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 לשנת תש"ףתעריפי לימודי תואר ראשון ושני 

 דמי רישום .1

 ערכת רישום(.עבור ₪  45)כולל ₪  459דמי רישום: עלות  1.1

 ₪. 252עלות דמי רישום לסטודנט שמעוניין לחדש לימודים:  1.2

 ותשלומים נלווים תשלום הראשון .2

 * תשלום אגרת שרותי רווחה הינו תשלום רשות עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים.
 דמי טיפול.₪  30ש"ח עבור שכ"ל +  770ש"ח:  800משלמים דרך מדור שכר לימוד ישנה תוספת בסך ל** 

 גובה שכר לימוד .3

 ₪  13,863: בסיס לתואר ראשון ושניעלות גובה שכ"ל  3.1

 ראה נספח א' –לטבלת גובה שכ"ל בסיס לשנים קודמות 

 ₪ 10,259: לתואר ראשון עלות גובה שכ"ל תקני )לאחר שיפוי( 3.2

 ראה נספח ב' –לטבלת גובה שכ"ל בסיס לשנים קודמות 

 .עבור כל חודש פיגור₪  150 אי הסדרת תשלום במועד: .4

 / תקורה גרירת תואר .5

 ₪ 1,026לתואר ראשון:  תקורה/גרירת תוארעלות  5.1

 ₪  1,386לתואר שני:  תקורה/עלות גרירת תואר 5.2

 בגין דמי רישום עבור כל קורס.₪  50 קורס מדרשה: .6

  10%תעריף עלות ש"ש גבוה ב  חופשי": סטודנטים במעמד "שומע .7

  

 

 אופן התשלום
מקדמת  הוצאות לימודים נלוות

שכר 
 לימוד

 
 אגרת סה"כ
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 *רווחה

אגרה לארגון 
הסטודנטים 
 הארצי היציג

למשלמים באשראי דרך השירות מידע אישי 
 או באמצעות שובר תשלום בבנק.
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 הנחת מזומן לתשלום מראש .8

סטודנט לתואר ראשון או שני שישלם את מלוא שכר הלימוד כפי שיקבע ע"י המועצה  ועדת מלץ לפי הגדרת 8.1

תקני(, מראש ובמזומן, יהיה זכאי להנחה בשכר הלימוד בשיעור של שכר לימוד  100%להשכלה גבוהה )

 .מגובה שכ"ל תקני 2.5%

 באותה שנה בלבד! 15/09ההנחה ניתנת למשלמים עד ל  8.2

 מבחנים .9

 ₪ 150: התאמה /מבחן מיוןעלות  9.1

 רפואיים-למועמדים למקצועות הפראו מיועד למועמדים לפקולטה לארכיטקטורה

 ₪  100עלות מבחן פטור:  9.2

 ₪  265עלות מבחן אמיר"מ:  9.3

 חיובים בגין היעדרות מבחינות .10

 ₪  100: / למועד נוסף / למבחן שמומשו בעבורו התאמות עלות אי הגעה למועד ב' 10.1

 היעדרות מוצדקתכאשר ההחיוב הינו גם 

 ₪  400עלות אי הגעה למועד מיוחד:  10.2

 מפגשעבור כל ₪  200עלות אי הגעה למועד מיוחד למפגש בחדר סימולציה:  10.3

 בגין:מי טיפול ד חיובי .11

 עבור כל המחאה₪  20המחאה דחויה:  11.1

 עבור כל המחאה₪  50הזמנת המחאה דחויה ממשמרת:  11.2

 ₪ 50תשלום הוראת קבע/המחאה שהוחזרו ע"י הבנק:  11.3

 ₪ 50הנפקת תשלום חוזר:  11.4

 ₪ 50עמלת ביטול עסקת אשראי )רק במקרים חריגים(:  11.5

 ₪  200מעבר בין מסלולים/מחזורים באותה שנה במהלך השבועיים הראשונים של תחילת הלימודים:  11.6

 םאישוריחיובים בגין תעודות ו .12

 ₪  30עלות הנפקת אישור גובה שכר לימוד ע"י מדור שכר לימוד:  12.1

 ₪ 34עלות שליחת מסמכים בדואר רשום:  12.2

 ₪ 50)כולל שליחה בדואר רשום(: שליחת דיפלומה עבור בוגר שלא הגיע לטקס בוגרים עלות  12.3

