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 "ףהלי תשלום שכר לימוד לשנה"ל תשנ

 בחשבונאות לסטודנטים בוגרי כלכלהלימודי תעודה 

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

 דמי רישום .1

  .דמי רישום נדרשים כחלק מביצוע ההרשמה לאוניברסיטת אריאל 

 .םללימודים ואינם מוחזרי קבלהאישור  דמי הרישום אינם מהווים

  רישום(.ערכת עבור  45)כולל ₪  459 הינה תש"ףלשנה"ל עלות הרישום 

  בנוסף ללימודים אקדמיים ישלם דמי רישום עבור המסלול האקדמי  תעודהסטודנט הנרשם ללימודי

 .תעודהמתשלום דמי רישום נוספים עבור מסלול לימודי  ופטור

  מחצית מדמי לאחר מכן, מעוניין לחדש לימודים: ישלם ו םלימודי ת/הקפאתהפסקסטודנט שביצע

 ₪.  252+ ערכת רישום בסך  הרישום

 ןתשלום ראשו .2

  ימים לפני מועד הכנת  5"התשלום הראשון" הנו תנאי הכרחי לבניית מערכת שעות ויש לשלמו עד

  הסטודנט לתשלום מלוא שכר הלימוד.מצד הכנת מערכת שעות מהווה התחייבות  המערכת.

 התשלום הראשון מתקזז עם יתרת שכ"ל למעט תשלומי האגרות.

 ללימודים אקדמיים ובנוסף במסלול ללימודי תעודה ישלם תשלום ראשון  סטודנט הלומד במסלול

עבור  ₪ 500בסך  תעודהראשון ללימודי ובנוסף תשלום  ₪ 3,440בסך  המסלול האקדמימלא עבור 

 שכ"ל )לא כולל אגרות(. 

 בנוסף ללימודים  תעודהסטודנט הנרשם ללימודי האגרות הוא לשנה אחת בלבד.  תוקפם של תשלומי

 את תשלומי האגרות עבור מסלול אחד בלבד.אקדמיים ישלם 

 וניתן לבטלם עד לשבועיים לפני תחילת שנה"ל האקדמית. נו תשלום רשותיתשלום שרותי רווחה ה*

 דמי טיפול.₪  30ש"ח עבור שכ"ל +  770ש"ח:  800בסך *למשלמים דרך מדור שכר לימוד ישנה תוספת *

 עלות התכנית .3

  עה שנתיתשל עלותמחושב לפי חשבונאות לסטודנטים בוגרי כלכלה עלות שכר הלימוד ללימודי 

 . כפול מספר השעות השנתיות הרשומות במערכת השעות

  עלות התוכנית  

 ₪ 18,000 סטודנטים בוגרי אוניברסיטת אריאל 
 ₪ 17,000 מצטייני נשיא -אריאל  אוניברסיטתסטודנטים בוגרי 

 ₪ 20,000 בוגרים ממוסדות השכלה אחרים

 

 אופן התשלום
 הוצאות לימודים נלוות

מקדמת שכר 
 לימוד

 אגרת סה"כ
 שרותי אבטחה

 אגרת
 *שרותי רווחה

בכרטיס אשראי למשלמים 
 דרך האתר או בשובר תשלום

443 ₪ 430 ₪ 2,567 ₪ 3,440 ₪ 

למשלמים דרך מדור שכר 
 ₪ 4,240 ₪ 3,367 ₪ 430 ₪ 443 לימוד**
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 כיצד ניתן לשלם?

 כרטיס אשראי .א

 תשלום דרך שירות מידע אישי:
 תשלום אחד 

  לתשלום(₪  950מינימום , ₪ 1,900מעל  סכומיםתשלומים שווים ) 3עד 

  תשלומי קרדיט 18עד ** 

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

 תשלום אחד 

 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 .ג

 ת הקבע איננה תקפה לתשלום הראשוןהורא 

  לחודש בהוראת קבע באשראי 13קבע בבנק או מתאריך לחודש בהוראת  10הגבייה תחל מתאריך 

 . תחילת הלימודים לאחר שמיד

  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 יין לשלם סטודנט המעונ

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

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

  ,ע את לפרו ישבאחריות הסטודנט לוודא בכל חודש שהתשלום החודשי כובד. במידה ולא

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

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

 

