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 לימודי תעודה תקנוןעיקרי  .א

 דמי רישום .1

מועמד המעוניין להירשם לאוניברסיטת אריאל חייב בתשלום דמי רישום לבחינת קבלתו ללימודים.  1.1

 דמי הרישום אינם מהווים אישור קבלה ללימודים ואינם מוחזרים.

 הראשוןהתשלום  .2

 התשלום הראשון הנו תנאי הכרחי לבניית מערכת שעות. 2.1

. בניית מערכת שעות בניית מערכת שעות ימים לפני מועד 5עד את התשלום הראשון יש לשלם  2.2

 מהווה התחייבות מצד הסטודנט לתשלום מלוא שכר הלימוד. 

 בהתאם.ולכן יש להיערך עם התשלום  ימי עבודהחמישה נקלטים במערכת תוך תשלומים  2.3

 נלווים )אגרות( םתשלומי .3

 .התשלומים הנלוויםבכל שנת לימודים יש לשלם עבור  3.1

 אבטחה אגרת 3.2

 אגרת חובה. 3.2.1

 אגרת האבטחה כוללת שרותי אבטחה וביטוח תאונות אישיות.  3.2.2

 אבטחה נגבית כחלק מהתשלום הראשון.האגרת  3.2.3

 רווחה אגרת 3.3

 . עד שבועיים לפני תחילת הלימודים אגרת שירותי רווחה הינה תשלום רשות 3.3.1

 אגרת שרותי רווחה נגבית כחלק מהתשלום הראשון. 3.3.2

 אגרת שירותי רווחה כוללת את סל השירותים הבאים:  3.3.3

 .הזכות להתגורר במעונות •

 הזכות לרכוש תו חניה לאופנוע. •

מגוון שרותי תמיכה במרכז שירות לסטודנט, סיוע כלכלי, אישי לימודי ובניהם: קבלת  •

 מלגות, הלוואות בתנאים נוחים, סיוע לימודי ועוד.

הזכות לקבלת מסרונים )באחריות הסטודנט להתעדכן לגבי שינויים בכיתות  •

 ובשיעורים(

 הזכות להשתמש במעון "קטנטנים בקמפוס". •

 הזכות לשימוש בחדר כושר ובמרכז הספורט   •

 רסיטה הזכות לקבלת הנחות, מלגות, הלוואות מסובסדות והטבות מהאוניב •
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ר: שירותי הדפסה הזכות לקבלת כרטיס חבר באגודת הסטודנטים, המקנה בין השא •

 ועוד. וצילומים מוזלים

 .מסובסדת לאירועי התרבות השונים בקמפוס / כניסה חינם •

 כל שירות שייקבע ע"י האוניברסיטה כחלק מסל שירותי הרווחה. •

יחסית עבור חלק מן השירותים ניתן לוותר על סל שרותי הרווחה במלואו. לא ניתן לשלם  3.3.4

 הכלולים בו. 

על מנת לוותר על סל שרותי הרווחה יש לחתום על "טופס ויתור סל שרותי רווחה"  3.3.5

 ולהעבירו למדור שכר לימוד עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים.  

 תקנות הסדר יתרת התשלום .4

 כספי מלגות 4.1

או עם כספי המלגות מועברים לתיק הגביה של הסטודנט ומתקזזים עם יתרות לתשלום  4.1.1

 תשלומים עתידיים שטרם נפרעו באמצעות הוראת הקבע.

במידה ונותרה יתרת זכות בתיק הגביה של הסטודנט, תבוצע העברה בנקאית. באחריות  4.1.2

 .ר מאומתים באמצעות מערכת הפניותהסטודנט להעביר פרטי חשבון להחז

 סטודנט שקיבל מלגה ולא למד, תבוטל זכאותו למלגה והוא יחויב בשכר לימוד כמקובל. 4.1.3

 הצמדה למדד 4.2

חיובי שכר הלימוד לאורך שנת הלימודים צמודים למדד של חודש יולי הקודם לתחילת שנת  4.2.1

 הלימודים )המפורסם בחודש אוגוסט הקודם לתחילת שנת הלימודים( ועד ליום התשלום.

 לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד עד ליום התשלום. ההצמדה הנה אמצעי 4.2.2

 פיגורים בהסדרת תשלום וחסימות גבייה 4.3

ביצוע שינויים במערכת  / יום מיום עריכת מערכת השעות 30יש להסדיר תשלומים תוך  4.3.1

 השעות.

סטודנט שלא ידאג להסדיר את התשלום במועד, יחויב בגין אי הסדרת תשלום במועד  4.3.2

 .ישתו לשירותי המידע האישי שבאתרובנוסף תיחסם ג עבור כל חודש פיגור

תקנות פיגורים בהסדרת תשלום חלות על כל הסטודנטים כולל סטודנטים הממומנים ע"י  4.3.3

 גורם חיצוני.

באם קיים קושי כלכלי המונע מהסטודנט להסדיר את החוב, ניתן לפנות למרכז השירות  4.3.4

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

 כל סטודנט בעל חוב יהיה חסום לקבלת שירותי האוניברסיטה עד להסדר החוב.  4.3.5

מסטודנט זה ימנעו השירותים הבאים: כניסה למערכת הממוחשבת לרבות הורדת תכנים 
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הדפסת גיליון ציונים, לימודיים והגשת מטלות מקוונת, קבלת מסרונים, קבלת ציונים, 

 ציונים, קבלת שירותים מהמזכירות והדפסת אישורים. מידע על לימודים ובחינות מקוונות,

 

 החזרים כספיים 4.4

יתרת זכות בתיק הגביה של הסטודנט מתקזזת באופן אוטומטי עם יתרות לתשלום  4.4.1

)במידה וקיימות(. באם לא קיימת יתרה לתשלום, יתרת הזכות תועבר באופן אוטומטי 

 לשנת הלימודים הבאה )כשהיא צמודה למדד(. 

 למדור שכר לימוד.  מערכת הפניותסטודנט המעוניין בהחזר כספי יפנה בבקשה דרך  4.4.2

 החזר כספי לתשלום, יוחזר באמצעות העברה בנקאית. 4.4.3

פרטי חשבון מאומתים  מערכת הפניותבאחריות הסטודנט להעביר למדור שכר לימוד ב 4.4.4

באמצעות: צילום של כרטיס אשראי שעליו מוטבעים פרטי החשבון מלאים/ צילום צ'ק 

 הול חשבון מהבנק. מבוטל/ אישור ני

 בקשות להחזר, ללא פרטי חשבון מאומתים, לא יטופלו.

 פרטי החשבון להחזר יהיו של הסטודנט או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. 4.4.5

במידה וקיימת הוראת קבע מהבנק, תבוצע העברה ישירות לחשבון זה. אין צורך להעביר  4.4.6

 פרטי חשבון להחזר. אלא אם הסטודנט יציין חשבון אחר.

ימי עסקים כאשר במסגרת הטיפול תיערך בדיקה  30 -הטיפול בהחזר כספי אורך כ 4.4.7

 מקיפה של תיק הגבייה.

לחודש יועברו  25 -בקשות להחזר, לבעלי פרטי חשבון להחזר, שיתקבלו עד ה 4.4.7.1

 לחודש העוקב. 10 -לחשבון הסטודנט, לכל הפחות, ב

האחרון להגשת הבקשה, בחודשים בהם חלים חגי ישראל יתכנו שינויים במועד  4.4.7.2

 השינויים יעודכנו בלוח המודעות של מדור שכר לימוד באתר.

 מימון שכר לימוד ע"י גורם חיצוני 4.5

 מעסיק או מימון במסגרת הסכם שכר בין עובדים למעבידיםע"י מימון 

כתב התחייבות  הסטודנט ממומן יעביר למדור שכר הלימוד עד תחילת שנת הלימודים 4.5.1

 המממן. הגורםמתאים מאת 

ו/ או התשלומים  במידה והגורם המממן לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום שכר הלימוד 4.5.2

 .הנלווים, תחול ההתחייבות הכספית על הסטודנט

יסדיר יחד  סטודנט שלא יקבל את מלוא המימון לשכר הלימוד ו/ או התשלומים הנלווים, 4.5.3

  את יתרת התשלומים. עם כתב התחייבות של הגורם המממן,
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האחריות לתשלום שכר הלימוד במועד חלה על הסטודנט, גם אם גורם אחר התחייב  4.5.4

 לממן את לימודיו, אך לא מימש זאת לפי הכללים.

