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 המרכז ללימודים קדם אקדמיים

 
 שכר לימוד .1

  13,780הוא על סך  תשפ"אמלאה לשנת הלימודים  לימודים גובה שכר לימוד לתכנית 1.1 
 .2020 יולי  ש"ח צמוד למדד

בהתאם למערכת  מלאה, שכר הלימוד יחושב  לימודים תכניתתלמיד הלומד פחות מ 1.2 
 השעות.

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות  1.3 
 המתאימים

 תשלומים נוספים: 1.4 

 ₪. 250 :דמי רשום 1.4.1  

 ₪ . 172: בחינת מימד 1.4.2  

 "ח.ש  350ה:  דמי שמירה ואבטח 1.4.3  

 הודעה על הפסקת לימודים : .2

לא לממש את לימודיו, מחויב להודיע על כך בכתב \תלמיד שנרשם למכינה ומעוניין להפסיק 
למזכירות המכינה. לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא 

 תחייבנה את המכללה.

 .כינהמועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במשרדי המ

  :ר לימודתנאים להחזר שכ .3

 .דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה 3.1 

תחילת שנת הלימודים יום  תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד חודש לפני  3.2 
 .יקבל את מלוא המקדמה ששילם

תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד שבוע מיום תחילת שנת הלימודים  3.3 
 .חויב במלוא המקדמה ששילםי

 25%-תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת שנת הלימודים יחויב ב 3.4 
 .מגובה שכ"ל לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל

-תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודשיים מיום תחילת שנת הלימודים יחויב ב 3.5 
 .במידה וקיבל פטור משכ"לשכ"ל לתכנית מלאה גם  40%
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מגובה שכר  60%-יחויב ב 31.1.2021-תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום ה 3.6 
 לימוד לתכנית מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.

 3.7 
 

מגובה שכר  80%-יחויב ב15.03.2021-תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד ליום ה
 .ל פטור משכ"ללימוד לתכנית מלאה גם במידה וקיב

יחויב במלוא שכ"ל לתוכנית  15.03.2021-תלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו לאחר ה 3.8 
 מלאה גם במידה וקיבל פטור משכ"ל.

 פטור משכ"ל : \מלגות .4

והקרן לקליטת החיילים המל"ג או מלגת קיום עפ"י החלטות \זכאות לפטור משכ"ל ו 
סמות מעת לעת ועפ"י הנחייתם בהתאם לנתונים המשוחררים במשרד הביטחון, כפי שמתפר

 .עליהם הצהיר התלמיד בטופס הבקשה

 +30 קדם אקדמית לבני מכינהשכר לימוד ב 5

 ש"ח 300דמי רשום:  5.1 

 ש"ח 4000שכר לימוד:  5.2 

 הודעה על הפסקת לימודים 6

ע על כך בכתב לא לממש את לימודיו, מחויב להודי\תלמיד שנרשם למכינה ומעוניין להפסיק 
למזכירות המכינה. לא תתקבלנה כל הודעות בע"פ בדבר הפסקת לימודים והודעות כאלה לא 

 תחייבנה את המכללה.

 .מועד הביטול ייכנס לתוקפו מתאריך קבלת המכתב במשרדי המכינה

 ר לימודתנאים להחזרת שכ .7

 .דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה 7.1 

 תחילת הלימודים יקבל אתליום יטול הרשמתו ללימודים עד תלמיד שיודיע על ב 7.2 
 מלוא המקדמה ששילם.

 תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו עד שבועיים מיום תחילת הלימודים  7.3 
 .יחויב במלוא המקדמה

 יחויב  הלימודיםתלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודש מיום תחילת  7.4 
 מגובה שכ"ל. 50% -ב

 .מיד שיודיע לאחר חודש מיום תחילת הלימודים יחויב במלוא שכר לימודתל 7.5 

 

 כנית קדם אקדמית לעולים חדשיםת–שכר לימוד לתוכנית תק"א 
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 גובה שכר הלימוד והנלווים  נקבע ע"י מנהל הסטודנטים וממומן ע"י משרד הקליטה .8

ליטה. סטודנט שאינו גובה שכר הלימוד נקבע ע"י מנהל הסטודנטים וממומן ע"י משרד הק 
 זכאי למימון שכר הלימוד יממן את לימודיו באופן אישי, עפ"י התעריף שנקבע ע"י מנהל

 ₪.  5200הוא על סך   ף"תשהסטודנטים.  שכר הלימוד לשנת 

 ש"ח  220דמי הרשמה עבור צילומים וחומרי לימוד:   8.1 

 ₪. 100דמי  רישום לאולפן קיץ: 8.2 

 כר לימודתנאים להחזר ש .9

 .דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה 9.1 

סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו ללימודים עד יום תחילת הלימודים לא יחויב  9.2 
 בשכ"ל.

 -סטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו עד חודשיים מיום תחילת הלימודים יחויב ב 9.3 
 .מגובה שכ"ל 50%

 -דיו לאחר חודשיים מיום תחילת הלימודים יחויב בסטודנט שיודיע על הפסקת לימו 9.4 
 .מגובה שכ"ל 100%

 לימוד שכר חובות .10

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למכללה על פי תקנון זה או על פי דין במקרים שיפורטו  
להלן, תהיה  הנהלת המכללה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפעול על פי הנהלים 

 ם מטה, כולם או מקצתם:הרשומי

אי עמידה בתשלומי שכר לימוד או בכל תשלום אחר עלולה לגרום להפסקת שירותי  10.1 
, לרבות קבלת שירותי מידע באתר האינטרנט של המכללה, מניעת תלמידהלמידה ל

 .האפשרות להיבחן וכיוצ"ב

, מידפסיק לא ישלם תשלום כלשהו במלואו, תהיה המכללה זכאית להתלמיד אם ה 10.2 
וללא הודעה מוקדמת את לימודיו, מבלי שההפסקה תפגע בחובתו לשלם את מלוא 

 .שכר הלימוד

בתשלום כלשהו מעבר לנקבע על ידי המכללה, ייתוספו לכל תשלום  תלמידאם יפגר ה 10.3 
שבפיגור הפרשי הצמדה ודמי פיגורים בהתאם לכל דין. סעיף זה חל גם על סטודנט 

 .י"במעמד "שומע חופש

יתרת החוב, כפי שתפורט במכתב חתום על ידי מנהל המכללה או מי שהוסמך לכך,  10.4 
 .תהווה ראיה מכרעת לנכונות החוב
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 שכר הלימודגובה למרות האמור לעיל, הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את 
על המתחייב ממסקנות לא תעלה והנלווים , וזאת בתנאי שגביית שכר הלימוד והתשלומים הנלווים 

 .ונלווים שכר לימודגובה ת לקביעת והציבורי ותהוועד

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


