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 לשנה"ל תש"ףהנדסאים הלי תשלום שכר לימוד נ

 באריאל הנדסאים המכללה הטכנולוגית

 

התעריפים ) "ףבחוזר זה מפורטים הכללים והתקנות לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תש

, הכפופים (2019ויעודכנו בהתאם להנחיות מה"ט, בחודש אוגוסט  תשע"טמבוססים על תעריפי שנת 

  לנהלי מה"ט ולהנדסאים באריאל.

 תהליכי הרישום והתשלום ע"פ הסדר:

 

 דמי רישום .1

הנדסאים מכללה הטכנולוגית נדרשים כחלק מביצוע ההרשמה ל₪.  200בסך  –דמי רישום  •

 באריאל. דמי הרישום אינם מוחזרים.

 לתשלום דמי הרישום בכרטיס אשראי

לחדש רישומו יזכה להנחה . סטודנט שלא יממש הרשמתו ויבקש לשנתייםתוקף דמי הרישום הינו  •

 ₪. 100 ויידרש לשלם 50%של 

 סטודנטים הפטורים מתשלום נוסף של דמי רישום:  •

 סטודנט שממשיך לימודיו ברצף )בשנה העוקבת( למסלול חדש. ✓

במכללה סטודנט שהרשמתו נדחתה והוא מבקש להעמיד הרשמתו למסלול אחר  ✓

 באותה שנת לימודים. באריאל הנדסאים הטכנולוגית 

לסמסטר הבא באותה שנת סטודנט שביטל הרשמתו והוא מבקש להירשם מחדש  ✓

 לימודים )במידה ונפתח רישום לסמסטר הבא(.

 .כמשליםהחוזר סטודנט  ✓

תשלום חוזר של דמי רישום יעשה לפי התעריף העדכני שיפורסם בשנה אליה נרשם הסטודנט  •

 מחדש.

סטודנט שנרשם למסלול לימודים במוסד, שלו דמי רישום נמוכים יותר, והחליט ללמוד לימודי  •

  במקום, ישלם את ההפרש בדמי הרישום בלבד.  הנדסאים 

 הסדרת יתרת התשלום תשלום ראשון תשלום דמי רישום

http://www.ariel.ac.il/applicants/on-line/academic
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 לסטודנטים בסטטוס מן המניין/ על תנאי: – תשלום ראשון .2

 
. ללא התשלום הראשון הנו תנאי הכרחי לרישום לקורסים ומהווה התחייבות הסטודנט להתחיל את לימודיו

 התשלום הראשון לא יהיה ניתן לבנות תכנית לימודים.

 מרכיבי התשלום הראשון
 מסלול לימודים

 מכינה טכנולוגית לימודים משולבים לימודי יום

 ₪ 1,166 ₪ 1,419 לימוד מקדמת שכר
 מעלות המכינה 20%

 (3)ראה סעיף 

 ₪ 430 ₪ 430 ₪ 430 שירותי רווחה

 שירותי אבטחה

 וביטוח תאונות אישיות
443 ₪ 443 ₪ 280 ₪ 

 ₪ 400 ₪ 800 מבחני מה"ט
כולל  לכל בחינה₪  400

 ב' דמוע

 ------ ₪ 320 ₪ 320 העשרה

 בהתאם לסוג המכינה ₪ 2,759 ₪ 3,412 סה"כ

 

 :אפשרויות לתשלום

 .אשראי /המחאת מזומן/ פיקדון צבאיתשלום באמצעות שובר/ מזומן/ ל •

 ** קיימת אפשרות לקבל שובר לתשלום שנתי )הכולל תשלום הראשון ופרויקט גמר(.

 לסטודנטים בסטטוס משלים: – תשלום ראשון  2.1
 

 מרכיבי התשלום הראשון

 משלים מסלול לימודים

 יום משלים לימודי
 משלים לימודים

 משולבים

 ₪ 1,166 ₪ 1,419 לימוד מקדמת שכר

 ₪ 430 ₪ 430 שירותי רווחה

 שירותי אבטחה

 וביטוח תאונות אישיות
443 ₪ 443 ₪ 

 ₪ 400 ₪ 800 מבחני מה"ט

 ₪ 2,439 ₪ 3,412 סה"כ
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 לסטודנטים בסטטוס מן המניין םע"פ מסלוליתשלומים תעריפי  .3

 

 
 *מסלולים של בוקר ארוך בלבד

 :הבהרות לטבלת תעריפים
 לחץ כאןשרותי הרווחה הנם אגרת רשות. למידע  1
 החיוב בעבור הבחינות יתבצע בהתאם לבחינות מה"ט אליהן ירשם הסטודנט.  2
  כוללות את מועדי ב', באם סטודנט לא ייגש יזוכה על הבחינה. עלות בחינות מה"ט  
 בהתאם לנהלי הקרן להכוונת חיילים משוחרריםמימון ממשרד הביטחון הינו  3

 .הביטחון משרד י"ע שנקבעו הזכאות בתנאי העומדים, משוחררים חיילים - סטודנטיםעבור 

  

 

 מסלול לימודים

דמי 

 רישום

 שכר

 לימוד מלא

שירותי 

 אבטחה

שירותי 

 1רווחה

העשרה 

 לימודית

דמי 

הגנת 

 פרויקט

 פרויקט

סה"כ 

לתשלום 

)לא כולל 

בחינות 

 מה"ט(

 

סה"כ 

לסטודנטים 

הממומנים 

ע"י משרד 

  3הביטחון

)לא כולל 

בחינות 

 מה"ט(

בחינות 

 2מה"ט

 לימודי יום

 ₪ 2,812 ₪ 8,486   ₪ 320 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 7,093 ₪ 200 שנה א'

בהתאם 
 בחינותל

אליהן 
הסטודנט 

יהיה רשום 
 400* בפועל 

לבחינה ₪ 
עבור מועדי 

 'ב +' א

 

