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פרופ' יפה זילברשץ
יושב-ראש ות"ת

מתניהו אנגלמן
מנכ"ל

ח' אלול ,תשע"ח
 19אוגוסט2018 ,
סימוכיןLD719 :
לכבוד
נשיאי המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה

שלום רב,
הנדון :גובה שכר הלימוד במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ט

שכר הלימוד הבסיסי המלא במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ט הוא כשכר
הלימוד הבסיסי המלא ,אשר נקבע בשנת הלימודים תשע"ח ,מותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן
(להלן :המדד) בין יולי  2017ובין יולי ( 2018שהתפרסם בתאריך .)15.08.18
בהתאם לכך ,שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתלמידי תואר שני לשנת תשע"ט יהיה בגובה 13,794
( ₪שלושה עשר אלף שבע מאות תשעים וארבעה  .)₪שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה לתואר ראשון
בשנת תשע"ט יהיה בגובה ( ₪ 10,207עשרת אלפים מאתיים ושבעה .)₪

בנוסף ,החל משנה"ל תשע"ט יעמוד שכר הלימוד למסלול שנתי מלא במכינות הקדם אקדמיות ,האורך 9
חודשים בהיקף לימודים של  32ש"ש ומעלה ,על  13,794ש"ח (שלושה עשר אלף שבע מאות תשעים
וארבעה .)₪

הכללים לגבי גובה שכר לימוד לתואר ראשון נותרו ללא שינוי :סטודנטים אשר טרם צברו  18נקודות
זכות במהלך לימודיהם ,ישלמו שכר לימוד לתואר שני ,בהתאם לכללים הקיימים כיום המסדירים
תשלום עבור לימודים חלקיים .כמו כן ,סטודנטים אזרחי חו"ל או סטודנטים ישראלים המקבלים מימון
מלא או חלקי ,במסגרת הסכמי שכר בין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי,
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ממשלתי ,ציבורי או אחר – ישלמו שכר לימוד הגבוה ב  25%משכ"ל הבסיסי .סטודנט אזרח חו"ל ,הלומד
בתכנית לימודים רגילה ,שקיבל אזרחות ישראלית תוך תקופת לימודיו ,ישלם שכר לימוד בגובה התשלום
של סטודנט אזרח ישראל.

בברכת שנה טובה,
פרופ' יפה זילברשץ
יו"ר ות"ת

מתניהו אנגלמן
מנכ"ל מל"ג/ות"ת

העתק:
מנכ"לי המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה
סמנכ"לי תקצוב  /סמנכ"לי כספים  /מנהלי כספים במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה
מר נח גרינפלד ,ראש אגף להכשרת עובדי הוראה ,משרד החינוך
גב' שירה נבון ,סמנכ"ל לתקצוב ,ות"ת
גב' מרב שביב ,סמנכ"ל לתכנון ומדיניות ,ות"ת
גב' יעל סימן טוב כהן ,ממונה בכירה תחום תקצוב חברה ,קהילה ומכינות ,ות"ת
מר אריאל חנוכה ,ממונה תחום תקצוב אוניברסיטאות ,ות"ת
גב' אפרת זהב ,ממונה תחום תקצוב מכללות ,ות"ת
מר יוסי סבג ,מרכז תחום תקצוב חברה ,קהילה ומכינות ,ות"ת
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