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לשנת הלימודים תשפ"ב דף מידע בנושא שכר הלימוד

להלן מידע בנושא שכר לימוד, אנא קראו אותו בעיון ופעלו על פיו 

ם מודייות הליתכנכל ם ללווים נמוד שנתי + תשלומיר לי. שכ1

 םלווים נתשלומי מודר ליכעלות ש םמודית לייתכנ

 .ודמ** ₪ עבור כל שנת לי825 10,198 ₪ *שון אתואר ר
 50%ו בחויחד ים סמסטר אדיומם הלטיטודנסוך( ד החינפוי משרפחתת שיאחר ה)ל

ם. ויולהנם ומימהתשלם. ישנ 4שך מוד למכל שנת ליל
 ש"ח.-200בו בחויש"ש י 4ד עם דיהלומם טודנטיס

13,780 ₪* .ודמ** ₪ עבור כל שנת לי825 י תואר שנ
50%בו חוים סמסטר אחד ידיומם הלטיטודנס ים שנ 2ך משמוד לנת ליכל של

ם. ויולהנם ומימהתשל
-200 ₪.בו בחויש"ש י 4ד עם דיהלומם טודנטיס

.ודמ** ₪ עבור כל שנת לי825 שנתיותות שע 24-36סיסי: וד במר ליכש מודי לי
ם סמסטר אחדדים הלומטודנטיס 13,780 ₪*     ת תכנות בונשא)ש"ש( ר י אה להורסבה ה
ם.ווילם הנומימהתשל 50%בו ויח י  574 ₪* סךוב בוסף חיותומעלה י ש"ש 37מ-
-200 ₪.בו בחויש"ש י 4ד ם עדיומם הלטיטודנס  .ש"ש 1 עלבור ע

 .ודמ** ₪ עבור כל שנת לי825כוי זיות נקוד 17,000* ₪ - 30ט מיוחד -פרויקמהשלה
חד ם סמסטר אדים הלומטיסטודנכוי ות זינקוד 21,500* ₪ - 38

ם. ווילם הנומימהתשל 50%בו ויחיום ות טרמר-פטורמת רת לליגסי אנקור
 ש"ש 4ד עם דים הלומטודנטיס 1,060 ₪ סך של וד עלסי יעמסיסיסי ובב

-200 ₪.בו בחויי .אתרוש במה לשיאו הרשמוד אפרי ליל סכול

ב וית מחליגאנורסי של בקט שנכודנ*סט
ה. אות מלעלר בס חוזורבק

 1,194 ₪*  ז'אטס

יטחון ד הבר משרחוזפוף לכ* ב
 ."בפם תשודימך לשנת הליד החינואות משרם ולהורמודית הליכמערתאם לם בהייותכנו שינ, יופיו סינום אכס*ה

 ,ישיותוח תאונות איטם, ביוחשבה ממרייפוסאה ותי הוררשירה, מי שמידם: יאם הבפיסעים את הלים כוללווים נתשלומי
 .תתילוהמכלת ציארם הסטודנטית הגודאר במי חב, דתילט המכלינטרנאש במומי מנוי לשיד



     

    

    

    

   

    

   

 

 

 

 
                

                      

לשנת הלימודים תשפ"ב דף מידע בנושא שכר הלימוד

שנתימוד הר הליכם בנוסף לשינות וקורסי. עלות מכ2
וך( ד החינר משרוזחם בהתאם ליישינותכנו . )* ייש"ש 2פי ערך של ל ₪ * 1,150ת ליגאנקורסי הכנה בא.  

מת פטור רד לת עליגקורסי אנב. 

ר קורס מחימוד הקורס ן ליאופס שם הקור

 .אתראה בהרש ₪* עבור 110ן ווו מקטלי אש פרונש" 2ם ב' מידמתק

 .אתראה בהרש ₪* עבור 110ן ווו מקטלי אש פרונש" 2ם א' מידמתק

 .אתרשה באהרל כול 1,180 ₪* ןווו מקטלי אש פרונש" 2סי סימת בר

 .אתראה בהרשל כול1,180 ₪ *ן ווו מקטלי אש פרונש" 2סי ב' סימת טרום בר

 .אתראה בל הרש₪* כול 630ן ווש מקש" 1סי א' סימת טרום בר

ט ודנסטם על ידי הולוד המשמר הליכומטי לשוטן אופאתתווסף עלותו בת מידת אקליגורס אנום לקעת הרישי בן כוחשביא ביש להב •
ע. את קבורש על הגד, בטע לסטודנר התשלום שנקבדסחסי על פי הם באופן יתשלומיולק לותח

