
 פוגשת מצוינותהשראה 

 תש"פ לשנת הלימודיםנספח להודעת קבלה 

 אנו מברכים אותך על קבלתך ומאחלים לך הצלחה בדרכך החדשה.

, 27.10.2019סמסטר סתיו (א')  תיפתח ביום א'  "פשנת הלימודים תש
 8.3.2020סמסטר אביב (ב') יפתח ביום א', 

 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. להירשםלתשומת ליבכם, יוכלו 

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

כרטיס אשראי באתר באמצעות  המצורפת להודעת הקבלה גם באפשרותך לשלם את המקדמה 
 .שובר לתשלום בבנק הדואר ניתן להדפיסבנוסף  האינטרנט למועמדים.

קה אליה התקבלת ומהווה תנאי מוקדם תשלום המקדמה במועד מבטיח את מקומך במחל
 להרשמה לקורסים. 

גוריון בנגב שהתקבלו -תלמידים ממשיכים באוניברסיטת בן חובת תשלום המקדמה חלה גם על
 למחלקה או תואר אחר.

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

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

 פירוט התקנון והכללים לביטול הרשמה:
 בכתב בלבדמועמד שהתקבל ללימודים באוניברסיטה והחליט לבטל את הרשמתו יודיע על כך 

 ם בדואר רשום בלבד. . את הטופס יש לשלוח למדור רישוטופס ביטול הרשמהבאמצעות 
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 :"פא' תש -סמסטר סתיו 
 יזוכו במלוא המקדמה. 15.8.2019יום  מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם עד

 במחצית המקדמה. יזוכו 15.9.2019עד  16.8.2019יום מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ

ועד תום תקופת ההרשמה לקורסים יחוייבו  16.9.2019 יום מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ
 בתשלום מלוא המקדמה. 

תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר תום תקופת השינויים לקורסים ועד סוף הסמסטר הראשון 
 יחוייב במלוא שכר הלימוד לסמסטר

 :תש"פב'  -סמסטר אביב 
 המקדמה.יזוכו במלוא  5.1.2020מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם עד  

 במחצית המקדמה. יזוכו 3.2.2020עד  6.1.2019 -מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ

ועד תום תקופת ההרשמה לקורסים יחוייבו  4.2.2020 -מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ
 בתשלום מלוא המקדמה. 

 15.8.2019לאחר מועמד שמועד התשלום שלו (עפ"י הודעת הקבלה הראשונה ממדור רישום) חל 
והודיע על ביטול הרשמתו עד המועד האחרון לתשלום  לסמסטר ב' 5.1.2020לסמסטר א' או לאחר 

המצויין בהודעת הקבלה, יזוכה במלוא המקדמה. תוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום 
המקדמה יחוייב במחצית המקדמה. לאחר שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה 

 חוייב במלוא המקדמה.י

 .לחוברת המידע למתקבליםו לתקנון שכר הלימודקישור  לנוחיותךמצורף 

 .אתר האינטרנט של דיקנאט הסטודנטיםהלימודים הבאה ניתן למצוא בטפסי הרשמה למעונות ומלגות לשנת 

המעוניינים בהתאמות בלימודים לליקויי למידה ולסובלים מבעיות בריאות, נדרשים לסיים את 
 .08 - 6472368התהליך עד תחילת שנת הלימודים. נא לפנות לדיקנאט הסטודנטים בטל' 

 08-6461600נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה באמצעות מוקד מידע ושירות טלפוני 
 rishum@bgu.ac.ilאו בדוא"ל 

 אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים.
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