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"באלולתשע"חכ
2018ספטמבר02

לכבוד
לחינוךהאקדמיות המכללותנשיאי/ראשי

להכשרתעובדיהוראהמנהליהסמינרים


שלוםרב,



 טתשע" –לימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה השכר הנדון:


אוכלוסיית הלומדים החייבים בתשלום שכר לימוד מוסדי.1

ו/אולתעודתהוראה..B.Edד'(לתוארראשון-)שניםא'–לומדיםסדירים .1

 ..M.Teach-ו.M.Ed לתוארשני–לימודיםמתקדמים .2

 במסגרתלימודיםכלשהי.בשנתשבתון–מוריםבפועל .3

(,אולתואראקדמי"מוסמךB.Edהלומדיםלתואראקדמי"בוגרבהוראה").-מוריםבפועל .4

 .(.M.Teach-ו.M.Ed)בהוראה"

הסבתכמו,,הלומדיםבמסגרתהכשרהכלשהישאינםמוריםבפועל-בוגרימכללותוסמינרים .5

 מסלול.



בהתאם להיקף  ,כדין כל סטודנט סדיר ,חייבים בתשלום שכר לימוד מוסדיכל הלומדים שנמנו לעיל 

 הלימודים בפועל.

 

טתשע" –עובדי הוראה  מוסדות האקדמיים להכשרתב B.Edשכר לימוד לתואר ראשון .2
 

 ש"ח 208,10–B.Edלתואר גובה שכר הלימוד   2.1


 ש"ח 794,13–M.Teachו:  M.Edלתואר שני ימוד גובה שכר הל  2.2
  

.15.8.2018-שהתפרסםב,2018צמודלמדדהמחיריםלצרכןיולי,שכרהלימודהןלתוארראשוןוהןלתוארשני


שיפוי שכר לימוד במכללות אקדמיות לחינוך 2.3


בגיןהפחתתשכרלימודלסטודנטים,תקציבזהמיועדלביצועהמלצותדו"חוינוגרד,לשיפוימוסדותאקדמיים,
 הלומדיםלתוארראשוןותעודתהוראה.



.שלהזכאיםלהפחתה(.F.T.E)היקףש"שלימודבפועלתחושבלפיההקצאהלמוסד


המאושרותותעודתהוראה B.Edלתוארראשוןשיפוי,יקבעוישולםרקעדלמכסותהלומדיםלתקציבסה"כ
.למכללה
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 השיפוי גובה יחושב פי שני26%על לתואר הלימוד התקציבמשכר למסגרת כפוף הות"ת. ע"י שנקבע כפי ,
בתקנה.