 ₪ 4,712 ₪  10,386 ₪ 1,800 ₪ 300 ₪ 320 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 7,093  שנה ב'

 ₪ 4,504 ₪ 4,504   ₪ 84 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 3,547  * שנה ג'

( בנייןחית )הנדסה אזר

 מגמת תכנון מבנים
 3,775 ₪ 443 ₪ 430 ₪  300 ₪ 1,800 ₪ 6,748 ₪ 6,748 ₪ 

לימודים 

 -משולבים 

 )מסלול ערב(

 ₪ 2,559 ₪ 7,222   ₪ 320 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 5,829 ₪ 200 שנה א'

 ₪ 2,359 ₪ 7,022   ₪ 320 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 5,829  שנה ב'

 ₪ 9,122 ₪ 9,122 ₪ 1,800 ₪ 300 ₪ 320 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 5,829  שנה ג'

מכינה 

טכנולוגית 

קדם 

 סאיםהנד

 מתמטיקה

200 ₪ 

1,295 ₪ 280 ₪ 430 ₪    
 מכינה מלאה:

4,076  ₪ 

 מכינה חלקית:

בהתאם לסה"כ 

הקורסים 

במערכת 

 השעות

 

 מכינה מלאה:

1,543 ₪ 

 מכינה חלקית:

בהתאם לסה"כ 

הקורסים 

במערכת 

 השעות

 

    ₪ 430 ₪ 280 ₪ 1,152 אנגלית

    ₪ 430 ₪ 280 ₪ 432 עברית

ות מיומנוי

 לימדה
287 ₪ 280 ₪ 430 ₪    
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 משלימיםסטודנטים  .4
 

 םע"פ מסלוליתשלום תעריפי 

 

 

 מחלקותע"פ תשלום תעריפי 

 

 :הבהרות

שנרשמו לאחר פתיחת שנת הלימודים, רשאים להגיש בקשה משלימים סטודנטים  -דמי רווחה הוא תשלום רשות 1
וויתור על דמי רווחה יגרור  -שימו לב .ללא דמי טיפול לוועדת חריגים של מדור שכ"ל בבקשה לוותר על סל שירותים אלו

 ביטול שירותים נידרשים להליך התקין של הלמידה.
 כיצד להגיש בקשה לוויתור על סל רווחה?

 עלות בחינות מה"ט כוללות את מועדי ב', באם סטודנט לא ייגש יזוכה על הבחינה. 2

  

 

 מסלול לימודים
 דמי רישום

 שכר

 לימוד מלא

שירותי 

 אבטחה

שירותי 

 1רווחה
 2בחינות מה"ט

 פרויקט 

והגנה 

)במידת 

 הצורך(

משלים 

 לימודי יום

 ש"ש 15עד 

בהתאם 

 לנוהל

3,547 ₪ 

443 ₪ 430 ₪ 

על פי דרישה 

והרשמה כפול 

 כמות הבחינות

 בחינות

פרויקט 

1800 ₪ 

 הגנה

300  ₪ 

כל שעה מעל 

 ש"ש 15

3,547   + ₪

לכל ₪  355

 שעה נוספת

משלים 

משולב  

 ערב()לימודי 

 ₪ 2,915 ש"ש 15עד 

כל שעה מעל 

 ש"ש 15

2,915  + ₪

לכל ₪  292

 שעה נוספת

 

 לימודים מחלקת
 דמי רישום

 שכר

 לימוד מלא
 בחינות מה"ט 1חהרוו אבטחה דמי הגנה

תכנון 

 מבנים

 ש"ש 15עד 

בהתאם 

 לנוהל
 

1,910 ₪ 

300 ₪ 443 ₪ 430 ₪ 

 

על פי דרישה 

והרשמה כפול 

 כמות הבחינות

 בחינות

 ₪ 3,819 ש"ש 15מעל 

 ₪ 1,800 פרוייקט גמר
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 סטודנטים מן המניין המשלימים קורסים במקביל לשנות התקן .5

 מרג פרויקט .6

 של שנה ב'/ג' ללימודים '2נספח ' והעבודה על פי פרויקט הגמר יש לבצע על פי  את הצעת הפרויקט

 . בכל מגמה, ₪ 1,800 –פרויקט והנחיה בפרויקט גמר  •

ובתנאי שאושר ע"י המכללה  הבהנחיה פרטית שאושרבמידה והסטודנט בוחר לבצע את פרויקט הגמר 

 הנ"ל לא כולל חידוש הצעה**..  ₪ 500 –ישלם למכללה  עדת חריגים של יחידת הפרויקטים, ע"י וו

  ויב עבור כל פרויקט בנוסף במגמה.יח –במידה והסטודנט נרשם ליותר מפרויקט גמר אחד 

 מועד תשלום הפרויקט: •

 .) שנה ב'( בשנת הלימודים השנייה–במסלול לימודי יום  ✓

 .) שנה ג'( בשנת הלימודים השלישית–במסלול לימודים משולבים  ✓

 ₪. 300 בסך נםיה דמי הגנת הפרויקט •

 יחויב עבור כל הגנה נוספת. –במידה וסטודנט נרשם ליותר מהגנה אחת 

 תשלום לפרויקט גמר עבור סטודנטים משלימיםתעריפי 

 למסלול הלימודים האחרונה השנה –שנת תקן 
 משנות התקן( החורגתשנה שנת התקן + מס' שנות הגרירה ) – 1/2/3/4 + שנת תקן 

 חישוב עלות לסטודנטים המשלימים פרויקט גמר בשנה החורגת משנות התקן של מסלול לימודיהם:

  תקןשנות 

 חיוב עבור אגרות 1תקן + שנת 
 ש"ש( 4-6גמר ) בגין רישום לקורס פרוייקט ש"ש( 15עבור שכ"ל )עד  50%חיוב 

