
 
 

 

 

 

 

 

 

 תשע"ח נספח להודעת קבלה לשנה"ל 

 

 אנו מברכים אותך על קבלתך ומאחלים לך הצלחה בדרכך החדשה.

 22.10.2017' א ביום תיפתח'(  א) סתיו סמסטר ח"תשע הלימודים שנת 

  '5.3.2018סמסטר אביב )ב'( ייפתח ביום א 

  21.6.2018 ה'סמסטר קיץ )ג'( ייפתח ביום 

 

 רישום לקורסים:

בחודשים יולי עד ספטמבר נשלחות על ידי הפקולטות הזמנות לימי אוריינטציה ומידע על רישום 

 לקורסים. פרטים על הרישום לקורסים מופיעים גם באתרי המחלקות באינטרנט.

 לקורסים רק מי ששילמו את מקדמת שכר הלימוד. לתשומת ליבכם, יוכלו להרשם

 

 תשלום שכר הלימוד:

 .השובר גבי על הנקוב המועד עד לימוד שכר חשבון על המקדמה תשלום את להסדיר עליך

 .למועמדים האינטרנט באתר אשראי כרטיס באמצעות המקדמה את לשלם באפשרותך 

 להרשמה מוקדם תנאי ומהווה התקבלת אליה במחלקה מקומך את מבטיח במועד המקדמה תשלום

 . לקורסים

חובת תשלום המקדמה חלה גם על תלמידים ממשיכים באוניברסיטת בן גוריון בנגב שהתקבלו 

 למחלקה או תואר אחר.

)הוראת  חתימה על הרשאה לחיוב חשבוןשכר הלימוד הינה באמצעות יתרת הדרך הנוחה לתשלום 

 קבע(. 

הזכאים לפרס הצטיינות לתלמידים חדשים )על פי נתוני הקבלה( חייבים לשלם את מלוא סכום 

 נאים הנדרשים.המקדמה. חשבונם יזוכה בשני תשלומים בסוף כל סמסטר  ובכפוף לעמידה בת

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/rg/
file:///P:/מכתבים%20להפצה%20למועמדים/חתימה%20על%20הוראת%20קבע%20תשעח.pdf
file:///P:/מכתבים%20להפצה%20למועמדים/חתימה%20על%20הוראת%20קבע%20תשעח.pdf


 
 

 פירוט התקנון והכללים לביטול הרשמה

 א' תשע"ח: -סמסטר סתיו 

 .המקדמה במלוא יזוכו 15.08.2017יום  עד הרשמתם ביטול על שיודיעו מועמדים

 .המקדמה במחצית יזוכו 15.09.2017 עד 16.08.2017יום מ הרשמתם ביטול על שיודיעו מועמדים

 יחוייבו לקורסים ההרשמה תקופת תום ועד 16.09.2017 יום מ הרשמתם ביטול על שיודיעו מועמדים

 . המקדמה מלוא בתשלום

 ב' תשע"ח: -סמסטר אביב 

 .המקדמה במלוא יזוכו 31.12.2017  עד הרשמתם ביטול על שיודיעו מועמדים

 .המקדמה במחצית יזוכו 27.01.2018 עד 01.01.2018 -מ הרשמתם ביטול על שיודיעו מועמדים

 יחוייבו לקורסים ההרשמה תקופת תום ועד 28.01.2018 -מ הרשמתם ביטול על יודיעוש מועמדים

 . המקדמה מלוא בתשלום

 ג' תשע"ח: -סמסטר קיץ 

 .המקדמה במלוא יזוכו 31.05.2018עד יום  הרשמתם ביטול על שיודיעו מועמדים

 .המקדמה במחצית יזוכו 15.06.2018 עד 01.06.2018מיום  הרשמתם ביטול על שיודיעו מועמדים

 מלוא בתשלום יחוייבו 01.07.2018 ועד 17.06.2018 -מ הרשמתם ביטול על שיודיעו מועמדים

 . המקדמה

 

 15.8.2017מועמד שמועד התשלום שלו )עפ"י הודעת הקבלה הראשונה ממדור רישום( חל לאחר 

והודיע על ביטול  לסמסטר ג'  31.05.2018או לאחר  לסמסטר ב' 31.12.2017לסמסטר א' או לאחר 

הרשמתו עד המועד האחרון לתשלום המצויין בהודעת הקבלה, יזוכה במלוא המקדמה. תוך שבועיים 

מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה יחוייב במחצית המקדמה. לאחר שבועיים מהמועד 

 האחרון שנקבע לתשלום המקדמה יחוייב במלוא המקדמה.

 

 .לחוברת המידע למתקבליםו לתקנון שכר הלימודקישור  לנוחיותךמצורף 

 

 דיקנאט של האינטרנט באתר למצוא ניתן הבאה הלימודים לשנת ומלגות למעונות הרשמה טפסי

 bgu.ac.il/dekanat הסטודנטים

 את לסיים נדרשים, בריאות מבעיות ולסובלים למידה לליקויי בלימודים בהתאמות המעוניינים

 .08 - 6472368' בטל הסטודנטים לדיקנאט לפנות נא. הלימודים שנת תחילת עד התהליך

או בדוא"ל  08-6461600 טלפוני ושירות מידע מוד לרשותך בכל שאלה באמצעות מוקדנשמח לע

rishum@bgu.ac.il 

 בלימודים! הצלחה לך מאחלים אנו

http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/regulations.aspx
http://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/regulations.aspx
http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/accepted_to_bgu.aspx
http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/accepted_to_bgu.aspx
http://in.bgu.ac.il/dekanat/Pages/default.aspx
mailto:rishum@bgu.ac.il

