
 תעריפי לימודי מכינה ייעודית ואוניברסיטאיתשם הטופס:  
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 פ"אלשנת תשמכינה ייעודית ואוניברסיטאית תעריפי לימודי 

 דמי רישום .1

 ערכת רישום(.עבור  45)כולל ₪  463דמי רישום: עלות  1.1

 ₪. 254עלות דמי רישום לסטודנט שמעוניין לחדש לימודים:  1.2

 ₪. 50: כל מסלול מכינהעבור עלות דמי רישום  1.3

 ותשלומים נלווים תשלום הראשון .2

 * תשלום אגרת שרותי רווחה הינו תשלום רשות עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים.
 דמי טיפול.₪  30עבור שכ"ל + ₪  250: ₪ 280משלמים דרך מדור שכר לימוד ישנה תוספת בסך ל** 

 

 עלות המכינה .3

 התעריפים המצוינים בטבלה אינם כוללים את תשלומי האגרות ודמי הרישום.  3.1

 ייתכנו שינויים במועדי המכינות. 3.2

 עלויות משוערכות :סמסטר א' - אוניברסיטאיותטבלת תעריפי שכר לימוד למכינות  3.3

  בהתאם לקורס. במידה והסטודנט מבצע קורס חוזר, העלות כפי שמופיעה בטבלה 3.3.1

 

 אופן התשלום
מקדמת  הוצאות לימודים נלוות

שכר 
 לימוד

 
 אגרת סה"כ

שרותי 
 אבטחה

 אגרת
שרותי 

 *רווחה

דמי רישום 
 למכינה

אישי  למשלמים באשראי דרך השירות מידע
 או באמצעות שובר תשלום בבנק.

454 ₪ 430 ₪ 50 ₪ 1,016 ₪ 1,950 ₪ 

 ₪** 2,230 ₪ 1,296 ₪ 50 ₪ 430 ₪ 454 למשלמים דרך מדור שכר לימוד**

 שכר לימוד מלא  מקצועות תאריכים מכינה

 מכינה אוניברסיטאית להנדסה

 סמסטר א':

05/11/20-

30/07/21 

 ₪  6,500 מתמטיקה

 ₪ 6,500 פיסיקה

 ₪ 3,300 אנגלית

 ₪ 1,500 כתיבה מדעית

 ₪ 13,932 כל המקצועות

 מכינה אוניברסיטאית למדעי החברה

 ₪ 5,900 מתמטיקה

 ₪ 4,400 מדעי החברה

 ₪ 3,800 אנגלית

 ₪ 1,500 כתיבה מדעית

 ₪ 2,200 מבוא לארץ ישראל

 ₪ 13,932 כל המקצועות



 תעריפי לימודי מכינה ייעודית ואוניברסיטאיתשם הטופס:  

 לשנת תשפ"א

 3.3 מס' טופס:

 19/04/2021 ת. עדכון:

 

 5מתוך:   2דף:  מדור שכר לימוד

 
 עלויות משוערכות :'אסמסטר  –לימוד למכינות ייעודיות טבלת תעריפי שכר  3.4

 

 

 

 

 

 

 

 שכר לימוד מלא  מקצועות תאריכים מכינה

להנדסה קדם אקדמי 

 ומדעי הטבע **
13/09/20-24/01/21 

 ₪ 4,300 מתמטיקה

 ₪ 4,300 פיסיקה

 ₪ 1,200 אנגלית

 ₪ 6,970 כל המקצועות

קדם אקדמי למדעי 

 המחשב **
13/09/20-24/01/21 

 ₪ 4,300 מתמטיקה

 ₪ 1,200 אנגלית

 ₪ 640 יישומי מחשב

 ₪ 4,800 כל המקצועות

18//22-2010//2101 ** ריענון –מדעי החברה   

 ₪ 1,800 מתמטיקה

 ₪ 1,400 אנגלית

 ₪ 950 אוריינות

 ₪ 950 משטר

 ₪ 3,710 כל המקצועות

קדם מכינה להנדסה 

 ולמדעי הטבע **
25/10/20-24/01/21 

 ₪ 3,700 מתמטיקה

 ₪ 3,700 פיסיקה

 ₪ 6,970 כל המקצועות

קדם אקדמי להנדסה 

 ומדעי הטבע שנתי
15/11/20-31/07/21 

 ₪ 4,000 מתמטיקה

 ₪ 4,000 פיסיקה

 ₪ 1,200 אנגלית

 ₪ 9,000 כל המקצועות

 : העלות כפי שמופיעה בטבלה.                                                                        1סטודנט הלומד מקצוע ** 

 ₪ 6,950מתמטיקה/פיזיקה ואנגלית: העלות המקסימאלית תהייה סטודנט הלומד מתמטיקה ופיזיקה או 

קדם אקדמי להנדסה 

 ומדעי הטבע שנתי
2031/07/-03/11/19 

 ₪ 4,300 מתמטיקה

 ₪ 4,300 פיסיקה

 ₪ 1,200 אנגלית

 ₪ 9,300 כל המקצועות
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 :סמסטר ב' - אוניברסיטאיותטבלת תעריפי שכר לימוד למכינות  3.5

 

 מחיר מקצועות תאריכים מכינה
 
 

 מכינה אוניברסיטאית  
 להנדסה

 (507 04)פא

 
 

18.4.21-
13.1.22 

 

 ₪  6,500 מתמטיקה

 ₪  6,500 פיזיקה

 ₪  3,300 אנגלית

 ₪  1,500 כתיבת מדעית 

  