 2 תקן +שנת 
 חיוב עבור אגרות

 ש"ש( 4-6בגין רישום לקורס פרוייקט גמר ) ש"ש( 15עבור שכ"ל )עד  50%חיוב 
 (בעבר הגנה דמי שהסטודנט שילם בתנאי) ₪  1,800בסך  בלבד גמר פרויקטחיוב בגין 

 3/4תקן + שנת 

 חיוב עבור אגרות
 ש"ש( 4-6בגין רישום לקורס פרוייקט גמר ) ש"ש( 15עבור שכ"ל )עד  50%חיוב 

 (בעבר הגנה דמי שהסטודנט שילם בתנאי) ₪  1,800בסך  בלבד גמר פרויקטחיוב בגין 
 (בהתאם לנוהל שביעית /שישית שנה) ט"מה הנחיות ע"פ גרירהחיוב בגין 

 

 . ₪ 350 –שאינה בתוקף ע"פ נוהל מה"ט תשלום עבור חידוש הצעה  **

יבו בסכום המחלקה, אל מול וועדת החריגים במכללה , ויחוידונו בהמלצה פדגוגית של ראש  -חריגים

 ₪.  900מינימום  העומד על 

 מה"ט )פרויקטים(חייב להודיע על כך בכתב לרכזת עבודה  על פרויקט הגמר, סטודנט המפסיק  •
  די. במיהמחלקה ולראש 

  

 ש"שתעריף ל מסלול לימודים

 ת השלמהלכל שע₪  355 לימודי יום

 ת השלמהלכל שע₪  292 לימודי ערב )משולב(
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הינם תעריפים והכללים ה) 'תקצוב מה"ט לפרויקטהתקני 'החזר כספי עבור הגשת פרויקט בזמן  •
 להנחיות מה"ט(:בהתאם 
 פ הדרישות."הגישו את הפרויקט בזמן ועשסטודנטים ים עבור פרויקטמתקצב מה"ט  ✓
₪  1,120ובסך  'א מועדעבור הגשה בזמן התקני כ₪  1,400 החזר כספי לסטודנט יעמוד על  ✓

 בהתאם לנוהל מה"ט . .'ב מועדעבור 
ממה"ט  בפועל  מותנה בהעברת התשלום לפרויקט גמר זיכוי הסטודנט בתקצוב מה"ט ✓

 .'הנדסאים באריאל'ל
 להנדסאים באריאל. למידע אודות הקריטריונים לקבלת תקצוב, יש לפנות ✓

 

                                                                                                                                                    ים הנדסאיםגרירת לימוד .6

 3תוך בחובותיו הפדגוגיות לרבות ביצוע פרויקט גמר והגנה על פרויקט גמר  לישלים את כל אשר לא סטודנט 

מה"ט בהתאם למסלול הלימודים, מסלול ההכשרה  "ישנים מתום תקופת ההכשרה שלו כפי שנקבעה ע

גם את הסכומים המפורטים  לימוד והתשלומים הנלוויםלחיוב שכר בנוסף יחוייב ומגמת הלימוד בה למד, 

וזאת החל מהשנה השישית שלאחר השנה שבה החל את לימודיו ובהתאם לשנה בה ישלים בפועל את  ,להלן

 .חובותיו הפדגוגיות

 

  

 שנת גרירת לימודים
 מסלול לימודים

 הערות
 מסלול משולב מסלול יום

 - ₪ 1,000 שנה שישית

שנה שישית שלאחר השנה שבה החל את 

לימודיו ובהתאם לשנה בה ישלים בפועל את 

 חובותיו הפדגוגיות.

 ₪ 1,200 ₪ 1,200 שנה שביעית

במקרים בהם יאושר לסטודנט לאחר השנה 

השביעית דחיית מועד התיישנות לימודים, 

ישלים חובותיו יגבה ממנו עבור השנה בה 

 ₪. 1200סכום של 

http://www.ariel.ac.il/handasaim/examsprojectsdiplomas/pd/projects/funding
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 הסדרת יתרת התשלום .7
•  

 לחץ כאןתיחת הלימודים. לאפשריות התשלום להסדיר את יתרת התשלום עד ליום פ יש

 הצמדה למדד המחירים לצרכן

 08/2019בחודש  פורסםש 07/2019תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש  •

לחודש. לרבות חיובי שכר לימוד של סטודנטים המתחילים לימודיהם במחזור  15ומתעדכן בכל 

 .15/09/2019 -אביב וכל המשלמים לאחר ה

המכללה פי חוק ובכפוף לשינויים בהתאם להחלטות הנהלת האוניברסיטה/ההצמדה הנה על  •

 הנדסאים באריאל ו/או מה"ט )המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע(. הטכנולוגית

 ההצמדה הנה אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד עד ליום התשלום. •

 פיגורים בהסדרת יתרת התשלום

, יאלץ לשאת בדמי טיפול בגובה עד יום תחילת הלימודים התשלום להסדיר אתלא ידאג שסטודנט  •

 בעבור כל חודש איחור.₪  150

כמו כן, תיחסם גישתו לשירותי המידע האישי שבאתר, לרבות הורדת תכנים לימודיים והגשת 

  מטלות מקוונת.

 במועד וכסדרם.  התשלומיםלוודא ולעקוב אחר הסדרת  הסטודנט באחריות •

 .דף חשבון/תשלומים  בשירות מידע אישיעת כל במפורסם  םתשלומיהב מידע אודות מצ

 יש ליידע את מדור שכר לימוד., להסדיר את החובהמונע מהסטודנט קושי כלכלי באם קיים  •

   .מדור סיוע ורווחה -ניתן לפנות למרכז השירות לסטודנט )דקנט( 

 חסימות גביה

עד באריאל הנדסאים מהמכללה הטכנולוגית ם בעל חוב יהיה חסום לקבלת שירותי כל סטודנט •

 .להסדר החוב

כניסה למערכת הממוחשבת לרבות הורדת תכנים לימודיים  מסטודנט זה ימנעו השירותים הבאים:

קבלת הצטיינות על הישגים לימודיים, , קבלת ציונים, קבלת מסרונים, והגשת מטלות מקוונת

 .הדפסת אישוריםו שירותים מהמזכירותקבלת ,  ציונים מידע על, הדפסת גיליון ציונים
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 כיצד ניתן לשלם?