 תקנות ביטול לימודים .5

הליך ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים/ הקפאת לימודים יחל בהודעת המועמד/ הסטודנט  5.1

 . יש לציין תאריך ביטול/הפסקה וסיבת ביטול/הפסקה. מערכת הפניותלמחלקתו בכתב דרך 

 העתק יש להעביר למדור שכר לימוד. 

 שבאתר האוניברסיטה.  מערכת הפניותלהעביר דרך  ישיטול את הודעת הב

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

 במידה והוגשה בקשה למעונות, יש להודיע בכתב על ביטול הבקשה למשרד המעונות.  5.2

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

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

 . נהלי תשלום לשימוש במעונותסגירת תשלומי המעונות תתבצע על פי 

 באחריות הסטודנט לוודא קבלת הודעתו הן במחלקתו והן במשרד מעונות.  5.3

 .ביטול לימודי תעודה בנוהל התעריפים הרלוונטי ללימודיובאחריות הסטודנט לעיין בטבלת  5.4

 וועדת חריגים .6

 לפנות בבקשות אישיות החורגות מהתקנון אל וועדת חריגים של מדור שכר לימוד. ניתן  6.1

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

 לבקשתה.יש לציין מהי הבקשה המיוחדת ולנמק את הסיבות 

 סרוק. ניתן לצרף את האישורים לפניה כקובץ מומלץ לצרף אישורים התומכים בבקשה.

 .חודשיים והיא תישלח כתשובה לפניה שנפתחה במערכת הפניותעד כתשובת הוועדה מתקבלת 
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 אישורי שכר לימוד .7

 אישור גובה שכר לימוד 7.1

אישור זה מסכם את גובה שכר הלימוד בו חויב הסטודנט בכל תחומי הגביה וכן את  7.1.1

 התשלומים שכבר בוצעו והיתרות לתשלום. 

האישור משמש כאישור רשמי להצגה בפני מוסדות חיצוניים ובפרט להגשת בקשות 

 למלגות.

 לכל מסלול לימודים מופק אישור גובה שכר לימוד נפרד.  7.1.2

 אחד מספר מסלולים. לא ניתן לאחד באישור

 לכל שנת לימודים מופק אישור גובה שכר לימוד נפרד.  7.1.3

 לא ניתן לאחד באישור אחד מספר שנים יחד.

 אישורים.← אפשרויות נוספות ← ניתן להפיק את האישור דרך שירות המידע אישי  7.1.4

 הפקת האישור דרך מדור שכר לימוד כרוכה בתשלום. 7.1.5

 

 דף חשבון 7.2

ט את כל התנועות שבוצעו בתיק, את כל התשלומים דף החשבון הנו מסמך המפר 7.2.1

 שבוצעו ואת כל היתרות לתשלום.

לכל שנה אקדמית מופק דף חשבון משלה המרכז את כל המסלולים שנלמדו באותה  7.2.2

 השנה יחד.

 לא ניתן להפריד את דפי החשבון לפי המסלולים. 7.2.3

רת שנה בחי← דף חשבון ← ניתן להדפיס את דף החשבון דרך שירות המידע אישי  7.2.4

 נדרשת.

 

 אישור קאנטרי 7.3

 סטודנטים ששילמו אגרת שירותי רווחה זכאים לכניסה חינם לקאנטרי באריאל.  7.3.1

 לנובמבר. 1תוקף הזכאות הוא לשנה החל מתאריך  7.3.2

 יש להציג בפני משרד ההנהלה בקאנטרי "אישור קאנטרי". 7.3.3

 אישורים.← אפשרויות נוספות ← ניתן להדפיס את האישור דרך שירות המידע אישי  7.3.4
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 אפשרויות להסדרת תשלום .ב

 כרטיס אשראי .1

 תשלום דרך שירות מידע אישי:

 תשלום אחד •

 ₪  1,900תשלומים שווים בסכום מעל  2 עד •

 ₪ 3,000בסכום מעל תשלומים שווים  3עד  •

 תשלומי קרדיט ** 18עד  •

 ( טיפול )בתוספת דמיתשלום דרך מדור שכ"ל 

 תשלום אחד •

 תשלומי קרדיט ** 18עד  •

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

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

 מזומן / המחאה .2

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

 למדור שכר לימוד בבקשת שובר לתשלום. במערכת הפניות

 העברה בנקאית .3

 .181746מס' חשבון  343סניף  14פרטי חשבון הבנק: בנק אוצר החייל 

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

 הפניות.