לשנה.₪   3,586הוא:טלשנה"לתשע"(F.T.E)גובההשיפוילסטודנטהלומדבהיקףלימודיםמלא




לא אקדמיים במסלוליםו במוסדות הכשרה לא אקדמיים שכר לימוד מוסדי.3

משכרהלימודלתוארשני,%100-ל%60יהיהביןט"עתשימודהמוסדיבשנתהלימודיםגובהשכרהל

.ש"ח13,794ל₪,6,124-(,כלומר:בין2.2)סעיף



להוראה ולהכשרה חלופית –במוסדות המקיימים הכשרה כפולה  3.1

₪.794,13-אשכרהלימודהמקסימאלי,שהולאיעלהעלהכוללשכרהלימוד




(M.Teach.מוסמך בהוראה ) או(  .M.Edחינוך )כר לימוד לתואר מוסמך בש.4

מחיריםלפימדד,₪794,13-יעמודעל..M.Teachאו.M.Edלתוארמוסמךמודשכרהלי  4.1

.15.8.2018-בשפורסם2018יולילחודשלצרכן

הואשנתיים,ולפיכך(M.Teach)תלתוארמוסמךבהוראהמשךתכניתהלימודיםהתקני

.200%לכלהתכניתהואגובהשכרהלימוד

שנים,לומדים4:לומדיםסדיריםסטודנטשיאריךאתמשךלימודיומעברלמשךהלימודים 4.2

שנקבעע"יהמוסד,יחויבבתוספתשנתיים M.Teachשנים,3בתוכניתרג"ב)מצויינים(

מגובהשכרהלימודבכלשנהנוספת.25%של



קביעתגובהשכרהלימודהמוסדי.5

הלומדיםבמסלוליםהאקדמיים,הןלגבילומדיםסדיריםוהןלגביכלחלעל₪208,10שכרלימודבגובה 5.1

 .לומדיםבמסגרתלימודיהמשךלתואראקדמי

שאינןמתוקצבות,כגוןחרדיותהמשלימותלתוארראשון,ולאניתןלגבותמסטודנטיםהלומדיםבתכניות 5.2

לפיעלותתואר₪13,794בתוכניותמתוקצבותמעברלמכסתהלומדיםהתקן,אתשכרהלימודהמלאבסך

מוסמך,לצורךמימוןעלותהתכניות

 הרשומיםגובהשכרהלימודבמסלוליםלאאקדמיים,ייקבעבהתאםלצורכיהמוסדובהתאםלתעריפים 5.3

הוראה.-,לאחראישורהאגףלהכשרתעובדי(3)סעיףלעיל

,ח"עשנתהלימודיםתשהוצאותתתבססעליסודבשנתתשע"טהצעתהמוסדלקביעתגובהשכרהלימוד 5.4

 .טתשע"שנתהלימודיםהמתוכננתלהפעילותהשוטפתתכניתהעבודהוועלפי

שכרלימוד-התעריפיםהרשומיםמעלהובאישורמראששלהאגףבתחומי-המוסדיהיהרשאילקבוע 5.5

בתוךהמוסד.המתקיימותאקדמיות-בתכניותלימודלא,שונהלקבוצותלומדיםמיוחדות
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טבתשריתשע"כ"ח-'אליוםגףעדאתוגשלטתשע"הצעתהמוסדלשכרלימודלשנתהלימודים 5.6

.(1גבי נספח מס' על )               7.10.2018



אישורבכתבמטעםהאגףלגובהשכרהלימודישמשלמוסדאסמכתאבפניגורמיחוץ,המסייעים 5.7

לסטודנטיםשוניםבמימוןלימודיהם)כגוןמינהלהסטודנטים,משרדהביטחון,משרדהרווחהוקרנות

השתלמות(.



רכיבישכרהלימודהמוסדי.6

גוב 6.1 בחישוב המוסדי הלימוד שכר המוסדכלוליםה הוצאות לימוד,וצ:הבאיםרכיבי חומרי משרד, רכי

הוצאותאחזקה,שירותיניקיון,שכירות,פעילותתרבותית,שירותיספריה)ללאשירותימידעממוחשבים(,

חאחרת,ביטורתאובמסגרתחב,שבמסגרתחברתהביטוח"ענבל",שכרעובדימינהל,ביטוחתכולהומבנים

ג'(, צד )ביטוח סטודנטים ביטוח העשרה, לימודי ראשונה, לעזרה חלקקורסים שהם לימודיים סיורים

 ארוחות, לינה, הסעה, הכוללים: הלימודים, לאתריםמתכנית מוזיאוניםכניסה שירותי, מחשוב, תרגול

תעודתהוראהלבוגרותעודתהנפקת,הנפקתאישורילימודים,הנפקתגיליוןציוניםשנתיללומד,בסיסיים

תואראקדמי.

הערה ללא ,תואראקדמיתכללומדזכאילקבלגיליוןציוניםאחדבכלשנתלימודים,תעודתהוראהותעוד

.תשלום נוסף



ישירות 6.2 ביטוחבריאותייגבו ודמי ביטוחלאומי עליסודבידידמי שמיותרשימותהמוסדלביטוחלאומי

 שרהלמוסדלביטוחלאומי.רוהמוסדותלהכישיעב



גביותמיוחדות.7

הלומד 7.1 על להטיל רשאי ,המוסד המוסדילענוסף הלימוד רקשכר ה, החובהתשלומים ללימודי נוגעים

האקדמיים,המפורטיםלהלן.לשירותיםאלהנקבעותשלומיםמרביים,שניתןלהקטינםעלפישיקולדעת

המוסד:

 לכלש"שועד)*(₪ 575–ב'–לולהגןלהוראהגםבכיתותא'קורסיהרחבתהסמכהללומדיםבמס

 ש"ש.12למקסימוםשל

 לכל )ההתייחסות לחינוך במוסדותאקדמיים עברית, ובלשון באנגלית פטור לרמת לימוד קורסי

 ₪ )*(  575מקצועבנפרד(

  .ש"ש לרמת פטור, אין לגבות כל תשלום 4לחובת לימודים של עד

לכלשעתלימוד.₪575ש"שעדלרמתפטור,ישלגבות)*(4-דיםשהםמעברללחובתלימו

  באנגלית, התשלומים לשינוי בנוגע במל"ג דיון התשלומיםמתנהל יותאמו בנדון החלטה כשתתקבל

 ₪ 356דמירישוםללומדחדשבהתאם.

 לפיהעלותבפועל-םלינהוארוחותבסיוריםלימודייםשאינםכלוליםבתכניתהלימודי

₪X13,794שנים4ש"ש:96=₪ 575שנים4משכ"למלאשל1/96פי-מחירשעהחושבעל)*(
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 קורסיםמקווניםבמכוןמופ"ת:–לימודייסוד

₪ 60(ביטחון,בטיחותושעתחירום1

₪ 60(חינוךלזהירותובטיחותבדרכים2



 שירותירווחהושירותיםנלוויםאחריםכשרותיחובה:המכללהתציעללומדים 7.2.1

 שימושבמאגרימידעממוחשבים–יהממוחשביםיספרהוראהושירותי 

 דמישמירה  

 בתנאישהמכללהלאביטחהאתהסטודנטבביטוחצדג'.–ביטוחתאונותאישיות 

 

 הנהלתהמוסד.ייקבעובמשותףביןאגודתהסטודנטיםשלהמוסדלביןועלויותשירותיםאל

 

המכללהיכולהלהציעללומדיםשירותירווחהושירותיםנלוויםאחרים.עלויותשירותיםוולונטריים   7.2.2

 אלהייקבעובמשותףביןאגודתהסטודנטיםשלהמוסדלביןהנהלתהמוסד.

כותואלהיתקבלורקבגיןשירותיםשאינםאקדמייםובהסכמהמלאה,ובלבדשלאתישללזהסכמים

 היסודיתשלהסטודנט,הפרט,שלאלהצטרףלהסכמיםאלהאולצאתמהם.


ביןהשירותיםהוולונטרייםשהמכללהיכולהלהציענכלליםהשירותיםשלהלן:

 תהכוללתגםדואראלקטרוני,למתחבריםמהביתבלבדאינטרנטהמכללתירשתהבלשימושדמימנוי

 ידיהמוסד-חניהמוסדרתעל 

 באגודתהסטודנטים,שיועמדולרשותהאגודה.דמיחבר 

 בתנאישהמכללהביטחהאתהסטודנטבביטוחצדג'–ביטוחתאונותאישיות 



אישוראגודתאתמראשלקבליפעלאוכולם,םמקצת,מוסדהמבקשלגבותסעיפיהוצאותאלו

,עלגבידוגמתתבציוןגובההחיובלכלשירו,גףאאישורההסטודנטיםהמקומיתולאחריהאת

ההסכמיםהםלשנתלימודיםאחתבלבד.בכלשנהנדרשהסכםחדש..1נספח –הטופסהמצ"ב





 מועדיהתשלומיםשלשכרהלימודהמוסדי.8

ישלאפשרלכללומדלבחוראתמסלולתשלוםשכרהלימוד,ועלגזברותהמוסדלהיערךלכך.


