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 דבר פתח 

 טודנט/ית יקר/ה ס

מנהל תלמידים, מדור חשבונות סטודנטים מביא לידיעתך מידע חיוני על עיקרי תקנות שכר הלימוד והתשלומים  

 תשפ"א. לאוניברסיטת בן גוריון בנגב לשנת הלימודים 

 הכללים וההוראות המפורטים להלן, מחייבים את כל הסטודנטים באוניברסיטה )אלא אם כן צוין אחרת(. 

ולנהוג על פי האמור בה, זאת כדי למנוע מעצמך טרדות, אי   שבחוברת   את מידעהנך מתבקש לקרוא בעיון  

 נעימויות ונזקים כספיים. 

אי ידיעת הכללים הנוגעים לסדרי שכר לימוד אינה פוטרת אותך מקיום המוטל עליך. יש להסדיר חובות    –חשוב 

 רסים. לפני הרישום לקותשפ"א, קודמים )במידה ויש( ושכר לימוד לשנת הלימודים 

המתפרסמים ללא כל הודעה   האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים והתקנות

 מוקדמת. 

דבר דואר שיישלח אליך בדואר רגיל לפי המען המופיע בקבצי המחשב של האוניברסיטה ייחשב שהגיע ליעדו.  

 ישיים. שינוי כתובת ו/או פרטים א אנא דאג לעדכן את כתובתך, במקרה של 

 ם לך הצלחה בלימודך באוניברסיטה. אנו מאחלי

 בברכה, 

 מחלקת מנהל תלמידים 

 מדור חשבונות סטודנטים 

 המינים הערה: המידע כתוב בלשון זכר אולם הוא מתייחס לשני 

 

 פניות ובירורים 

 פניות למדור חשבונות סטודנטים לבירורים, בדלפק או בטלפון, ייעשו על ידי הסטודנט בלבד. 
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כולל  סטודנט )על פי חוק הגנת הפרטיות( לכל אדם )ה מדור חשבונות סטודנטים, מנוע מלמסור כל מידע על 

 הורים(, למעט לסטודנט עצמו. 

 קבלת קהל  

 נות סטודנטים , מדור חשבו1קמפוס מרכוס, בית הסטודנט, קומה 

 13:00עד   10:00 -מ  ה –בימים א 

 בימי ו וערבי חג אין קבלת קהל 

עצמית של שוברים ממוקמת בסמוך למדור    עמדה להדפסה 
 העמדה פעילה בכל שעות היממה.   . טים חשבונות סטודנ 

 ות במייל פני

 heshbons@bgu.ac.ilניתן לפנות למדור חשבונות סטודנטים במייל: 

 כתובת עדכנית ומספר טלפון.  , קורת(בכל פניה במייל יש לציין את מספר הזהות )כולל ספרת בי 

 מוקד מידע ושירות מנהל תלמידים 

 שעות פעילות: 

 17:00 עד   9:00 -מ ה  – מים א י

 08-6461600: טלפון 

 08-6472971פקס: 

mailto:heshbons@bgu.ac.il
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 תוכן עניינים 

 ( 8-12עמודים פרק א': תעריפים ) 

 הרכב שכר הלימוד ושיפוי  

 (07/2020)נכון למדד  "אתשפלשנת הלימודים  תעריפי מכינה קדם אקדמית 

 ( 07/2020)נכון למדד  "אתשפלשנת הלימודים  שכר הלימודתעריפי  

 ( 07/2020)נכון למדד  "אתשפלשנת הלימודים  קורסי הכנהתעריפי  

 (07/2020)נכון למדד  פ"אתש תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלימודים  

 (07/2020נכון למדד ) "אתשפתעריפי שכר דירה לשנת הלימודים  

 ( תש"פ )עפ"י תעריפי "אתשפ תעריפי אישורים וקנסות לשנת הלימודים  

 ( 13-29עמודים  פרק ב': נוהל תשלום שכר הלימוד ) 

 מארז שוברים לתשלום  

 הנחה למשלם מראש  

 הרשמה כספית  

 גובה התשלומים ומועדם , הרשאה לחיוב חשבון הבנק )הוראת קבע( 

 עדכון פרטים אישיים  \משלוח השוברים וקבלתם  

 גובה התשלומים ומועדם  

 תשלום שכר הלימוד באמצעות פיקדון/מענק שחרור של צה"ל 

תשלום שוברים במזומן בלבד בבנק הדואר, בנק הפועלים, בנק לאומי ובאמצעות כרטיס   

 אשראי באתר האינטרנט
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 תשלומים "עודפים" של שכר לימוד 

 החזר יתרות זכות  

 אקדמי( שינויים בתכניות הלימודים לאחר תום "תקופת השינויים" )ויתור  

 וועדת חריגים לענייני שכר לימוד 

 הפרשי הצמדה לשכר לימוד ונלווים  

 ריבית פיגורים  

 תשלום במזומן בלבד בבנק הדואר, בנק הפועלים ובנק  -גמר חשבון 

 אישור הארכת זמן שפתי  

 קנסות לחייבים -תקופת הבחינות 

 אישור ותדפיסים  

 סיום חובות כספיים  

 תשלומים נלווים  

 מרכז הספורט  
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 ( 29-44)  "אתשפפרק ג': תקנות שכר הלימוד לשנת  

 שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר 

 ופטורים הכרה  

 מעבר ממוסד אקדמי אחר  

 עלות הגשת עבודה באיחור ו/או ציון  

 עלות חזרה על קורסים  

 עקרונות שכר הלימוד על פי ועדת וינוגרד  

 עקרונות שכר הלימוד לתלמידי המרכז ללימודים קדם אקדמיים )מכינות(  

 עקרונות שכר הלימוד לתואר ראשון  

 עקרונות שכר הלימוד לתואר שני  

 לתואר  ומיוחד שלא  תעודהעקרונות שכר הלימוד לתעודת הוראה, לימודי    

 עקרונות שכר הלימוד לתואר שלישי  

הינו    "אפתשגובה שכר הלימוד באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשנת הלימודים  

בהתאם להחלטות "הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה  

 גבוהה", "ועדת וינוגרד".

 ( 45-47)הנחיות לבעלי פטור משכר לימוד / סטודנטים ממומנים ':  ד פרק 

 כללי 

 סטודנט הזכאי לפטור משכר לימוד מאוניברסיטת בן גוריון בנגב  
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 סדות אחרים להשכלה גבוהה סטודנט הזכאי לפטור משכר לימוד ממו 

 מלגות פטור משכר לימוד על חשבון הפקולטה ללומדים לתואר שני ושלישי  

 מלגות הצטיינות ומלגות דיקן  

 ( 48-51)  כללי': הפרק  

 סטודנטים חדשים/מועמדים  

 . סטודנטים ממשיכים 

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים לסטודנטים הלומדים בתכניות מיוחדות )פרויקט  

 מנהלים במנהל עסקים(.

  



8 
 

 תעריפים  - פרק א 

 ושיפוי   הרכב שכר הלימוד 

תשס"ו הפחתות בשכר הלימוד הבסיסי לתואר  -על פי החלטות ממשלת ישראל, חלו בשנות הלימודים תשס"ב

 ראשון. 

  ונחי במ  ₪ 13,780 הינו  פ"אתשלשנת הלימודים מערכת,  100%טים הלומדים בהיקף של לסטודנ  ,שכר הלימוד 

 . 2020צמוד למדד יולי  "א תשפל . שכר הלימוד הבסיסי לשנה" 2020מדד יולי 

. החלטה זו  המלא  משכר הלימוד הבסיסי 3,582₪יעמוד על )השיפוי(  גובה ההפחתה   "אתשפבשנת הלימודים  

סטודנט ישלם שכר לימוד מופחת במידה ובשנה  אושרה על ידי ממשלת ישראל, אשר התחייבה לממן הפחתה זו. 

 נק"ז )ראה פירוט בהמשך(.  18מית הראשונה למד ועבר בהצלחה האקד

שכר הלימוד הבסיסי אינו כולל תשלום עבור שירותים נלווים כגון: שירותי רווחה, שירותי אבטחה, קורסי הכנה 

 בשפה זרה וכדומה. 

 תעריפי שירותים נלווים וקורסי הכנה בשפה זרה יקבעו על ידי האוניברסיטה. 

)נכון למדד   "אתשפלשנת הלימודים  מכינה קדם אקדמית תעריפי  

07/2020 ) 

 תעריף בש"ח  פירוט 

 13,780 מכינת רוח וחברה/טבע/הנדסה

 (07/2020)נכון למדד  "אתשפלשנת הלימודים   שכר הלימודריפי עת 

 תעריף בש"ח  פירוט 

 13,780 ( 100%) מלא  שכר לימוד בסיסי
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 תעריף בש"ח  פירוט 

 10,198 ( 100%) ראשון מופחת לתואר  בסיסי שכר לימוד 

 3,582 ( 100%ההפחתה )שיפוי( לתואר ראשון )גובה 

 22,048.77 *   ( ללא קשר להיקף המערכת בפועל160%שכר לימוד חשבונאות שנה ד' )

 31,000 כנית ההשלמה לקראת תואר שני בעבודה סוציאלית ת

 17,225 ( לסטודנטים אזרחי חו"ל או ממומנים  125%שכר לימוד בסיסי גבוה )

מופחת. לסטודנטים אזרחי   – ( לתואר ראשון 125%שכר לימוד בסיסי גבוה )

 חו"ל או ממומנים 

12,747.5 

 המל"ג.*למתקבלים החל משנת תשפ"א: תעריף שכ"ל לתכנית בחשבונאות עשוי להשתנות בהתאם להחלטות עתידיות של 

 (07/2020)נכון למדד  "אתשפלשנת הלימודים   קורסי הכנהתעריפי  

 תעריף בש"ח  פירוט 

 1654 קורס אנגלית בסיסית 

 1034 קורס ברמת מתקדמים א 

 ( 07/2020)נכון למדד   "אתשפמודים תעריפי תשלומים נלווים לשנת הלי 

 תעריף בש"ח  פירוט 

 405 שירותי רווחה

 553 שירותי אבטחה 

 10 התאחדות הסטודנטים הארצית
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   "אתשפימודים תעריפי שכר דירה לשנת הל  

 "ח תעריף בש פירוט 

 590 בחדר  2מעונות ג' מזרחי 

 920 מזרחי  מענות ג' 

 1000 בחדר  1מעונות ג' מזרחי 

 1100 מזרחי מעונות ג' 

 810 מעונות ג' מערבי, לא משופץ

 1100 משופץ )דירת נכים(  מעונות ג' מערבי 

 1000 חדרים  2מעונות ג' מערבי משופץ דירות 

 960 מזרחי משופץמעונות ד' 

 760 קומות   3מעונות ד' 

 890 קומות   4מעונות ד' מערבי 

 960 משופץ' גמעונות  

 1000 חדרים  3משופץ מעונות ג' 

 990 מעונות ד' טרומי 

 1100 מעונות ד' מזרחי משפחות 

 45 תעריף צריכת מים לחודש במעונות 
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 "ח תעריף בש פירוט 

 50 פעילות חברתית במעונות 

 720 חניה במעונות 

 366 פדיון שמירה במעונות 

 420 תשלום שירותי מחשב במעונות

 1000 פיקדון במעונות 
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   א" שפת לשנת הלימודים  וקנסות אישורים תעריפי  

 ניתן להפיק באמצעות אתר האינטרנט אישורים שונים.  

 כל האישורים ניתנים במקור בלבד, למעט אלו שצוינו אחרת.  

 : בקישור הבא  לסטודנטים/לבוגרים האינטרנט של האוניברסיטה  את האישורים ניתן להזמין באתר

 שרות מידע אישי 

 גוריון בנגב. - יינתנו לסטודנטים אשר הסדירו את חובותיהם הכספיים לאוניברסיטת בן אישורים 

 להלן תעריפים המחייבים את הסטודנטים במקרים שונים: 

 "ח תעריף בש פירוט 

 64 לבעלי חוב כספי קנס לבחינה ראשונה  

 128 קנס לבחינה שניה לבעלי חוב כספי 

 256 שלישית והלאה, לבעלי חוב כספי לבחינה   קנס

 213 קנס רישום מאוחר לקורסים )למעט ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן( 

 266 קנס רישום מאוחר לקורסים לסטודנטים ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן 

 233 ויתור אקדמי + שורת ביטול אחת

 20 לטופס אחד( ₪  60כל שורה נוספת )עד לתקרה של 

 5 מחברת סרוקה )למבטלים דמי רווחה( 

 20 אי רישום/אי הגעה למועד ב' 

https://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws/
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws/
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws/
https://bgu4u.bgu.ac.il/html/prod_ws/
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 נוהל תשלום שכר הלימוד  -  פרק ב 

וכתוצאה מכך שכר הלימוד  )א', ב' וקיץ(  באוניברסיטת בן גוריון בנגב שנת הלימודים מחולקת לשלושה סמסטרים 

 מחושב שלוש פעמים בשנה. 

