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 תש"ף בהנדסת בטיחותללימודי תעודה ם וביטול תעריפינוהל 

 דמי רישום .1

 ערכת רישום(.עבור  45)כולל ₪  459 לשנה"ל תש"ף הינהעלות הרישום  1.1

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

 ותשלומים נלווים הראשוןתשלום  .2

סטודנט הלומד במסלול ללימודים אקדמיים ובנוסף במסלול ללימודי תעודה ישלם תשלום ראשון מלא עבור  2.1

 עבור שכ"ל )לא כולל אגרות(.  ₪ 500בסך ראשון ללימודי הוראה ובנוסף תשלום  ₪ 3,440בסך  המסלול האקדמי

בנוסף ללימודים אקדמיים  הוראהדנט הנרשם ללימודי סטותוקפם של תשלומי האגרות הוא לשנה אחת בלבד.  2.2

 את תשלומי האגרות עבור מסלול אחד בלבד.ישלם 

 להלן פירוט מרכיבי התשלום הראשון: 2.3

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

 

 עלות התכנית .3

 .תשלומי אגרות לכל שנת לימודים+ ש"ש  24עבור ₪  9,000הנדסת בטיחות הינה עלות שכר הלימוד ללימודי  3.1

  .₪ 400עלות כל ש"ש מעבר הינה  3.2

  

 אופן התשלום

 הוצאות לימודים נלוות
מקדמת שכר 

 לימוד
 אגרת סה"כ

 שרותי אבטחה

 אגרת

 *שרותי רווחה

למשלמים בכרטיס אשראי דרך האתר 

 או בשובר תשלום
443 ₪ 430 ₪ 2,567 ₪ 3,440 ₪ 

 ₪ 4,240 ₪ 3,367 ₪ 430 ₪ 443 למשלמים דרך מדור שכר לימוד**
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 הפסקת לימודיםביטול הרשמה /  .4

 :טבלת חיובים בעת ביטול לימודיםלהלן  4.1

 

 

 

התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות אוניברסיטת אריאל ששומרת לעצמה 

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

 .השינויים יחולו מרגע קבלת האישור בלבד .המוסמכות

 

 סה"כ תקופת הביטול

 לא יחויב  יום לפני יום תחילת הלימודים סטודנט המבטל את לימודיו עד

 סטודנט המבטל את לימודיו עד תום תקופת השינויים של סמסטר א'
 ₪ 3,440חיוב בסך 

 )מלוא תשלום המקדמה(

 ₪ 5,000חיוב בסך  מתום תקופת השינויים ועד תום סמסטר א'סטודנט המבטל את לימודיו 

 סטודנט המבטל את לימודיו לאחר סמסטר א'
 ₪ 9,000חיוב בסך 

 )מלוא עלות תכנית הלימודים(

 !צוות מדור שכר לימוד מאחל לך הצלחה בלימודים