:להלן מסלולי התשלומים ומועדיהם .1

 תשלוםמראששלכלשכרהלימוד.-לול ראשוןמס 1.1

במועדיםהמפורטיםלהלן.,לשיעוריןתשלום–מסלול שני 1.2

ביוםגובהשכרהלימודכשהואמעודכןלפיעלייתהמדדמהוישלהודיעללומד:הערה

מסירתהחיובללומד.
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 דשל כל שכר הלימותשלום מראש  -מסלול ראשון  1.1

יוםמיוםההודעהעלקבלתו30תוך,צמודלמדד,10%תשלוםמקדמהבגובה-לומדחדש

.1.11.2018עדיוםמשכרהלימוד90%-יתרתהתשלוםוללימודים.


יש לעדכן מועדולאיאוחרמיום,צמודלמדד,10%וםמקדמהבגובהתשל-לומדממשיך

.1.11.2018עדיוםמשכרהלימוד90%-יתרתהתשלוםו


.יוםהתשלוםבגובהשכרהלימודיחושבויעודכן

באותהשנתלימודים,1.11.2018סטודנטאשרשילםאתמלואשכרהלימודמראשעד

לפישיעורשייקבעע"יהמכללה.יהיהזכאילהנחה



 תשלומים חודשיים -מסלול שני  1.2

תשלומיםבשיעוריםובמועדיםהבאים:6-ידיהסטודנטב-שכרהלימודישולםעל

בספטמבר14עד25%

בנובמבר14עד15%

בדצמבר14עד15%

בפברואר14עד15%

במרס14עד15%

באפריל.14עד15%



 לימודלמוריםבפועל-שכר.9

(.B.Ed)שלא לתואר ראשון מורים בפועל בשנת שבתון9.1

 ₪794,13שכרהלימודלעובדיהוראהבשנתשבתון,הלומדיםבמוסדבכלמסגרתלימוד,הוא

,בהתאםלהיקףלימודיהםבפועל.15.8.2018-סםברשפו2018יולילחודשמחיריםלצרכןצמודלמדד

 ש"ש.16אםסה"כהיקףלימודיובמכללההואמלאעובדהוראהבשנתשבתוןיחויבבשכרלימוד

ש"שבאותומוסדאיןלגבותשכרלימודנוסף.16עלתכניתלימודיםמעל

בכפולתשכרהלימודהמלא.1/16מקדםחיובשכרלימודייעשהעלפי

 יחויבבשכרלימודבכל,הוראהויותר-עובדהוראהכנ"להלומדבשנימוסדותלהכשרתעובדי

אחדמהמוסדותשבוהואלומד,יחסיתלהיקףלימודיובפועל.



ש"ש.16איה-יחידתהלימודיםהשלמה,לצורךחישובשכרהלימוד

ש"שהרישבכלמוסדיחויב,כאמור,16אםסה"כהיקףלימודיובכלהמוסדותאינועולהעל

בשכרלימודיחסיתלמספרשעותלימודיו.

ש"ש,לאיחויבבשכר16אולם,גםאםסה"כהיקףלימודיובשניהמוסדותויותרעולהעל

שבהםהואלומד,ישמשמהמוסדותלצורךחישובתשלוםשכרהלימודהיחסיבכלאחד.לימודנוסף

סה"כשעותהלימודיםבפועלכמכנההמשותף.

הואלומד.עלהמורההלומדלבצעבעצמואתהתיאוםבחיובתשלוםשכרהלימודביןהמוסדותשבהם
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 על חסרי תעודת הוראהבפומורים   9.2

מוריםבפועלחסריתעודתהוראה,הלומדיםבכלמסגרתלימוד,חייביםבתשלוםשכרהלימוד

לימודיםבפועל.ההמוסדיכדיןלומדסדירובהתאםלהיקף


 בפועל שלא בשנת שבתוןמורים   9.3 

 צאיםבשנתשבתון,הלומדיםבקורסיםשאינםנמ,בעליתעודתהוראה,מוריםבפועלקבועים

,ישלמודמיהרשמהבלבד.הממומניםע"ימשרדהחינוך

 ,כפופיםשלאבשנתשבתון,דמיההרשמהלמוריםבפועלקבועיםובעליתעודתהוראה

ולמסגרת1994להסכמיהעבודהשנחתמוביןמשרדהחינוךלביןארגוניהמוריםבחודשספטמבר

התקציביתשנקבעהלכך.