 תשלום המקדמה והסדרת כל חובותיך הקודמים.  ינוהרישום לקורסים התנאי מוקדם לביצוע 

  מארז שוברים לתשלום  .1

בתחילת שנת הלימודים יישלח מארז שוברי תשלום לסטודנטים חדשים שמימשו את קבלתם על ידי תשלום  

 המקדמה הראשונה ולסטודנטים ותיקים הממשיכים ללמוד. 

 רעון. על כל שובר מצוין תאריך הפקתו ותאריך הפי

נא פנה  התשלום ככל הנראה לא קוזז מהשובר המונפק, לכן : אם שילמת לאחר הנפקת השובר, לתשומת לבך 

 למדור חשבונות סטודנטים להפקת שובר מעודכן. 

הוראת קבע )חלק א' של המקדמה חויב בתאריך    –שקיימת לו הרשאה לחיוב חשבון פעילה  ותיק  סטודנט 

על מנת   10.09מראש, יודיע בכתב למדור חשבונות סטודנטים עד ומעוניין לשלם את שכר הלימוד   ( 14.08

 כפל תשלומים. מ ולהימנע 14.09שהחלק השני של המקדמה לא יגבה בתאריך 

 מארז כולל: ה

 חוב כספי בלבד.   מיועד לבעלי  –שובר "תשלום יתרת חוב משנים קודמות"   .1

 . "בלבד  14.09.20 ליום  למשלמים עד   2.5%שובר "תשלום שכר לימוד מלא מראש לאחר הנחה של  .2

לאחר    "קרדיט" בבנק הדואר בלבד" – שובר "תשלום שכר לימוד מלא מראש באמצעות כרטיס אשראי  .3

 בלבד.  14.09.20למשלמים עד   2.5%הנחה של 

למשלמים עד    2.5%שובר "תשלום שכר לימוד מלא מראש מפיקדון/מענק צה"ל לאחר הנחה של  .4

 בלבד".  14.09.20

מיועד לסטודנטים המעוניינים להצטרף כמנויים למכון הכושר   –שובר "תשלום עבור מנוי למכון כושר"  .5

 )מותנה ברישום לקורסים ובתשלום דמי רווחה(. 

 פטורים מתשלום שכר הלימוד" נכון ליום הפקת השובר. שובר "תשלום נלווים לסטודנטים ה .6

. הרשאה זו מאפשרת את תשלום שכר הלימוד בשמונה  טופס הוראת קבע -לחיוב חשבון"    "הרשאה  .7

 . , במקום שישה תשלומים בשוברים תשלומים

השוברים  סטודנט שבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש יבחר את השובר המתאים לו ביותר מבין * 

 , לעיל. 4 - ו  3, 2מספר: 
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או שקיימים עבורו חיובים נוספים כגון שכר דירה  הלומד מעבר למערכת לימודים המלאה השנתית  סטודנט 

 וכדומה, ישלם בהתאם לטבלת גובה התשלומים ומועדם כפי שמופיעה בהמשך. מעונות 

 הנחה למשלם מראש  .2

סטודנטים ששילמו את מלוא שכ"ל מראש במזומן ו/או באמצעות פיקדון צה"ל ו/או בכרטיס אשראי באינטרנט  

יהיו זכאים להנחה למשלם מראש בגובה של    – 14.09.2020, מזכה בהנחההבלבד )בתשלום אחד( עד התאריך 

 שון(.  משכר הלימוד הנלמד ולא יותר משכ"ל הבסיסי המלא )מופחת לתלמידי תואר רא  2.5%

כל  הנחה למשלם מראש מחושבת מתוך שכר הלימוד השנתי. ההנחה תעודכן בחשבון שכר הלימוד לקראת סוף 

 טרים. סאחד מהסמ

מקבלי מענק שכר לימוד ו/או סיוע מגורם כלשהו אינם זכאים להנחה )מלבד מקבלי מלגת דיקן שיקבלו את ההנחה  

 ובה המלגה. על ההפרש בין שכ"ל הנלמד )ולא יותר ממלא( לבין ג 

 הרשמה כספית  .3

תשלום מקדמה ו/או תשלום מראש, מהווה הרשמה כספית לשנת הלימודים והתחייבות לכל הנובע מהרשמה זו.  

כמו כן, תשלום זה מהווה תנאי לעריכת רישום לקורסים. סטודנט החייב שכר לימוד משנים קודמות יוכל לערוך  

 . ם מקדמת שכ"להחוב ותשלו ןרישום לקורסים, אך ורק לאחר פירעו 

למחוק את  תהיה רשאית סטודנט שיערוך רישום לקורסים, למרות אי הסדרת תשלום שכר הלימוד, האוניברסיטה  

לקורסים לסמסטר, להפסיק את לימודיו ו/או להימנע מלתת לו להשתתף בבחינות סוף סמסטר, הרשמה   רישומיו 

 לקורסים של הסמסטר העוקב, אישורים ו/או תעודות עד לסילוק החוב. 

סטודנט שערך רישום לקורסים מחויב בתשלום שכר הלימוד, בין אם השתתף בהרצאות ו/או בבחינות ובין אם לאו  

 הפסקת לימודים וביטול הרשמה"(.  )ראה "תקנון 

 הרשמה כספית אינה מהווה הוכחה לזכאות ללימודים מבחינה אקדמית. 
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 וגובה התשלומים ומועדם  הרשאה לחיוב חשבון הבנק )הוראת קבע(  .4

 סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע, ייהנה משמונה תשלומים )במקום שישה(. 

   בנק.הבאמצעות הרשאה לחיוב חשבון גם לימוד  האוניברסיטה גובה שכר 

 הטופס להרשאה לחיוב חשבון הבנק ניתן להוריד באתר האינטרנט:  את 

 מסך הזדהות 

תשלומי שכר הלימוד, שכר דירה במעונות, תשלומים נלווים   חיוב סטודנטים פעילים עבור הרשאה זו תקפה ל

   וחיובים אחרים של הסטודנט. 

 איך מצטרפים להסדר התשלומים באמצעות הרשאה לחיוב החשבון? 

 ולהחתים את הספחים בבנק בו מתנהל חשבונך. כאמור יש להדפיס את טופס ההרשאה לחיוב חשבון  .1

לשלוח את הטפסים למדור חשבונות סטודנטים לפקס שמספרו:  לאחר החתמת הטפסים על ידי הבנק יש  .2

 מוקדם ככל שניתן.  heshbons@bgu.ac.il: ר אלקטרוניאו בדוא  6472971-08

,  של האוניברסיטה POSTלתיבת המייל  בדוא"ל לסטודנט, כשבועיים לפני מועד חיוב החשבון, תישלח  .3

ר גובה הסכום לחיוב. ניתן יהיה לראות את גובה הסכום לחיוב והסבר מפורט לגבי מרכיבי  הודעה בדב 

 באתר האינטרנט.ניתן לראות באזור האישי שהסכום לתשלום, 

 החל מהמקדמה הראשונה פעילים, ותופעלהלסטודנטים   הבאהההרשאה תועתק אוטומטית לשנת הלימודים * 

 .  של השנה העוקבת  14.08ב 

לתואר ממשיכים ללמוד ומעוניינים להמשיך לשלם באמצעות    התקניות ודנטים שסיימו את השנים במידה וסט

 בכתב למדור חשבונות סטודנטים. על כך יודיעו   – ההרשאה לחיוב חשבון 

המקדמה   21.07.2020עד ליום  חתומה על ידי הבנק הלחיוב חשבון   סטודנטים ותיקים, שיעבירו הרשאה

 . 14.09.2020- 14.08.2020תפוצל לשני תשלומים ותשולם בתאריכים הבאים:  "א תשפהראשונה לשנה"ל 

 תשלומים הנהוגים כיום. יתרת התשלומים לכלל הסטודנטים ייגבו בשישה תשלומים במקום בחמישה 

מה ראשונה לשנה  חדש שהתקבל ללימודים, הודעת הקבלה תהווה עבורו מקדסטודנט שחזר מחופשה או סטודנט 

 זו. לאחר תשלום הודעת הקבלה יגבו התשלומים באמצעות הרשאה לחיוב החשבון שמסר הסטודנט. 

 , נלווים או שכר דירה מעונות.)*( לא תבוצע גבייה מסטודנטים שאינם חייבים שכר לימוד

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
mailto:heshbons@bgu.ac.il
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 אי כיבוד הרשאה לחיוב חשבון על ידי הבנק 

הסטודנט יחויב  הוראת הקבע באוניברסיטה מתבטלת, מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את הוראת התשלום,  אם 

עד  בהצמדה למדד ובריבית פיגורים  ₪, בעמלת החזר הוראת קבע בהתאם לחיוב הבנק וכן   30בדמי טיפול בסך 

 חדש את ההוראה בבנק. ל  עליו לשלם באמצעות הוראת קבע,  במידה והסטודנט מעוניין להמשיך   לסילוק החוב.
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 :  ומועדם )הוראת קבע( גובה התשלומים בהרשאה לחיוב חשבון 

 סמסטר א' )סתיו( 

 מקדמה ראשונה לוותיקים תחולק לשניים: 

 משכר הלימוד הבסיסי המלא + שירותים נלווים.  12.5%יגבו    -  14.08ביום  – חלק א' 

 משכר הלימוד הבסיסי המלא.  12.5%יגבו    – 14.09ביום  – חלק ב' 

 חדשים בשלב זה שילמו מקדמת חדשים( המועמדים ה)

 משכר הלימוד השנתי הנלמד + חיובי שכ"ד מיום הכניסה ועד סוף דצמבר.  15%יגבו   – 14.12ביום 

י שכ"ד  משכר הלימוד השנתי הנלמד, תשלום זה מהווה גמר חשבון לסמסטר א' + חיוב 10%יגבו   – 14.01ביום 

 סוף פברואר )למתגוררים במעונות(. עבור חודשים ינואר ועד 

 סמסטר ב' )אביב( 

 מקדמה ראשונה תחולק לשניים:

משכר הלימוד הבסיסי המלא עפ"י היקף הלימודים בסמסטר א' + חיובי שכ"ד   15%יגבו    -  14.03ביום  – חלק א' 

 עבור חודש מרץ. 

 ימוד הבסיסי המלא + חיובי שכ"ד עבור חודש אפריל. משכר הל 15%יגבו    – 14.04ביום  – חלק ב' 

 משכר הלימוד השנתי הנלמד + חיובי שכ"ד עבור חודשים מאי ויוני.  15%יגבו   – 14.05ביום 

משכר הלימוד השנתי הנלמד, תשלום זה מהווה גמר חשבון לסמסטר ב' + חיובי שכ"ד   5%יגבו   – 14.06ביום 

 עבור חודש יולי ועד תום החוזה. )למתגוררים במעונות( 

 יתכנו שינויים בתאריכי התשלום. 

 משלוח השוברים וקבלתם/עדכון פרטים אישיים  .5

הכתובת המופיעה בקבצי המחשב של   שוברי התשלום נשלחים אליך בדואר רגיל של האוניברסיטה לפי 

 האוניברסיטה.  

בכל מקרה של שינוי בכתובת, על הסטודנט לעדכן את השינוי באתר האינטרנט של האוניברסיטה )שירות מידע  

 עדכון כתובות וטלפונים(.  – אישי 

 אי קבלת שובר לתשלום, מכל סיבה שהיא, אינה פוטרת מתשלום במועד. 

