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 טול לימודי עתודה טכנולוגית מרוםנוהל תעריפים ובי

 "ףלשנה"ל תש

 

 .01/09/2019תחל ביום בעתודה טכנולוגית  "ףשנה"ל תש

לתקנון הכפופים , "ףהלימודים תשלעניין תשלומי שכר הלימוד לשנת התעריפים זה מפורטים  בנספח

 הנדסאים באריאל.הטכנולוגית משרד החינוך והמכללה הנדסאים ולנהלי 

 06/2019שפורסם בחודש  05/2019תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש 

 לחודש. 15ומתעדכן בכל 

 :תהליך הרישום

 הסדרת יתרת תשלום         תשלום ראשון      תשלום דמי רישום      

 תשלום ראשון .1

 דמי רישום
מקדמת שכר 

 לימוד
 סה"כ לתשלום

200 ₪ 800 ₪ 1000 ₪ 

 אינם מוחזרים.₪  200דמי רישום בסך  1.1

 .31/07/2019התשלום הראשון מהווה חלק מסך התשלום השנתי ויש לשלמו עד  1.2

 תשלומי שכ"ל ונלווים  .2

 ימים לפני מועד תחילת שנת הלימודים. 10עד  תשלום מקדמהיש להסדיר את  2.1

 של משרד הביטחון.מימון יינתן לסטודנטים הזכאים על פי קריטריונים ** 

  

 שנת לימודים
דמי 

 רישום
שכר לימוד 

 בסיסי
ה חאבט

 וביטוח
שרותי 
 רווחה

בחינות 
 חיצוניות

 נלווים
סריקת 
 בחינות

שכר לימוד מלא 
 לתשלום כולל נלווים

שכר לימוד מלא 
לתשלום כולל נלווים 

סטודנט ממומן עבור 
 ע"י צה"ל **

 ₪ 2,955 ₪ 8,045 ₪ 100 ₪ 320 ₪ 240 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 6,312 ₪ 200 שנה א' )י"ג(

 ₪ 2,955 ₪ 8,045 ₪ 100 ₪ 320 ₪ 420 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 6,312  ב' )י"ד( שנה
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  לימודים/ביטול הרשמה .3

הליך ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים/ הקפאת לימודים יחל בהודעת המועמד/הסטודנט למחלקתו  3.1

בכתב דרך מערכת הפניות. יש לציין תאריך ביטול/הפסקה וסיבת ביטול/הפסקה. העתק יש 

 להעביר למדור שכר לימוד. 

 שבאתר האוניברסיטה.  מערכת הפניותאת הודעת הביטול מומלץ להעביר דרך 

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

כמו כן, ניתן להודיע גם באמצעות מספר פקס ולוודא הגעתו או באמצעות מכתב רשום. במקרים אלו 

 יש לשמור על אישור שליחת הפקס או הדואר.

במידה והוגשה בקשה למעונות, יש להודיע בכתב על ביטול הבקשה למשרד המעונות. על סטודנט  3.2

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

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

 . ש במעונותנהלי תשלום לשימוסגירת תשלומי המעונות תתבצע על פי 

 להלן טבלת ביטול: 3.3

מרום י"ג י"ד שלא מאושר ע"י צה"ל להמשך לימודים, יהיה זכאי להחזר  –סטודנט לעתודה טכנולוגית 
 .בניכוי דמי רישום מלא בגין תשלומיו

 

והמכללה הטכנולוגית  תנות בהתאם להנחיות משרד החינוךעשויים להשהתעריפים המפורסמים בחוזר זה 
הנדסאים באריאל השומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד ושאר התנאים המפורטים 

 .במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות

 

 צוות מדור שכ"ל מאחל לך בהצלחה בלימודים!

תאריך הודעה על הפסקת 
 לימודים

 מקדמת שכ"ל דמי רישום
תשלומים 

 נלווים
 יתרת שכ"ל

עד חודשיים לפני מועד תחילת 
 הלימודים

 אין החזר

 החזר מלא החזר מלא החזר מלא

 במהלך החודשיים הקודמים
 לתחילת הלימודים

 חיוב בסך 
500 ₪ 

 החזר מלא החזר מלא

 מיום תחילת הלימודים 
 01/02/2021ועד ה 

 

 50%חיוב  50%חיוב 

  02/02/2021החל מ 
 ואילך

 אין החזר אין החזר

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
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/procedures-for-use-in-the-dorms
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/procedures-for-use-in-the-dorms