₪520ש"שולאיעלועל1לכל₪65שליהיובגובהט"תשעלפיכך,דמיההרשמהבשנת

לקורסלימודים.

ש"ח.520-ש"חלכלש"שולאיותרמ65מורהבפועלישלםרק

אגףה,בהתאםלהנחיותטתשע"תהלימודיםמשרדהחינוךבמרוצתשנדיי-לשופהעיהתיהמחציתהשנ

.במינהלעובדיהוראה,להתפתחותמקצועית

להוציאדמיהרשמה,כלשהוהשיפוילמוסדיהיהבגיןהתחייבותלאלגבותמהמשתלמיםסכום

כמפורטלעיל.



.טתשע"תהלימודיםדמיההרשמההםסופייםולאיעודכנובעלייתהמדדבמהלךשנ

בכל,קבועיםבמערכתהחינוךהרשמיתוהבלתירשמית,מתשלוםזהייהנומוריםבפועל

הממומניםע"ימשרדהחינוך.,מסגרתלימוד



המוסד,ידי-למאורגנותעהלםבתשלוםנוסףכלשהו,פרטלהסעותאיןלחייבאתהמורההמשת

7אונים,ציודלימודיופירוטהשירותיםהמפורטיםבסעיףיסיורים,לינה,ארוחות,כניסהלמוז

ההוצאהבפועל.פי-לוזאתע



 פימטרתהלימודים-לימודמלאעל-שכר.10

לומדים סדירים10.1

 אקדמיותומגזרחרדי(-בכיר.)מכללותלאמוסמךמורהעודתשנתיתלת-תלימודיםתלתתכני

כלהיותרלושכרלימודמלאבכלאחתמשנותהלימוד,לפיגובהשכרהלימודבכלשנתלימודים

.ודיםלכלמשךהלימשכרלימוד300%-לאיותרמובסה"כמשכרהלימודבכלשנה110%עד

 תכניתלימודיםארבע-(שנתיתלתעודתהוראהותוארראשוןB.Ed.שכרלימודמלאבכל)

שכרלימוד.400%-לאיותרמובסה"כ,תהלימודולפיגובהשכרהלימודבכלשנתלימודואחתמשנ







http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/


 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 עובדי הוראהמינהל 
             האגף להכשרת עובדי הוראה

__________________________________________________________________________________ 
 *    02/5603055פקס      02/5603670/2  טל'       9100201ירושלים      2*  רח' דבורה הנביאה 

 , http://www.gov.ilכתובת אתר ממשל זמין: 

 http://www.education.gov.ilכתובת אתר המשרד: 

7 





 פיצול שנות לימוד לסדירים  10.2   

יחויב,ג'(לשתישנים-ירהמפצלשנתלימודים)א'לומדסדבתכניתלימודיםארבעשנתית,

לימודלשנתהלימודיםהשכרמ125%-ביחויבבשנתהפיצול,ובסה"כ25%בתוספתשל

,ובלבדשמשךהלימודיםיהיהמעללארבעשנים.המפוצלת

 ידורחיובישכרהלימוד.ישלהודיעמראשלכללומדמהןהאפשרויותהעומדותלרשותובס

 

 הכשרת אקדמאים להוראה 10.3   

.מוריםבפועלאםאינםיוצאיאוניברסיטאותבעליתואראקדמי,יירשמוכלומדיםסדירים

ש"ש(,36-24)פיהמתווהלתעודתהוראה-שנקבעעלבכלהיקףלימודיםלתעודתההוראה,שכרהלימוד

שכרלימוד.100%יחשבעלפיי



להשליםידעדיסציפלינארי)השלמתשעותונושאיםבתחוםהדיסציפלינהלומדיםהנדרשים

,יחויבובתוספתתשלוםלשכרהלימוד,עלפימספרהשעות(הנדרשיםלהוראתהתחום

מה(.מספרשעותההשלXאותםיידרשולהשלים.)הנוסחההיא:ערךשעה

.₪  575 -ערך שעה נקבע ל

שעותהנדרשותעלפיהמתווים.96שנים:4Xפישכ"ל-)החישובנעשהעל

(2018יולילפיבסיסמדד₪13,794Xשנים4ש"ש:₪96=575



  .B.Edהמשלימים לתואר  לומדים 401.