באתר האינטרנט  . מהסכום שלתשלום .%0270בתוספת דמי טיפול של יס אשראי שוברים בכרטניתן לשלם את ה

   לשלם בבנק הדואר בלבד.  האתראו להדפיס את השובר מתוך  של חשבונות סטודנטים

 האחריות לתשלום שכר הלימוד במועד חלה על הסטודנט גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו. 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
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סטודנט שלא ישלם את שכר הלימוד במועדים שנקבעו, מכל סיבה שהיא, יחויב במלוא הפרשי הצמדה )בהתאם  

 ן הרחבה בנושא חיובי הצמדה וריבית(. למדדים שיפורסמו במשק( וכן בריבית פיגורים צמודה )ראה להל 

 בירור החשבון אינו דוחה את התשלום. 
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 גובה התשלומים ומועדם  .6

 סמסטר א' )סתיו( 

 הערות  מועד אחרון לתשלום  גובה התשלום  תיאור התשלום 

חלק מהיקף מלוא   מקדמה ראשונה

 שכר הלימוד 

 ללא קשר להיקף לימודים  14.08.2020

משכר   15%עד  מקדמה שניה

לימוד בסיסי מלא.  

  80%)יישור קו ל 

מהמערכת של  

הסמסטר או  

מהיקף מערכת  

 מלא(. 

עפ"י היקף הלימודים בתוספת חובות   14.12.2020

קודמים שלא שולמו. חיובי שכר דירה  

מיום הכניסה עד לסוף דצמבר,  

מחצית חיוב שפה זרה, מחצית עלות  

 קורס ללא נק"ז ו/או מחצית התקורה. 

)חשבון    "גמר חשבון"

 מסכם( 

יתרת שכר  

 הלימוד לסמסטר 

עפ"י היקף הלימודים בתוספת חובות   14.01.2021

קודמים שלא שולמו, חיובי שכר דירה  

פברואר, גמר חיוב שפה זרה,  -ינואר 

גמר חיוב עלות קורס ללא נק"ז ו/או  

 גמר חיוב תקורה. 

 

 סמסטר ב' )אביב( 

 הערות  לתשלום מועד אחרון  גובה התשלום  תיאור התשלום 

משכר לימוד   20% מקדמה ראשונה

  40%בסיסי מלא )

מהיקף המערכת  

 בסמסטר א'( 

עפ"י היקף הלימודים בסמסטר א'   14.03.2021

-בתוספת חיובי שכר דירה מרץ

 אפריל וחובות קודמים שלא שולמו. 
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 הערות  לתשלום מועד אחרון  גובה התשלום  תיאור התשלום 

משכר   15%עד  מקדמה שניה

לימוד בסיסי מלא.  

  70%)יישור קו ל 

מהמערכת של  

הסמסטר או מהיקף  

 מערכת מלא( 

עפ"י היקף הלימודים בסמסטר ב'   14.04.2021

בתוספת חובות קודמים שלא שולמו,  

יוני, מחצית    –חיובי שכר דירה מאי 

חיוב שפה זרה, מחצית עלות קורס  

 ללא נק"ז ו/או מחצית התקורה.

"גמר חשבון" )חשבון  

 מסכם( 

יתרת שכר הלימוד  

 לסמסטר 

קף הלימודים בסמסטר ב'  עפ"י הי  14.05.2021

בתוספת חובות קודמים שלא שולמו,  

חיובי שכר דירה יולי עד תום החוזה,  

גמר חיוב בשפה זרה, גמר חיוב  

עלות קורס ללא נק"ז ו/או גמר חיוב  

 תקורה. 
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 (/ קורסים קנויים  ' )קורסי קיץ בתשלוםקיץסמסטר 

 תאריכי הסמסטר  יפורסמו לקראת פתיחת סמסטר קיץ. 

 כללים לחישוב שכר לימוד לקורסי קיץ בתשלום  

 לימודים בסמסטר קיץ לא יכללו במניין שנות הלימוד הנ"ל ולא תגבה עבורם תוספת תקורה  ה

 )למעט סטודנטים בתוכניות מיוחדות(. 

 משכר הלימוד המלא )ללא הפחתה( לכל נק"ז.  5%יחויב לפי  –נק"ז   5. סטודנט הלומד עד 1

הנלמד(   נק"ז )בהתאם לעלות בתואר שית ואילך ישלם הסטודנט לפי אחוז שכר לימוד ל. החל מהנקודה השי 2 

 מתוך שכר הלימוד השנתי המלא )ללא הפחתה(. 

משכר הלימוד השנתי המלא )ללא הפחתה( בעוד   15%נק"ז ייגבה שכר לימוד של  3עבור קורס של   לדוגמא:

 (. X 5%  +3 X 2.5%   =32.5% 5)לפי   32.5%נק"ז ישלם  8שעבור 

 נתן אפשרות לשלם שכר לימוד בשני תשלומים. ית  –סטודנט שירשם בתקופת רישום שתוגדר לקראת סמסטר קיץ 

 לא יחויב בתשלום שכר לימוד.   –סטודנט המבטל הרשמתו לקורסים במהלך תקופת הרישום 

 מסה"כ 40%יחויב בתשלום של   –סטודנט המבטל הרשמתו לאחר מועדי הרישום ועד למועד השינויים )כולל( 

 הקורסים סמסטר קיץ. 

 נק"ז, יחויב עפ"י הנוסחה הבאה:  4: סטודנט המבטל קורס של לדוגמא 

   ₪40% כפול   ₪2756 שכר לימוד שנתי =   X 13,780משכר הלימוד השנתי  X  5%נק"ז    4

 ₪.  1102.40תשלום סה"כ ל 

יחויב במלוא שכר הלימוד של סמסטר קיץ בהתאם    –סטודנט שיבטל הרשמתו לאחר תום תקופת השינויים 

 לקורסים אליהם נרשם. 
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 תשלום שכר הלימוד באמצעות פיקדון/מענק שחרור של צה"ל  .7

 הלימודים. קדון הצבאי של חיילים משוחררים לטובת י מיועד לסטודנטים המעוניינים לשחרר את הפ

תשלום מקדמה ראשונה )הודעת קבלה לסטודנטים חדשים בלבד( או שובר שכר לימוד שמצוין עליו   . א

י שיתרת הפיקדון זהה או גבוהה יותר  א"פיקדון צה"ל" ניתן לשלם באמצעות פיקדון צה"ל ובתנ 

 מהסכום הנקוב בשובר. 

יוכל להפיק שובר בסכום היתרה    –סטודנט שיתרת הפיקדון נמוכה יותר מהסכום הנקוב בשובר  . ב

 שבפיקדונו במדור חשבונות סטודנטים בלבד. 

 בעמדת השוברים לא ניתן להפיק שובר לפיקדון על חלק מהסכום הנדרש לתשלום.   –חשוב  . ג

מדור   באתרים נמצאת חררחיילים משו קדוןימצגת המסבירה את אופן התשלום המקוון באמצעות פ  . ד

 חשבונות סטודנטים.  

תשלום שוברים במזומן בלבד בבנק הדואר, בנק הפועלים, בנק לאומי   .8

 ובאמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט

ים במערכת החשבונות, במועד הפקתם. שינויים בנתונים  הנתונים הקיימ לפי הסכומים המופיעים בשוברים נכונים 

 הנ"ל יבואו לידי ביטוי בשובר הבא.  

שקלים    75שקלים )החל מהמקדמה השנייה בסמסטר א', סה"כ  15עבור כל שובר יגבו דמי טיפול בסכום של 

י עבור דמי  במידה והתשלום יבוצע בדרך אחרת )ללא השובר( יבוצע זיכו בשנה למי שמשלם בשוברים בלבד(.

 הטיפול. 

 ניתן לשלם את שכר הלימוד והחיובים הנוספים גם באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט.

 מהסכום הנקוב בשובר.  0.702%יישא דמי טיפול בשיעור של אשראי תשלום באמצעות כרטיס ה

 . את התשלום ניתן לבצע באתר האינטרנט של מדור חשבונות סטודנטים

 תשלום שוברים 

 תשלומים "עודפים" של שכר לימוד   .9

 ככלל, אין לשלם תשלומים "עודפים" ע"ח שכר הלימוד ללא אישור מפורש ממדור חשבונות סטודנטים. 

ור חשבונות סטודנטים בלבד. חל איסור מוחלט לתקן את שוברי שכר  שוברי תשלום שכר לימוד יונפקו על ידי מד 

 הלימוד בעצמך, ושלא באמצעות מדור חשבונות סטודנטים. 

 סטודנט שישלם תשלום "עודף" ההחזר יהיה צמוד למדד. 

https://in.bgu.ac.il/accounts/DocLib/pikadon-howto.pdf
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
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 החזר יתרות זכות  .10

 כללי  . א

ד לשנת הלימודים ו/או  יתרת הזכות בחשבונך, נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר הלימו

 . באתר האינטרנט של מדור חשבונות סטודנטים   שלו,לעדכן את פרטי חשבון הבנק  באחריות הסטודנט  לתואר. 

 

 כללי - החזר יתרות זכות 

תערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר הלימוד וחיובים אחרים ויבוצעו תיקונים  ככלל, לפני ביצוע החזר, 

 בהתאם. ייתכנו שינויים ביתרות עקב תיקונים. 

 

 פעיל" "סטודנט  לבקשה להחזר   . ב

.  צמודה למדד( חשבון שלך כסטודנט "פעיל" מועברת אוטומטית לזכותך בסמסטר הבא )כשהיא זכות שביתרת ה

 נך מעוניין, על אף האמור, בקבלת החזר עליך להגיש בקשה להחזר הכוללת פרטי חשבון בנק להחזרים. במידה וה

הבקשה תיבדק לגופו של עניין תוך קיזוז )משוער( של שכר הלימוד ושכר הדירה לכל הסמסטר. במידה ותמצא  

ימי עבודה מיום   45יתבצע תוך    זכאי להחזר )לאחר הקיזוז( היתרה תועבר ישירות לחשבונך בבנק. ההחזר

 הבקשה. 

יתרת הזכות בחשבונו של סטודנט הלומד בלימודים קדם אקדמיים, תוחזר באופן אוטומטי לחשבון הבנק של  

 הסטודנט לאחר סיום לימודיו במכינה. 

 החזר יתרות בגין פרסי הצטיינות ו/או מלגות  . ג

יתרות זכות הנובעות מעדכון מלגות ופרסי הצטיינות, יוחזרו באופן אוטומטי לחשבונך ללא צורך בבקשה להחזר.  

ימי עבודה. מלגאי פקולטות   45ההחזרים יבוצעו בסוף סמסטר ב' לאחר הנפקת גמר חשבון ולא יאוחר מ 

 חלק זה יוחזר בתום סמסטר ב' בלבד.  –השתתפות בהוצאות אבטחה המקבלים 

 זר יתרת זכות בגין מלגת דיקן הסטודנטים הח . ד

, ולאחר קבלת אישור  )עפ"י בקשת הסטודנט(יתרת זכות הנובעת מעדכון מלגת דיקן תוחזר בתום שנת הלימודים,  

 ימי עבודה מהאישור.  45על סיום פעילות חברתית מדיקן הסטודנטים, ולא יאוחר מ  

ו שכר הדירה לכל הסמסטר. במידה ושילמת מראש לשנה,  ההחזרים יבוצעו תוך קיזוז משוער של שכר הלימוד ו/א

 תקבל החזר תוך קיזוז משוער של החיובים לסוף השנה. 

 

 

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
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 חזר יתרות לבוגרים ה . ה

סיימת את לימודיך לתואר וקיימת יתרת זכות בחשבונך, היתרה תוחזר באופן אוטומטי ללא צורך בפניה  במידה ו

מום שכר הלימוד המצטבר לתואר וקבלת אישור הזכאות.  למדור חשבונות סטודנטים זאת לאחר השלמת מיני

 ההחזר יהיה צמוד למדד. 

 החזר יתרות בגין זיכוי מעונות . ו

 וחרים.  ידי שנה בחודש אוקטובר בשל חיובי חשמל מא יבוצע מהחזר יתרות בגין זיכוי מעונות 

במידה והנך מעוניין לקבל יתרות אלו לחשבון הבנק, עליך    .חדשה הוזזו מתשלום לשנת הלימודים קיתרות אלו י 

 לפנות בבקשה למדור חשבונות סטודנטים. ההחזר יהיה צמוד למדד. 

