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 פתיחה

 'חלק א

 'חלק ב

 תשלום

 'חלק ג

 ברוכים הבאים

 להלן מצגת קצרה שנועדה להסביר לכם על שובר גמר החשבון  •

 .המגיע בסופו של כל סמסטר     

 .שובר גמר חשבון מהווה את שובר התשלום האחרון לכל סמסטר•

כולל פירוט רב על כל מרכיבי שכר  , כפי שתראו, השובר•
 .תשלומים נלווים ועוד , תשלום למעונות,הלימוד

חוברת הוראות והסברים לענייני שכר הלימוד •
 

 

 
 

 

 

http://in.bgu.ac.il/accounts/DocLib/accounts-guide.pdf


 פתיחה

 'חלק א

 'חלק ב

 תשלום

 'חלק ג

 מבנה השובר

כ לחלק  "סה

 'א

כ לחלק  "סה

 'ב

כ לחלק  "סה

 'ג

סכום  

 לתשלום

 .  נפרט על כל חלק בהמשך המצגת. חלקים 3השובר מורכב מ 
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 פתיחה

 'חלק א

 'חלק ב

 תשלום

 'חלק ג

 'חלק א
 .בחלק זה תמצאו את החיוב בגין נקודות הזכות שנלמדו בסמסטר הנוכחי

 תואר נלמד
ז  "נק' מס

לסמסטר  
 נוכחי

אחוז לנקודת זכות  
ל שנתי  "אחת משכ

 .מלא

כ שכר לימוד "סה
לסמסטר  ! בלבד

 נוכחי

מחושב . ל שנלמד הסמסטר"אחוז שכ

לפי מספר נקודות הזכות שנלמדו 

 עלות נקודת זכות �הסמסטר 

ל  "אחוז שכ
מצטבר 
 לתואר

 מבנה שובר
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 פתיחה

 'חלק א

 'חלק ב

 תשלום

 'חלק ג

 'חלק ב

 שרותי אבטחה

 (חובה)

 חלק זה מכיל פירוט חיובים בגין שירותים נלווים בלבד

 שרותי רווחה

 !(בפקולטה למדעי הרפואה בלבד)שרותי הוראה 

חיוב בגין קורסי  

אנגלית פרט לקורס  

"  2מתקדמים "

'  המחויב בחלק א

כחלק ממערכת  

 הלימודים בסמסטר

תשלומים בגין 

חלקיות מערכת או  

גרירת התואר מעבר  

 לשנים התקניות

 

כ תשלומים  "סה

 !נלווים בלבד

 מבנה שובר
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 פתיחה

 'חלק א

 'חלק ב

 תשלום

 'חלק ג

 'חלק ג
, הפרשי הצמדה, קנסות, צילום מחברות בחינה)חיובים וזיכוים נוספים 

 (תיקונים לשנים קודמות, מימונים, תשלומים, ריבית פיגורים
עמודת הזכות מייצגת 

את הסכומים שזוכית 

תשלומים  :כגון)בהם 

 (שבוצעו הסמסטר

עמודת החובה מייצגת חיובים 

הפרשי  , ריבית פיגורים: שונים

 ערעורים בבחינה ועוד, הצמדה

 'כ חלק ג"סה
שים לב לסימן המינוס  )

סימן זה  . במידה וישנו

מציין כי הסכום הינו  

 (לזכותך

כ  "סה

 זכות

 כ חובה"סה
 סימן המינוס מציין 

 כי הסכום הינו לזכותך

 מבנה שובר
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 פתיחה

 'חלק א

 'חלק ב

 תשלום

 'חלק ג

 'ג+'ב+'חלק א

סך כל החלקים של  

 .גמר החשבון

סימן מינוס מציין כי  

נותרה יתרה לזכותך  

ואין צורך בתשלום 

 נוסף לסמסטר הנוכחי

*   לא לתשלום:* שובר זה עם חותמת הבנק  או הערה 

 מקנה זכות כניסה לבחינות  
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 פתיחה

 'חלק א

 'חלק ב

 תשלום

 'חלק ג

 תשלום
 ?אז מה עושים איתה. הודעת הזיכוי הינה השובר לתשלום בפועל

את השובר  

ניתן לשלם 

 בבנקים הללו

אופן ביצוע התשלום  

 !מזומן בלבד -

 .הסכום לתשלום

במקרה שיש 

לסטודנט יתרת  

זכות הוא לא צריך  

לשלם ובשדה זה  

 יופיעו כוכביות

 .תאריך האחרון לתשלום

תשלום באיחור של עד שבועיים 

מתאריך זה אינו מחייב את  

 .הסטודנט בריבית פיגורים

פרטי  

 הסטודנט

במידה וקיימת יתרה  

לזכותך יופיע במקום זה  

 *לא לתשלום*סימן 
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http://www.bgu.ac.il/accounts
heshbons@bgu.ac.il
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