
 

 תשע"ג

 לתלמידי מכינותותשלומי שכר לימוד נוהל ביטול הרשמה 
 חודשי לימודי 9 -מכינה הארוכה 

 מועדי ההודעה לסמסטר א' תשע"ג

 יזוכו במלוא המקדמה. 15.08.2012מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם עד 

 המקדמה. יחוייבו במחצית 15.09.2012עד  16.08.2012 –דים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ ממוע

יחוייבו בתשלום מלוא  25.10.2012ועד  16.09.2012 –מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ 

 .המקדמה על חשבון שכר הלימוד

 תשלום שכר לימוד מלא לסמסטר א 26.10.2012מיום 

והודיעו על 15.08.2012הקבלה ממכינה(חל לאחר  מעמדים שמועד התשלום שלהם )עפ"י הודעת
 המצוין בהודעת עד המועד האחרון לתשלוםביטול הרשמתם 

 .יזוכה במלוא המקדמה -הקבלה 

יחויבו -שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה מועמדים כנ"ל שיבטלו הרשמתם
 .במחצית המקדמה

 יחיובו במלוא המקדמה -שבועים מתאריך התשלום  מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר

 מעדי ההודעה לסמסטר ב' תשע"ג

  יחויבו במלוא המקדמה 12.02.2013 -עד   24.01.2013  -עמדים שיודיעו על הפסקת לימודים מ מו

 יחוייבו במלוא שכר הלימוד לסמסטר   13.02.2013 –מועמדים שיודיעו על הפסקת לימודים מ 

 

 לתלמידי מכינותותשלומי שכר לימוד נוהל ביטול הרשמה 
 חודשי לימודי 6 - ריענוןמכינה 

 יזוכו במלוא המקדמה.  31.11.2012יודיעו על ביטול הרשמתם עד  שמועמדים 

 חוייבו במחצית המקדמה.י 15.12.2012עד   01.12.2012 –דים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ ממוע

יחוייבו בתשלום מלוא  19.01.2013ועד  16.12.2012 –מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ 

 .המקדמה על חשבון שכר הלימוד

 למכינהתשלום שכר לימוד מלא  20.01.2013מיום 

 

  אופקים להיי טק –נוהל ביטול הרשמה, ותשלומי שכר לימוד למסלול קדם הכנה 

 מכינה ביוזמת הסטודנט )כולל סיבת היעדרות מלימודים(הכללי הפסקת לימודים, לתקופת קדם 
 החזר מלוא המקדמה 25.04.13עד 

 מלוא המקדמהתשלום  01.05.2013עד  26.04.2013
 תשלום שכר לימוד מלא לתקופת קדם המכינה 02.05.13 -מ

 



 

 
 

 

 הבהרות לחיוב שכ"ל בגין הפסקות לימודים:

 סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל, יחוייב  .1
 בפועל לא השתתף בשיעורים. בשכ"ל גם אם 

 ת בעקבותיה ביטול אוטומטי שלהודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גורר .2
     י ליצור חובהמלגה שבה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשו

 הכספי לאוניברסיט

 סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראת ועדת משמעת יחוייב לפי תאריך הפסקת הלימודים,  .3
המאוחר  פסילה,רחקה/שהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת הה

 השניים. מבין

סטודנט שלימודיו הופסקו בגלל היעדרות מלימודים, יחוייב בשכ"ל לפי תאריך הפסקת  .4
 הלימודים.

 סטודנט שהתקבל ו/או נרשם באיחור יחולו עליו כללי הביטול המפורסמים בטבלאות לעיל.  .5

 


