
 

 לתלמידי מכינותותשלומי שכר לימוד נוהל ביטול הרשמה 
 (01.13..101.01.10-0.0.) חודשי לימודי 9 -מכינה ארוכה 

 למחצית הראשונה של שנת הלימודיםמועדי ההודעה 

 יזוכו במלוא המקדמה0 100.801.10מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם עד 

 במחצית המקדמה0 יחויבו 100.901.10עד  1.0.801.10 –דים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ ממוע

בתשלום מלוא  יחויבו 701.01.10.ועד  1.0.901.10 –מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ 
 0המקדמה על חשבון שכר הלימוד

 למחצית הראשונה0תשלום שכר לימוד מלא , 100.101.13עד  801.01.10.מיום 

והודיעו על   100.801.10חל לאחר  מכינה(הלה מהקב מעמדים שמועד התשלום שלהם )עפ"י הודעת
 .יזוכה במלוא המקדמה -הקבלה  המצוין בהודעת ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום

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

 במלוא המקדמה יחויבו -התשלום ם מתאריך ישבועי מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר

 מחצית השנייה של שנת הלימודיםעדי ההודעה לומ

  מחצית המקדמהיחויבו ב 110.101.13 -עד   1.0.101.13  -מועמדים שיודיעו על הפסקת לימודים מ 

  יחויבו במלוא המקדמה 90.001.13. -עד   110.101.13  -מועמדים שיודיעו על הפסקת לימודים מ 

 במלוא שכר הלימוד לסמסטר  יחויבו  1.0.001.13 –יודיעו על הפסקת לימודים מ מועמדים ש

 לתלמידי מכינותותשלומי שכר לימוד נוהל ביטול הרשמה 
 (01.13..10.101.13-0.0.) חודשי לימודי . - מקוצרתמכינה 

 יזוכו במלוא המקדמה0  701101.10.יודיעו על ביטול הרשמתם עד  מועמדים ש

 במחצית המקדמה0 חויבו 001101.10.עד   801101.10. –יעו על ביטול הרשמתם מ דים שיודממוע

בתשלום מלוא  יחויבו 0.101.13..ועד  01101.10.. –מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ 

 0המקדמה על חשבון שכר הלימוד

 למכינהתשלום שכר לימוד מלא  70.101.13.מיום 

 

 לתלמידי מכינותוד ותשלומי שכר לימנוהל ביטול הרשמה 
 (01.13..10.301.13-0.0.) חודשי לימודי 3 -עתודה לאקדמיה  –ת ריענון מכינ

 יזוכו במלוא המקדמה0  70.101.13.יודיעו על ביטול הרשמתם עד  מועמדים ש

 חויבו במחצית המקדמה0 00.001.13.עד   80.101.13. –דים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ ממוע

יחויבו בתשלום מלוא  00.301.13.ועד  0.001.13.. –ל ביטול הרשמתם מ מועמדים שיודיעו ע

 0המקדמה על חשבון שכר הלימוד

 תשלום שכר לימוד מלא למכינה 0.301.13..מיום 



 

 

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

 נט )כולל סיבת היעדרות מלימודים(כללי הפסקת לימודים, לתקופת קדם המכינה ביוזמת הסטוד

 110.001.13תאריך פתיחת קדם המכינה 

 החזר מלוא המקדמה 100.3013עד 

 תשלום מלוא המקדמה 0.0.301.13עד  130.301.13

 תשלום שכר לימוד מלא לתקופת קדם המכינה 10.0013. -מ

 

 מכינה לאחים ואחיות מוסמכיםלתלמידי ותשלומי שכר לימוד נוהל ביטול הרשמה 
 (101.01.10-180.101.13.) סמסטר א' תשע"ד

 יזוכו במלוא המקדמה0 100.801.10מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם עד 

 יחויבו במחצית המקדמה0 100.901.10עד  1.0.801.10 –דים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ ממוע

יחויבו בתשלום מלוא  701.01.10.ועד  1.0.901.10 –מועמדים שיודיעו על ביטול הרשמתם מ 
 0המקדמה על חשבון שכר הלימוד

 למכינהתשלום שכר לימוד מלא  801.01.10.מיום 

והודיעו על   100.801.10חל לאחר  מכינה(ההקבלה מ מעמדים שמועד התשלום שלהם )עפ"י הודעת
 .ה במלוא המקדמהיזוכ -הקבלה  המצוין בהודעת ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום

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

 במלוא המקדמה יחויבו -ם מתאריך התשלום ישבועי מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר

 

 :בכל מסלולי הלימוד במכינה הבהרות לחיוב שכ"ל בגין הפסקות לימודים

  יחויבבהתאם למועדים המפורסמים לעיל, בכתב הודיע על הפסקת לימודיו סטודנט שלא  10
 בפועל לא השתתף בשיעורים0 בשכ"ל גם אם 

 הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של 10
     י ליצור חובהמלגה שבה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה0 לפיכך הביטול עשו

 הניברסיטכספי לאו

 לפי תאריך הפסקת הלימודים,  יחויבסטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראת ועדת משמעת  00
המאוחר  רחקה/פסילה,שהיה יום מתן פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת הה

 השניים0 מבין

בשכ"ל לפי תאריך הפסקת  יחויבסטודנט שלימודיו הופסקו בגלל היעדרות מלימודים,  30
 הלימודים0



 

 ודנט שהתקבל ו/או נרשם באיחור יחולו עליו כללי הביטול המפורסמים בטבלאות לעיל0 סט 00

 

 

 

 

 קורסי קדם וריענוןלותשלומי שכר לימוד נוהל ביטול הרשמה 
 בסמסטר א' תשע"דאו /ו  1.10בקיץ למתקבלים לתואר ראשון ולומדים במרכז 

 

 

 1.10קורסים בקיץ 

ד לקורס/ים ייגבה באמצעות מדור חשבונות סטודנטים ההרשמה מחייבת בשכר לימוד0 שכר הלימו
  לאחר אישור פתיחת הקורס0

 לאחר סיום ההרשמה יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס

 לא ניתן לבטל את ההרשמה לאחר אישור פתיחת הקורס על ידי המזכירות

 1.13/1 –קורסים המתקיימים בסמסטר הראשון 

מה לכללים הנהוגים בלימודים לתואר ומפורסמים בחוברת שכר כללי ביטול והפסקת לימודים בדו

 הלימוד0