 כרטיס אשראי .א

 תשלום דרך שירות מידע אישי:

 תשלום אחד •

 ₪  1,900תשלומים שווים בסכום מעל  2 עד •

 ₪ 3,000בסכום מעל תשלומים שווים  3 עד •

 ** תשלומי קרדיט 18עד  •

  ₪( 30תשלום דרך מדור שכ"ל )בתוספת דמי טיפול בסך 

 אחדתשלום  •

 ** תשלומי קרדיט 18ד ע •

בהתאם להסדר של בעל הכרטיס עם הבנק. התשלום נושא ריבית לפי  הינםתשלומים בתכנית קרדיט ** 

 קביעת חברות האשראי )מומלץ לבדוק לפני התשלום שיש מסגרת קרדיט מספיקה(.

 מזומן / המחאה .ב

פתיחת פנייה באמצעות את השובר לתשלום ניתן להשיג  לגשת לבנק הדואר בצירוף שובר לתשלום. יש

 למדור שכר לימוד בבקשת שובר לתשלום. במערכת הפניות

 הוראת קבע בבנק .ג

 הוראת הקבע איננה תקפה לתשלום הראשון •

 לקראת תחילת שנת הלימודיםיש להעביר את הטופס החתום ע"י הבנק  •

 . הלימודיםתחילת  לאחר שמידבהוראת  לחודש 13 -המחל תשלומים ה 7 -בצע בתתהגבייה  •

סטודנט שהסדיר תשלומיו בהוראת קבע בשנה החולפת והתשלומים נגבו כסדרם, תתחדש גביית  •

התשלומים באמצעות אותה הוראת הקבע. אין צורך לחדשה בבנק/באשראי ובתנאי ששילם את 

 התשלום הראשון.

באמצעי תשלום אחר ולא בהוראת הקבע את התשלום החודשי סטודנט המעוניין לשלם  •

לחודש לפני החיוב  1יפנה למדור שכר לימוד עד  ,המעודכנת/סטודנט המעוניין לפרוע תשלומיו

 הוראת הקבע תרד עפ"י ההסדר. ,הקרוב. לאחר מכן

לפרוע את התשלום  ישבאחריות הסטודנט לוודא בכל חודש שהתשלום החודשי כובד. במידה ולא,  •

 ₪.  50 סךיחויב הסטודנט בעמלת החזר ב ,באמצעי תשלום אחר ובאופן מיידי. בנוסף

 הוראת קבע שלא תכובד פעמיים, תחסם ע"י מדור שכר לימוד. •

  

http://pniot.ariel.ac.il/


 

 

            
                                                                     

12 

 

 תשלום הוראת קבע בכרטיס אשראי

 אישי.המידע הלהזין באופן עצמאי הוראת קבע בכרטיס אשראי באמצעות מערכת שירות ניתן 

 כניסה ל"דף חשבון"  כניסה לשירות המידע האישי לצורך כך, יש לפעול עפ"י ההנחיות הבאות:

 "כניסה ללשונית "הסדרים   בחר בקטגורית "תחום גבייה" את התחום ברצונך לחייב

לשנות  ניתן, רית "קוד הסדר" את האופציה "בכרטיס אשראי"בחר בקטגו  בהוראת הקבע

השלם את פרטי מס' כרטיס האשראי, תוקף   תשלומים"' את מס' התשלומים בקטגורית "מס

 .לחץ על "שמור"  ותעודת זהות של בעל הכרטיס

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן 

 

 תשלום הוראת קבע בבנק

באתר  טופס הרשאה לחיוב חשבון הנמצאעל מנת לעדכן הוראת קבע יש להחתים את הבנק על 

כניסה לשירות  ולעדכן ע"י ההנחיות הבאות: , בפנקס השוברים או בתיבות השירותהאוניברסיטה

בחר בקטגורית "תחום   כניסה ללשונית "הסדרים"  ל"דף חשבון" כניסה  המידע האישי

בחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה   גבייה" את התחום ברצונך לחייב בהוראת הקבע

השלם את   תשלומים"' לשנות את מס' התשלומים בקטגורית "מס ניתן, "הוראת קבע בבנק"

לחץ  צרף כקובץ את טופס ההרשאה לחיוב  מס' הבנק, מס' הסניף ומס' חשבון הבנק פרטי 

 .על "שמור"

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן 

 .הבנק ידי על חתום להיות חייב ההרשאה טופס

 יש לוודא שקוד המוסד מתאים

 ולמכינה םתשלומים ללימודים אקדמיי 29756קוד מוסד  •

 ללימודי הנדסאים ולמעונות 31969קוד מוסד  •

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן 

  

http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
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 שובר תשלום .ד

במהלך ימים אלו אין צורך לפנות למדור שכר לימוד. ימי עבודה.  5בתוך התשלום יתעדכן בתיק הסטודנט 

 ניתן לוודא את קליטת השובר באמצעות "דף החשבון" שבשירות המידע אישי שבאתר.

