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 מידע על שכר לימוד, תשלומים ומעטפת כלכלית במכינה - שנה"ל תשפ"ג

 
 ש"ח.  14,774 - לשנה"ל תשפ"ג במכינהגובה שכר לימוד שנתי  .1
 
 ₪ עבור שירותי רווחה )אגודת הסטודנטים(.   352-₪ עבור אבטחה, ו 562 – תשלומים נלווים .2

- יש להיכנס למערכת אינ  – בלבד, באופן הבא 22/ 10/ 23ניתן לוותר על שירותי רווחה עד ליום ראשון 
 < "בתפריט "בקשות ואישורים" < הגשת בקשה < בחירת קטגוריה "שכר לימוד  < בקישור זה -ר ב

 הזמנה  בקשה לביטול דמי רווחה < 
 

 ₪ לפני תחילת הלימודים במכינה.   1,600תשלום מקדמה בסך  – מועדי תשלום .3
חר קבלת תוצאות ועדת מלגות )כחודש וחצי לאחר תחילת הלימודים(, תישלח הודעה על החלטת  לא

 הוועדה בנוגע לזכאות למלגה.
התשלומים  יקבל החזר חלקי של סכום המקדמה בניכוי  –תלמיד שיקבל מלגת שכר לימוד מלאה 

 ההחזר יועבר באמצעות המחאה להפקדה לפיקדון.    –הנלווים. תלמיד ששילם באמצעות פיקדון צבאי 
 יקבל דרישה להסדרת שכר הלימוד.    –יקבל מלגה חלקית   תלמיד שלא יקבל מלגה או

העברת הסכום הראשון עשויה להתעכב עד שלושה   –תלמידים שיהיו זכאים למלגת קיום חודשית 
 תחילת המכינה.  חודשים מ

 
   - עדכון פרטי חשבון בנק במערכת .4

, כדי שתקבלו החזר כספי במקרה של יתרת  ערכת אינברבמיש לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלכם 
זכות )רלוונטי לתלמידים שתאושר להם מלגה מלאה / תלמידים שזכאי למלגת קיום / החזר בגין  

 תשלום יתר(.  
יש   –יש להיכנס למערכת "אינבר" < הפרטים שלי < עדכון פרטים < הזנת מס' קוד בנק/ סניף / חשבון 

 פס בהתחלה או /. להזין ספרות ללא הספרה א 
 
במצב של הפסקת לימודים, חובה להודיע על כך באמצעות שליחת מייל    –   הפסקת לימודים במכינה .5

 .mechina.kda@biu.ac.il  –לכתובת המכינה 
 תגרור המשך חיוב שכ"ל.  אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת לימודים,

 הפסקת לימודים במכינה כרוכה בחיוב כספי בהתאם לתאריך ההפסקה עפ"י הכתוב בתקנון שכר 
 לימוד של המכינה.  

 הפסקת הלימודים, והתלמיד יישלם את הפרש שכר המלגה תופסק מיום  –תלמיד שמקבל מלגה 
 הלימוד בהתאם. 

 
קבלת החזר חלקי לכיסוי ההוצאות לפי הזכאות למעטפת. לתלמידים הזכאים תישלח   – מעטפת .6

 הודעה עם פירוט ההוצאות שניתן לקבל עליהם החזר.  
 זר מומלץ לשמור בשלב זה את הקבלות על רכישות הספרים למקרה שתהיו זכאים לקבלת הח

 בהמשך. 
 
 

 ברכה,ב

 הקדם אקדמית צוות המכינה
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