
 
 שם הטופס: תעריפי לימודי הנדסאים 

  לשנת תשפ"א

 6.1 מס' טופס:

 15/07/2021ת. עדכון: 

 

 5מתוך:   1דף:  מדור שכר לימוד

 

 פ"אלשנת תש הנדסאיםתעריפי לימודי 

 :תהליך הרישום

 הסדרת יתרת תשלום         תשלום ראשון      תשלום דמי רישום      

 דמי רישום .1

 ₪  200דמי רישום: עלות  1.1

 ותשלומים נלווים תשלום הראשון .2

 מרכיבי התשלום הראשון

 מסלול לימודים

 לימודי יום
לימודים 
 משולבים

 מכינה טכנולוגית

 ₪ 1,166 ₪ 1,419 מקדמת שכר לימוד
 מעלות המכינה 20%

 (13.)ראה סעיף 

 שירותי אבטחה
 תאונות אישיותוביטוח 

454 ₪ 372  ₪ 199 ₪ 

 ₪ 330 ₪  616 ₪ 750 שירותים אקדמיים

 לכל בחינה כולל מועד ב'₪  400 ₪ 400 ₪ 800 מבחני מה"ט

 ₪ 132 ₪  246 ₪ 300 מנהליים וטכנולוגיםשירותים 

 ₪  226 ₪  226 ₪  226 1דמי אגודת הסטודנטים

 בהתאם לסוג המכינה ₪ 3,026 ₪ 3,949 סה"כ

 הינו תשלום רשות עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים. דמי אגודת הסטודנטיםתשלום עבור  1

 שירותים אקדמיים. 50%ישלמו  סטודנטים בסטטוס משלים 2.1

 דשכר לימוגובה  .3

וניתן  התאם לנהלי הקרן להכוונת חיילים משוחרריםב 80%היקף מימון ממשרד הביטחון ב 3.1

  .נספח א' –לטבלת סיכום גובה שכ"ל  לשינוי בהתאם להחלטות הרגולטורים.

 קדם הנדסאים מכינה טכנולוגית 3.2

 

סטודנט הלומד במכינה טכנולוגית שני מקצועות ומעלה, מחויב ללמוד גם את  3.2.1

  המקצוע "מיומנויות למידה". 

 גובה שכ"ל מקצוע

 ₪ 1,295 מתמטיקה

 ₪ 1,152 אנגלית

 ₪ 432 עברית

 ₪ 287 מיומנויות למידה



 
 שם הטופס: תעריפי לימודי הנדסאים 

  לשנת תשפ"א

 6.1 מס' טופס:

 15/07/2021ת. עדכון: 

 

 5מתוך:   2דף:  מדור שכר לימוד

 
 הכשרת הנדסאים 3.3

 

 הלומדים לימודים חלקייםתעריפי תשלומים עבור סטודנטים  3.4

 

 ת השלמההמשלים קורסים במקביל ללימודים בשנות התקן, ישלם בעבור כל שעסטודנט  3.4.1

 .משכר לימוד מלא 5%

  

 גובה שכ"ל ושנת לימודים בתקופת ההכשרה מסלול לימודים

 ארוך -מסלול לימודים יום 

 ₪ 7,093 + ב' א' שנים             

 שנה ג'

 אדריכלות ועיצוב פנים •

 עיצוב תעשייתי •

 מכשור רפואי –רפואיתהנדסה  •

3,547 ₪ 

 שנה ד'

 אדריכלות ועיצוב פנים •
3,775 ₪ 

 ₪ 3,775 מגמת תכנון מבנים -הנדסה אזרחית )בניין( 

 מסלול לימודים משולב
 ]לימודי ערב[

 ₪ 5,829 ג' – א' יםשנ

 לימודיםמסלול מחלקה / 
 שכר

 לימוד מלא

 לימודי יום
 ₪ 3,547 ש"ש 15עד 

 לכל שעה נוספת₪  ₪355 +   3,547 ש"ש 15כל שעה מעל 

 משולב )לימודי ערב(

 ₪ 2,915 ש"ש 15עד 

 לכל שעה נוספת₪  ₪292 +  2,915 ש"ש 15כל שעה מעל 

 תכנון מבנים

 ₪ 1,910 ש"ש 15עד 

 ₪ 3,819 ש"ש 15מעל 
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  לשנת תשפ"א

 6.1 מס' טופס:

 15/07/2021ת. עדכון: 

 

 5מתוך:   3דף:  מדור שכר לימוד

 
 עלויות פרויקט גמר 3.5

 בכל מגמה. ₪  1,800פרויקט גמר:  3.5.1

 ₪.  200הנחיית פרויקט גמר:  3.5.2

 ₪.  1,400במועד הראשון: יהיה זכאי להחזר ממה"ט בסך סטודנט שיגיש  3.5.3

 ₪.  1,120סטודנט שיגיש במועד השני: יהיה זכאי להחזר ממה"ט בסך  3.5.4

 ** ההחזר יתקבל בכפוף לאישור מה"ט ולאחר קבלת הכספים ממה"ט.

 עלויות גרירת לימודים 3.6

בשנה שישית שלאחר השנה בה החל את לימודיו ובהתאם לשנה בה  לימודי יום, ,סטודנט 3.6.1