כקובץ  ביר עותק מהשובר למדור שכר לימודלהע ישין לא נקלט, ימי עבודה השובר עדי 5רק במידה ובחלוף 

 .מערכת הפניותדרך מצורף 

 פיקדון צבאי: מתשלום 

לקראת שנה"ל תש"ף ייתכן ומשרד הביטחון ישנה את אופן משיכת הכספים מהפיקדון. יש לעקוב אחר 

 הפרסומים

 נכון להיום:

למשיכת התשלום מכספי הפיקדון הצבאי יש לגשת לסניף הבנק בו מתנהל הפיקדון הצבאי, )נכון  •

לים(, ולהציג שובר להיום, ניתן למשוך את כספי הפיקדון רק באמצעות בנק לאומי או בנק הפוע

או כל מסמך אחר שיידרש ע"י הבנק ו/או משרד  תעודת שחרור מצה"ל לתשלום, תעודת זהות,

 .הביטחון

. יש לפתוח ללא סכום ריק במידה והיתרה בפיקדון קטנה מהיתרה לתשלום יש להשתמש בשובר  •

 לצורך הפקת שובר . מערכת הפניותפנייה למדור שכר לימוד דרך 

ישנם סניפי בנק המבצעים העברה בנקאית ישירות לחשבון המוסד וישנם סניפים המפיקים המחאה  •

בר. במידה והופקה המחאה בנקאית, יש לגשת לסניף בנקאית בגובה הסכום עבורו הופק השו

 הדואר/לסניף בנק על מנת לשלם את השובר באמצעות ההמחאה הבנקאית.

לשמור את השובר.  ישלידיעתך השובר המשולם הן בדואר והן מפיקדון צבאי הנו הקבלה המקורית.  •

 במדור שכר לימוד לא ניתן להמציא קבלה חלופית לתשלום שהתקבל בבנק הדואר.

  

file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
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 מלגות .8

 מדור סיוע ורווחה.  –למרכז השרות לסטודנט  יש לפנות -מלגות על רקע סוציואקונומי  •

 סטודנט המבקש להגיש בקשה למלגה מטעם המוסד חייב להסדיר את תשלומיו במועד. •

כספי המלגות מועברים לתיק הסטודנט ומתקזזים עם יתרות לתשלום. במידה ונותרה יתרת זכות  •

 תבוצע העברה בנקאית ועל הסטודנט לוודא שקיים בתיק הגבייה פרטי חשבון להחזר.בתיק, 

 תשלומים נלווים .9

זהים ללומדים בסמסטר אחד או בשני סמסטרים ואינם תלויים בהיקף שכר  האבטחה והרווחהשירותי 

 הלימוד.

 שרותי אבטחה

 ₪( 280)במכינה טכנולוגית  ₪. 443הנו  "ףתשתעריף האגרה לשנת  •

 שרותי אבטחה נגבים כחלק מהתשלום הראשון. •

 האגרה כוללת שרותי אבטחה וביטוח תאונות אישיות. •

 שרותי רווחה

 .תשלום רשות •

  ₪. 430הנו  "ףתשתעריף האגרה לשנת  •

 אגרת שרותי הרווחה נגבית כחלק מהתשלום הראשון. •

הזכות לקבלת מסרונים  , הזכות להתגורר במעונות האגרה כוללת את סל השירותים הבאים: •

הזכות לשימוש בחדר כושר ובמרכז , )באחריות הסטודנט להתעדכן לגבי שינויים בכיתות ובשיעורים(

לשירותי הדפסה הזכות לקבלת כרטיס חבר באגודת הסטודנטים המקנה בין השאר:  ,הספורט

הנחה בתחבורה , כניסה חינם/ מסובסדת לאירועי התרבות השונים בקמפוס, וצילומים מוזלים

 רווחה.השירותי  כחלק מסלוכל שירות שיקבע ע"י המוסד  הציבורית

על  ניתן לשלם יחסית עבור חלק מן השירותים הכלולים בו. ניתן לוותר על סל שרותי הרווחה במלואו. לא

ולהעבירו למדור שכר   "טופס ויתור סל שרותי רווחה"מנת לוותר על סל שרותי הרווחה יש לחתום על 

  .הלימודיםעד לשבועיים לפני תחילת  לימוד

 תהעשרה לימודי

 . וכו'רות עזר לבחינות מה"ט לימודי ההעשרה כוללים: סיורים, הרצאות, ימי עיון, תערוכות, חוב •

 ₪  320סטודנטים הלומדים במסלול לימודי יום או במסלול לימודים משולבים, נדרשים לשלם  •

 עבור לימודי העשרה. ₪(  84)שנה ג' 

 תשלום זה.פטורים מסטודנטים בסטטוס "משלים" 

 דמי העשרה לימודית נגבים כחלק מהתשלום הראשון. •

  

http://www.ariel.ac.il/studentsservices/dean/assistance-and-welfare
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/dean/assistance-and-welfare
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 בחינות .10

 בחינות פנימיות

 מיוחד /מועד נוסף 

 .י לאחר רישום לבחינהפסלא יינתן החזר כ₪.   100  – מיוחד/בקשה למועד נוסף •
הנדסאים ניתן לפנות למכללה הטכנולוגית זכאים להגשת הבקשה והליך ההרשמה למידע אודות ה

 באריאל. 

 בכפוף לתקנון אגף הבחינות ₪  100 -  דמי טיפול עבור אי הגעה למועד נוסף •

 בכפוף לתקנון אגף הבחינות₪  400 -דמי טיפול עבור אי הגעה למועד מיוחד  •

 ב'מועד 

 ₪  100 – )למי שנרשם ביוזמתו( במועד ב' דמי טיפול עבור אי הגעה למבחן •

 אי הגעה למבחן שמומשו בו התאמות

 ₪  100 – שמומשו בו התאמות דמי טיפול עבור אי הגעה למבחן •

 מוצדקת תהתשלום עבור אי הגעה הינו גם במקרה של היעדרו

 בכפוף לתקנון אגף הבחינות

 )במחלקות בהן קיימת האפשרות( 'גמועד 

 .לא יינתן החזר כספי לאחר רישום לבחינה. ₪ 100 -מועד ג' בקשה ל •

הנדסאים ניתן לפנות למכללה הטכנולוגית זכאים להגשת הבקשה והליך ההרשמה למידע אודות ה

 באריאל.