 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 כך, יש לפעול עפ"י ההנחיות הבאות:לצורך 

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

לשנות את מס'  , ניתןבחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "בכרטיס אשראי"  הקבע

השלם את פרטי מס' כרטיס האשראי, תוקף ותעודת זהות   תשלומים"' סהתשלומים בקטגורית "מ

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן  .לחץ על "שמור"  של בעל הכרטיס

  

http://pniot.ariel.ac.il/
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 תשלום הוראת קבע בבנק

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

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

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

בחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה   ברצונך לחייב בהוראת הקבעגבייה" את התחום 

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

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

  ."שמור"

 חתום על ידי הבנק.טופס ההרשאה חייב להיות 

 יש לוודא שקוד המוסד מתאים

  ולמכינה םתשלומים ללימודים אקדמיי 29756קוד מוסד 

  ללימודי הנדסאים ולמעונות 31969קוד מוסד 

 לאשר העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן 

 

 שובר תשלום .ד

צורך לפנות למדור שכר לימוד. במהלך ימים אלו אין 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 ישימי עבודה השובר עדיין לא נקלט,  5רק במידה ובחלוף 

 .מערכת הפניותדרך מצורף 

 פיקדון צבאי: מתשלום 

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

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

או כל מסמך אחר שיידרש ע"י הבנק ו/או  תעודת שחרור מצה"ל זהות,מת ותעוד 2 לתשלום,

 .משרד הביטחון

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

 לצורך הפקת שובר . מערכת הפניותפנייה למדור שכר לימוד דרך 

 רה בנקאית ישירות לחשבון המוסד וישנם סניפים המפיקים ישנם סניפי בנק המבצעים העב

המחאה בנקאית בגובה הסכום עבורו הופק השובר. במידה והופקה המחאה בנקאית, יש לגשת 

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

 לשמור את  ישורית. לידיעתך השובר המשולם הן בדואר והן מפיקדון צבאי הנו הקבלה המק

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

  

http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
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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 תקופת שינויים .4

  לאורך שנת הלימודים, חלות "תקופות שינויים" אשר במהלכן, רשאי הסטודנט לבצע שינויים

 במערכת השעות אליה נרשם. 

  כל שנה ומפורסמת באתר בהמזכירות האקדמית  ע"י יםתקופת השינויים מוגדרתאריכי

 האוניברסיטה.

 של הסטודנט. מבוצעים במערכת השעותהשינויים חיובי שכר לימוד הם בהתאם ל 

 .סקיםמדור שכר לימוד מעדכן את מצב החשבון של הסטודנט בשרות מידע אישי תוך שני ימי ע

 ם החייבים הודעה באמצעות הדוא"ל, שלח בסיום תקופת השינויים לסטודנטיימדור שכר לימוד י

 המעיד על מצב התשלומים לאוניברסיטה. 

  . שירות המידע האישי"להתעדכן במצב התשלומים ב"על הסטודנט כמו כן, 

 ור חיוב עבורו בין אם נלמד בפועל ובין אם לאו.רישום לקורס שלא הוסר בתקופת השינויים, יגר 

 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור הקורסים שלא בוטלו במועד. ,לאחר תקופת השינויים

  סטודנט שנרשם לקורס לאחר תקופת השינויים מכל סיבה שהיא, לא יוכל לקבל החזר תשלום

 הרישום.ויבוטל במידה 

 והערכה לבחינות הארצי המרכז מטעם בחינה ידי על האנגלית רמת את ששינה סטודנט 

 לקורס הרישום את לשנות/לבטל באחריותו, לקורס רישום וביצע( אמירם, אמיר, פסיכומטרי)

 מלא. באופן הקורס עבור יחויב השינויים את יבצע שלא סטודנט. השינויים תקופת במהלך כנדרש

 וחסימות גבייה פיגורים בהסדרת תשלום .5

  יום מיום עריכת מערכת השעות/ ביצוע שינויים במערכת השעות. 30תוך יש להסדיר תשלומים 

  בגין אי הסדרת תשלום במועד ₪  150 סךביחויב , במועד להסדיר את התשלוםלא ידאג שסטודנט

תיחסם גישתו לשירותי המידע האישי שבאתר, לרבות הורדת תכנים עבור כל חודש פיגור ובנוסף 

 לימודיים והגשת מטלות מקוונת.