  .אינןחלותעלמוריםבשנתשבתוןהוראותאלה

 למדובתקופתההכרההאקדמיתש)בעליתעודתמורהמוסמךבכיר,רימכללותאקדמיותבוגלומדים

יחויבובשכרלימודאחדשנתי.–שלהמכללה(

 לכליחויבו–בעליתעודתמורהמוסמךבכיר,אקדמיים-מוסדותהכשרהלהוראהלאבוגרילומדים

 .שכרלימוד150%בהיותר

 שכרלימוד200%חויבובי–לומדיםבעליתעודתמורהמוסמך. 


היקףשעותלימודיםהסמכהקודמת

)ש"ש(

באחוזיםשכרלימודנדרש

)%(

מורהמוסמךבכיר

ממכללהאקדמית

100%24

מורהמוסמךבכיר

ממכללהלאאקדמית

150%*38

200%**56מורהמוסמך

שכרלימוד.200%ש"שמחייבים56ש"שעד48**לימודיםבהיקףשל
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 החזרי שכר לימוד 10.5

זכאיםלהחזרישכרלימודבהתאםמוריםבפועלהמשלימיםלתוארבוגרבהוראה,יהיו

לכלליםהמתפרסמיםמעתלעתע"ימשרדהחינוך,האגףלפיתוחמקצועישלעובדיהוראה


 הצמדתשכרהלימודלמדדהכללי.11

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהדיי-לפרסםעבסיסהחישובלהפרשיהצמדההואהמדדהכלליהמת  11.1

.לכלחודש15-ב

חודשלכל16-כדילפשטאתהליכיהגבייהושיטותהחישוב,יוםהתשלוםהחודשיהואהיוםה  11.2

בלוחהאזרחי.