אה. עלות מלר בב בקורס חוזת מחויליגשל בקורסי אנט שנכסטודנ •

 .חינותבשת לגא יוכל לכ"ל לר את שדיא מסט שלסטודנ •

ם.ריוזם חורסיות קעלד בב בנפרחוית ימישיה חשנט בם סטודני גכ ,שג. יודוסת סטטדוועפי החלטת - לורחיאעבודה בשת / הגרחוזקורס ג. 

.ותרגש + אתשלום עבור כל ש"ב במחויוד משנות לי-4ר לד מעבר שלומדיט סטודנסד.  

.ודמה שנת ליותאוד למר ליכש מגובה 10%-סךס בב בקנחוימר ית הגעבודשת י שמאחר בהגשנואר ול תמסלט בטודנ- סמרת געבודה.  

ת שיאר להתמחות הרת זו מעבחבמוד הרלחרו לבטיות שיטודנס-ב'את א'ורהו.  
וך(.ד החינר משרוזחם בהתאם לינויישתכנו )* יי ג' וד'ם ילשנ ₪* 6,000 של אוד מלמר ליכפת לשמו תוסשלי

ת שיאר להתמחות הרת זו מעבחבמוד הרלחרו לבם שיטיוך מיוחד - סטודנחינות לת התמחחבהרז.  
וך(. ד החינר משרוזחם בהתאם לינויישתכנו ם ג'-ה' )* ייי₪* לשנ 8,000 של אמלוד מר ליכפת לשוסו תמישל

 "בפכ"ל לשנה"ל תשת תשלום שרדס. ה3
ף ד מצטרה המועממדעם תשלום המק .טודנישי לסטע אמידישי – אדע המיאתר בך הרד 1.9.21ד המאוחר עכל ם לולמה ישדתשלום מק

 .מידאקול ע"פ נהלי המסלול הפעו לותבוהתחייט ודנסטמת הכסוה את הומה מהד. תשלום המקןייט מן המנודנסטום כרדת הדת חמלמכלל
ם. דיומת הלבט ממצסטודנמחיקת הרום לגע עלול לד התאריך הקובמה עדום המקי תשלא

מה דגובה תשלום המק
 1,000 ₪.סך מה בשלסבה והשון, האתואר ריות תוכנל
 1,500 ₪.סך י בתואר שניה"ס לבבת יתוכנל

ם. כמוד שלר ליכרטיסי שכו בכנוד"ב יעפם תשמודיוד לשנת הלימר הליכי גובה שחיוב
 .מודת שעות ליכת מערי לקבלאמוד הינו תנר הליכת תשלום שרדסה

 , 17/10/2021."בפא יאוחר מ-י"א חשון תשם ולדר את התשלום בהקדיסיש לה



    
 

     

  

 

  

  

 
 

ם אמצעי תשלום אפשריי

לשנת הלימודים תשפ"ב דף מידע בנושא שכר הלימוד

 .ותרוחה יונחבה ם רומיריסת תשלה מפם ייהנם לשלדיט שיקודנ, סט2022גוסט וש אודחד לם עומיוס תשלפרן לתינ

 .מודר הליכמגובה ש 1%י להנחה בגובה אכיהיה ז 01.11.2021ד ליום ת עיארה בנקעבמוד בהר הליכר את מלוא שדימסט הסטודנ
 .ותהפעילות שעמוד בר ליכור שדמר בדיסן להתינ –. 1.1.19תו החל מ-ן שתחילזומצום ממק צופי ח- לזומן מא. תשלום ב

 .הפעילותות שעוד במר ליכור שדמור במסן לתי- נ. תשלום בהמחאות ב

 15 ₪*.סך עמלה בב בחוירוע צ'ק מהבנק יגש לט המבקסטודנ •

ר החזת עמלב בחויבנק ויד בא כובצ'ק למייל שהט יקבל הודעה לסטודנהד על ידי הבנק, כובא יולר וחזצ'ק שלו יט שהסטודנ •