 החזר יתרות בגין ביטול הרשמה  . ז

ביטלת את הרשמתך לאוניברסיטה ונמצאת זכאי להחזר )בהתאם לתקנון הפסקת לימודים וביטול  במידה ו

ללא צורך בפניה מיוחדת למדור חשבונות סטודנטים.    ,ומטי לחשבון הבנק שלך אוט יבוצע באופןההחזר   , הרשמה(

ימי עבודה ממועד ביטול ההרשמה )כפי שמופיע ברשומות האוניברסיטה( ההחזר יהיה   45ההחזרים יבוצעו תוך 

 בערכים נומינליים )לא צמוד למדד(. 

 החזר יתרות בגין הפסקת לימודים  . ח

מהפסקת לימודים יוחזרו באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלך ללא צורך בפניה למדור  יתרות זכות הנובעות 

ההחזרים יבוצעו  ודעתך על הפסקת לימודים לפקולטה. ובדיקת זכאותך ליתרה. חשבונות סטודנטים וזאת לאחר ה

 למדד. ימי עבודה ממועד הפסקת הלימודים )כפי שמופיע ברשומות האוניברסיטה( ההחזר יהיה צמוד   45תוך 

 שינויים בתכניות הלימודים לאחר תום "תקופת השינויים" )ויתור   

 ( קדמיא

, בפקולטות בהן ניתן לבצע "ויתור אקדמי" לאחר תום "תקופת  סטודנט אשר יבטל קורס )מבחינה אקדמית(

 יחויב בעלות הקורס ובנוסף יחויב בקנס ביטול מאוחר.  השינויים",  

 לימוד וועדת חריגים לענייני שכר  

 ניתן לפנות בכתב לוועדת חריגים לענייני שכר לימוד בבקשות החורגות מהתקנון בצרוף המסמכים המתאימים. 

 heshbons@bgu.ac.il  בקשות יש להפנות בדוא"ל:

 

mailto:heshbons@bgu.ac.il?subject=דואר%20אלקטרוני%20של%20מדור%20חשבונות%20סטודנטים
mailto:heshbons@bgu.ac.il?subject=דואר%20אלקטרוני%20של%20מדור%20חשבונות%20סטודנטים
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 לווים נלשכר לימוד והפרשי הצמדה  

 שכר הלימוד האוניברסיטאי צמוד למדד יולי בכל שנה. 
ההצמדה הנה על פי חוק ואיננה מהווה "קנס" על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר  

 הלימוד, ביום התשלום. 

 ים(,  גובה שכר הלימוד והתשלומים הנלווים המופיעים במקדמה הראשונה )לסטודנטים וותיק

. גובה שכר הלימוד והתשלומים הנלווים המופיעים במארז התשלומים, הינם במחירי  2020מדד יוני הינם במחירי  

לכל    15ועתידים להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן המתפרסם אחת לחודש )בדרך כלל ב  2020 מדד יולי 

 חודש(. 

 בכל שנה, ימנע חיוב בהפרשי הצמדה.    14.09עד ליום תשלום מלוא שכר הלימוד מראש, 

 . נכון ליום התשלום  , הפרשי הצמדה על שכר הלימוד בגיןחיוב פירוט ה"גמר חשבון" יכלול שובר 

חויב בתשלומים  ולא  ולא למד מעבר למערכת מלאה    14.09עד ליום  סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד 

 הצמדה של מדד יולי בלבד. בנוספים, יחויב 

 ריבית פיגורים  

 על הסטודנט לשלם את השובר לתשלום עד למועד הנקוב בשובר. 

לחודש,    0.5%בשיעור של  בריבית פיגורים יום מהמועד לתשלום, יחויב  14כל תשלום שובר באיחור, מעל 

 , עד למועד התשלום בפועל.  2020למדד יולי הצמודה 

 הריבית מחויבת על פי פריסת התשלומים בפועל בהתאם להיקף המערכת.  

 ישלם ריבית על החלק היחסי לפי פריסת החיובים עד ליישור קו.   100%סטודנט שהיקף המערכת שלו מעל ל 

 בכל שנה.  15.12החל מיום חיוב בריבית יתבצע  

   לבד בבנק הדואר, בנק הפועלים ובנקתשלום במזומן ב - גמר חשבון 

   לאומי או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט

.  לתשלום   שובר שלישי  לסטודנטים באמצעות דואר ישראל שלח  יסיום של כל סמסטר  תקופת הבחינות בלקראת  

בבנק הדואר, הפועלים ולאומי במזומן בלבד או באמצעות  לסמסטר אותו ניתן לשלם מהווה גמר חשבון   תשלום זה

 מגובה הסכום(.   .%0270)בתשלום אחד בתוספת דמי טיפול של  באתר האינטרנטכרטיס אשראי 

ניתן גם   מר חשבון עד שבוע לפני תחילת הבחינות, עליך לפנות למדור חשבונות סטודנטים. לא קיבלת גבמידה ו

 לשלם בבנק הדואר בלבד.  ו  האתרלהדפיס את השובר מתוך 

 

 בירור החשבון אינו דוחה את מועד התשלום.  

https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:LOGIN_DESKTOP
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החובות הכספיים  מלוא חשבון כדי לשמש קבלה או אישור תשלום מלוא שכר הלימוד ו/או סילוק  ככלל, אין בגמר 

 לאוניברסיטה. 

 אישור הארכת זמן שפתי  

 הסטודנטים בנוהל בחינות.  דיקנטאישור להארכת זמן שפתי מיועד לאוכלוסיות מיוחדות. ניתן להתעדכן באתר 

 אותו מפיקים בקיוסק המידע האישי לסטודנט. הזכאות להארכת זמן שפתי מופיע באישור  

 קנסות לחייבים – תקופת הבחינות 

 . חובות ת לתשלום וחייבים תזכורסטודנטים הלפני תקופת הבחינות יישלחו ל

 בכל אחת מהבחינות בהן הסטודנט השתתף. בקנס  וסטודנט יחליט להיבחן עם חוב, יחויבבמידה  

 ₪.  64קנס בגובה של בחינה ראשונה  

 ₪.  128קנס בגובה של יה בחינה שנ

 ₪ על כל אחת מהבחינות.   256מעלה קנס בגובה של בחינה שלישית ו

 לערער על חיוב בגין קנסות  אלה.   סטודנט לא יוכל

 מומלץ להתעדכן על גובה החוב לפני התשלום בפועל. 

 אישור ותדפיסים  

 הבאים: באתר מדור חשבונות סטודנטים ניתן להפיק את האישורים והתדפיסים 

  / שכר דירה / אישור ביצוע התשלומים באשראי עלות מכינה /  אישור גובה שכר לימוד/ דו"ח פירוט חשבון / עלות 

 הודעה על ביצוע התשלום. , הודעה על גביה, טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק למשלמים בהרשאה: 

 סיום חובות כספיים  

ם כולל השלמת שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר.  הכספיי סטודנט שסיים את לימודיו ישלם את כל חובותיו 

 בדיקת תשלום מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, מתבצעת על ידי מדור חשבונות סטודנטים,  

 "בקשת זכאות לתואר", בפקולטה.    שהסטודנט הגישרק לאחר  

 או אישור. זכאי לקבל תעודה ו/   הסטודנט יהיהעם סיום תשלום כל החובות הכספיים לתואר, 

 תשלומים נלווים  

תשלום להתאחדות הסטודנטים )תואר ראשון ושני  בנוסף יש לשלם  וללים אבטחה ורווחה ותשלומים נלווים כ 

 בלבד(. 
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 תשלומים נלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים בין אם למדו סמסטר אחד או שני סמסטרים  

 . מודהליבמהלך שנת לימודים, ללא תלות בהיקף הלימודים ושכר 

  אינם נכללים במימון. בדרך כלל ממומן באופן מלא על ידי מוסד / גורם כלשהו, התשלומים הנלווים  והנךבמידה  

 .עליך לבדוק זכאות מול הגורם המממן  -בכל מקרה  

 היות פעיל ורשום לקורס אחד לפחות בכל סמסטר. משרותי רווחה, על הסטודנט ל תעל מנת ליהנו

 כוללים: שירותי הרווחה 

שירותי הייעוץ הפסיכולוגי, שיעורי עזר ומסגרות חונכות שונות, השתתפות   - שירותי דקנאט הסטודנטים ובכללם

 במרתונים וסדנאות, תכניות למניעת נשירה ועוד. 

 הגרלה לקבלת תווית חניה באוניברסיטה וצפייה במחברות בחינה סרוקות ללא עלות. 

לבחור ולהיבחר, בנק בחינות וסיכומים, קורסים חיצוניים כדוגמת קורס   הזכות  -שירותי האגודה הסטודנטיאלית

מתא"מ, ספריית השאלה, ליווי וועדי מחלקות, מענה וסיוע אקדמי מרכזות הסיוע במדור אקדמיה, שירות מוקד  

ול  בחינות מקוונות, ייצוג סטודנטים בוועדות האוניברסיטה, ליווי והכנה לוועדות משמעת, הטבות שונות וטיפ 

בסטודנטים משרתי מילואים, סיוע בקבלת הנחות בארנונה, שירותי יעוץ של עו"ד, ניהול מאגר דירות להשכרה  

ופיקוח על מחירי השוק, הפקת אירועי תרבות כדוגמת אירוע פתיחת שנה, יום הסטודנט ואירועי תרבות במהלך  

"פוזיטיב", ליווי ותמיכה בתאים וארגונים  השנה, הרצאות וחוגים, אירועי ספורט, כניסה לסטודיו אימוני כושר 

בקמפוס, פעילויות בתחום תעסוקה ופיתוח קריירה, תמיכה וסיוע לנפגעי/ות הטרדות מיניות, סיוע בהגשת טפסים  

ביטוח לאומי, ולת"ם, גמלאות מילואים ועוד, הקרנת סרטים מוזלים בקולנוע "נגטיב", מתנות   - לרשויות שונות

 ויתווספו שירותים נוספים במהלך שנת הלימודים.   פתיחת שנה ועוד. יתכן

 הודעה על ביטול דמי רווחה: 

 בכל שנה.  14.09סטודנטים רשאים לוותר על שירותי הרווחה אם יודיעו על כך מראש ולא יאוחר מיום  .1

 בכל שנה.   10.02סטודנטים המתקבלים לאוניברסיטה בסמסטר אביב, רשאים להודיע לא יאוחר מיום  .2

ם על הצהרה הנמצאת באתר האינטרנט של מדור חשבונות סטודנטים. ניתן לשלוח את ההצהרה במייל  עליך לחתו 

   .heshbons@bgu.ac.ilלכתובת: 

 ר"מ. המועדים כפוף לכמו כן ניתן לשלוח מייל ולבקש לבטל את דמי הרווחה ב

, הנך רשאי להודיע על ביטול דמי רווחה עד שבועיים מתאריך   2 -ו  1בסעיפים התקבלת לאחר המועד המוזכר 

 לתשלום המופיע בהודעת הקבלה. 

 שירותי אבטחה כוללים: 

mailto:heshbons@bgu.ac.il
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אבטחת הסטודנטים באוניברסיטה, בקמפוס האוניברסיטה באילת ובשדה בוקר. דמי האבטחה חלים על כלל  

 הסטודנטים ואינם ניתנים לביטול. 

 

 סטודנטים: תשלום להתאחדות ה

לאחר שייצגה את הסטודנטים  , התאחדות הסטודנטים כארגון הסטודנטים הארצי היציגהוכרה,  2018בשנת 

שנה. ההתאחדות עוסקת בכל תחומי החיים הנוגעים לסטודנטים ולצעירים בישראל, החל   80בפועל למעלה מ 

ורה הציבורית ובדיור לסטודנטים  מקידום מדיניות אקדמית וסיוע לאוכלוסיות מיוחדות, דרך רפורמות בתחב

 וצעירים וכלה במעורבות חברתית ומלגות. 

לאור הכרה זו, כפי שהוגדרה בתיקון לחוק זכויות הסטודנט החל משנת הלימודים תשע"ט בהתאם להנחיית  

₪ לטובת ארגון הסטודנטים   10ות"ת כל סטודנט לתואר ראשון ותואר שני יחויב בתשלום חובה בסך של -המל"ג 

 צי היציג. האר

אותם כספים ישמשו את ההתאחדות לחיזוק עולם הסטודנטים והסטודנט בקצה ויעניקו לארגון אורח רוח למימוש  

 אותן מטרות ואותם יעדים.  

 בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למשרדי האגודה. 

 מרכז הספורט   .21

 מרכז הספורט להטבות לסטודנטים בכניסה למרכז הספורט, ראו באתר 

 תשלום עבור מינוי למכון כושר: 

 מכון הכושר, הנו גולת הכותרת של מרכז הספורט. מצויד במיטב המכשירים מהטובים בעולם.  

יימים ארבעה חדרים: חדר מכשירי כוח, חדר אירובי: הכולל: הליכונים, מכשירים אליפטיים,  קבמכון הכושר  

 אופניים וכן שני חדרים המיועדים למשקולות חופשיות. 

 מרכז הספורט.   לאתרת  לשעות פעילות מכון הכושר יש לפנו

 שקלים בלבד.  550הינו בגובה של מנוי למכון כושר 

https://sp7.co.il/%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://sp7.co.il/
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 התשלום הינו עבור שנת לימודים אקדמית המתחילה באוקטובר בכל שנה. 

 ₪ בלבד.  400, מחיר המנוי הינו מתחילת סמסטר ב'כושר לתקופה של חצי שנה,  מכוןמנוי לה

 , כל העוסק בפעילות ספורטיבית חייב בבדיקה רפואית ונמצא שהוא 1988הספורט משנת תשמ"ח על פי חוק 

 כשיר לפעילות במכון הכושר. 

במידה והינך מעוניין להצטרף למכון תחויב בהצגת אישור רפואי חתום על ידי רופא או בדיקה ממכון ספורט בעת  

ן להדפיס מאתר האינטרנט של מדור חשבונות  התייצבותך להתאמן במכון הכושר. את האישור הרפואי נית

 מדור חשבונות סטודנטים סטודנטים:  

 ללא אישור רפואי חתום על ידי רופא לא תתאפשר כניסה למכון הכושר. 

 ר לפי חוק הגנת הצרכן. הפסקת את חברותך במכון הכושר, תהיה זכאי להחזבמידה ו

 הערות שונות   .22

יקבלו את החוב לתשלום בשובר הקרוב ביותר    בזה  וכיוצאסטודנטים המחויבים בקנס כספי, חיובי חשמל   .1

 למועד החיוב. 

סטודנט שילמד בשנת הלימודים בהיקף לימודים מלא )או יותר( רשאי לשלם את   – מספר התשלומים  .2

  100%שכר הלימוד בשישה תשלומים )כולל מקדמה ראשונה(. סטודנט שילמד בהיקף לימודים הקטן מ 

 עשוי לשלם את שכר הלימוד במספר תשלומים קטן יותר. 

לקח בחשבון בחישוב כל שובר )להוציא  אחוז המימון יי   –סטודנטים ממומנים/או הזכאים למלגת סיוע  .3

 המקדמה הראשונה בכל סמסטר(. 

סטודנט המתגורר במעונות ושילם תשלום שכר לימוד מראש בלבד )לא שכ"ד מראש( יישלח אליו שובר   .4

י ניצול כל יתרת הזכות  נתשלום רק לאחר שנוצלה כל יתרת הזכות בחשבונו. סטודנט המבקש לשלם לפ

 דנטים להנפקת שובר לתשלום עבור שכר דירה. יפנה למדור חשבונות סטו

, תינתן  25.09.2020תשלום מראש עבור שכר דירה: למשלמים את שכר הדירה לשנה מראש, עד ליום  .5

. בדבר פרטים יש לפנות, לאחר תשלום מקדמת שכר הדירה ולאחר קבלת הודעת  2.5%הנחה של 

 השיבוץ למעונות אל מדור חשבונות סטודנטים. 

 

  

http://www.bgu.ac.il/accounts
http://www.bgu.ac.il/accounts
http://www.bgu.ac.il/accounts
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 "אתשפתקנות שכר הלימוד לשנת   - גפרק 

  -וועדת וינוגרד  הינו בהתאם להחלטות , "אתשפ גובה שכר הלימוד באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשנת הלימודים 

 "הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה". 

 שכר לימוד מצטבר מינימלי לתואר  .1

 (. M.D) תואר ראשון, שני, שלישי ודר' לרפואה 

קבלת תואר מאוניברסיטת בן גוריון בנגב מותנית בתשלום מלוא שכר לימוד מצטבר מינימלי לאותו תואר. סטודנט  

אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר, יחויב בהשלמת  

 שכר לימוד גם אם סיים את לימודיו. 

 אחוז שכר לימוד מצטבר מינימלי  מספר השנים התקניות  רמת תואר שם התוכנית/ 

 200% 3 לימודי השלמה בסיעוד ופיזיותרפיה 

 *  200% 2 תואר שני בכל הפקולטות 

 300% 3 תואר ראשון בכל הפקולטות מלבד הנדסה 

תואר ראשון בכלכלה, מסלול חשבונאות  
 החל משנת תשפ"א מתקבליםל

3.5 350%  *** 

 400% 4 הנדסה, פיזיותרפיה, סיעוד תואר ראשון 

 **  405% 4 תואר ראשון ברוקחות 

 100% 4 תואר שלישי 

 **  6 600% ( M.Dדר' לרפואה ) 

 )*( להוציא יוצאים מן הכלל. 

 החל משנת תשפ"א לא יחויבו סטודנטים לרפואה עבור סטאז'.  )**( 
 בהתאם להחלטות עתידיות של המל"ג. )***( תעריף שכר הלימוד לתכנית בחשבונאות עשוי להשתנות 

 

בשנה חמישית ברוקחות( אינם מחויבים  )הרשומים לשנת סטאז' בלבד   סטודנטיםפוסט דוקטורנטים והערה: 

 בתשלומים נלווים )רווחה ואבטחה(. 
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 כרה ופטורים ה .2

או מחלקה  סטודנט שאושר לו פטור מלימודי קורסים על סמך לימודים קודמים במוסד אקדמי אחר, תואר אחר 

 אחרת באוניברסיטה, אינו פטור בהכרח מתשלום שכר הלימוד בגינו. 

 כל פטור שיקבל הסטודנט ייבדק על ידי מדור חשבונות סטודנטים מול הפקולטה במעמד סגירת התואר. 

יחויב    –סטודנט הנרשם לתואר שני באב"ג אשר הוכרו לו קורסים מתואר ראשון שלמד באב"ג, קורסי רשות וכו' 

רש עלות בין שכר הלימוד המופחת ועלות הנק"ז )כפי שחויב עבור לימודיו בתואר ראשון( לבין שכר הלימוד  בהפ

 (. ללא הפחתההבסיסי הגבוה לתואר השני ) 

 . X 2.5%   =5% 2לנק"ז:   2.5%מתואר ראשון לפי נק"ז  2 דוגמא: 

5%  X  10,198   = )₪509.90 )שכר לימוד מופחת לתואר ראשון  .₪ 

 . X 5%  =10% 2לנק"ז:   5%נק"ז לתואר שני לפי  2

10%  X   13,780  = )₪1378 )שכר הלימוד לתואר שני   .₪ 

 ₪( וזאת על מנת להגיע  ₪509.90 לבין   ₪1,378 )ההפרש בין  868.10חיוב ההפרש בעלות הינו 

 י. לתואר שנלמינימום שכר לימוד מצטבר  

 מעבר ממוסד אקדמי אחר .3

בן גוריון   )תנאי זה חל גם על תלמידי המכללות באחריות אקדמית של אוניברסיטת מעבר ממוסד אקדמי אחר 

נק"ז   40לפי שנתון האוניברסיטה, סטודנט שעובר ממוסד אקדמי אחר יהיה חייב להשלים לפחות   –בנגב( 

- לאוניברסיטה פחות מכך יחויב בהפרש כהשלמת שכרשכר לימוד. במידה ושילם  100%באוניברסיטה, כלומר, 

 ימוד מצטבר מינימלי לתואר. ל

 עלות הגשת עבודה באיחור ו/או ציון לתואר ראשון/שני/תעודת הוראה .4

סטודנט פעיל ו/או סטודנט שסיים את לימודיו לתואר ונותר חייב מטלות אקדמיות שלא ביצע במועדן, מחויב על כל  

 מוד הבסיסי המלא של אותה השנה בה דווח האיחור. משכר הלי  5%שנת איחור ב 

 עלות חזרה על קורסים   .5

 חזרה על קורסים תחושב כתוספת לתוכנית הלימודים לתואר ותחויב בתשלום נוסף. 
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 תקנון שכר הלימוד עפ"י דו"ח ועדת וינוגרד  .6

 העקרונות הבאים: גובה שכר הלימוד לתארים ראשון ושני הינו אישי לכל סטודנט והוא מחושב עפ"י 

 מספר שנות הלימוד התקניות לתואר, בכפוף לתקנון האקדמי ולתוכניות הלימודים.  . א

 מינימום שכר לימוד מצטבר לתואר.  . ב

בהתאם למכסת הנק"ז שנקבעה לכל תחום לימודים, בהתאם    –סה"כ נקודות הזכות הנדרשות לתואר  . ג

 י הפקולטות. לתקנות האקדמיות של כל פקולטה/מחלקה, כפי שמתפרסם בשנתונ 

 . 100%תוכנית לימודים נורמטיבית המהווה  – מספר נק"ז המהוות מערכת לימודים מלאה לסמסטר  . ד

 סה"כ הנק"ז אליהן נרשם הסטודנט.  – מספר הנק"ז הנלמד בפועל  .ה

 בהתאם לנוסחה הבאה:   תבכל תחום/מסלול לימודים נקבע – עלות נק"ז  . ו

 

 נק"ז לתואר = % עלות נק"ז שנתית. מינימום % שכר לימוד מצטבר לתואר / סה"כ 

 

ולעלות של נק"ז בתחום   חישוב גובה שכר הלימוד האישי לכל סטודנט, הינו יחסי להיקף הלימודים הנלמד  .ז

 הלימודים: 

 % עלות נק"ז = % שכר הלימוד.   Xמספר נק"ז נלמד  

 גובה שכר הלימוד בכל סמסטר מחושב בערכים שנתיים:   . ח

 

 שכר לימוד שנתי.   50% -מסטר, יופיע על גבי השוברים כשכר לימוד לס  100%לדוגמא: 

 שינויים בתנאי הפחתת שכר הלימוד בתואר ראשון.  .ט

 ( על השינויים הבאים: 808ממשלת ישראל החליטה )החלטה מספר 

סטודנט חדש בשנה א' אקדמית או סטודנט ותיק אשר ירשם ולא יעמוד בהצלחה בדרישה אקדמית   .1

נק"ז בשנה(, או שהפסיק את לימודיו במהלך השנה,   18)סה"כ נק"ז בכל סמסטר  9של לפחות 

בטרם השלים את הדרישה כאמור לעיל, יחויב בשכר לימוד בסיסי מלא )ללא הפחתה(, במידה  

 נק"ז בהצלחה ישלם שכר לימוד מופחת.   18וישלים את מספר הנק"ז ל 

,  יטת בן גוריון בלבד באוניברס   נק"ז בהצלחה בשנה העוקבת 18סטודנט שהשלים את הדרישות ל  .2

 יזוכה בהפחתה באופן אוטומטי על ידי מדור חשבונות סטודנטים. 
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 עקרונות שכ"ל לתלמידי המרכז ללימודים קדם אקדמיים )מכינות(  .7

 תעריף המכינה הינו קבוע ומחולק לשני סמסטרים כמקובל באוניברסיטה. 

 לת "גובה התשלומים ומועדם". חלוקת התשלומים תבוצע בהתאם לחלוקה של תלמידי התואר, ראה טב 

 המקדמה הראשונה שתופק עם הודעת הקבלה שלך הינה יוצאת דופן היות ומהווה תנאי למימוש 

 קבלתך ללימודים במכינה. 

 כללי הריבית יחולו על התלמידים כמו תלמידי התואר )ראה פרק "ריבית ופיגורים"(. 

לאוניברסיטה. סטודנט שיבחר לא לשלם את חובו לאוניברסיטה,  לפני כל בחינה עליך לשלם את יתרת חובך 

 יורשה להיבחן אך יחויב בקנס בהתאם. 