עלות הזמנת העתק אישור זכאות/דיפלומה מתיק איישי בארכיון עבור בוגרים עד שנה"ל תשע"ב )כולל  12.4

 ₪ 200שליחה בדואר רשום(: 

עלות העתק אישור זכאות/דיפלומה מתיק אלקטרוני עבור בוגרים החל משנה"ל תשע"ג )כולל שליחה  12.5

 ₪ 100בדואר רשום(: 

http://www.che.org.il/template/default.aspx?PageId=73
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 לימודי תואר ראשון ושניל שכר לימוד תעריפישם הטופס:  

 לשנת תש"ף

 1.1 מס' טופס:

 /02/202018 ת. עדכון:

 

 4מתוך:   3דף:  מדור שכר לימוד

 
 ₪  36ת גיליון ציונים סופי נוסף + חותמת המוסד: עלות הנפק 12.6

 ₪  36באנגלית: ים עלות הנפקת אישור 12.7

 ₪ 150תואר )כולל שליחה בדואר רשום(: כל עבור  WASעלות הנפקת אימות השכלה והעברת המידע ל  12.8

 חיובים בגין הגשת בקשה לדיון בוועדת חריגים .13

 ₪ 100בקשה לדיון בוועדת חריגים של מדור שכ"ל:  13.1

 עבור כל קורס₪  70שה לדיון בוועדת חריגים של מדור מעמד הסטודנט: בק 13.2

 , מבוא/הרחבהקורסי פטור .14

 קורס הבעה עברית 14.1

  פטור מתשלום בפעם הראשונה בלבדהקורס  14.1.1

 ₪ 750קורס חוזר: עלות  14.1.2

 ₪  1,650 :קורסי מבוא/הרחבה בפיסיקה וכימיה 14.2

 קורסי אנגלית 14.3

 תעריפי קורסי אנגלית  14.3.1

 

 

 

 

 

 

 תעריפי קורסי אנגלית ייחודים  14.3.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

השומרת לעצמה את הזכות התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות אוניברסיטת אריאל 
לבצע שינויים בתעריפים ובמלגות השונות, הנתונים הקובעים הם אלו המצוינים במשרדי האוניברסיטה ביום ההרשמה 

   .ובהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות בפועל

 תעריף רמת לימוד אנגלית

 ₪ 4,159 טרום בסיסי א'

 ₪ 3,119 טרום בסיסי ב'

 ₪ 3,119 בסיסי

 ₪ 2,079 מתקדמים א'

 מתקדמים ב'
 פטור מתשלום בפעם הראשונה בלבד

 ₪ 2,079 –קורס חוזר 

 סמסטר קיץ - מזורזיםקורסים 

 לעלות קורס רגיל 40%במידה ויתקיימו, תוספת של 

 תעריף רמת לימוד אנגלית

 ₪ 5,300 טרום בסיסי א'

 ₪ 4,300 טרום בסיסי ב'

 ₪ 4,300 בסיסי

 ₪ 3,900 מתקדמים א'

 מתקדמים ב'
 פטור מתשלום בפעם הראשונה בלבד

 ₪ 3,900 –קורס חוזר 
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 נספח א'

 שכ"ל בסיס לשנים קודמותטבלת גובה 

 ₪-גובה שכר לימוד ב שנה

 ₪ 13,863 תש"ף

 ₪  13,794 תשע"ט

 ₪  13,603 תשע"ח

 ₪ 13,698 תשע"ז

 ₪ 13,781 תשע"ו

 ₪ 13,821 תשע"ה

 ₪ 13,781 תשע"ד

 ₪ 13,485 תשע"ג

 ₪ 13,305 תשע"ב

 ₪ 12,866 תשע"א

 ₪ 12,636 תש"ע

 ₪ 12,205 תשס"ט

 'נספח ב

 לשנים קודמות תקני )לאחר שיפוי(טבלת גובה שכ"ל 

 ₪-גובה שכר לימוד ב שנה

 ₪ 10,259 תש"ף

 ₪ 10,207 תשע"ט

 ₪ 10,066 תשע"ח

 ₪ 10,137 תשע"ז

 ₪ 10,198 תשע"ו

 ₪ 10,228 תשע"ה

 ₪ 10,198 תשע"ד

 ₪ 9,979 תשע"ג

 ₪ 9,846 תשע"ב

 ₪ 9,520 תשע"א

 ₪ 9,350 תש"ע

 ₪ 9,032 תשס"ט

 


