
ג שנת הלימודים תשפ"ספח להודעת קבלה לנ

 אנו מברכים אותך על קבלתך ומאחלים לך הצלחה בדרכך החדשה. 

כ"ח בתשרי תשפ"ג.  23.10.2022'  א  ביום תיפתח '(  א ) סתיו  סמסטר ג פ"תש הלימודים שנת

 באדר תשפ"ג. ט"ו  8.3.2023הלימודים בסמסטר אביב )ב'( תשפ"ג יחלו ביום א' 

רישום לקורסים: 

בחודשים יולי עד ספטמבר נשלחות על ידי הפקולטות הזמנות לימי אוריינטציה ומידע על רישום  

 לקורסים. פרטים על הרישום לקורסים מופיעים גם באתרי המחלקות באינטרנט. 

לתשומת ליבכם, יוכלו להרשם לקורסים רק מי ששילמו את מקדמת שכר הלימוד. 

תשלום שכר הלימוד: 

. השובר גבי על   הנקוב המועד  עד  לימוד  שכר  חשבון  על   המקדמה תשלום  את  להסדיר   יךעל

להרשמה מוקדם תנאי  ומהווה  התקבלת  אליה  במחלקה  מקומך  את מבטיח במועד  המקדמה תשלום

 .  לקורסים

חובת תשלום המקדמה חלה גם על תלמידים ממשיכים באוניברסיטת בן גוריון בנגב שהתקבלו  

 תואר אחר. למחלקה או 

:  באזור האישי למועמדיםאפשרויות לתשלום המקדמה  

 כרטיס אשראי )כולל תשלום פריסה לתשלומים(  .1

הדואר. הדפסה מקומית של השובר לתשלום בבנק  .2

 פקדון צה"ל  .3

)הוראת   חתימה על הרשאה לחיוב חשבון שכר הלימוד הינה באמצעות  יתרת  הדרך הנוחה לתשלום  

 קבע(.  

הזכאים לפרס הצטיינות לתלמידים חדשים )על פי נתוני הקבלה( חייבים לשלם את מלוא סכום  

המקדמה. חשבונם יזוכה בשני תשלומים בסוף כל סמסטר  ובכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים. 

https://bgu4u22.bgu.ac.il/apex/10g/r/kioskinfo/login?session=16850949122811
https://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/VouchersInfo.aspx


 פירוט התקנון והכללים לביטול הרשמה: 

  בכתב בלבד מועמד שהתקבל ללימודים באוניברסיטה והחליט לבטל את הרשמתו יודיע על כך 

   פניה למדור רישום  טופס באמצעות 

 : גפ" א' תש - סמסטר סתיו 

 . המקדמה במלוא  יזוכו  15.08.2022יום  עד   הרשמתם ביטול על   שיודיעו מועמדים

 . המקדמה במחצית  יזוכו 15.09.2022 עד  16.08.2022יום מ  הרשמתם ביטול על   שיודיעו מועמדים

  יחוייבו  לקורסים  ההרשמה  תקופת תום   ועד 16.09.2022 יום מ  הרשמתם ביטול על   שיודיעו מועמדים

 .  המקדמה מלוא בתשלום

הרשמתו לאחר תום תקופת השינויים לקורסים ועד סוף הסמסטר הראשון  תלמיד שיודיע על ביטול 

 . יחוייב במלוא שכר הלימוד לסמסטר

 

 : ג תשפ"ב'  - סמסטר אביב 

 . המקדמה במלוא  יזוכו   8.1.2023 עד   הרשמתם ביטול על   שיודיעו מועמדים

 .המקדמה במחצית  יזוכו   7.2.2023 עד 9.1.2023 -מ  הרשמתם ביטול על   שיודיעו מועמדים

  יחוייבו   לקורסים ההרשמה תקופת תום ועד  8.2.2023 -מ  הרשמתם ביטול על   שיודיעו מועמדים

 .  על חשבון שכר הלימוד   המקדמה מלוא בתשלום

תלמיד שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר תום תקופת השינויים לקורסים ועד סוף הסמסטר הראשון  

 יחוייב במלוא שכר הלימוד לסמסטר. 

 

  15.8.2022ד התשלום שלו )עפ"י הודעת הקבלה הראשונה ממדור רישום( חל לאחר מועמד שמוע

והודיע על ביטול הרשמתו עד המועד האחרון לתשלום   לסמסטר ב'  8.1.2023לסמסטר א' או לאחר 

המצוין בהודעת הקבלה, יזוכה במלוא המקדמה. תוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום  

דמה. לאחר שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה יחויב  המקדמה יחויב במחצית המק 

 במלוא המקדמה. 

, לפי  המועמדימי עבודה מיום הבקשה ישירות לחשבון הבנק של  45החזר המקדמה יתבצע בתוך  

באיזור האישי  הפרטים שצויינו בעת ההרשמה באינטרנט. ניתן לעדכן פרטי חשבון להחזרים 

ימי העבודה לטיפול בהחזר כמוזכר לעיל,    45לבטל קבלה ובמהלך מועמדים המבקשים   למועמדים.

   מתקבלים למחלקה אחרת, התשלום הראשון יילקח באופן אוטומטי למחלקה החדשה אליה התקבל. 

 . ולחוברת המידע למתקבלים לתקנון שכר הלימוד מצורף לנוחיותך קישור  

  את  לסיים   נדרשים , בריאות   מבעיות ולסובלים  למידה לליקויי   בלימודים  בהתאמות המעוניינים 

 . 08 -  6472368' בטל   הסטודנטים לדקנאט  לפנות נא . הלימודים  שנת תחילת  עד  התהליך 

או בדוא"ל   08-6461600 טלפוני ושירות  מידע  נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה באמצעות מוקד 

rishum@bgu.ac.il   8370517-050או בוואטסאפ 

 ים בלימוד  הצלחה  לך  מאחלים אנו

https://www.tfaforms.com/4946529
https://bgu4u22.bgu.ac.il/apex/10g/r/kioskinfo/login?session=4035292235347
https://bgu4u22.bgu.ac.il/apex/10g/r/kioskinfo/login?session=4035292235347
https://in.bgu.ac.il/accounts/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/accepted_to_bgu.aspx
mailto:rishum@bgu.ac.il