 בחינות מה"ט 

 . ד ב'(ע)כולל מו ₪ 400 –עלות רישום לבחינת מה"ט  •
 .)כולל מועד ב'( לבחינה₪  500 -למועד א'  עלות רישום מאוחר

 שירות המידע אישי, אינו מחליף רישום לבחינה במחלקה.בתשלום לבחינה במדור שכר לימוד או  •
עבור  דצמברמימוש מועד ב' יבוצע בחודש יוני עבור בחינות מה"ט אביב ובחודש  איהחזר בגין  •

 בחינות מה"ט קיץ.
 תיק משלים(. עבור פתיחת₪  10 +לבחינה ₪  ₪200 )  210 -בקשה למועד נוסף של בחינות מה"ט  •

  רישום לבחינות מה"ט  – ובירור תאריכי הרשמה להוראות הרשמה לבחינת מה"ט •

 ערעור בחינת מה"ט 

המכללה הטכנולוגית ניתן לערער על ציון בחינת מה"ט רק במהלך תקופת הערעורים המוגדרת ע"י  •

 . הנדסאים באריאל

 הנדסאים באריאל. למכללה הטכנולוגית ועדי תקופת הערעורים יש לפנות מבנושא  יםרורילב

לפנות  ישעם הקבלה  ,למדור שכר לימודשישולמו ע"י פניה  ₪  35כרוך ב  בפני מה"טעל ציון ר וערע •

 מה"ט.לערעור ת להגיש בקשעל מנת למחלקה 

לפקודת "משרד  ₪ 75לשלם  סטודנטהיהיה על , לאחר בדיקות פנימיות במידה והמחלקה תאשר •

 ע"י שובר לתשלום המתקבל במחלקה. התמ"ת" 

   .להנחיות מה"ט בלבדבהתאם  מתבצע חינת מה"טגין בב זיכוי •

http://www.ariel.ac.il/studentsservices/testingcenter/handasaim
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/testingcenter/handasaim
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/testingcenter/handasaim
http://www.ariel.ac.il/handasaim/examsprojectsdiplomas/mht
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 חיובים שונים .11

 ₪. 20 - מי טיפול בהמחאה דחויהד •

 ₪. 50 - דמי טיפול במשיכת המחאה דחויה ממשמרת •

 ₪. 50 –דמי טיפול בהפקת המחאה חוזרת •

 )יתאפשר רק במקרים חריגים(.₪  50 - ביטול עסקת אשראי דמי טיפול עבור •

 ₪.  100 –פניה לוועדת חריגים של מדור שכר לימוד  •

 לפנות בבקשות אישיות החורגות מהתקנון אל וועדת חריגים של מדור שכר לימוד. ניתן 

 וועדת חריגים.  ←מדור שכר לימוד  ←הפניה תעשה דרך שירות מערכת הפניות 

 הסיבות לבקשתה.יש לציין מהי הבקשה המיוחדת ולנמק את 

 .סרוק ניתן לצרף את האישורים לפניה כקובץ מלץ לצרף אישורים התומכים בבקשה.מו

 חודשיים והיא תישלח כתשובה לפניה שנפתחה במערכת הפניות.עד כתשובת הוועדה מתקבלת 

   ₪ 100  - דיפלומה שחזור •

 לנהלי שכר לימוד.כל החלטה של וועדת משמעת מחייבת את הסטודנט בנוסף  –וועדת משמעת  •

על פי החוק אין להשליך פסולת במקומות שלא מיועדים לכך, סטודנט  - קנס על השלכת פסולת •

 ישליך פסולת למקומות המיועדים צפוי לקנס כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. שלא

על פי החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים, חל איסור על עישון בכל שטחי  - קנס עישון •

 רסיטה. העישון מותר רק מקומות המוגדרים "מקום לעישון". האוניב

 העוברים על החוק צפויים לקנס כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה.

 מימון שכר לימוד ע"י גוף מממן .12

 מימון משרד הביטחון

אים , העומדים בתנאי הזכאות שנקבעו ע"י משרד הביטחון, זכחיילים משוחררים -סטודנטים  •

 .מימון זה הנו בנוסף לכספי הפיקדון הצבאי()שרד הביטחון הלימוד ע"י מלהשתתפות בשכר 

הקרן והיחידה להכוונת חיילים הנחיות  "יפהינם עשל משרד הביטחון לקבלת המימון  התנאים •

 ההנחיות מפורסמות באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים. –מה"ט  "יועפ וחרריםמש

לאחר  כרטיס הגביהבמידי חודש  ןמשרד הביטחון ומעודכ נקבע ע"י סכום ההשתתפות החודשי •

 הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים. אישור

 פרויקט בחינות מה"ט,, תשלומים נלוויםכוללת אינה ו בלבדבמימון שכר הלימוד נה ההשתתפות הי •

 .ודמי הגנת הפרויקט גמר

את זכאותו במוסד אחר או במסלול לימודים אחר,  סטודנטהזכאות הנה חד פעמית. במידה ומימש ה •

 לא יהיה זכאי למימון נוסף. 

משרד הביטחון  ע"יסטודנט שלא יימצא זכאי לקבל את מלוא סכום ההשתתפות בשכר לימוד  •

 הנדרשת. סאים באריאל את יתרת שכר הלימודמתחייב לשלם למכללה הטכנולוגית הנד

ון ע"י משהב"ט והסטודנט יידרש לשלם את ההפרש בין סטודנט המפסיק לימודיו, יופסק לו המימ •

 הנדרש לתשלום על פי נוהל ביטולים לבין הסכום שישולם ע"י משהב"ט עד ליום הביטול.

  

http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/limudim/limudim_kdam_handasiim.asp?UN=2&HD=2&SUB_UN=4
http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/limudim/limudim_kdam_handasiim.asp?UN=2&HD=2&SUB_UN=4
http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/limudim/limudim_kdam_handasiim.asp?UN=2&HD=2&SUB_UN=4
http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/limudim/limudim_kdam_handasiim.asp?UN=2&HD=2&SUB_UN=4
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 מימון מנהל הסטודנטים

 הממומן ע"י מנהל הסטודנטים נדרש לחתום בתחילת השנה על המסמכים הבאים: סטודנט •

 יש להעביר טופס מקורי חתום למדור שכר לימוד.   - שטר חוב  ✓

 יש למלא טופס זה פעם אחת בתחילת השנה הראשונה לתואר. 