 תקנות פיגורים בהסדרת תשלום חלות על כל הסטודנטים כולל הממומנים ע"י גורם חיצוני. 

  ניתן לפנות למרכז השירות  ,המונע מהסטודנט להסדיר את החובקושי כלכלי באם קיים

 יש ליידע את מדור שכר לימוד.  ובנוסף מדור סיוע ורווחה -לסטודנט )דקנט( 

  לקבלת שירותי האוניברסיטה עד להסדר החובכל סטודנט בעל חוב יהיה חסום. 

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

מידע , הדפסת גיליון ציונים, קבלת ציונים, קבלת מסרונים, לימודיים והגשת מטלות מקוונת

 .הדפסת אישוריםו קבלת שירותים מהמזכירות,  ציונים על

  

https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/StudentPortalWap/Pt_login.aspx
https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/StudentPortalWap/Pt_login.aspx
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 נלוויםתשלומים  .6

 אגרות: שרותי אבטחה ורווחה

 בכל שנת לימודים יש לשלם עבור שרותי אבטחה ושרותי רווחה.

 .ואינם תלויים בהיקף שכר הלימוד יותרשירותי אבטחה ורווחה זהים ללומדים בסמסטר אחד או 

 שרותי אבטחה

 .תשלום חובה 

  443הנו  תש"ףתעריף האגרה לשנת .₪ 

  .האגרה כוללת שרותי אבטחה וביטוח תאונות אישיות 

 .אגרת שרותי אבטחה נגבית כחלק מהתשלום הראשון 

 שרותי רווחה

  .תשלום רשות 

  430הנו  תש"ףתעריף האגרה לשנת .₪ 

 .אגרת שרותי רווחה נגבית כחלק מהתשלום הראשון 

 :האגרה כוללת את סל השירותים הבאים 

 הזכות להתגורר במעונות -
 לקבל סיוע לימודי או מקצועי מסובסד במרכז השירות לסטודנט )דקנט(הזכות  -
 הזכות לקבלת מסרונים  )באחריות הסטודנט להתעדכן לגבי שינויים בכיתות ובשיעורים( -
 הזכות לשימוש בחדר כושר ובמרכז הספורט   -
 הזכות לקבלת הנחות, מלגות, הלוואות מסובסדות והטבות מהאוניברסיטה  -
המקנה בין השאר: שירותי הדפסה  כרטיס חבר באגודת הסטודנטים,הזכות לקבלת  -

 וצילומים מוזלים.
 כניסה חינם/מסובסדת לאירועי התרבות השונים בקמפוס  -
 קבע ע"י האוניברסיטה כחלק מסל שירותי הרווחה.יכל שירות שי -

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

הכלולים בו. על מנת לוותר על סל שרותי הרווחה יש לחתום על "טופס ויתור סל שרותי 

 הלימודים. שנת רווחה" ולהעבירו למדור שכר לימוד עד לשבועיים לפני תחילת 

  



 
                                                                                                          

8 
 

 
 

 / הפסקת לימודים / דחיית לימודים הקפאת לימודים .7

 הודעת ביטול

הליך ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים/ הקפאת לימודים יחל בהודעת המועמד/ הסטודנט  .א

. יש לציין תאריך ביטול/הפסקה וסיבת ביטול/הפסקה. דרך מערכת הפניות בכתב למחלקתו

 העתק יש להעביר 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. 

ות מספר פקס ולוודא הגעתו או באמצעות מכתב רשום. במקרים כמו כן, ניתן להודיע גם באמצע

 אלו יש לשמור על אישור שליחת הפקס או הדואר.

