
 

 

   
30.04.2018    

 לכבוד
 ראשי מנהל הפקולטות                                                      

 
 ( 2018) חתשע" –קורסי קיץ בתשלום הנדון:  

 
 מועדי ההרשמה והשינויים לקורסי קיץ בתשלום .1

 פרט לביה"ס הבינלאומי ללימודי מדבר.
 

 : תקופת הלימודים
 שבועות נטו(. 6רציפים ) בועותשבעה שכיתקיימו במשך  חשלום תשע"הלימודים בקורסי הקיץ בת

 .21.09.2018ועד  05.08.2018יום  החל מ
 :רישום לקורסים

 הרישום לקורסים לכל הפקולטות )פרט למחלקה לכלכלה( 
 ..7.18018ועד  15.07.2018ם יתקיים בתאריכי

 תשלומים. 2-לימוד ב-סטודנט אשר יירשם בתקופה זו יהיה זכאי לשלם שכר
  :תקופת השינויים

8.2017.029 
 

 .יפורסמו בנפרד וביחידה הקדם אקדמית הערה: פרטים לגבי קורסי הקיץ בתשלום במחלקה לכלכלה
 

 לימוד לסמסטר קיץ בתשלום-כללי שכר .2
 ש"ח( ,60313הלימוד הבסיסי המלא, ללא הפחתה  )-בסיס החישוב הינו שכר 

 
 משכ"ל השנתי המלא )ללא הפחתה( לכל נק"ז. 5%לפי יחויב  –נק"ז  5טודנט הלומד עד ס 

 
  החל מנקודה השישית ואילך יחויב הסטודנט לפי אחוז שכ"ל לנק"ז )בהתאם לעלות הנק"ז בתואר

 הנלמד(, מתוך שכ"ל השנתי המלא )ללא הפחתה(.
 י המלאמשכ"ל השנת 15%נק"ז, גובה שכה"ל הוא  3: עבור רישום לקורס של לדוגמא                   
 ללא הפחתה.                    

  32.5%נק"ז ,גובה שכ"ל הוא   8עבור רישום לקורסים בהיקף של                    
(5  *5%  +3  *2.5% = )32.5%. 

 
 לימוד-כללי ביטול הרשמה ותשלום שכר .3

 
  סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום 
  .לימוד-לא יחויב בתשלום שכר(  18-15..817))כלומר בין התאריכים     

 
  השינויים )כולל(,  יום סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום הנ"ל ועד למועד 
 קורסים בסמסטר קיץ.החיוב בגין רישום למסה"כ  40%יחויב בתשלום של      
  :דוגמה

 נק"ז, יחויב עפ"י הנוסחה הבאה: 4סטודנט המבטל קורס של 
 40%כפול ₪  2,720.6שכ"ל שנתי = ₪  13,603משכ"ל שנתי מלא *  5%נק"ז *  4   
 .₪ 1,088.24  -סה"כ לתשלום     



 

 

 
 ( 8.17.029לאחר סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תקופת השינויים ) 

 הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם לקורסים אליהם נרשם.-יחויב במלוא שכר
 (.משכ"ל השנתי המלא )ללא הפחתה 15%נק"ז יגבה שכ"ל של  3עבור קורס של  לדוגמא: 

 
 הלימוד בהתאם.-במידה וקורס הקיץ בתשלום יבוטל ביוזמת האוניברסיטה, יבוטלו חיובי שכר 

 
 מקצוע   סטודנט אשר יבטל הרשמתו לקורס לאחר מועדי הרישום, עקב קבלת ציון עובר במבחן באותו

 .לימוד בגין הקורס הנדון-ר מתשלום שכרבסמסטר ב', יהיה פטו
 

 ()הרישום הוא אינטרנטי בלבד ועל בסיס מקום פנויקורסי קיץ באנגלית כשפה זרה 
 

 :המחלקה לאנגלית כשפה זרה תקיים מחזור אחד של  קורסי קיץ כדלקמן 
 23.08.2018ועד   05.08.2018הקורסים יתקיימו בין התאריכים  
 .13.00-9.00ה' בין השעות -הקורסים יתקיימו בימים א' 
 נוכחות חובה בכל הקורס! 

 
  15.07.2018 – 18.07.2018 :אריכיםיתקיים בין התלקורסי אנגלית הרישום. 
 לכלל האוניברסיטה. 08:00בשעה  07.201815.הרישום יחל ביום    
 .29.07.2018 – תקופת השינויים   
 
 בלבד, קבוצה אחת,          ב'"מתקדמים -ורס ברמת יפתח  ק ניהול, רקנאטי ובי"ס ללתלמידי רוח וחברה " 

 (.01-1091-1-153מקומות ) 30
   בלבד, קבוצה אחת,                      "ב'קורס ברמת "מתקדמים יפתח :  הפקולטות טבע והנדסהלתלמידי

 (.01-5091-1-153מקומות ) 30
 

 הלומדים בשנה ג' ובשנה ב' לתואר הראשון. גוריון בנגב-הרישום פתוח לסטודנטים פעילים באוניברסיטת בן ,
 במידה ויישארו מקומות, הרישום יפתח לשנה א'.

 
 

 :הלימוד לקורסי האנגלית יהיו כדלקמן-שכר 
 

  77/1צמוד למדד  ₪, 061,3 :ב' מתקדמיםשכ"ל לקורס. 
 
 717צמוד למדד  ₪ 001,7יעמוד על  לימוד למשתתפים חיצוניים )*(, על בסיס מקום פנוי-שכר/. 

 ממכללות חסות.: סטודנטים שטרם החלו לימודיהם וסטודנטים משתתפים חיצוניים)*(                    
 

 בברכה,
 

 אורנה ביטון                                                                    
 ראש מנהל תלמידים

 המזכיר האקדמי – פרופ' אריאל פלדשטיין העתקים:  
 עוזר המזכיר האקדמי –ה סנדלר יולי  
 רמ"ד תקציבים מיוחדים –לנה בנדרסקי   

 כלכלנית - לילך דוידוביץ
 מנהלת המכינות – דפנה מדר

 לאנגלית שפה זרה.ממונה על המנהל היחידה  –טלי בן שטרית 
 מנהל תלמידים


