
 

 

 טת שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"רהסבר על אופן הסד
 סמסטר א'ללומדים ב

 
, 8102בהתאם למדד המחירים לצרכן של חודש יוני  להלן פירוט שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת הלימודים תשע"ט

 .8102לאוגוסט  01-שיפורסם ב 8102שכר הלימוד יעודכן בהתאם למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 
 

 שכר לימוד לתואר שני שכר לימוד לתואר ראשון 
במצב ללא  

 הפחתה
  במצב הפחתה

 ש"ח  31,,09 ש"ח   ,01,81 ש"ח  31,,09 שכר לימוד יסודי 
    :תשלומים נלווים

 ש"ח       111 ש"ח        111 ש"ח       111 אבטחה )חובה(
 ש"ח        911 ש"ח       911 רווחה ואגודה )רשות(

 
 ש"ח       911

ארגון הסטודנטים הארצי היציג 
 )חובה(

 ש"ח         01 ש"ח         01 ש"ח         01

 ש"ח  416,41 ש"ח   446441 ש"ח  416,41 סה"כ
 

  נקודות זכות לפחות. 41סטודנטים הזכאים להפחתה בשכר הלימוד הם אלו אשר צברו 

 מוד במצב ללא הפחתה.שכר לימוד יסודי לסמסטר קיץ הינו שכר לי 
                      

באגודה כוללים שרותי אבטחה, רווחה ואגודה )תשלום הרשות ''רווחה ואגודה'' כולל דמי חברות  התשלומים הנלווים
התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים,  .לפי חוק-ותשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציגש"ח(,  011 בסך

 .יותר )במהלך שנת הלימודים( ללא תלות בהיקף הלימודים ובהיקף שכר הלימוד למדו סמסטר אחד אובין אם 

אם יודיע על  לשירותי רווחה ואגודה דמי הרווחה והאגודה ובכך לוותר על זכאותו לא לשלם את התשלום עבור סטודנט רשאי
 :הבאים סטודנטים והסטודנטיות לפי המועדיםלאגודת ה' טשירותי רווחה ואגודה לשנה"ל תשע"'ויתור על כך בטופס 

)כגון: שובר  ראשון לם תשלוםישסטודנט ש .41..4.,4 יגיש את טופס הוויתור עד ליום א'סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר 
( יגיש את בקשתו תוך שבוע ימים מיום ביצוע התשלום, ובכל מקרה 06.13.02לאחר מועד זה )לשנה"ל תשע"ט /מקדמה( 0מס' 

 .אגודת הסטודנטים והסטודנטיות לקבלת הטופס יש לפנות למשרד .86.01.02א יאוחר מיום ל
שיועבר לאגודת הסטודנטים  רהוויתוווחה והאגודה אלא על יסוד טופס לא יבוטל החיוב בגין ויתור על שירותי הר

ם והסטודנטיות, לפי המועדים או במשרד אגודת הסטודנטי ,19-620,191בפקס ,  aguda@mta.ac.il''לבדואוהסטודנטיות 
 .19-620,100הנקובים לעיל. יש לוודא הגעת הטופס באמצעות הטלפון 

 
 :שכר הלימוד אפשרויות לתשלום

 

)שובר  לפי המועדים הנקובים עליהם שני שוברי תשלוםשישולם בתחילת שנת הלימודים באמצעות  - מראשבתשלום  .0
  .דמי טיפול 0%בתוספת של  כרטיס אשראיאו באמצעות  ,(תשלום מראשהשלמה לשובר עבור ובנוסף  /מקדמה4מס' 

 ;)במצב הפחתה לתואר ראשוןמשכר הלימוד היסודי  8.1%להנחה בשיעור  םזכאי יהיוזו באפשרות  יםהבוחר יםסטודנט
תחול על  לאהוראה זו  .14.24.4.14 הלימוד עד ליוםאת מלוא שכר  ובתנאי ששילמובמצב ללא הפחתה לתואר שני( 

/או ו סטודנטים שלימודיהם ממומנים ע"י גורם חיצוני וכן 011% -המחויבים בשכר לימוד הנמוך מים סטודנט
ו/או סטודנטים שלא שילמו את חוב שכר  הסדר מימון מסובסד סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת

 הלימוד משנים קודמות.
 לפי עדכונים שיבוצעו בחשבונכם במהלך שנת הלימודים. ו בתשלומים נוספים,ייתכן ותדרש -ידיעת המשלמים מראש ל

בתשלומים /מקדמה ניתן להסדיר את יתרת שכר הלימוד 0לאחר תשלום שובר מס'  -בהרשאה לחיוב חשבון בנק  .8
 בפריסת תשלומים רחבה ונוחהסטודנטים המצטרפים להסדר זה יזכו  - הרשאה לחיוב חשבון בנק תקופתיים באמצעות

 .תשלומים 6תשלומים, במקום  2תתאפשר פריסה של  מיוחדתבקשה שיפנו ב יםסטודנטל. תשלומים , של
או הרשום מטה  בדוא"ל או בדואר יחידת שכר לימוד ומלגותוהסטודנט, יש להעביר ל חתום על ידי הבנקאת הטופס, 

ובלבד 6 טתשע" תקפה גם לשנה"לת ולא בוטלה6 קודמ הרשאה לחיוב חשבון בנק שניתנה בשנה .19-6219960בפקס: 
 .שולם 4תשלום מס' שובר ש

יסדיר את  בנק חשבוןסטודנט שלא יצטרף להסדר ההרשאה לחיוב  -/מקדמה 0לאחר תשלום שובר מס'  -בשוברים  .9
אותם ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר, או  במהלך שנת הלימודים עבורושיונפקו שוברים  5 יתרת שכר הלימוד באמצעות

באפשרותכם להדפיס שוברים אלו באמצעות מערכת מידע נט ולשלם אותם  .אשנב תשלום בסניפי בנקים בהם ישנו
 בסניפי בנק הדואר )בלבד(.

 

מהסכום אותו נדרש לשלם  נמוךסטודנט שסכום הפיקדון העומד לרשותו : באמצעות "פיקדון אישי"לתשומת לב המשלמים 
השווה לסכום כספי הפיקדון ושובר נוסף  ר תשלום מתאיםעל מנת לקבל שוב ומלגות באותה עת, יפנה ליחידת שכר לימוד

 בסכום יתרת התשלום.
 

  טתקנות שכ"ל תשע"תקנות שכ"ל<<מוד ומלגות<<י<<שכר למידע לסטודנטסטודנטים<< :מידע מפורט ניתן למצוא באתר
 יתאפשר רק לאחר הסדרת שכר הלימוד כנדרש הרישום לקורסים