 ניתן לקבל דרך מדור שכר לימוד.  טופס זה – חלקי תשלום ראשון טופס הצהרה על  ✓

 .יש לחתום עליו מחדש בכל שנה

 טופס הוראת קבע ✓

 בלבד.  בחינות מה"טבשכר לימוד והינה במנהל הסטודנטים השתתפות  •

 .לצורך הצגת כתב התחייבות פנות למנהל הסטודנטיםללאחר ההרשמה לקורסים, יש  •

עבור גובה המימון שאושר הכולל את "כתב התחייבות"  מנהל הסטודנטים יצייד את הסטודנט ב •

. 01.01.2020מ . יש להעביר את כתב ההתחייבות בהקדם למדור שכר לימוד ולא יאוחר סמסטר א'

יש להעביר את "כתב ההתחייבות" , פיק "כתב התחייבות" נוסףיסמסטר ב', מנהל הסטודנטים עבור 

 . 01.05.2020החדש למדור שכר לימוד עד לתאריך 

 , יחל התשלום עבור שכר הלימוד להיגבות דרך הוראת הקבע.אלו כיםלאחר תארי

במידה ומנהל הסטודנטים אינו מכסה את מלוא תשלום שכר הלימוד, על הסטודנט יהיה להסדיר  •

  את ההפרש כבר בתחילת השנה בהתאם לנוהל התשלומים.

למוסד, יהיה על במידה ולא יאושר מימון מנהל הסטודנטים או במידה והמימון לא יועבר בפועל  •

 הסטודנט להסדיר בעצמו את התשלומים.

 

 החזרים כספיים .13

מתקזזת באופן אוטומטי עם יתרות לתשלום ) במידה וקיימות( באם  יתרת זכות בחשבון של סטודנט •

אוטומטית לשנת הלימודים הבאה )כשהיא צמודה למדד(. באופן מועברת אין יתרה לתשלום הזכות 

 למדור שכר לימוד.  ניותמערכת הפסטודנט המעוניין בקבלת החזר כספי יפנה בבקשה דרך 

ימי  45 -במסגרת הטיפול בהחזר הכספי תיערך בדיקה מקיפה של תיק הגבייה. אורך הטיפול כ •

 עבודה. מדור שכר לימוד עושה את מירב המאמצים לזרז את הטיפול.

 במידה. בנקאית העברה באמצעות יינתן לסכומים שלא שולמו מהפיקדון הצבאי, כספי החזר •

 קבע הוראת קיימת ולא במידה. זה לחשבון ישירות העברה תבוצע, ע מהבנקקב הוראת וקיימת

אשראי שעליו  כרטיס צילום של מערכת הפניותב לימוד שכר למדור להעביר הסטודנט באחריות

 .וןחשב ניהול על מהבנק אישור/  ק'צ צילום / החשבון המלאיםמוטבעים פרטי 

כספי מלגות מועברים לכרטיס הגביה של הסטודנט והם מתקזזים עם חובות קיימים בתיק  •

הסטודנט או עם תשלומים עתידיים שטרם נפרעו באמצעות הוראת הקבע. במידה ואין חובות או 

  תבוצע העברה.יתרות לתשלום, 

ן הפיקדון המחאה בלבד לטובת חשבו באמצעותתשלום באמצעות פיקדון צבאי יבוצע החזר ל •

 הצבאי.

 10 -לחודש יועברו לחשבון הסטודנט ב 25 -בקשות להחזר, לבעלי פרטי חשבון להחזר, שיגיעו עד ה •

  לחודש העוקב.

 בקשות להחזר, ללא פרטי חשבון מאומתים, לא יטופלו.

http://www.ariel.ac.il/images/stories/site/management/FinancialDepartment/shtar_hov.pdf
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
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  ביטול הרשמה / הפסקת לימודים / הקפאת לימודים .14

 למחלקתוהליך ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים/ הקפאת לימודים יחל בהודעת המועמד/ הסטודנט  •

. יש לציין תאריך ביטול/הפסקה וסיבת ביטול/הפסקה. העתק יש להעביר מערכת הפניותדרך  בכתב

 למדור שכר לימוד. 

 שבאתר האוניברסיטה.  מערכת הפניותאת הודעת הביטול מומלץ להעביר דרך 

באמצעות מערכת זו, נשמר תיעוד של הפניה עם מועד שליחתה הן אצל השולח והן אצל המקבל. כמו 

כן, ניתן להודיע גם באמצעות מספר פקס ולוודא הגעתו או באמצעות מכתב רשום. במקרים אלו יש 

 לשמור על אישור שליחת הפקס או הדואר.

והוגשה בקשה למעונות, יש להודיע בכתב על ביטול הבקשה למשרד המעונות. על סטודנט במידה  •

שכבר מתגורר במעונות, להודיע בכתב למשרד המעונות על ביטול לימודיו ועל ביטול מגוריו במעונות. 

 ימים ממועד הפסקת לימודיו.  7עליו לפנות את המעון תוך 

 . נהלי תשלום לשימוש במעונותסגירת תשלומי המעונות תתבצע על פי 

 באחריות הסטודנט לוודא קבלת הודעתו הן במחלקתו והן במשרד מעונות. ** 

 סטודנטיוזמת הבהפסקת לימודים 

יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים  סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו, •

 ו/או נבחן.

