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 םתשלוהסדרת יתרת ה ראשוןתשלום  תשלום דמי רישום

 

  

 הלי תשלום שכר לימוד לשנה"ל תש"ףנ

 נחל שורק-טכנאי תעשיה וניהול התמחות ניהול היצור 

 

 7.11.19שנה"ל תש"ף במכללה הטכנולוגית להנדסאים באריאל שתחל ביום חמישי ,

, הכפופים ף"בחוזר זה מפורטים הכללים והתקנות לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תש

  לנהלי מה"ט ולהנדסאים באריאל.

התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות מה"ט והמכללה הטכנולוגית 
ושאר התנאים המפורטים  לעצמו את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד תהנדסאים באריאל שומר

 .במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות

ומתעדכן  08/2019בחודש  פורסםש 07/2019תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש 
 .לחודש 15בכל 

 תהליך הרישום .1

 

 

 ואינם מוחזרים. משולמים במעמד הרישום ₪ 200דמי רישום בסך  •

 סה"כ תשלומי שכ"ל .2

 .15/12/19יש להסדר את יתרת תשלום שכ"ל עד ה 

 .ט"תעריף מה י"עפ בתשלום חוזרת לבחינה רישום הצורך במידת בלבד.  'א למועד אפשרות כוללת העלות*

  

שנת 
 לימודים

דמי 
 רישום

שכר לימוד 
 בסיסי

בחינות 
 מה"ט*

בחינת 
פרויקט  
 )דמי הגנה(

פרויקט 
 גמר

סה"כ 
תשלום 

 לשנה
 סה"כ

 ₪ 10,293 - - ₪ 200 ₪ 9,893 ₪ 200 שנה א'
19,140 ₪ 

 ₪ 8,847 ₪ 1,250 ₪ 600 ₪ 400 ₪ 6,597 - שנה ב'
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 פריסת חיובים ותשלומים .3

 

 כיצד ניתן לשלם?

 כרטיס אשראי .א

 תשלום דרך שירות מידע אישי:

 תשלום אחד •

 ₪  1,900תשלומים שווים בסכום מעל  2עד  •

 ₪ 3,000מעל תשלומים שווים בסכום  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 ** 

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

 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

 

  

 אפשרויות הסדר תשלומים סכום  שנה

  ₪ 200 דמי רישום

 תשלומים ללא ריבית 8עד  ₪ 6,200 10/19

 תשלומים ללא ריבית 8עד  ₪ 6,800 03/20

 תשלומים ללא ריבית 8עד  ₪ 4,690 01/21

 תשלום אחד ₪ 1,250 פרויקט גמר

http://pniot.ariel.ac.il/
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 הוראת קבע .ג

 ת הקבע איננה תקפה לתשלום הראשוןהורא •

 . תחילת הלימודים לאחר שמיד לחודש בהוראת קבע 13הגבייה תחל מתאריך  •

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  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 לצורך כך, יש לפעול עפ"י ההנחיות הבאות:

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"' רית "מסהתשלומים בקטגו

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

 

 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 

  

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

צורך לפנות למדור שכר לימוד.  במהלך ימים אלו איןימי 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 

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

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

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 

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

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

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

 

 העברה בנקאית .ה

 .(י עסקים מיום ביצוע ההעברה בפועלימ 2בתיק עד ייקלט התשלום ) יתן לשלם באמצעות העברה בנקאיתנ

 .33437מס' חשבון  343סניף  14פרטי חשבון הבנק: בנק אוצר החייל 

 ביצוע העברה בנקאית יש להעביר את האסמכתא על ביצוע העברה כקובץ מצורף במערכת הפניות. לאחר

  

 

 

  

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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 לימודים/ביטול הרשמה .4

 

הסטודנט קפאת לימודים יחל בהודעת המועמד/הליך ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים/ ה •

. 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. 

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 

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

 . נהלי תשלום לשימוש במעונותסגירת תשלומי המעונות תתבצע על פי 

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

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

 ו/או נבחן.

בתנאים הנדרשים ובכל כללי האוניברסיטה, האוניברסיטה רשאית לדרוש סטודנט שלא יעמוד  •

 . וקת לימודיאת הפס

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

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

 .וכה חשבונו של הסטודנט באותה שנהז

 

  

 תאריך הודעה על
 ת לימודיםהפסק

תשלום יתרת  תשלום ראשון
שכר הלימוד 

 המלא
מקדמת  הגנת הפרויקטחיוב עבור  פרויקטחיוב עבור 

 שכ"ל
תשלומים 

 נלווים

עד לשבועיים לפני תחילת 
 - - החזר מלא החזר מלא הלימודים

במהלך השבועיים הקודמים 
ש"ח 500חיוב בסך  לתחילת הלימודים  - - החזר מלא 

הימים הראשונים  90במהלך 
-מחויב ב אין החזר ללימודים

%50  

-מחויב ב
שכר  %50

 לימוד שנתי

  הפרויקטתשלום על 
בהתאם לאישור רמ"ד 

מה"ט קשרי  
- 

הימים הראשונים  90לאחר 
 חיוב מלא ללימודים

הגנת  דמיתשלום על 
בהתאם לאישור   הפרויקט

מה"ט קשרירמ"ד   

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
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 חיובים שונים .5

 

 ₪. 20 - דמי טיפול בהמחאה דחויה •

 ₪. 50 - במשיכת המחאה דחויה ממשמרתדמי טיפול  •

 ₪. 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  •

ד. הפניה פנות בבקשות אישיות החורגות  מהתקנון אל וועדת חריגים של מדור שכר לימוניתן ל

וועדת חריגים. יש לציין מהי הבקשה  ←מדור שכר לימוד  ←תעשה דרך שירות מערכת הפניות 

 המיוחדת ולנמק את הסיבות לבקשתה. מומלץ לצרף אישורים התומכים בבקשה. 

ניתן לצרף את האישורים לפניה כקובץ סריקה או לחילופין לשלוח את האישורים בלבד לפקס 

ש לציין על גבי האישורים את מספר הפניה במערכת הפניות וכן לציין . י03-9066258שמספרו 

בפנייה שאישורים נשלחו בפקס. תשובת הוועדה מתקבלת בדרך כלל תוך כחודשיים והיא תישלח 

 כתשובה לפניה שנפתחה במערכת הפניות.

  .בגין שליחה בדואר₪  50+  ₪ 100 - דיפלומה שחזור •

 ₪.  60 –העתק צילום דיפלומה מארכיון  •

 ₪.  100 –הזמנת בחינה מועד נוסף  •

 ₪. 400 –הזמנת בחינה חיצונית מועד א' + ב'  •

 ₪. 35 –בדיקת מחברת ע"י המרצה  –ערעור לבחינה חיצונית  •

 ₪.  75 –בחינה חיצונית( )  –הגשת ערעור למה"ט  •

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

 

 

 

 צוות מדור שכ"ל מאחל לך בהצלחה בלימודים!

 