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

ריו שכבר מתגורר במעונות, להודיע בכתב למשרד המעונות על ביטול לימודיו ועל ביטול מגו

 ימים ממועד הפסקת לימודיו.  7במעונות. עליו לפנות את המעון תוך 

 . נהלי תשלום לשימוש במעונותסגירת תשלומי המעונות תתבצע על פי 

 לת הודעתו הן במחלקתו והן במשרד מעונות. באחריות הסטודנט לוודא קב** 

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

 ו/או נבחן.

בתנאים הנדרשים ובכל כללי האוניברסיטה, האוניברסיטה רשאית לדרוש סטודנט שלא יעמוד  .ד

 . וקת לימודיאת הפס

 הפסקת לימודים.סטודנט שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות, ישלם בהתאם לכללי  .ה

בהתאם לנוהל ביטול לימודים סטודנט שלימודיו הופסקו ע"י וועדת משמעת ישלם שכר לימוד  .ו

 .ביצוע העבירהיום הנכון ל

ו את כל הקורסים בסמסטר העוקב יחשב סטודנט המבטל את כל הקורסים במערכת השעות, א .ז

 -כמפסיק לימודים ויחויב על פי מועדי טבלת ההחזרים בעת הפסקת לימודים )מיוזמת הסטודנט(

 ובכל מקרה לא פחות מגובה התשלום הראשון.

הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא, גוררת בדיקה מחודשת של הזכאות למלגות שבהן  .ח

 .ט באותה שנהוכה חשבונו של הסטודנז

, מתחילת שנת הלימודיםסטודנט שהתקבל ללימודים, שילם תשלום ראשון ועד תום השבועיים  .ט

ביקש לדחות את לימודיו לסמסטר הבא באותה השנה האקדמית, יצטרך לשלם תשלום ראשון 

פנות למדור שכר לימוד לצורך העברת התשלום תחילת הסמסטר, יהיה עליו ל ולאחר .מחודש

 ₪. 200בניכוי דמי טיפול בסך  ,לם לראשונה לטובת יתרת שכר הלימוד שלוהראשון ששי

 דמי טיפול.₪  200כמו כן, מעבר בין מסלולים, תוך שבועיים מתחילת שנת הלימודים, מחייב ב 

 .יש לוודא שכל הספרים הוחזרו לספריה .י

  

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
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/procedures-for-use-in-the-dorms
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 חשבונאות לבוגרי כלכלהטבלת ההחזרים בעת ביטול הרשמה ללימודי 

 

  

 
מחזור 

 אוקטובר

 תאריך הביטול 
מקדמת שכר 

 הלימוד
תשלומי 

 אגרות
סמסטר 

 א'
סמסטר 

 ב'
סמסטר 

 קיץ

הודעת ביטול 
בניית  לפני

 מערכת שעות

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא 15/08עד 

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא 50%חיוב  15/09 – 16/08מ 

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא 75%חיוב  אילךו 16/09 מ

הודעת ביטול 
בניית  לאחר

 מערכת שעות

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא 15/08עד 

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא 50%חיוב  15/09 – 16/08מ 

פתיחת עד יום  16/09מ 
 שנת הלימודים

 החזר מלא החזר מלא מלאהחזר  החזר מלא 75%חיוב 

במהלך שבועיים מיום 
 פתיחת הלימודים

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא חיוב מלא חיוב מלא

החל משבועיים לתחילת 
 סמסטר א' 

עד שבועיים מתחילת 
 סמסטר ב'

 חיוב מלא חיוב מלא

חיוב מלא 
)כולל 

קורסים 
 שנתיים(

 החזר מלא החזר מלא

החל משבועיים לתחילת 
 סמסטר ב' 

עד שבוע מתחילת 
 סמסטר קיץ

 חיוב מלא חיוב מלא

 חיוב מלא
)כולל 

קורסים 
 שנתיים(

 חיוב מלא
)כולל 

קורסים 
 שנתיים(

 החזר מלא

החל משבוע לתחילת 
 ואילך סמסטר קיץ

 חיוב מלא  חיוב מלא 

 חיוב מלא 
)כולל 

קורסים 
 שנתיים(

 חיוב מלא 
)כולל 

קורסים 
 שנתיים(

 חיוב מלא 
)כולל קורסים 

 שנתיים(

 
מחזור 
 אביב

 תאריך הביטול 
מקדמת שכר 

 הלימוד
תשלומי 

 אגרות
 סמסטר קיץ סמסטר ב'