סטודנט המבטל את כל הקורסים במערכת השעות, או את כל הקורסים בסמסטר העוקב יחשב  •

 .כמפסיק לימודים ויחויב על פי מועדי טבלת ההחזרים בעת הפסקת לימודים

וכה ת של הזכאות למלגות שבהן זהודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, גוררת בדיקה מחודש •

 .חשבונו של הסטודנט באותה שנה

 .מטעם משרד הביטחון נספח א'טופס חייל משוחרר הזכאי למימון חייב למלא  •

 יש לוודא שכל הספרים הוחזרו לספריה. •

 באריאלבמכללה הטכנולוגית הנדסאים הפסקת לימודים 

את לימודיו  ,ללא הודעה מוקדמת, להפסיקקיימת הזכות  הנדסאים באריאללמכללה הטכנולוגית  •

 וזאת מבלי שהפסקת הלימודים תפגע בחובותיו לתשלום.בעל חוב של סטודנט 

במקרה של הפסקת לימודים על רקע אי עמידה בתשלומים או מסיבות שונות, יהיה זכאי הסטודנט  •

 .טבלת החזרים להפסקת לימודים להחזרים כספיים על פי

  

file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
file:///C:/Users/giz34/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8WL387AY/Pniot.ariel.ac.il
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/procedures-for-use-in-the-dorms


 

 

            
                                                                     

19 

 

  טבלת החזרים להפסקת לימודים 

 , עיצוב תעשייתי שנה ג' ואדריכלות שנה ג'.מבניםמגמת תכנון  ין(בני) הנדסה אזרחיתלמעט מסלולי  *
 במסלולים אלו אין החזר כספי מתחילת שנת הלימודים.

 50%סטודנט יחויב ב לא יחויב הפרויקט. כמו כן,  –עד תחילת סמסטר ב' ** במחלקת אדריכלות ועיצוב פנים, 
 אביב באותה שנה.יום ממועד תחילת מחזור  90מעלות הפרויקט במידה ויפסיק לימודים בתום 

 פיים יחל חודש לאחר פתיחת הסמסטר.הטיפול בהחזרים כס •
סטודנט שבמהלך השבועיים הראשונים ללימודיו, עובר ממסלול הנדסאים למסלול לימודים אחר או  •

 .דמי טיפול₪  200 -טר ב', יחויב בדוחה לימודיו מסמסטר א' לסמס
 

 בדיקת זכאות לדיפלומה .15

בחינות )מס' , נלוות הוצאות לימודבגין חובות כספיים הבדיקה נבדקים התחומים הבאים:   במסגרת •

תשלומים מצד הסטודנט ו/או ה, תקינות רשומות בפועל(מס' הבחינות ההבחינות שחויבו לעומת 

 לימוד. וכל תחום כספי בסמכות מדור שכר ממן, כספי מלגות, תשלומי מעונותמהגוף המצד 

 .לפרוע את חובו סטודנטגוף מממן אחר שלא העביר את המימון כנדרש, יהיה על הבמידה וישנו  •

באחריות הסטודנט ו בהעברה בנקאיתבמידה ותמצא יתרת זכות, יקבל הסטודנט את ההחזר הכספי  •

 העביר פרטי חשבון להחזר.ל

  

 תאריך הודעה על
 הפסקת לימודים

תשלום יתרת  תשלום ראשון
שכר הלימוד 

 המלא
 פרויקטחיוב עבור 

 מקדמת שכ"ל
תשלומים 

 נלווים

עד לשבועיים לפני תחילת 
 הלימודים

 - החזר מלא החזר מלא

במהלך השבועיים 
לתחילת הקודמים 

 הלימודים
 - החזר מלא החזר מלא ₪  500חיוב בסך 

הימים  90במהלך 
 הראשונים ללימודים

 אין החזר
-מחויב ב

50% 
שכר  50%-מחויב ב

 * לימוד שנתי
 ** שכר לימוד שנתי 50%-מחויב ב

הימים הראשונים  90לאחר 
 ללימודים

 חיוב מלא
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 מדור שכר לימוד מאחל לך בהצלחה בלימודים !!

 

 אישורי שכר לימוד .16

 (לעקוב אחר הפרסומיםלקראת שנה"ל תש"ף ייתכן ויהיו שינויים. יש )  כרטיס נבחן

רות המידע שהסדיר את תשלומיו יוכל להדפיס משי סטודנטעל מנת להבחן יש צורך באישור נבחן.  •

 אישי את כרטיס הנבחן. 

 ₪.  03הפקת כרטיס נבחן באמצעות מדור שכר לימוד כרוכה בתשלום של  •

 אישור גובה שכר לימוד

אישור זה מסכם את גובה שכר הלימוד בו חויב הסטודנט בכל תחומי הגביה וכן את התשלומים  •

 שכבר בוצעו והיתרות לתשלום. 

 ם ובפרט להגשת בקשות למלגות.יאישור משמש כאישור רשמי להצגה בפני מוסדות חיצוניה

 לכל מסלול לימודים מופק אישור גובה שכר לימוד נפרד.  •

 אחד מספר מסלולים. לא ניתן לאחד באישור

 לכל שנת לימודים מופק אישור גובה שכר לימוד נפרד.  •

 לא ניתן לאחד באישור אחד מספר שנים יחד.

 .אישורים ← נוספות אפשרויות ←את האישור דרך שירות המידע אישי  להפיקניתן  •

 ₪. 30הפקת האישור דרך מדור שכר לימוד כרוכה בתשלום של  •

 אישור קאנטרי

 סטודנטים ששילמו אגרת שירותי רווחה זכאים לכניסה חינם לקאנטרי באריאל.  •

 לנובמבר. 1תוקף הזכאות הוא לשנה החל מתאריך  •

 יש להציג בפני משרד ההנהלה בקאנטרי "אישור קאנטרי". •

 .אישורים ← נוספות אפשרויות ←ניתן להדפיס את האישור דרך שירות המידע אישי  •

 

 

כללה הטכנולוגית המ. לפיכך, חוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות מה"טהתעריפים המפורסמים ב

במסמך את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים  הלעצמ תשומרהנדסאים באריאל 

 .המוסמכות זה, בהתאם להנחיות הרשויות

 

 

 