  ₪  13,780    מחיר פיקסכל המקצועות   

 ** במידה והסטודנט מבצע קורס חוזר המחיר הוא מחיר פר קורס 

3.6  

 :'בסמסטר  –טבלת תעריפי שכר לימוד למכינות ייעודיות  3.7

 

 מחיר מקצועות תאריכים מכינה
קדם אקדמי להנדסה 

 ולמדעי הטבע
 03פא)

507/110/210/410) 

 
3.3.21-13.7.21 

 

 ₪ 4,300 מתמטיקה

 ₪ 4,300 פיזיקה

 ₪ 1,200 אנגלית

 ₪  6,890 מחיר פיקס כל המקצועות

המחיר לפי התמחור במידה לומד מתמטיקה/פיזיקה  1במידה וסטודנט לומד מקצוע  11בשלוחה **
 ואנגלית כנ"ל 

 ₪  6,890במידה ולומד מתמטיקה ופיזיקה מחיר תקרה 

קדם אקדמי למדעי 
 המחשב

 03 פא)
510/110/210/410) 

 
3.3.21-13.7.21 

 

 4,300 מתמטיקה   

 1,200 אנגלית

 640 יישומי מחשב

 ₪  ,0744 כל המקצועות

    

  ריענון-החברה מדעי
 06)פא

510/120/420) 

 
3.5.21-11.8.21 

 ₪  1,800 מתמטיקה

 ₪  1,400 אנגלית 

 ₪  950 אוריינות 

 ₪  950 משטר 

 ₪  3,690 כל המקצועות 

    

קדם אקדמי להנדסה 
 ולמדעי הטבע

 05פא)
507/110/210/410) 

 
18.4.21-24.8.21 

 

 ₪ 4,300 מתמטיקה

 ₪ 4,300 פיזיקה

 ₪ 200,1 אנגלית

 ₪  6,890 מחיר פיקס כל המקצועות

 2,200 כימיה

    

 4,300 מתמטיקה    
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קדם אקדמי למדעי 

 המחשב
 05 פא)

510/110/210/410) 

18.4.21-24.8.21 
 

 1,200 אנגלית

 640 יישומי מחשב

 ₪  ,0744 כל המקצועות

 מחיר מקצועות תאריכים מכינה
 
 

+ 30ת מכינ
 למדה"ח 

 (320 04)פא

 
 

18.4.21-19.8.21 
 

 ₪  750 מתמטיקה

 ₪  1,500 אנגלית

 ₪  700 אוריינות

משטר ומבוא מחשבת 
 ישראל

1,300  ₪ 

  

  ₪ 4,250כל המקצועות   

סטודנטים  15מינימום 
 לפתיחת המכינה

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

 חיובים בגין היעדרות מבחינות .5

 ₪  100: ₪ 100למבחן שמומשו בעבורו התאמות: / למועד נוסף /  עלות אי הגעה למועד ב' 5.1

 היעדרות מוצדקתכאשר ההחיוב הינו גם 

 ₪  400עלות אי הגעה למועד מיוחד:  5.2

 מבחנים .6

 ₪ 150: פטורמבחן עלות  6.1

 ₪ 200בחינה ללא קורס: עלות  6.2

ניתן לבטל רישום ולקבל החזר מלא על התשלום לבחינה עד לתאריך אחרון לרישום, לאחר תאריך זה ניתן 

 לבטל את הרישום לבחינה אך לא יינתן החזר על התשלום.

 ₪  180: מימדעלות מבחן  6.3

הארצי לבחינות ולהערכה. עלות המבחן נקבעת עפ"י מבחן מימד הנו מבחן קבלה ממוחשב של המרכז 

 המרכז הארצי לבחינות.

 ₪ 260עלות מבחן יעל:  6.4

 מבחן ידע בשפה העברית למועמדים ששפת ההוראה בתיכון אינה עברית.

 ₪  265עלות מבחן אמיר"מ:  6.5

היחידה  מיועד לקבלת פטור מקורס אנגלית או לקביעת רמה באנגלית. לנהלי רישום ותשלום, עיין בנהלי

 להוראת אנגלית. יתכנו שינויים בעלות המבחן להנחיות המרכז הארצי לבחינות.
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התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות אוניברסיטת אריאל ששומרת לעצמה את 

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

 .השינויים יחולו מרגע קבלת האישור בלבד

 

 !צוות מדור שכר לימוד מאחל לך הצלחה בלימודים

 

 חיובים בגין דמי טיפול  .7

 עבור כל המחאה₪  20בגין המחאה דחויה: עלות  7.1

 עבור כל המחאה₪  50עלות בגין הזמנת המחאה דחויה ממשמרת:  7.2

 ₪ 50עלות עמלה בגין תשלום הוראת קבע/המחאה שהוחזרו ע"י הבנק:  7.3

 ₪ 50עלות עמלה בגין הנפקת תשלום חוזר:  7.4

 ₪ 50עלות עמלת ביטול עסקת אשראי )רק במקרים חריגים(:  7.5

 םאישוריחיובים בגין  .8

 ₪  30עלות הנפקת אישור גובה שכר לימוד ע"י מדור שכר לימוד:  8.1

 ₪  30עלות הנפקת כרטיס נבחן ע"י מדור שכר לימוד:  8.2

 חריגיםחיובים בגין הגשת בקשה לדיון בוועדת  .9

 ₪ 100עלות הגשת בקשה לדיון בוועדת חריגים של מדור שכ"ל:  9.1

 עבור כל קורס₪  70עלות הגשת בקשה לדיון בוועדת חריגים של מדור מעמד הסטודנט:  9.2

 