שפורסםהמדדהיבסיסלחישובהפרשיהצמדהיה,בחודש1-התשלוםייקבעליוםבמוסדותאשר  11.3

.שקדםליוםהתשלוםלחודש15-ב

איןלגרוראתהתשלומיםשלהפרשיהצמדהלחודשיהתשלוםהבאים.  11.4

יפרעוועלהיתרותלתשלום.יחישובההצמדהיחולעלהתשלומיםשלא  11.5

רשיהצמדה.אינםפוטריםאתהלומדמחובתתשלוםהפותדחויהמחאותתשלומיםבאמצעות  11.6

המוסדאינויכוללפטוראתהלומדיםמחובתתשלוםהצמדה.  11.7





וקנספיגוריםכתבהתחייבותלתשלוםשכרהלימוד,הפרשיהצמדה.12

,שבוייקבעהסכוםהבסיסישלשכרהלימודחובהעלכללומדלחתוםעלכתבהתחייבות 12.1

.שמרבתיקוהאישייההעתקיבותוספותהפרשיהצמדה.לפיויחוששואופןחישובההצמדהלמדד,

.8-ו2פיםעוריהתשלומיםהמפורטיםבסעייהמוסדמתבקשלהתאיםאתכתבההתחייבותלש 12.2

בכתבההתחייבותתצויןדרךהתשלומיםשהוחלטעליהבהנהלתהמוסד. 12.3

.7הלומדלפיסעיףבהםכןיצוינוהתשלומיםהמיוחדיםשחייב

 לומדיתחילאתלימודיובמוסדרקלאחרשחתםעלכתבההתחייבות. 12.4

.לאחראזהרהבכתבשקיבלעלעצמו,יופסקולימודיולומדשאינועומדבהסדרהתשלומים 12.5

 ,יוטלקנספיגורים8עלפימועדיהתשלומיםהמפורטיםבסעיף,עלהלומדהמפגרבתשלומיו 12.6

ריביתפיגוריםישלכלולגםאתתשלומיהפרשיההצמדה.לשבוע.בחישוב0.1%בגובה

,לומדיהיהרשאילגשתלבחינותסוףהשנהרקלאחרשפרעאתכלחובותיוהכספיים.אם 12.7

בכלזאת,הוגשלבחינהלומדשלאפרעאתחובותיוהכספיים,איןהמוסדרשאילמנועממנו

ודתהוראהאוכלאישוראחרהניתןלמישסייםלימודיו.אישורעלסיוםלימודים,תע

הוראותאלוחלותעלכלהלומדיםלסוגיהם.  12.10



 החזריתשלומיםבשלהפסקתלימודים.13

לעיל.8ובכפיפותלסעיףכלההחזריםהמגיעיםללומדמהמכללהיהיוצמודיםלמדד 13.1
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עלהפסקתלימודיואוהודעותיעשהבהסתמךעלהודעותהלומדבכתביחישובההחזרים 13.2

המוסדללומדעלהפסקתלימודיו.

הלומדלאיוחזרולובכלמקרה.דיי-לששולמועדמיהרשמה 13.3

ביןיוםתחילתהלימודיםבפועלבמוסדועדליוםזמתהסטודנטובילגבילימודיםשהופסקו 13.4

בקיזוזשכרהלימודעבורמספר,מודששולםועדבכלל,ישלהחזיראתסכוםשכרהליבכלשנה.15.5
לימודבפועלועודחודשלימודיםנוסף.חודשי


זמתהמוסד,ישלחייבאתהסטודנטבשכרלימודיחסיתלמספרחודשיולימודיםשהופסקובי
לימודיובפועל.



יזכהאת,יתחילתשנתלימודיםבפועלבמוסדלפניום( 14עד שבועיים )חדשסטודנטלשביטולהרשמה 13.5

 הנרשםבהחזרמלואהמקדמהומלואשכרהלימוד,אםשולם.

בפועלועדיום( לפני פתיחת שנת הלימודים 14שבועיים )שללומדבמוסד,הודעהעלהפסקתלימודים 13.6

מודאםמחציתהמקדמהומלואיתרתשכרהליבהחזרהלומדתזכהאת,תהלימודיםפתיחתשניום

שולם.

יחויביום,30-ל.עלכליוםפיגורבתשלוםההחזריםמעבריום30יבוצעתוךע"יהמוסדתשלוםההחזרים 13.7

שבוע.לכל0.1%בתשלומיהפרשיהצמדהוריביתפיגוריםשלהמוסד


הוראותאלהחלותעלכלסוגיהלומדיםבכלתכניתלימודיםבמוסד. 13.8


בברכה,


גרינפלדנח

עו"המנהלהאגףלהכשרת
:יםהעתק

מראילרם,סמנכ"לומנהלמינהלעובדיהוראה
מריוסישטראוס,חשבהמשרד

סגניתבכירהלחשבהמשרד,שיאחידבורהגב'
  סמנכ"לומנהלמינהלכלכלהותקציביםמרמשהשגיא,
מנהלתתחוםתקציבחינוךפורמאליגב'סיגלאלה,

תחוםשכרפקידיםומפקחיםת,מנהלימןסולגב'שושי
מנהלאגףא,תקציבמינהלעו"ה,עדיקורסיהמר

מראבישושן,סגןמנהלאגףא'הכשרתעו"ה
,אגףהתקציבים,משרדהאוצרליאורבראוןגב'

יו"רארגוןהסגלהאקדמיבמכללותלהכשרתמורים,הסתדרותהמורים,גב'נחמהרבנר
מכללהבכלתהסטודנטיםיו"ראגוד

מדורשכרלימודבכלמכללה
עו"השלא'פיתוחמקצועיגףאתמנהל,גב'מיריגוטליב

וכניסהלהוראהמתמחיםגףאשרהזילברשטרום,מנהלתד"ר
גףבמוסדותהכשרתעו"האנציגיהמפקחים,

תקן,תקציבוהצטיידותמרכזתגב'רחלשטרית,
באגףכא"בםתחו,מנהלתאלונהשושלבגב'

מנהלתענףתקןמוסדותואישוריםגב'אסתרמנצורי,
שיפוישכרלימודלבכירהרכזת,גב'סימהבורוכוב
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