתאגףא'פיתוחמקצועישלעו"ה 
ד"רשרהזילברשטרום,מנהלתאגףמתמחיםוכניסהלהוראה 
מפקחים,נציגיהאגףבמוסדותהכשרתעו"ה 
גב'רחלשטרית,מרכזתתקן,תקציבוהצטיידות 
גב'אלונהשושלב,מנהלתתחוםכא"בבאגף 
גב'אסתרמנצורי,מנהלתענףתקןמוסדותואישורים 
גב'סימהבורוכוב,רכזתבכירהלשיפוישכרלימוד 
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