 .במסלול יום ₪ 1,000ישלים בפועל את חובותיו הפדגוגיות: 

שלאחר השנה בה החל את לימודיו ובהתאם לשנה בה ישלים  שביעיתסטודנט בשנה  3.6.2

 במסלול יום.₪  1,200בפועל את חובותיו הפדגוגיות: 

במקרים בהם יאושר לסטודנט לאחר השנה השביעית דחיית מועד התיישנות לימודים,  3.6.3

 ₪. 1200יגבה ממנו עבור השנה בה ישלים חובותיו סכום של 

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

 בחינות .5

 ₪  100בקשה למועד נוסף / מיוחד :  5.1

 (לא יינתן החזר כספי לאחר אישור הבחינה) ₪ 100בקשה למועד ג':  5.2

 יזוכה על הבחינה., באם סטודנט לא ייגש. )כולל מועד א' + ב'(₪  400בחינת מה"ט:  5.3

 עבור פתיחת תיק משלים(₪  10עבור הבחינה + ₪  200)₪  210: בקשה למועד נוסף בבחינת מה"ט 5.4

 ₪ 35בחינת מה"ט: על ציון ערעור  5.5

 במידה והמחלקה תאשר()₪  36ערעור מול משרד התמ"ת:  5.6

 היעדרות מבחינותחיובים בגין  .6

 החיוב הינו גם כאשר ההיעדרות מוצדקת

 ₪  100: / למועד נוסף / למבחן שמומשו בעבורו התאמות עלות אי הגעה למועד ב' 6.1

 ₪  400עלות אי הגעה למועד מיוחד:  6.2
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 15/07/2021ת. עדכון: 

 

 5מתוך:   4דף:  מדור שכר לימוד

 

 בגין:מי טיפול ד חיובי .7

 עבור כל המחאה₪  20המחאה דחויה:  7.1

 עבור כל המחאה₪  50הזמנת המחאה דחויה ממשמרת:  7.2

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

 ₪ 50הנפקת תשלום חוזר:  7.4

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

מעבר בין מסלולים/מחזורים באותה שנה במהלך השבועיים הראשונים של תחילת הלימודים:  7.6

200  ₪ 

 חיובים בגין תעודות ואישורים .8

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

 ₪ 34עלות שליחת מסמכים בדואר רשום:  8.2

 ₪ 50עלות שליחת דיפלומה עבור בוגר שלא הגיע לטקס בוגרים )כולל שליחה בדואר רשום(:  8.3

 ₪ 100עלות שחזור דיפלומה:  8.4

 

התעריפים המפורסמים בחוזר זה עשויים להשתנות בהתאם להנחיות מה"ט. לפיכך, המכללה הטכנולוגית 

ושאר התנאים המפורטים הנדסאים באריאל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שכר הלימוד 

 .במסמך זה, בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות
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 15/07/2021ת. עדכון: 

 

 5מתוך:   5דף:  מדור שכר לימוד

 
 נספח א'

 טבלת סיכום גובה שכר לימוד 

 

 
 מסלול לימודים

דמי 
 רישום

 שכר
 לימוד מלא

תשלומים 
 נלווים

דמי 
הגנת 
 פרויקט

 פרויקט
 גמר

סה"כ 
לתשלום 
)לא כולל 
בחינות 
 מה"ט(

 
סה"כ 

לסטודנטים 
הממומנים 
ע"י משרד 

  3הביטחון
)לא כולל 
בחינות 
 מה"ט(

בחינות 
 2מה"ט

 לימודי יום

 ₪ 3,349 ₪ 9,023   ₪ 1,730 ₪ 7,093 ₪ 200 שנה א'

בהתאם 
 בחינותל

אליהן 
הסטודנט 

יהיה רשום 
בפועל * 

400  ₪
לבחינה 

עבור 
מועדי א' + 

 ב'
 

 ₪ 5,149 ₪ 10,823 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 1,730 ₪ 7,093  שנה ב'

 ₪ 5,277   ₪ 1,730 ₪ 3,547  שנה ג' *

הנדסה אזרחית )בניין( 
 מגמת תכנון מבנים

 3,775 ₪ 1,730 ₪ 200 ₪ 1,800 ₪ 7,505 ₪ 

לימודים 
 -משולבים 
)מסלול 

 ערב(

 ₪ 2,826 ₪ 7,489   ₪ 1,460 ₪ 5,829 ₪ 200 שנה א'

 ₪ 2,626 ₪ 7,289   ₪ 1,460 ₪ 5,829  שנה ב'

 ₪ 9,289 ₪ 1,800 ₪ 200 ₪ 1,460 ₪ 5,829  שנה ג'

מכינה 
טכנולוגית 

קדם 
 סאיםהנד

 מתמטיקה

200 ₪ 

1,295 ₪ 887 ₪   
 מכינה מלאה:

4,253  ₪ 
 מכינה חלקית:

בהתאם לסה"כ 
הקורסים במערכת 

 השעות
 

 מכינה מלאה:
1,720 ₪ 

 מכינה חלקית:
בהתאם לסה"כ 

הקורסים במערכת 
 השעות

 

   ₪ 887 ₪ 1,152 אנגלית

   ₪ 887 ₪ 432 עברית

מיומנויות 
 לימדה

287 ₪ 887 ₪   