 16.9 ₪*.-ךסב

ה. למכלט בודנסטוד של המר ליכשי חיובפו לתווסעמלות ית ע"י הבנק, הבלה מחוישמהמכלעמלה פי גובה ה*ל

 .ישיארך המידע הר דדיסאפשרי לה-י אשררטיס אכ. תשלום בג

 .לה(אתר המכלם ביאם נמצפסיטי )האשר/ אתיאע בנקאת קבורבצע התן לי- נע את קב. הורד
דור: מייל המום להחתופס טו את הלינר איעבולה 21017-דעם קוד המוסבנק אה בפתוח הרשת יש ליאע בנקאת קבורום בהתשלל

.madorsl@hemdat.ac.il 
ה*. עמלב בחויוית דה מכובינע אאת הקבמייל שהורט יקבל הודעה לסטודנת על ידי הבנק הדינה מכובאשע את קבורור העב
ה. למכלט בודנסטוד של המר ליכי שחיובפו לתווסעמלות ית ע"י הבנק, הבלה מחויעמלה שהמכלפי גובה ה*ל

ום רדת הדך חמוחינת למידאקה הלהמכלעל החשבון: שם בא: שבון הבחת ליארה בנקעבבצע ה- יש לת יארה בנקעבה. תשלום בה
ר כור שדס מפקל כך לור עישוח אש לשלה ירעבע הויצאחר ב. ל570057ן- ' חשבו, מס428ף י( סנ20חי )רזבנק מלה: טי חשבון המכלפר
 .ותת זהודא ומס' תעי המסמך שם מלבן על גצייוב לחש madorsl@hemdat.ac.il ,ור: דהממייל ו בא 08-9937687וד: מלי

ם, ריהחז 60ד , ועש"ח לשנה 20,000ד ה עואום לקבל הלכד שמאפשר למור ליכשן ר עם קרדסלה יש המכלל-מוד ר ליכו. קרן ש
דה. מצא הלם ולטים לסטודנחודיים יייאתנב
 03-9635856(וד מר ליכשן ם. )קררטיעם כל הפם כליו ארחזוי co.il lwww.sacha.- ודמר ליכשייה לקרן שת פנ: הגושממים ולפרטיל

ום: ת התשלרדסם להבישלם. להלן הרים משוחרחיילידון ל"ח הפיק. תשלום עז
ום.כסמוד תוך ציון הר ליכדור שמר התשלום עליך לשלוח מייל למוש שובמיל 1.

 .טמייל לסטודנח בר ויישלשובכן את הדדור יעהמ 2. 
ן. ויטחד הבות משרפ הנחיוונת ע"שה מקא בקמלם ולרים משוחרחייליונה לוהכישי באור הזאס לכניש להי 3.

שה.שת הבקע הגגם מרסקימי עי 5ד ם עמודיד הלימוססף יעבור להכ
 .טסטודנרות ע"י הם ישית חוב היא תשולתרמת ין קיידייועמידה ב 4.  

 .טרנטינאישי בע אמידרך הפיס דדן להתית נותקי קבלעוהם מודיישור לי, אטודנסטמייל של החות לשלת ניטליגות דיומור חתות מקקבל •
פוף לנהלי כ. בואמר בם עם הניכסוהא שר שקראור ולב לעבט חייסטודנהת" שעליו ובתחייב התישי "כמידע אופיע בות - מבתחייב התכ •

לה. מכלמודיו בא יוכל להתחיל את לישר לא יאט של, סטודנד החינוךמשר

mailto:madorsl@hemdat.ac.il
mailto:madorsl@hemdat.ac
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4. נוהל ביטול או הפסקת לימודים

תשפ"ב לשנת הלימודים דף מידע בנושא שכר הלימוד

שום מקרה. ם בריינם מוחזכך אפיי ההרשמה, לכתהליפול בם לטידימי הרשמה מיועד

"ב פם תשמודים לשנת הלימודייטול ליא. ב
ת מידאקרות היכזמב לתכודעה בר היעבב להם, חייודימנת הלית שי תחילפנולמה דם את המקאחר ששילם לודימטל ליבש לד המבקמועמ

ום בהתאם. תשלב בחויויפעיל ט כסטודנחשב ה, ירשדה כנהודעא התקבלה מקרה שבו ל. בודעה התקבלהא שההוודולוד מר הליכשור דמול
 .תרוזה חינמה אדם, המקמודיחת שנת הליפתישון לאשבוע הרמידה ונרשמתם אחרי הב