הודעת ביטול 
בניית  לפני

 מערכת שעות

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא 15/12עד 

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא 50%חיוב  15/01 – 16/12מ 

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא 75%חיוב  ואילך 16/01 מ

הודעת ביטול 
בניית  לאחר

 מערכת שעות

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא החזר מלא 15/12עד 

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא 50%חיוב  15/01 – 16/12מ 
י עד יום לפנ 16/01מ 

 פתיחת הלימודים
 מלאהחזר  החזר מלא החזר מלא 75%חיוב 

במהלך שבועיים מיום 
 פתיחת הלימודים

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא חיוב מלא

החל משבועיים לתחילת 
  'בסמסטר 

עד שבוע מתחילת 
 קיץסמסטר 

 חיוב מלא חיוב מלא
 חיוב מלא

)כולל קורסים 
 שנתיים(

 החזר מלא

החל משבוע לתחילת 
 ואילך סמסטר קיץ

 חיוב מלא  חיוב מלא 
 חיוב מלא 

)כולל קורסים 
 שנתיים(

 חיוב מלא 
)כולל קורסים 

 שנתיים(
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  מימון שכר לימוד ע"י צד שלישי .8

 מימון מעסיק או מימון במסגרת הסכם שכר בין עובדים למעבידים

  סטודנטים ישראלים, המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בין עובדים

שכר לימוד  מוישל -מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר  למעבידים או במסגרת אחרת של מימון

אופן חישוב עלות שכר משכר הלימוד בו מחויב סטודנט, כפי שפורט בסעיף  25%הגבוה ב 

כתב  על הסטודנט לפנות למדור שכר הלימוד עד תחילת שנת הלימודים ולהביא עמו .לימוד

 המממן. ת הגורםמא התחייבות מתאים

 והתשלומים הנלווים,  במידה והגורם החיצוני לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד

משכר הלימוד בו חויב  25% בהיקף תחול ההתחייבות הכספית על הסטודנט למעט תוספת

 הגוף המממן.

  8/2019שיתפרסם בחודש  7/2019תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש. 

 ,מתבקש להסדיר  סטודנט שלא יקבל את מלוא המימון לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים-

  את יתרת התשלומים. ,רם המממןיחד עם כתב התחייבות של הגו

  האחריות לתשלום שכר הלימוד במועד חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב לממן

 את לימודיו, אך לא מימש זאת לפי הכללים.

סטודנט אזרח חו"ל יחויב בשכר לימוד המחושב לפי גובה שכר לימוד בסיס  :טודנט אזרח חו"לס

  .25%( ובתוספת של אופן חישוב עלות שכר לימודשפורט בסעיף  )כפי

 החזרים כספיים  .9

 ם ) במידה מתקזזת באופן אוטומטי עם יתרות לתשלו יתרת זכות בחשבון של סטודנט

אוטומטית לשנת הלימודים הבאה באופן מועברת וקיימות( באם אין יתרה לתשלום הזכות 

מערכת )כשהיא צמודה למדד(. סטודנט המעוניין בקבלת החזר כספי יפנה בבקשה דרך 

 למדור שכר לימוד.  הפניות

 30 -במסגרת הטיפול בהחזר הכספי תיערך בדיקה מקיפה של תיק הגבייה. אורך הטיפול כ 

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

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

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

אשראי  צילום כרטיס מערכת הפניותב לימוד שכר למדור להעביר הסטודנט באחריות קבע

 .חשבוןניהול  אישור/  ק'צ צילום/  חשבון הבנק שעליו מוטבעים פרטי

 הסטודנט ע"פ הנחיות משרד הביטחון, במידה והתשלום בוצע מכספי הפיקדון באחריות 

 לציין זאת בפניה על מנת שהכסף יוחזר לפיקדון.