תלמיד מכינה המעוניין לשלם את מלוא שכר הלימוד במכינה יפנה למדור חשבונות סטודנטים על מנת לקבל שובר  

 תשלום מראש, אין התשלום מזכה בהנחה כלשהי מעלות המכינה.

 נוספות ניתן לעיין באתר: לאפשרויות תשלום 

 נוהל תשלום שכר לימוד 

לנוהל ביטול הרשמה לתלמידי המרכז ללימודים קדם אקדמיים ולפרטים נוספים  ניתן לפנות לאתר של המרכז  

 אקדמיים: ללימודים קדם 

 המרכז ללימודים קדם אקדמיים 

 הודעה בדבר הפסקת הלימודים יש להעביר בכתב  

   למרכז ללימודים קדם אקדמיים

 pre@bgu.ac.ilכתובת מייל:

 . משוחררים וחברת מרמנת ים הנ"ל אינם חלים על סטודנטים הממומנים על ידי הקרן להכוונת חיילים הכלל

סטודנט ממומן שיפסיק את לימודיו שלא בתאריכים המפורטים באתר המרכז, יחויב בהשלמת שכר הלימוד  

 לאוניברסיטה. 

 עקרונות שכר הלימוד לתואר ראשון  .8

ומטה מתוכנית הלימודים הנורמטיבית המלאה השנתית בכל   25%ל סטודנט הלומד בהיקף לימודים חלקיים ש

 סמסטר )*(, ישלם שכר לימוד יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה )ראה בהמשך(. 

 מחויב בשכר לימוד בהתאם לנק"ז הנלמד בפועל.  25%סטודנט הלומד בהיקף לימודים הגבוה מהיקף של 

 

 

http://in.bgu.ac.il/accounts/pages/payment_regulation.aspx
http://in.bgu.ac.il/acadsec/preacad
mailto:pre@bgu.ac.il
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 חיוב בתקורה 

 טודנט שלא יעמוד בקריטריונים שנקבעו למשך הלימודים  תקורה = עפ"י וועדת מלץ, ס 

 ב בקנס. והיקף הלימודים יחוי

מתכנית הלימודים   25%סטודנט שיאושר לו ללמוד בהיקף לימודים נמוך מ   -תקורה על חלקיות מערכת   . א

הנורמטיבית המלאה השנתית בכל סמסטר )*(, ישלם שכר לימוד יחסי לחלקיות לימודיו בתוספת תקורה  

 משכר הלימוד השנתי המופחת, בכל סמסטר.  5%עור של בשי 

סטודנט אשר לא יסיים את לימודיו בתום שנות    –תקורה על גרירה של התואר מעבר לשנים התקניות  . ב

משכר הלימוד השנתי המופחת, בכל   5%הלימוד התקניות לתואר, ישלם תוספת גרירה בשיעור של  

 סמסטר נוסף )בכל מקרה אין חיוב כפול. החיוב יהיה או על חלקיות או על גרירת תואר(. 

סה"כ נק"ז לתואר לחלק במספר שנות הלימוד התקניות  )*( תכנית לימודים נורמטיבית מלאה בכל סמסטר היא: 

 לתואר ולחלק לשניים. 

 תשלום עבור קורס רשות 

סטודנט לתואר ראשון שילמד קורס ברמת תואר שני, הקורס יוגדר כקורס רשות ויחויב עבור כל נקודת זכות  

 משכר הלימוד הבסיסי השנתי המלא לתואר שני.   5%בשיעור של 

אר ראשון יחויב לפי שכר הלימוד המופחת )לסטודנטים ממומנים: המימון עבור קרסים אלו  עבור קורסים ברמת תו 

 יוחלט על ידי הגורם המממן(. 

 עלות לימודי אנגלית כשפה זרה 

 ₪.   1654סטודנט הלומד באוניברסיטה רמה בסיסית ישלם 

 ₪.  1034סטודנט הלומד באוניברסיטה רמת מתקדמים א' ישלם 

 ו חלק מהתואר ומזכה בשתי נק"ז, לכן, עלותו זהה לכל קורס הנלמד בתואר. קורס מתקדמים ב' הינ

 עלות לימודי עברית 

 סטודנט שנמצא בארץ עד שנתיים פטור מתשלום זה. 

 עלות לימודי עברית מפורטת באתר ללימודים קדם אקדמיים. 

 הפקולטה למדעי הבריאות 

 ישלמו שכר לימוד כדלקמן:  M.Dתלמידי   . א

 לפי תעריף תואר ראשון )מופחת(.   –ג' - שנים א'

 לפי תעריף רגיל.   –ו' - שנים ד'
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עלות לנקודת זכות  מחויבים כל סמסטר לפי נק"ז נלמד.  , רפואת חירום, סיעוד ופיזיותרפיהM.Dתלמידי   . ב

 אחת תקבע עפ"י הנוסחה הבאה: 

 

 "ז שנתית. שכר לימוד מצטבר לשנה / )*( סה"כ הנק"ז המלא בשנה = % עלות נק 100%

 )*( סה"כ הנק"ז המלא לשנה יקבע על ידי הפקולטה למדעי הבריאות. 

 

 הערות: 

 תוספת התקורה והגרירה אינן מהוות חלק משכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר.  . א

מניין שנות הלימוד, לצורך חיוב תוספת התקורה, ייעשה החל מהשנה הראשונה של המחלקה הוותיקה   . ב

 תואר/תחום לימודים. ביותר לאותו 

מניין שנות הלימוד ייעשה החל מיום תחילת הלימודים   לתואר אחר,  במקרה של החלפת תחום לימודים  . ג

 בתחום הלימודים החדש. 

 יין השנים הנ"ל. נהפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט או הפסקה אקדמית, תיכלל במ . ד

 התקורה.  חופשת לימודים מאושרת לא תכלל במניין שנות הלימוד לצורך חיוב .ה

לימודים בסמסטר קיץ לא יכללו במניין שנות הלימוד הנ"ל ולא תגבה עבורם תוספת תקורה, )למעט   . ו

 סטודנטים הלומדים בתכניות מיוחדות(. 

לא תחויב תוספת תקורה כפולה בגין לימודים חלקיים וגרירת לימודים באותו תחום לימודים/תואר.   .ז

ר בתחום לימודיו ולומד מעבר לשנות הלימודים  שכר לימוד בסמסט 25%סטודנט הלומד פחות מ 

 שכ"ל המופחת בסמסטר, מעבר להיקף המערכת הנלמד.  5%התקניות יחויב בתשלום של  

סטודנט הלומד בשני תחומי לימודים שונים, לשני תארים נפרדים, ישלם שכר לימוד ותקורה עבור כל   . ח

 תואר בנפרד. 

 חיוב התקורה הינו סמסטריאלי.   –באים לא ניתן לקזז את התקורה על חשבון הסמסטרים ה .ט
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 דוגמאות לחישוב גובה שכר לימוד לתואר ראשון 

 

 פקולטה 

 

 

נק"ז  

 נדרש 

 לתואר 

 

 עלות נק"ז 

 

מספר  

 נק"ז 

 בסמסטר 

 

 היקף מערכת 

משכ"ל   X 2.5%  =50% 20 20   2.5%=  300%/  120 120 מדעי הרוח והחברה 

 בסיסי מלא 

  X 2.459%  =59.01% 24 24 2.459%=  300%/  122 122 ביה"ס לניהול 

 משכ"ל בסיסי מלא 

)*(    X 2.424%  =21.82% 9 9 2.424%=  400%/  165 165 הנדסה

 משכ"ל בסיסי מלא 

   X 2.5%  =55% 22 22 2.5%=  400%/  160 160 הנדסה

 משכ"ל בסיסי מלא 

  X 2.4194%  =29.03% 12 12 2.4194%=  300%/  124 124 מדעי הטבע 

 משכ"ל בסיסי מלא 

 

שכר לימוד שנתי בסמסטר ו/או יגרור את התואר   25%סטודנט שילמד בתואר ראשון פחות מ  הערה חשובה: )*( 

 משכר הלימוד השנתי המופחת.  5%)מכל סיבה שהיא( יחויב בתוספת תקורה של 
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 עקרונות שכר הלימוד לתואר שני  .9

התקניות לתואר הוא  לפחות. מספר השנים   200%גובה שכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר שני הוא  . א

 שנתיים. 

סטודנט לתואר שני ישלם שכר לימוד לפי מספר נקודות הזכות שלמד בפועל וזאת יחסית לתוכנית   . ב

 שכר לימוד לכל סמסטר.   25%הלימודים הנורמטיבית שלו ולא פחות מ 

וד לפי  סטודנט שיבחר ללמוד בתוכנית לימודים חלקית ו/או על פני יותר שנים / סמסטרים, ישלם שכר לימ . ג

 הכללים הבאים: 

שכ"ל(. ישלם שכר לימוד יחסית   200%בכל אחת מהשנתיים הראשונות )או עד הצבירה של  .1

 שכר לימוד בכל סמסטר.  25%לחלקיות לימודיו ולא פחות מ  

אם טרם סיים את הנק"ז הנדרש לתואר ישלם שכר לימוד לפי    –שכר לימוד  200%לאחר צבירה של  .2

את הנק"ז הנדרש לתואר ונותר חייב במטלה נוספת כמו כתיבת עבודה,  חלקיות לימודיו. אם סיים 

משכר הלימוד הבסיסי השנתי המלא בכל סמסטר, עבור כל   5%כתיבת תזה או בחינת גמר, ישלם 

   )ראה פירוט בסעיף ו'(. אחת מהמטלות הנ"ל. 

בסמסטר   25%שכ"ל וסיים את הנק"ז הנדרש לתואר, ישלם שכ"ל מינימלי של   200%אם טרם צבר 

 עבור כל מטלה. 

 סטודנט לתואר שני יחויב בשירותים נלווים עבור כל אחת ממטלותיו מלבד בחינת גמר.  . ד

סטודנט לתואר שני, במסלול הכללי שסיים את שמיעת הקורסים בסמסטר הרביעי ללימודיו וצבר שכר   .ה

דנט במסלול  במשך שנתיים ברציפות )עד תום הסמסטר הרביעי(, וכן סטו   200%לימוד בשיעור של 

המחקרי שהגיש לשיפוט את עבודת הגמר עד תום תקופת השינויים של הסמסטר החמישי, יהיה פטור  

 מתשלום עבור בחינת הגמר. 

סמסטרים ועד תום תקופת השינויים של   5סטודנט לתואר שני, כנ"ל שהגיש את עבודת הגמר לאחר  

הגמר ויהיה פטור מתשלום עבור  עבור כתיבת עבודת  5%הסמסטר השישי, ישלם בסמסטר החמישי 

 בחינת גמר. 

סטודנט שיגיש את עבודתו לאחר תום תקופת השינויים של הסמסטר השישי, יחויב בתשלום עבור כתיבת  

 עבודה ועל בחינת הגמר. 

משכר הלימוד הבסיסי המלא בכל סמסטר.   5%עלות כתיבת עבודה/כתיבת תזה )אפס נקודות( הנה  . ו

או סטודנט    200%החמישי ומעלה לתואר )כאשר צבר הסטודנט  התשלום מתייחס החל מהסמסטר

 ולומד קורסים נוספים לתואר באותו הסמסטר(.  200%שטרם צבר 

מניין הסמסטרים יחול עם לקיחת קורסים לתואר בלבד. )סטודנט שילמד רק קורסי השלמה בסמסטר,  

 הסמסטר לא יספר לתואר(. 

ץ חינוכי בנתיב הכללי והמחקרי ילמדו שנתיים וחצי  ייעו  –סטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני  .ז

 מצטבר מינימלי לתואר(.  250%ובהתאם יגבה שכר הלימוד ) 
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ללימודים.    3-סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי ירשמו ל"עבודת גמר" עם נקודות זכות בסמסטר ה 

ן מול כל  ע העתקה אוטומטית ליתרת הנקודות )בחלק מהפקולטות, יש להתעדכתתבצ  4 - בסמסטר ה

אם לא תוגש עבודת גמר לשיפוט עד תחילת שנת הלימודים העוקבת, יש להירשם לכתיבת עבודת  פקולטה(.  