 עד שני ימי עבודה מיום ביצוע ההעברה בפועל. –לקורסים ייפתח רק לאחר קליטת התשלום בפועל רישום 

 הוראת קבע .4

 הוראת הקבע איננה תקפה לתשלום הראשון •

 לחודש 13הגבייה תחל מתאריך  •

, והוראת הקבע פעילה סטודנט שהסדיר תשלומיו בהוראת קבע בשנה החולפת והתשלומים נגבו כסדרם •

 תתחדש גביית התשלומים באמצעות אותה הוראת הקבע. תקפה לכל שנות הלימוד והוראת קבע 

 אין צורך לחדשה בבנק/באשראי ובתנאי ששילם את התשלום הראשון.

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

 לחודש לפני החיוב הקרוב.  1לימוד עד סטודנט המעוניין לפרוע תשלומיו, יפנה למדור שכר 

 לאחר מכן, הוראת הקבע תרד עפ"י ההסדר.

http://pniot.ariel.ac.il/
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באחריות הסטודנט לוודא בכל חודש שהתשלום החודשי כובד. במידה ולא, יש לפרוע את התשלום  •

 באמצעי תשלום אחר ובאופן מיידי. בנוסף, יחויב הסטודנט בעמלת החזר. 

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

 תשלום הוראת קבע בכרטיס אשראי

 ניתן להזין באופן עצמאי הוראת קבע בכרטיס אשראי באמצעות מערכת שירות המידע האישי.

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

בחר בקטגורית "תחום גבייה"  " רה בהוראת קבעכניסה ללשונית "הסד " תשלומים/חשבון

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

השלם את פרטי מס'  אשראי", ניתן לשנות את מס' התשלומים בקטגורית "מס' תשלומים" 

 .לחץ על "שמור" כרטיס האשראי, תוקף ותעודת זהות של בעל הכרטיס 

 העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים.ניתן לאשר 

 תשלום הוראת קבע בבנק

ולא  ללומדים במחזור אוקטובר 20/10יש להעביר את הטופס החתום ע"י הבנק לא יאוחר מ  •

 .ללומדים במחזור אביב 20/2 יאוחר מ 

 טופס ההרשאה חייב להיות חתום על ידי הבנק. •

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

כניסה   כניסה לשירות המידע האישיאו בתיבות השירות ולעדכן ע"י ההנחיות הבאות:  האוניברסיטה

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

לשנות את מס'  , ניתן"הוראת קבע בבנקבחר בקטגורית "קוד הסדר" את האופציה "  בהוראת הקבע

 מס' הבנק, מס' הסניף ומס' חשבון הבנק השלם את פרטי   תשלומים"' התשלומים בקטגורית "מס

 .לחץ על "שמור" צרף כקובץ את טופס ההרשאה לחיוב 

 העתקת פרטי הוראת הקבע ליתר התחומים. לאשרניתן 

 :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 .5

 לשמור את השובר.  ישהנו הקבלה המקורית. בדואר השובר המשולם  •

 ניתן להמציא קבלה חלופית לתשלום שהתקבל בבנק הדואר. לא

http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/forms


 תעודהלימודי ל שם הטופס: תקנון שכר לימוד 
 4 מס' טופס:

 25/07/2021 ת. עדכון:

 

 8מתוך:   8דף:  מדור שכר לימוד

 

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

 לימוד. 

 ."תשלומים/"דף החשבוןשירות המידע האישי תחת ניתן לוודא את קליטת השובר באמצעות  •

ימי עבודה השובר עדיין לא נקלט, יש להעביר עותק מהשובר למדור שכר  5ף רק במידה ובחלו

 .מערכת הפניותלימוד כקובץ מצורף דרך 
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