"ב פחת שנה"ל תשאחר פתים למודי/הפסקת לייטול. בב
ש חודע בודיט שהודנוסף - סטש אחד נודוחהפסקה ע על הודים בו המודיר חודש הליב עבוחויא' יום סמסטר ד סיועחת סמסטר א' תיום פמי
, ינואר( רמבצ, דרמבמוד)נובחודשי לי 3ב עבור חויר ימבצד

ב "ב מצה עלת מכלגו מלוח אום פתבות מענק יר, ללהי מטעם המכלאכזטבות שו הוטלבית מידם אקודימם שנת לישליא הט שלודנסט
הפסקת  ר עלמבצש דודחע בודיט שהודנוד סטמר ליכשו במרטיס ככבו בחוים ילווים הנומיו התשלודימט שהתחיל את ליומי סטודנואקונסוצי

, ינואר(. רמבצ, דרמבם )נובחודשי 3ב עבור חוים ימודילי
ר כו הפרשי שרוחזא ים לריפסהחזקת הי ו אם, אריפסת הרישור על החזא אלל לאם ששריפרייה ספר לסחזיודיו ימהפסיק ליט שודנסט
ו על ידי ו לתניטבות שנר הההחזב בויחיות יתכנו בודימתה המפסיק את ליימיה כדך + אקוד החינ"ב של משרגת ריתכנט בוד סטודנמהלי

ד החינוך(. ר משרפי חוזלה )להמכל

 םיצוע התשלומיאחריות על בת הם- חובכבתשומת ל. ל5
 .טסטודנם חלה על האחריות על ביצוע התשלומיה •

 .רשדיצע את התשלום כנא בט שלישיות לסטודנחנה הודעות אא תישלל •

 .י חובבתרי תשלום/ מכין להמתין להודעות תשלום/ שובא •

ור דמו לרועבוהו וצעם בשהתשלומיא ודולוט ות המידענאמצעת בפיסהכרטסת ב הכם אחר מצודימלך שנת הלימהחובה לעקוב ב •
 .מודר הליכש

ור יסאודי ובמהפורטל הליוט תי המידענורמת שיחסימות בעיי נע מאמנדי להי, כרשדוד כנמר הליכשר את תשלום דיסמומלץ לה •
 .חינותביסה להכנ

ן(. ואחררעון התשלום הפיד למוד )ער ליכת שרדססיום הת ביתואר מותנהת קבל •

 רוםדת הדת חמלמכלמוד בר ליכדור ששר - מת קר. יצי6
ר דיסן להתיבור נינה דית שמבכם מערכ, הפעלנו עבוררותשיפור הבור - לשיינה דיתוכנה מב

24מס' רך התוכנה בכ"ל דא שדע בנושתשלום ולקבל מי ממה. שעות בי 08-9937672

 14:00-13:00 , ו- 11:30-10:00ם א' – ה' מיית קהל: קבל

 15:00-14:00 , ו- 10:00-08:30ם א' – ה' מייי: פונמענה טל

madorsl@hemdat.ac.il 08-9937687ס: פק ,08-9937672ן - פוטל 

א. יה ונושכל פנמין לם וזרשותכד למוד עומר ליכדור שצוות מ

mailto:madorsl@hemdat.ac.il


לשנת הלימודים תשפ"ב דף מידע בנושא שכר הלימוד

 ישי. מידע א 8
ם יכונד, עתודשיע החאת הקבורצפוי בהוב ה, החיפיסרטיסך הכע אודות כתן לקבל מידיותה נאמצעשר ב, אתטירנטינת אכמת מערייק
 .ודיוד סת זהות וקפר תעודמסצטייד בת המידע יש להצורך קבל. לחשובותות והודעם פיוטש

 .דח בנפרא ישלמידע בנוש גות -סעות ומלם – תינוקייה, הים שונטי. פרויק9

ת דת חממידאקפחת המשפת לצטרם שהאנו שמחי
ם. מודיחה בליצלם לך הומאחלי

 .מודר ליכשורות לשלות הקאשלינו בפנות אם אותך לימינזאנחנו מ
 .כל שנוכלשמח לסייע כנ

מוד כל לידור שמ
ת דת חממידאקה