בכל סמסטר שבו מאושרת הארכת לימודים עד להגשת העבודה לשיפוט     (XXX– 2-777גמר ללא נק"ז )

(XXX  .)סמל המחלקה = 

 לימודי השלמה לתואר שני 

משכר הלימוד השנתי    2.5%קורסי השלמה )שהנם תנאי ללימודי התואר השני( הוא גובה שכר הלימוד עבור  

 המלא לכל נק"ז או שעת לימוד. 

 התשלום עבור לימודי ההשלמה איננו נחשב כחלק משכר הלימוד המצטבר המינימלי לתואר שני.  –חשוב 

 חייבים בלימודי השלמה לתואר שני 

מעמד מיוחד שלא לתואר: "חייבים בלימודי השלמה לקראת תואר  סטודנטים החייבים בלימודי השלמה יתקבלו ב

 שני". 

 סטודנטים שיתקבלו במעמד זה יהיו רשאים ללמוד במקביל גם קורסים מהתואר השני. להלן פירוט התעריפים: 

 עלות נק"ז/ש"ש סמסטריאלי משכר הלימוד הבסיסי המלא  פירוט 

 2.5% קורסי השלמה 

 5% קורסי תואר שני 

 

 השלמת תזה לבעלי תואר שני

משכר הלימוד הבסיסי השנתי   5%סטודנט בעל תואר שני מוכר, המשלים תזה בלבד, ישלם שכר לימוד בשיעור 

 המלא לכל סמסטר עד להגשת התזה ובתוספת נלווים. מעמדו של הסטודנט הנ"ל יהיה "מיוחד שלא לתואר". 

 בעבודה סוציאלית לימודי השלמה לתואר ראשון לקראת תואר מוסמך 

 פ"א לשנת הלימודים תש תכנית ההשלמהשכה"ל עבור  

(. התשלום יתפרס על פני  ₪2020 )נכון למדד יולי  31,000 כנית ההשלמה במלואה הינו  ת גובה שכר הלימוד של 

סמסטרים. מידע על מועד החיוב ניתן למצוא בחוברת ההוראות וההסברים לתשלום שכר לימוד, הנמצאת   4

 יברסיטה.  באתר האונ

העיונים הנלמדים בשנה הראשונה, הן   את תכנית ההשלמה בשלמותה היינו: הן הקורסים כולללעיל  שכר הלימוד 

 הקורס 'הכשרה מעשית בשדה', המתפרס על פני שנתיים.  את  , וכן ההשנייקורס מעבדה ב' הנלמד בשנה 
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ת התשלומים הנלווים הנגבים מידי שנה,  אינו כולל את לימודי התואר השני וא שכר הלימוד עבור תכנית ההשלמה

 . כמקובל באוניברסיטה )רווחה ואבטחה(

 .שכר הלימוד מתעדכן מעת לעת ומתפרסם בכל שנה בחוברת הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד 

* שכר הלימוד בתוכנית ההשלמה כפוף לעקרונות שכר הלימוד לחייבים בלימודי השלמה לתואר שני בחוברת   

 ג'.  הוראות והסברים לתשלום שכר הלימוד, פרק  

 כנית ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר שני. *הקורסים במסגרת ת

 

 סיעוד לתואר שני במגמת טיפול נמרץ ובמגמת מיילדות 

שכר   250%סיעוד לתואר שני במגמת טיפול נמרץ ובמגמת מיילדות, משך הלימודים שנתיים וחצי בצבירה של 

לימוד מצטבר מינימלי לתואר אשר ישולם לאוניברסיטה דרך מדור חשבונות סטודנטים. בנוסף יגבה שכר לימוד  

עשיים ייקבעו מעת לעת על ידי  לאוניברסיטה בעבור הנושאים המעשיים באמצעות המחלקה לסיעוד. הנושאים המ

 בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים על שם רקנאטי. 

 רציפות לימודים" - תשלום עבור "אי

, יחויב בתוספת  ומבקש לשמור את זכויותיו האקדמיות  סטודנט לתואר שני המחדש את לימודיו לאחר הפסקה

 כר הלימוד הרגיל. בנוסף לש הבסיסי המלא,  משכר הלימוד   10%תשלום חד פעמית של 

 תשלום עבור קורס אנגלית 

סטודנט תואר שני הלומד קורס אנגלית כשפה זרה יחויב בתשלום כמקובל בלימודי הכנה לאנגלית בתואר ראשון  

 בהתאם לרמת הקורס ומספר הנק"ז. 

 דוגמאות לחישוב גובה שכר לימוד לתואר שני 

 

 ערכת היקף מ  מספר נק"ז בסמסטר  עלות נק"ז  נק"ז נדרש לתואר 

36 36  /200%  =5.56% 9 9 X 5.56%  =50.04%  

 משכר לימוד בסיסי מלא 

40 40  /200%  =5% 6 6 X 5%  =30%   משכר

 לימוד בסיסי מלא 
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 ערכת היקף מ  מספר נק"ז בסמסטר  עלות נק"ז  נק"ז נדרש לתואר 

42 42  /200%  =4.76% 5 5 X 4.76%  =23.8%  

 משכר לימוד בסיסי מלא ** 

48 48  /200%  =4.167% 6 6 X 4.167%  =25%  

 משכר לימוד בסיסי מלא 

 

שכר לימוד השנתי המלא בסמסטר, עד לצבירת מינימום שכר לימוד   25%** בתואר שני אין חיוב נמוך מהיקף של 

 . 200%מצטבר לתואר = 
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עקרונות שכר הלימוד לתעודת הוראה, לימודי תעודה ומיוחד שלא   .10

 לתואר 

 תעודת הוראה  . א

משכר הלימוד הבסיסי הגבוה. סטודנטים    100%המינימלי לתעודת הוראה הוא שכר לימוד המצטבר 

 לתעודת הוראה מחויבים כל סמסטר לפי נק"ז נלמד ולא לפי מערכת קבועה. 

 עלות הנק"ז תקבע בהתאם לנוסחה הבאה: 

 ק"ז שנתית. נ שכר לימוד מצטבר / )*( סה"כ הנק"ז ללימודי תעודה = % עלות  100%

 לא יקבע על ידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה. )*( סה"כ הנק"ז המ

 הערות:  

שכר לימוד מינימלי, ישלם הסטודנט עלות נק"ז שנתית משכר הלימוד השנתי   100%לאחר צבירת  .1

 המלא, עבור כל נקודת זכות בכל סמסטר. 

סטודנט שהתחיל לימודים אלה במקביל ללימודי התואר, שכר הלימוד בכל סמסטר יקבע לפי צירוף   .2

 היקף הלימודים בכל אחת מהתוכניות. 

 דוגמא: 

מערכת בלימודי תעודת הוראה, ישלם   45%בסמסטר במסגרת לימודי התואר +  75%סטודנט שילמד היקף של 

 שכר לימוד לאותו סמסטר.  120%

משכר   2.5%כנית הלימודים במסגרת תעודת הוראה ישלם תסטודנט שלקח קורסים נוספים על  .3

 ור כל נקודת זכות. הלימוד השנתי המלא עב

 לימודי חשבונאות שנה ד'  . ב

תלמיד בתוכנית חשבונאות שנה ד' ילמד כסטודנט שלא לקראת תואר ויחויב בשכר לימוד מיוחד עבור  

 תכנית לימודים מלאה. 

 לא יינתן פטור מתשלום שכר לימוד עבור לימודים קודמים או השתלמויות. 

ברסיטה, ישלם שכר לימוד מיוחד עבור לימודי חשבונאות  סטודנט שילמד במקביל גם לקראת תואר אחר באוני

 שנה ד' ושכר לימוד רגיל עבור לימודיו בתואר נוסף. 

 ישלם כל סמסטר שכר לימוד כדלקמן:  – סטודנט שסיים לימודי חשבונאות שנה ד', וצריך להשלים קורסים 

 משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא לכל נק"ז.  5%נק"ז יחויב לפי  5עד 

 הנק"ז הראשונות.  5משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא לכל נק"ז שמעבר ל  2.5%נק"ז יחויב לפי  5יותר מ 

 מיוחד שלא לתואר  . ג

 סטודנט הלומד במעמד מיוחד שלא לקראת תואר, ישלם שכר לימוד כדלקמן בכל סמסטר: 

 משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא לכל נק"ז.  5%נק"ז יחויב לפי  5עד  .1

 הנק"ז הראשונות.  5לכל נק"ז שמעבר ל   2.5%נק"ז ישלם  5יותר מ  .2
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 קורסי חובה ללא נק"ז לתארים מתקדמים  . ד

יחויב לפי מספר השעות   –סטודנט אשר משתתף במהלך לימודיו בקורס חובה שאינו מקנה לו נקודות זכות לתואר  

 הנלמדות. עלות כל שעת לימוד תחושב לפי מחצית עלות נק"ז לתואר. 

ה בקורס חובה ללא נק"ז יחויב  נמשכר הלימוד השנתי המלא. עבור כל ש 5%"ז לתואר שני הינה דוגמא: עלות נק

 מתוך שכר הלימוד השנתי המלא.  2.5%הסטודנט ב 

 עקרונות שכר הלימוד לתואר שלישי  . 11

שנים  והוא נצבר בארבע  מתעריף שכר לימוד בסיסי מלא  100%שכר לימוד המצטבר המינימלי לתואר שלישי הוא 

 לפי הפירוט הבא: 

 אחוז  שנה

 40% ראשונה 

 40% שניה

 10% שלישית 

 10% רביעית 

 100% סה"כ

 

שכר לימוד המלא לכל סמסטר נוסף עד להגשת העבודה   5%לאחר השלמת המצטבר המינימלי יחויב הסטודנט ב 

 לשיפוט. 
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 עקרונות שכר לימוד "לימודי השלמה לקראת התואר דוקטור" 

 השלמה לקראת התואר "דוקטור" מיועדים: לימודי  

למועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה של המחלקה, אך יוכלו להתקבל אם וועדת תלמידי מחקר השתכנעה,  

 שהמועמד יוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודי השלמה. יחויבו לפי הפירוט הבא: 

כל סמסטר(, ולאחר שיצטרפו לתואר שלישי,   5%שכר לימוד לשנה משכר הלימוד הבסיסי המלא )כלומר  10%

 עקרונות שכר הלימוד לתואר שלישי.    - מועמדים אלה יחלו לשלם לפי המופיע בטבלה לעיל 

 עקרונות שכר לימוד מסלול משולב לתואר שלישי

 שכר לימוד מצטבר מינימלי עד לקבלת התואר השני.  200%הלומדים במסלול המשולב יחויבו ב 

 למסלול המשולב, חלים עליו עקרונות שכר הלימוד לתואר השלישי.   עם קבלת הסטודנט

 במסלול זה לא ישלם הסטודנט בגין בחינת גמר המהווה תנאי קבלה לתואר שלישי. 

 עקרונות שכר לימוד מסלול ישיר לתואר שלישי 

לימוד נורמטיבי  סטודנט הרשום במסלול הישיר לתואר שלישי וישלים לימודיו לתואר שלישי, יחויב בשכר   .1

 ללימודי תואר שלישי החל מתחילת לימודיו במסלול. 

סטודנט כנ"ל שיפסיק את לימודיו או שלימודיו לתואר השלישי הופסקו, עם קבלת התואר השני יחויב   .2

 בהתאם לכללי שכר לימוד לתואר שני רטרואקטיבית מתחילת לימודיו במסלול הישיר. 
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 בתואר שלישינוהל ביטול הרשמה והפסקת לימודים 

  בית לרכזת הרלוונטית כמפורט באתר קרייטמן: סטודנט שהחליט לבטל/להפסיק לימודיו, חייב להודיע על כך 

 ספר קרייטמן 

 . 08-6461209. טלפון:  08-6472889פקס: 

 גובה החיוב בגין ביטול  דים מועדי הודעה על ביטול/הפסקת לימו

 אין חיוב. מלוא המקדמה ששולמה תוחזר.  30.09עד לתאריך 

 חיוב מחצית המקדמה ועד לפתיחת הסמסטר  01.10מתאריך 

 חיוב מלוא המקדמה  מפתיחת שנת הלימודים ועד תום תקופת השינויים 

 הלימוד בגין הסמסטר חיוב במלוא שכר  ביטול לאחר תום תקופת השינויים ועד תום הסמסטר 

 

 הבהרות לחיובי שכר לימוד בגין הפסקת לימודים: 

 סטודנט אשר לא ערך רישום לקורסים עד לתום תקופת השינויים, יופסקו לימודיו.  .1

סטודנט שהפסיק לימודיו ללא אישור הוועדה לתלמידי מחקר, יחויב בתשלום עבור כל תקופת ההיעדרות   .2

יוב יעשה על בסיס שכר הלימוד השנתי המלא של השנה בה נעשה  על פי הכללים המפורטים לעיל. הח

 החיוב. 

