
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 בפ"תש –כללי הפסקת לימודים ותשלומי שכר לימוד במרכז ללימודים קדם אקדמיים  

 

והודיעו בכתב על   15.8.2021חל לאחר  שמועד התשלום שלהם )עפ"י הודעת הקבלה ( מועמדים

תשלום יזוכו במלוא ה   - ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה

 .הראשון

יחויבו במלוא  –לאחר מועד התשלום המופיע על הודעת הקבלה, מועמדים שיבטלו הרשמתם  

 תשלום הראשוןה

הבקשה ישירות לחשבון הבנק של  ימי עבודה מיום   45החזר התשלום הראשון יתבצע תוך 

המועמד/ת לפי הפרטים שצוינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון להחזרים  

 באזור האישי באתר למועמדים.

 

 ה י*מחצית שני 

צריך לעדכן את   היהמחצית השני ללא חיוב כספי של   סטודנט שיבקש להפסיק את לימודיו

בקש להפסיק את לימודיו  יסטודנט ש,  28.02.22מזכירות המרכז באמצעות הדואר האלקטרוני עד 

מתבקש לכתוב מכתב לוועדת ההוראה המנמק את   ,19.03.22 -אחרי תאריך זה, ולא יאוחר מ

היה   חצית הראשונה.מ של הועדת ההוראה תבדוק את הציונים במתמטיקה ופיזיקה בקשתו. 

המחצית  ועדת ההוראה תאשר את הפסקת הלימודים ושכר הלימוד של   40 -וציונים אלו נמוכים מ 

 . יוחזר יהיהשנ

 דמי הרשמה לא מוחזרים 

 , ללא דמי רווחה ואבטחה. ₪  13,780הינו במסלולי המכינה שכר לימוד   

 (פ"אנכון לשנת הלימודים תש ) 

 

 תקנון שכר לימוד ונוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד למכינות 

 

 נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לסטודנטים חדשים/מעמדים 

 ( 17.10.21-16.7.22חודשים )  9למכינה של 

 

  

 *ה ימועד ההודעה מחצית שני  מועד ההודעה מחצית ראשונה גובה החיוב

   28.02.22 15.08.21עד  תשלום ראשון החזר מלוא 

 אין  16.08.21-15.09.21 חיוב מחצית התשלום הראשון 

131.10.2-116.09.2 חיוב במלוא התשלום הראשון   2.03.219-2.201.03  

 20.03.22 01.11.21 שכ"ל למחצית  במלוא חיוב

 



 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 בפ"תש –כללי הפסקת לימודים ותשלומי שכר לימוד במרכז ללימודים קדם אקדמיים  

 
 נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי קדם וריענון 

 2202בקיץ או /ו  בפ"תשבסמסטר א'  למתקבלים לתואר ראשון ולומדים במרכז 

 

 2022/1 –קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון 

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת  

 באתר האוניברסיטה.  שכר הלימודהוראות והסברים לתשלום  

ומסיבות כלשהן   פ"ב סטודנט חדש ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תש

רשום, דואר אלקטרוני או בפקס(  , )במכתב  יודיע בכתבהחליט לבטל את הרשמתו לקורס, 

 למזכירות המרכז. 

 

 2022קורסים בקיץ 

ביטול  ל  הבקש. את ה15.7.22עד  , רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי  לקורסשירשם    מועמד

 .pre@bgu.ac.ilחובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: 

המועמד יחויב במלוא   מכל סיבה שהיא, עד למועד זה ביטול הקורס ל   הבקשבמידה ולא תתקבל  

היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או  גם אם הסיבה לביטול הקורס  )  הקורס שכ"ל של תשלום

 (. 2022מועד יולי  יע"ל מ 

ה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים,  מ האוניברסיטה שומרת לעצ

 או. ואם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במל במקרה כזה 

 

 נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי אנגלית

 שאינם במסגרת מסלולי הלימודים המקובלים במרכז נוהל זה תקף רק ללומדים 

 

 2022/2וסמסטר שני  2022/1סמסטר ראשון   -קורסים המתקיימים במהלך השנה 

מעלות הקורס,    5%שירשם לקורס רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי בניכוי של  מועמד

