
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 

 –כללי הפסקת לימודים ותשלומי שכר לימוד במרכז ללימודים קדם אקדמיים 
 תשע"ח

 
 

 
 

מועמדים שמועד התשלום שלהם )עפ"י הודעת הקבלה מהמרכז ללימודים קד"א( חל לאחר 
האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה יזוכו והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד  05.10.2016

 במלוא המקדמה.
יחויבו  –מועמדים שיבטלו הרשמתם שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה

 במחצית המקדמה.
 יחויבו במלוא המקדמה –מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר שבועיים מתאריך התשלום

 נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לסטודנטים חדשים/מעמדים
 (22.10.17-23.7.18חודשים ) 9למכינה של 

 
 

  

 מועד ההודעה מחצית שניה  מועד ההודעה מחצית ראשונה גובה החיוב

 03.03.18 19.08.17עד  מלוא המקדמההחזר 

 אין  20.08.17-16.09.17 חיוב מחצית המקדמה

 04.03.18-10.03.18 17.09.17-28.10.17 חיוב במלוא המקדמה

 11.03.2018 29.10.17 שכ"ל למחצית  במלוא חיוב

 

 
 15.8.2017( חל לאחר מהמרכז ללימודים קד"אמועמדים שמועד התשלום שלהם )עפ"י הודעת הקבלה 
 ין בהודעת הקבלה יזוכו במלוא המקדמה.ם המצווהודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלו

יחויבו במחצית  –לתשלום המקדמהמועמדים שיבטלו הרשמתם שבועיים מהמועד האחרון שנקבע 
 המקדמה.

 יבו במלוא המקדמהיחו –לאחר שבועיים מתאריך התשלוםבטלו הרשמתם מועמדים שי
 

  
 
 
 
 
 
 

 סטודנטים חדשים/מועמדיםנוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד ל
 (03.12.2017-31.03.2018חודשי לימוד ) 4עתודה לטכנולוגיה  –למכינת ריענון 

  

 מועד ההודעה גובה החיוב

 07.10.17עד  המקדמהמלוא החזר 

 08.10.17-28.10.17 חיוב מחצית המקדמה

 29.10.17-09.12.17 חיוב במלוא המקדמה

 19.12.17 לתכנית שכ"ל במלוא חיוב

 
 



    
 
 
 
 
 

 סטודנטים חדשים/מועמדיםנוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד ל
 (09.7.2018 -12.02.18+ )30למכינת אחים ואחיות מוסמכים /

  

 מועד ההודעה גובה החיוב

 21.01.18עד  מלוא המקדמההחזר 

 22.01.18-31.01.18 חיוב מחצית המקדמה

 01.02.18-19.02.2018 חיוב במלוא המקדמה

 20.02.2018 לתכנית שכ"ל במלוא חיוב

 



  קורסי קדם וריענוןלותשלומי שכר לימוד נוהל ביטול הרשמה 

 2018בקיץ או /ו  בסמסטר א' תשע"חלמתקבלים לתואר ראשון ולומדים במרכז 

 

 

 2018/1 –קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון 

בחוברת שכר  כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים

 הלימוד.

כלשהן  ומסיבות זתשע"ה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל סטודנט חדש ששילם את המקדמ

או בפקס(  , דואר אלקטרוני, יודיע בכתב, )במכתב רשוםלקורס החליט לבטל את הרשמתו

 .למזכירות המרכז

  2018  קורסים בקיץ

ההרשמה לקורס מחייבת בשכר לימוד מלא. שכר הלימוד לקורס/ים ייגבה באמצעות מדור 

 חשבונות סטודנטים, לאחר אישור פתיחת הקורס. 

ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים. אין אפשרות לבטל את התשלום 

 לקורס לאחר ההרשמה. 

 ויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס.יח –במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים 

 

 

 ותשלומי שכר לימוד לקורסי אנגליתנוהל ביטול הרשמה 

 נוהל זה תקף רק ללומדים שלא במסלולי המכינה

 

ההרשמה לקורס מחייבת בשכר לימוד מלא. שכר הלימוד לקורס/ים ייגבה באמצעות מדור 

 חשבונות סטודנטים, לאחר אישור פתיחת הקורס. 

ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים. אין אפשרות לבטל את התשלום 

 לקורס לאחר ההרשמה. 

 יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס. –במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים 

  



 

 נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי עברית

 לסטודנטים/מתקבלים לאוניברסיטה

 

 2018/2וסמסטר שני  2018/1 סמסטר ראשון  -מהלך השנה ורסים המתקיימים בק

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת שכר 

 הלימוד.

כלשהן  ומסיבות זתשע"ה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל סטודנט חדש ששילם את המקדמ

או בפקס(  , דואר אלקטרוני, יודיע בכתב, )במכתב רשוםלקורס החליט לבטל את הרשמתו

 .למזכירות המרכז

 

 2018קורסים בקיץ 

ההרשמה לקורס מחייבת בשכר לימוד מלא. שכר הלימוד לקורס/ים ייגבה באמצעות מדור 

 חשבונות סטודנטים, לאחר אישור פתיחת הקורס. 

ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים. אין אפשרות לבטל את התשלום 

 לקורס לאחר ההרשמה. 

 יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס. –במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים 

 

 

 נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי עברית

 למי שאיננו סטודנטנוהל זה תקף רק 

 

ההרשמה לקורס מחייבת בשכר לימוד מלא. שכר הלימוד לקורס/ים ייגבה באמצעות מדור 

 חשבונות סטודנטים, לאחר אישור פתיחת הקורס. 

ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים. אין אפשרות לבטל את התשלום 

 . אישור פתיחת הקורסלקורס לאחר 

 יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס. –לימודים במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת 

 

 

 "נתיב לאקדמיה"נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר ל

 סמסטר סתיו:נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים 

 דמי הרשמה לא יוחזרו.

  24.09.17עד   שכר הלימוד החזר מלוא

 25.09.17-08.10.17  משכר הלימוד 25%חיוב 

 09.10.17-29.10.17  משכר הלימוד 50%חיוב 

 30.10.17 -החל מ  חיוב מלוא שכר הלימוד

 -בכל שלבי ביטול ההרשמה/הלימודים: תשלומים ששולמו עבור התכנית, ונמצאו זכאים להחזר 

 התשלומים יוחזרו כחודש לאחר ההודעה על ביטול הרשמה/לימודים



  סמסטר אביב:נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים  

 זרו.דמי הרשמה לא יוח

 07.01.18עד   החזר מלוא שכר הלימוד

 08.01.18-21.01.18  משכר הלימוד 25%חיוב 

 22.01.18-11.02.18  משכר הלימוד 50%חיוב 

 12.02.18 -החל מ  חיוב מלוא שכר הלימוד

 כל מי שנרשם באיחור עומד בנוהל הרגיל של נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים", ויחוייב

 בתשלום מלא של שכר הלימוד בתשלום אחד 

  

 סמסטר קיץ:נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים 

 דמי הרשמה לא יוחזרו.

 06.05.18עד   החזר מלוא שכר הלימוד

 07.05.18-19.05.18  משכר הלימוד 25%חיוב 

 20.05.18-10.06.18  משכר הלימוד 50%חיוב 

 11.06.18 -החל מ  מלוא שכר הלימוד

שנרשם באיחור עומד בנוהל הרגיל של נוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים", ויחוייב  כל מי

 בתשלום מלא של שכר הלימוד בתשלום אחד 

 

 : * ל"נתיב לאקדמיה" לתלמידי מכינהנוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים 

 02.11.17החזר מלוא שכר הלימוד עד 

 03.11.17 -חיוב מלוא שכר הלימוד החל מ

 19.10.17בתאריך  *עודכן

 

בכל שלבי ביטול ההרשמה/הלימודים: תשלומים ששולמו עבור התכנית, ונמצאו זכאים  •

 התשלומים יוחזרו כחודש לאחר ההודעה על ביטול הרשמה/לימודים -להחזר 

יום )ופחות( לפני תחילת הלימודים בפועל, יחולו עליהם הכללים  13מועמדים שהתקבלו  •

 הבאים:

משכר הלימוד  10%חיוב עבור  –ימים לפני תחילת הלימודים בפועל  7יום ועד  13 -ביטול מ

 לתכנית

 40%חיוב עבור  –ימים לאחר תחילת הלימודים  7ימים לפני תחילת הלימודים ועד  6 -ביטול מ

 משכר הלימוד לתכנית

 תשלום מלא –ימים לאחר תחילת הלימודים ובכלל  8 -ביטול מ

 

 


