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 פ"אתש השלמה בראיית חשבוןללימודי וביטול  םתעריפינוהל 

 דמי רישום .1

 ערכת רישום(.עבור  45)כולל ₪  463 הינה פ"אלשנה"ל תשעלות הרישום  1.1

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

דמי השלמה לראיית חשבון יהיה פטור מתשלום ללימודי סטודנט, בוגר אוניברסיטת אריאל, הנרשם  1.3

 ואגרות.רישום 

 ותשלומים נלווים תשלום הראשון .2

 להלן פירוט מרכיבי התשלום הראשון: 2.1

 * תשלום אגרת שרותי רווחה הינו תשלום רשות עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים.
 

 התכנית עלות .3

 )לא כולל דמי רישום ואגרות(. ₪ 23,500עלות התכנית ללימודי השלמה לראיית חשבון הינה  3.1

 סטודנטים שירשמו לשנת השלמה וכבר עברו חלק או את כל קורסי המיסים יקבלו הנחה כדלקמן: 3.2

 ₪. 1,125 בסךהנחה  - עבור המרתון במיסים 3.2.1

 ₪. 1,500 בסךהנחה  - עבור קורסי מיסים מע"מ ומקרקעין 3.2.2

 

  

 

 הוצאות לימודים נלוות
מקדמת שכר 

 לימוד
 אגרת סה"כ

 שרותי אבטחה

 אגרת

 *שרותי רווחה

 ₪ 4,000 ₪ 4,000 - - סטודנט הבוגר אוניברסיטת אריאל

סטודנט חיצוני )שאינו בוגר 

 אוניברסיטת אריאל(
227 ₪ 215 ₪ 4,000 ₪ 4,442 ₪ 
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 ביטול הרשמה / הפסקת לימודים .4

 :בלת חיובים בעת ביטול לימודיםלהלן ט 4.1

 

סטודנט הנרשם לשנת השלמה ומפסיק את לימודיו באופן זמני לטובת קבלה לקורס מס הכנסה או  4.2

 -מאוחדים ב', זכאי לשימור התשלומים ששילם והבחינות בהן נבחןבגין כישלון במועד המיוחד של 

 עד שנתיים מיום תחילת הלימודים.

 וזכאי לפטור בקורסים הבאים, יהיה זכאי לקבלת הנחה:לשנת השלמה הנרשם  סטודנט 4.3

 ₪. 1,125 בסךהנחה  -מרתון במיסיםקורס עבור  4.3.1

 ₪. 1,500 בסךהנחה  -מיסים מע"מ ומקרקעין יעבור קורס 4.3.2

 

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

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

 .האישור בלבדהשינויים יחולו מרגע קבלת  .המוסמכות

 עלויות סה"כ חיוב תקופת הביטול

 דמי רישום לסטודנטים חיצוניים החזר עבור מלוא תשלום המקדמה והאגרות 12/08/2020עד תחילת הלימודים 

 ₪ 7,050 מהעלות 30%חיוב ב  17/11/2020מתחילת הלימודים עד 

 ₪ 14,100 מהעלות 60%חיוב ב  18/11/2020-01/03/2021

 ₪ 23,500 חיוב במלוא העלות 02/03/2021החל מ 

 לאחר תחילת הלימודים אין החזר על תשלומי האגרות

 !צוות מדור שכר לימוד מאחל לך הצלחה בלימודים