 פתיחת הקורס. לפני ימי עבודה  20עד    pre@bgu.ac.ilהיה ויפנה בכתב לדואר האלקטרוני 

פתיחת הקורס, לא יהיה זכאי להחזר  לפני  יום  20-פחות מ שירשם לקורס בתקופה של  מועמד

 . כספי

ה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים,  מ האוניברסיטה שומרת לעצ

 או. ובמקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במל 

 

 2022 בקיץ קורסים

. את הבקשה   15.7.22מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 

 לביטול 

 . pre@bgu.ac.il :וח לדואר האלקטרוני של המרכזחובה לשל

 במידה ולא תתקבל בקשה ל ביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא 

 גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או תשלום שכ"ל של הקורס (

 (. 2022יע"ל מ מועד יולי  

 ,את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבליםהאוניברסיטה שומרת לעצמ ה 

 ואו. במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במל 

 

  

  

mailto:pre@bgu.ac.il
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 נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי עברית 

 לסטודנטים/מתקבלים לאוניברסיטה

 

 2022/2וסמסטר שני  2022/1סמסטר ראשון   -קורסים המתקיימים במהלך השנה 

כללי ביטול והפסקת לימודים בדומה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת  

 באתר האוניברסיטה.  הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד

ומסיבות כלשהן   פ"ב לשנה"ל תשסטודנט חדש ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד 

, )במכתב רשום, דואר אלקטרוני או בפקס(  יודיע בכתבהחליט לבטל את הרשמתו לקורס, 

 למזכירות המרכז. 

 

 2022קורסים בקיץ 

ביטול  ל  הבקש. את ה15.7.22עד  , רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי  לקורסשירשם    מועמד

 .pre@bgu.ac.ilחובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: 

המועמד יחויב במלוא   מכל סיבה שהיא, עד למועד זה ביטול הקורס ל   הבמידה ולא תתקבל בקש

היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או  גם אם הסיבה לביטול הקורס  )  הקורס שכ"ל של תשלום

 (. 2022מועד יולי  ע"ל מ י 

ה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים,  מ האוניברסיטה שומרת לעצ

 או. ובמקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במל 

 

 נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר לימוד לקורסי עברית 

 נוהל זה תקף רק למי שאיננו סטודנט

 

מעלות הקורס,    5%רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי בניכוי של , שירשם לקורס מועמד

 פתיחת הקורס. לפני ימי עבודה  20עד    pre@bgu.ac.ilהיה ויפנה בכתב לדואר האלקטרוני 

פתיחת הקורס, לא יהיה זכאי להחזר  לפני  יום  20-פחות מ שירשם לקורס בתקופה של  מועמד

 . כספי

ה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים,  מ האוניברסיטה שומרת לעצ

 או. ובמקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במל 
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 "נתיב לאקדמיה" תכנית ל  לימוד נוהל ביטול הרשמה ותשלומי שכר

 

 סמסטר סתיו

 15.8.21עד   שכר הלימוד  החזר מלוא

 16.8.21-15.9.21  הלימוד משכר  25%חיוב  

 16.9.21-21.10.21  משכר הלימוד  50%חיוב  

 22.10.21 - החל מ  חיוב מלוא שכר הלימוד 

 

 סמסטר אביב 

 30.11.21עד   החזר מלוא שכר הלימוד 

 1.12.21-31.12.21  משכר הלימוד  25%חיוב  

 1.1.22-15.2.22  משכר הלימוד  50%חיוב  

 16.2.22 - החל מ  חיוב מלוא שכר הלימוד 

 

 סמסטר קיץ

 12.4.22עד   החזר מלוא שכר הלימוד 

 13.4.22-12.5.22  משכר הלימוד  25%חיוב  

 13.5.22-16.6.22  משכר הלימוד  50%חיוב  

 17.6.22 - החל מ  מלוא שכר הלימוד 

 

 נתיב לאקדמיה" לתלמידי מכינה 

 27.10.21החזר מלוא שכר הלימוד עד  

 28.10.21 -חיוב מלוא שכר הלימוד החל מ

 

 ביטול הרשמה יעשה בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת מזכירות המרכז  •

 דמי הרשמה לא יוחזרו  •

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

לחשבון הבנק של ישירות ימי עבודה מיום הבקשה   45תוך התשלומים יוחזרו    -להחזר 

המועמד/ת לפי הפרטים שצוינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון  

 להחזרים באזור האישי באתר למועמדים. 

 


