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 עתידיםפעמי 

 מכטרוניקה-מכונותבמחלקות 
 

 .10/11/2019,  תחל ביום ראשון , חורףבהנדסאים באריאל מחזור  "ףשנה"ל תש

המבוססים "ף )בחוזר זה מפורטים הכללים והתקנות לעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תש

  הנדסאים באריאל.מכללה הטכנולוגית , הכפופים לנהלי מה"ט ול(על תעריפי שנת תשע"ט

המכללה הטכנולוגית . לפיכך, התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות מה"ט

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

 .במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות

 רישוםדמי  .1

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

  תשלומי שכ"ל ונלווים .2

לפרויקט פעמי עתידים יינתן מימון של משרד הביטחון )מנהלת עתידים( עבור לכל המתקבלים  •

 יתרת התשלומים.

ן על הסטודנט על אחראיות הסטודנט לוודא את קבלת המימון מצה"ל. במידה ולא מתקבל מימו •

 (1)ראה נספר לשלם את מלוא העלות 

 , עלות קורס חוזר נקבעת בהתאם לנהלי המוסד.מן קורסים חוזריםממשרד הביטחון לא מ •

 נוהל ביטול לימודים/הרשמה .3

יהיה  בועיים לפני מועד תחילת הלימודיםסטודנט המבטל את לימודיו/הרשמתו ללימודים עד ש •

 זכאי להחזר מלא למעט דמי רישום.

יהיה זכאי  סטודנט המבטל את לימודיו/הרשמתו במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים •

 דמי טיפול ובניכוי דמי רישום.₪  500להחזר מלא בניכוי 

 . כלל החזר כספילא יהיה זכאי ל ממועד תחילת הלימודים סטודנט המפסיק את לימודיו •

 דמי רישום שנת לימודים
השתתפות 

אשית בשכ"ל 
 בסיסי

אבטחה שרותי 
סה"כ תשלום  שרותי רווחה וביטוח

 לשנה

 ₪ 1,859 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 786 ₪ 200 )י"ג( שנה א'

 ₪ 1,859 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 986 - )י"ד( שנה ב'
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 פעמי עתידים

 ניהול הבנייה-במחלקות בניין

 רישוםדמי  .1

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

 

  שכ"ל ונלוויםתשלומי  .2

המתקבלים לפרויקט פעמי עתידים יינתן מימון של משרד הביטחון )מנהלת עתידים( עבור לכל  •

 יתרת התשלומים.

על אחראיות הסטודנט לוודא את קבלת המימון מצה"ל. במידה ולא מתקבל מימון על הסטודנט  •

 .(1)ראה נספר  לשלם את מלוא העלות

 , עלות קורס חוזר נקבעת בהתאם לנהלי המוסד.קורסים חוזריםמן ממשרד הביטחון לא מ •

הינה תנאי הסף ללימודים והסכומים שישולמו בגינם לא יחזרו ואינם  -מכינה -טרום שנה א' •

 תלויי קבלה למסלול. 

 

 נוהל ביטול לימודים/הרשמה .3

הלימודים יהיה סטודנט המבטל את לימודיו/הרשמתו ללימודים עד שבועיים לפני מועד תחילת  •

 זכאי להחזר מלא למעט דמי רישום.

סטודנט המבטל את לימודיו/הרשמתו במהלך השבועיים שלפני תחילת הלימודים יהיה זכאי  •

 דמי טיפול ובניכוי דמי רישום.₪  500להחזר מלא בניכוי 

 . כלל החזר כספילא יהיה זכאי ל ממועד תחילת הלימודיםסטודנט המפסיק את לימודיו  •

 
 
 
 
 
 
 
 

 דמי רישום שנת לימודים
השתתפות 

אשית בשכ"ל 
 בסיסי

אבטחה שרותי 
סה"כ תשלום  שרותי רווחה וביטוח

 לשנה

 –טרום שנה א 
 מכינה 

200 ₪ 1,100  ₪ 216  ₪ 215  ₪ 1,731  ₪ 

 ₪ 1,659 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 786  )י"ג( שנה א'

 ₪ 1,859 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 986 - )י"ד( שנה ב'
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 כיצד ניתן לשלם?

 כרטיס אשראי .א

 תשלום דרך שירות מידע אישי:

 תשלום אחד •

 ₪  1,900תשלומים שווים בסכום מעל  2עד  •

 ₪ 3,000תשלומים שווים בסכום מעל  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(.

 שובר תשלום .א

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

 למדור שכר לימוד בבקשת שובר לתשלום. במערכת הפניות

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 ישימי עבודה השובר עדיין לא נקלט,  5מידה ובחלוף רק ב

 .ת הפניותמערכדרך מצורף 

 

 מעונות סטודנטים .4

 . מעונות של נרחב מבחר לאוניברסיטה •

 האוניברסיטה.  באתר להירשם יש במעונות מקום להבטיח מנת על

 האוניברסיטה בכתובת: באתר מיםמפורס ונהלי התשלום למעונות הרישום אופן

http://www.ariel.ac.il/studentsservices/housing/about 

 
 
 
 

 צוות מדור שכ"ל מאחל לך בהצלחה בלימודים!

 

  

http://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
http://www.ariel.ac.il/studentsservices/housing/about
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 1נספח 

 

 
 ארוך בלבד*מסלולים של בוקר 

 :הבהרות לטבלת תעריפים
 שרותי הרווחה הנם אגרת רשות.  1
 החיוב בעבור הבחינות יתבצע בהתאם לבחינות מה"ט אליהן ירשם הסטודנט.  2
  עלות בחינות מה"ט כוללות את מועדי ב', באם סטודנט לא ייגש יזוכה על הבחינה.  

 

 

 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(

בחינות 

 2מה"ט

 לימודי יום

 ₪ 8,451   ₪ 320 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 7,058 ₪ 200 שנה א'

בהתאם 
 בחינותל

אליהן 
הסטודנט 

יהיה רשום 
 400* בפועל 

לבחינה ₪ 
עבור מועדי 

 'ב +' א

 ₪  10,351 ₪ 1,800 ₪ 300 ₪ 320 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 7,058  שנה ב'


