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 יטול לימודי פעמי עתידים ]בניין[נוהל תעריפים וב

 "ףלשנה"ל תש

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

 הנדסאים.

 דמי רישום .1

 ואינם מוחזרים. משולמים במעמד הרישום₪  200דמי רישום בסך  1.1

 תשלומי שכ"ל ונלווים  .2

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

לכל המתקבלים לפרויקט פעמי עתידים יינתן מימון של משרד הביטחון )מנהלת עתידים( עבור  2.2

 יתרת התשלומים.

על אחראיות הסטודנט לוודא את קבלת המימון מצה"ל. במידה ולא מתקבל מימון על הסטודנט  2.3

 בכפוף לתקנון הנדסאים.לשלם את מלוא העלות 

 משרד הביטחון לא מממן קורסים חוזרים, עלות קורס חוזר נקבעת בהתאם לנהלי המוסד. 2.4

בגינם לא יחזרו ואינם תלויי  הינה תנאי הסף ללימודים והסכומים שישולמו -מכינה -טרום שנה א' 2.5

 קבלה למסלול. 

 להלן טבלת עלויות: 2.6

 

  

 דמי רישום שנת לימודים
השתתפות 

אשית בשכ"ל 
 בסיסי

שרותי אבטחה 
 וביטוח

 שרותי רווחה
סה"כ תשלום 

 לשנה

 –טרום שנה א 
 מכינה

200 ₪ 1,100 ₪ 216 ₪ 215 ₪ 1,731 ₪ 

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

 ₪ 1,859 ₪ 430 ₪ 443 ₪ 986 - )י"ד( שנה ב'
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  לימודים/ביטול הרשמה .3

 שלא מאושר ע"י צה"ל להמשך לימודים, יהיה זכאי להחזר מלא בגין תשלומיו בנייןפעמי עתידים סטודנט 
 .בניכוי דמי רישום

 

 

 

והמכללה הטכנולוגית  ה"טתנות בהתאם להנחיות מהתעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להש
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

תשלום יתרת  תשלום ראשון
שכר הלימוד 

 המלא
מקדמת  חיוב עבור הגנת הפרויקט חיוב עבור פרויקט

 שכ"ל
תשלומים 

 נלווים

עד לשבועיים לפני תחילת 
 הלימודים

 - - החזר מלא החזר מלא

במהלך השבועיים הקודמים 
 לתחילת הלימודים

ש"ח 500חיוב בסך   - - החזר מלא 

הימים הראשונים  90במהלך 
 ללימודים

 אין החזר
-מחויב ב

%50  

-מחויב ב
שכר  %50

 לימוד שנתי

  הפרויקטתשלום על 
בהתאם לאישור רמ"ד 

 קשרי מה"ט
- 

הימים הראשונים  90לאחר 
 ללימודים

 חיוב מלא
הגנת  דמיתשלום על 

בהתאם לאישור   הפרויקט
 רמ"ד קשרי מה"ט