  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 

  תבוצע העברה.חובות או יתרות לתשלום, 

  המחאה בלבד לטובת חשבון הפיקדון הצבאי. באמצעותיבוצע תשלום באמצעות פיקדון צבאי 

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

 לחודש העוקב. 10 -ב

 .בקשות להחזר, ללא פרטי חשבון מאומתים, לא יטופלו 

 

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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 חיובים שונים .10

  כל חודש איחור.עבור  ₪ 150 -תשלום לשנת הלימודים במועד בהסדרת פיגורים 

 20 - דמי טיפול בהמחאה דחויה .₪ 

 50 - דמי טיפול במשיכת המחאה דחויה ממשמרת .₪ 

  50 –דמי טיפול בהמחאה / הוראת קבע שהוחזרו ע"י הבנק ₪ 

  50 –חוזר תשלוםדמי טיפול בהפקת .₪ 

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

 אגף  הבחינותבכפוף לתקנון ₪.  100 – )למי שנרשם( במועד ב' דמי טיפול עבור אי הגעה למבחן. 

 100 -דמי טיפול עבור אי הגעה למבחן שסטודנט ביקש לממש בו התאמות .₪ 

 מדור מעמד הסטודנטבכפוף לתקנון ₪.  300 - עד מיוחדדמי טיפול עבור אי הגעה למו. 

  70 –פניה לוועדת חריגים של מדור מעמד הסטודנט  .₪ 

 .מדור מעמד הסטודנטיש לפנות לוועדה על פי הנחיות 

  100 –פניה לוועדת חריגים של מדור שכר לימוד  .₪ 

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

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

 התומכים אישורים לצרף מומלץ. לבקשתה הסיבות את ולנמק המיוחדת הבקשה מהי לציין יש

 ופירוט יתרות ריכוז טופס לצרף יש כלכלי מצב רקע על. בבקשה כקובץ מצורף במערכת הפניות

תשובת הוועדה מתקבלת בדרך כלל תוך כחודשיים והיא תישלח כתשובה  .מהבנק חשבון מצב

 לפניה שנפתחה במערכת הפניות. 

 36 – הנפקת גיליון ציונים סופי נוסף +חותמת מוסד  ₪ 

 36 – גיליון ציונים סופי באנגלית/אישור לימודים  ₪ 

 34תוספת של  – רשום משלוח בדואר .₪ 

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

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

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

 על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, חל איסור על עישון בכל שטחי  - קנס עישון

על החוק צפויים האוניברסיטה. העישון מותר רק מקומות המוגדרים "מקום לעישון". העוברים 

 .לקנס כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה

  

http://www.ariel.ac.il/studentsservices/testingcenter/academic
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/testingcenter/academic
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/status/special-date
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/status/special-date
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/status/filing-an-appeal
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/status/filing-an-appeal
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 אישורי שכר לימוד .11

 אישור גובה שכר לימוד

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

שכבר בוצעו והיתרות לתשלום. אישור זה משמש כאישור רשמי להצגה בפני מוסדות חיצונים 

 להגשת בקשות למלגות.ובפרט 

 לימודים מופק אישור גובה שכר לימוד נפרד.  שנת/לכל מסלול 

 .שנים/לא ניתן לאחד באישור אחד מספר מסלולים

 ניתן להדפיס את האישור ללא תשלום דרך מערכת שירות המידע אישי   אפשרויות נוספות .אישורים 

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

 דף חשבון

  דף החשבון הנו מסמך המפרט את כל התנועות שבוצעו בתיק, את כל התשלומים שבוצעו ואת כל

 היתרות לתשלום.

 .לכל שנה אקדמית מופק דף חשבון משלה המרכז את כל המסלולים שנלמדו באותה השנה יחד 

 .לא ניתן להפריד את דפי החשבון לפי המסלולים 

  ממערכת שירות המידע אישיניתן להדפיס את דף החשבון   דף חשבון .בחירת שנה נדרשת 

 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 ←אפשרויות נוספות  ←ירות המידע אישי ניתן להדפיס את האישור דרך ש 

 

את  הלעצמ תשומרש התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות אוניברסיטת אריאל

 .הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות

 השינויים יחולו מרגע קבלת האישור בלבד.

 

 !צוות מדור שכר לימוד מאחל לך הצלחה בלימודים


