מדור חשבונות
סטודנטים
DATE________________ :תאריך

 שנה"ל תשפ"ב- ביטול דמי רווחה
.ת לשלם את התשלום עבור שירותי רווחה לשנה"ל תשפ"ב/הנני להודיעכם כי איני מעוניין
 ידוע לי כי. הנני מאשר בזאת כי קראתי את ההוראות וידועים לי כל הפרטים הקשורים לויתור על שירותי הרווחה
. כתוצאה מאי תשלום זה ימנעו ממני שירותים שונים כמפורט באתר
RE: Academic Year 2021-2022 Cancellation of Welfare Payment for
This is to inform you that I am not interested in paying this payment for welfare services for the 20212022 academic year. I hereby declare that I have read the instructions and am aware of all details
pertaining to waiver of welfare services. I am aware that as a result of this lack of payment, various
services will not be available to me as stated in the site.
:לתשומת לב
 בספטמבר14 נוכל להתייחס לבקשתך לביטול דמי הרווחה רק אם פנייתך תגיע למדור חשבונות סטודנטים עד לתאריך
) (או מועד תשלום אחר שיקבע ע"י האוניברסיטה
Please note:
We will be able to address your request to cancel welfare payment only if this request arrives at the
Student Accounts Division by September 14, 2021 or by another date set by the university.
__________________
FIRST NAME / שם פרטי

____________________
LAST NAME / שם משפחה

Student ID:____________________ :מספר תעודת זהות

,בכבוד רב
_________________________

SIGNATURE חתימת הסטודנט
:הערות
 רשאים להודיע עד שבועיים ממועד הודעת הקבלה ולא,) סטודנטים המתקבלים לאוניברסיטה באיחור (סמסטר חורף.1
 באוקטובר14 – יאוחר מ
 בפברואר10 –  רשאים להודיע לא יאוחר מ,סטודנטים המתקבלים לאוניברסיטה בסמסטר אביב.2
) התשלום יקוזז משכר הלימוד במקדמה השנייה (צמוד למדד.3
Notes:
Students accepted to university at a later date (fall semester) may notify up to two weeks since
receiving acceptance message and no later than October 14, 2021.
Students accepted to university in spring semester may notify no later than February 10, 2021.
Payment will be reducted from the second advance tuition payment (index linked)

P.O.B. 653 Beer-Sheva 8410501 ISRAEL 8410501 שבע- באר653 ת"ד
bgu.ac.il/accounts Fax: 08-6472971 Tel: 08-6461600