 סטודנט שאושרה לו חופשה, לא יחויב בתשלום עבור תקופת החופשה.  .3

  

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/default.aspx
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 סטודנטים ממומנים   \ הנחיות לבעלי פטור משכר לימוד  - פרק ד

 כללי .  1

במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין  סטודנט אזרח חו"ל או סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי 

 מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר ישלם שכר לימוד הגבוה   עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של 

 מגובה שכר הלימוד הרגיל.  25%ב 

סטודנט אזרח חו"ל הלומד בתכנית לימודים רגילה, שקיבל אזרחות ישראלית תוך תקופת לימודיו ישלם שכר  

 בגובה התשלום של סטודנט אזרח ישראל )ממועד קבלת האזרחות(. לימוד 

 סטודנט הממומן על ידי משרד הביטחון, צה"ל ומוסדות אחרים המוכרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ימציא 

 מכתב התחייבות מקורי מאת המוסד המממן את לימודיו. 

ישלם תשלומים נלווים לפטורים משכ"ל )שאינם    סטודנט שלימודיו ממומנים ובידו כתב התחייבות מהגורם המממן,

 נכללים במימון(. 

 סטודנט שלימודיו ממומנים באופן חלקי, ישלם שכר לימוד באופן חלקי בתוספת תשלומים נלווים. 

באמצעות המייל:  על מנת לחסוך זמן יקר בעמידה בתור, ניתן לשלוח את כתב ההתחייבות 

heshbons@bgu.ac.il 

במקרה של ביטול או הפחתה באחוזי המימון, האחריות לתשלום שכר הלימוד תחול על  

 כולל הפרשי הצמדה וריבית פיגורים  הסטודנט

 סטודנט הזכאי לפטור משכר לימוד מאוניברסיטת בן גוריון בנגב  . 2

 לפטור משכר הלימוד, בכפוף להוראות האוניברסיטה: עובד באוניברסיטת בן גוריון בנגב או בן משפחתו, הזכאי  

 יהיה פטור מתשלום שכר הלימוד, לא כולל תשלומים נלווים.  . א

 אקדמיים ונתיב לאקדמיה. קדם תן פטור לתלמידי חשבונאות שנה ד', קורסים  לא יינ . ב

 כללי זקיפת שכר לימוד באוניברסיטת בן גוריון בנגב: 

לימוד עבורו ו/או עבור בן/ת משפחה, מכל סיבה, יפנה לאגף משאבי  עובד שאינו מעוניין בפטור משכר  . א

 אנוש, מדור סגל מנהלי וטכני או אקדמי, לצורך ביטול הפטור. 

במקרה בו יותר מבן משפחה אחד זכאי לפטור יפנה לאגף משאבי אנוש, מדור סגל מנהלי וטכני או   . ב

 אקדמי, בהתאם לקביעת הזכאות לפטור. 

  אגףטור נקבעים על ידי אגף משאבי אנוש. לבירורים בנושאים אלה יש לפנות לגובה הפטור והזכאות לפ . ג

 משאבי אנוש, למדור המתאים, כאמור לעיל. 

mailto:heshbons@bgu.ac.il
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" לשכרם בסכום הפטור  ת שווי לעובדים הזכאים לפטור משכר לימוד תתבצע "זקיפ  –זקיפת שכר לימוד  . ד

המס השולי האישי ובנוסף   משכר לימוד. בגין הזקיפה העובד מחויב בתשלום מס הכנסה עפ"י שיעור 

 בניכוי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כשכר לכל דבר ועניין. 

 אופן חישוב גובה שכר הלימוד ישלח לסטודנטים בגמר חשבון, בסוף כל סמסטר.  .ה

הזקיפה מתעדכנת באופן שוטף מדי חודש בהתאם לשינויים בהיקף משרה, היקף לימודים עפ"י הרישום   . ו

 לקורסים וכדומה. 

 סטודנט הזכאי לפטור משכר לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה  .  3

סטודנט הזכאי לפטור משכר לימוד ממוסד להשכלה גבוהה יקבל פטור משכר לימוד בסיסי בלבד,  

 . י מוסד-בהתאם להסדר הבין 

 בכל מקרה, יהיה חייב בתשלומים הנלווים. 

 סטודנט הלומד לימודי תעודה או תכניות מיוחדות, 

 י קיץ, צריך להמציא אישור מיוחד לכך כולל לימוד

 ושלישי  פטור משכר לימוד על חשבון הפקולטה ללומדים לתואר שני   . 4

לתואר ולא    משכר הלימוד המצטבר 200%סטודנט יהיה זכאי לקבל פטור משכר לימוד מהפקולטה עד גובה של 

 לשנה, סטודנט שיחרוג מגובה הפטור המקסימלי יחויב בתשלום.   100%יותר מ 

 רה: הפטור משכר הלימוד כפוף לאישור הפקולטה ובאחריותה. הע

 

 מלגות הצטיינות ומלגות דיקן .  5

שיעור המלגה נקבע עפ"י היקף המערכת האישי. במידה ולמד הסטודנט פחות ממערכת שנתית מלאה,  

סטודנט הלומד    שכר לימוד שנתי(. 100%או מתוך מערכת שנתית מלאה )היקף המלגה לא יחרוג מ  

 .  100%מערכת מלאה, לא יקבל מלגה עבור החלק החורג מ מעבר ל

שכר לימוד בעוד   65%ישלם בפועל  115%ולמד בשנה  50%סטודנט הזכאי למלגה בשיעור של  דוגמא: 

. המלגה מתעדכנת בכל סמסטר לאחר תום תקופת השינויים ולפי החלטת הגורם  50%המלגה תממן 

המלגה אינה נלקחת בחשבון במקדמה הראשונה לכל  המממן ובהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו. 

 (. 10' סעיף מס' בסמסטר. במידה ותיווצר יתרת זכות היא תוחזר לסטודנט לפי נוהל החזרי יתרות )פרק 
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 תקנון הפסקת לימודים וביטול הרשמה   -פרק ה

 )לא כולל תלמידי לימודים קדם אקדמיים(  ת הוראהלימודי תעודלתקנון זה מתייחס לכל רמות התארים ו 

 שנת תשפ"א 

סטודנט חדש או סטודנט שחזר מחופשה ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א  

 .  יצירת קשר .15.08.2020ומסיבות כלשהן החליט לבטל את הרשמתו, יודיע במייל למדור רישום עד ליום 

 מועדי הביטול וגובה שכר הלימוד שייגבה הינם בהתאם לטבלה שלהלן: 

 טודנטים חדשים/מועמדים* ס .1

מועדי ההודעה למסלול הרגיל  

 )סמסטר א'( 

 מועדי ההודעה  

 )סמסטר ב'( 

 גובה החיוב 

 התשלומים החזר כל  27.12.2020עד  15.08.2020עד 

 חיוב מחצית המקדמה 28.12.2020 – 26.01.2021 16.08.2020 – 15.09.2020

ועד תום תקופת   16.09.2020

 השינויים 

ועד לתום תקופת   27.01.2021

 השינויים 

 חיוב במלוא המקדמה

מתום תקופת השינויים ועד לסוף  

 הסמסטר 

מתום תקופת השינויים ועד לסוף  

 הסמסטר 

 וד לסמסטר חיוב במלוא שכר הלימ

 

 ואר חדש. כולל תלמידים ותיקים המתקבלים למחלקה חדשה או לת)*( 

 או   15.08.2020)**( מועמדים שמועד התשלום שלהם )עפ"י הודעת הקבלה הראשונה ממדור רישום( חל לאחר 

לסמסטר ב', והודיעו על ביטול הרשמתם עד המועד האחרון לתשלום המצוין    27.12.2020לאחר התאריך 

 יזוכו במלוא המקדמה.   –בהודעת הקבלה 

 יחויבו במחצית המקדמה.  – מועמדים שיבטלו הרשמתם שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה 

 יחויבו במלוא המקדמה.  – לום מועמדים שיבטלו הרשמתם לאחר שבועיים מתאריך התש

 ימי עבודה מיום הבקשה, ישירות לחשבון הבנק של המועמד/ת.  45החזר המקדמה יתבצע תוך 

http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Contact-Us.aspx
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 סטודנטים ממשיכים  .2

סטודנט ממשיך )שממשיך את לימודיו ברצף משנה קודמת( ששילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד ומבקש  

)במכתב או במייל(, למזכירות הפקולטה בה הוא לומד. הודעה על  חופשה או הפסקת לימודים, יודיע על כך, בכתב 

ביטול לימודים בכל מועד שהוא, גוררת בדיקה מחודשת של הזכאות למלגות שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט  

 באותה שנה / סמסטר. 

 גובה החיוב  סתיו   – מועד ההודעה לסמסטר א' 

 החזר כל התשלומים  30.09.2020עד 

 חיוב מחצית המקדמה 17.10.2020 –ועד לפתיחת הסמסטר  01.10.2020מיום 

 מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים  

18.10.2020 – 01.11.2020 

 חיוב במלוא המקדמה

 מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר 

02.11.2020 – 15.01.2021 

 חיוב במלוא שכר הלימוד לסמסטר 

 

 גובה החיוב  אביב   – מועד ההודעה לסמסטר ב' 

 מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים  

28.02.2021 – 14.03.2021 

 חיוב במלוא המקדמה

 מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר 

18.06.2021 – 15.03.2021 

 חיוב במלוא שכר הלימוד לסמסטר 
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 התאריכים יתפרסמו לקראת פתיחת סמסטר קיץ.  –מועד ההודעה לסמסטר קיץ  

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים לסטודנטים הלומדים בתכניות מיוחדות )פרויקט  .3

 מנהלים במנהל עסקים(.

 ' תש"פקיץסמסטר 

 סטודנטים ותיקים/פעילים 

 יחויב במלוא המקדמה   –( 14.06.2020-28.06.2020מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים )

 יחויב במלוא שכה"ל לסמסטר.  – ( 2020.09.11-2020.06.29מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר )

 "א סמסטר א' תשפ

 התקנון זהה לתקנון של כלל הסטודנטים 

 "א סמסטר ב' תשפ

 סטודנטים ותיקים/פעילים 

 יחויב במלוא המקדמה   –( 04.02.2021-18.02.2021מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים )

 יחויב במלוא שכה"ל לסמסטר.  – ( 19.02.2021-21.05.2021מתום תקופת השינויים ועד סוף הסמסטר )

 "א ' תשפקיץסמסטר 

 סטודנטים ותיקים/פעילים 

 יחויב במלוא המקדמה   –( 17.06.2021-01.07.2021מפתיחת הסמסטר ועד תום תקופת השינויים )

 יחויב במלוא שכה"ל לסמסטר.  – ( 02.07.2021-03.09.2021השינויים ועד סוף הסמסטר )מתום תקופת 
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 הבהרות לחיוב שכר הלימוד בגין הפסקת לימודים 

סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים המפורסמים לעיל, יחויב בשכר לימוד גם אם   .1

 בפועל לא השתתף בשיעורים. 

 

לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של המלגה שבה זוכה  הודעה על הפסקת   .2

 חשבונו של הסטודנט באותה שנה. לפיכך, הביטול עשוי ליצור חוב כספי לאוניברסיטה. 

סטודנט שקיבל אישור מיוחד להתחיל לימודים כ "תלמיד על תנאי" ולא עמד בתנאי, הפקולטה תפסיק את   .3

שכר לימוד לפי נוהל הפסקת לימודים. המועד הקבוע לגביו יהיה מועד החלטת  לימודיו, והוא יחויב ב 

 הפקולטה על הפסקת הלימודים. 

סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראת וועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים, שיהיה יום מתן   .4

 פסק הדין בוועדת המשמעת או מועד תחילת ההרחקה/פסילה, המאוחר מבין השניים. 

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

 

 !בהצלחה


