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 בתשפ" –התחייבות כספית  –תקנון שכר לימוד מכינת קיץ במתמטיקה 
 

 31/7/22 – 23/5/22 – בפ"תש –יח"ל  5מכינת קיץ במתמטיקה 
 

ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי   .1
הפרטים המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל 

 תש"ף. כמו כן, ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתוכנית הלימודים המיוחדת שבה אלמד.

לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול  1אמור בסעיף ידוע לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כ .2
דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי 
ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח 

במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין,  הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם
 כמו יתר ההחלטות האקדמיות.

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים  .3
וכן החלטות בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס 

יהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה לסכום שכר הלימוד ש
ו/או עבור דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל במלואו, 
בין אם למדתי במשך כל המסלול ובין אם הפסקתי את לימודיי ולא סיימתי את מסלול המכינה מכל 

 וף להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.סיבה שהיא, בכפ

 :תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלומים .4

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .4.1

 .₪ 50 –דמי פנייה  .4.1.1

 .2021, צמוד למדד יולי ₪ 6,200 –יח"ל  5שכ"ל למכינת מתמטיקה  .4.1.2

הלימוד ואינם מוחזרים, פרט למקרה שבו המסלול לא דמי פנייה  אינם חלק מתשלום שכר  .4.2
 ייפתח.

 אם מסלול הלימודים לא ייפתח, התלמיד/ה יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר של מלוא התשלום. .4.3

אם התלמיד/ה לא יעמוד/תעמוד בתנאי הקבלה למכינה, לימודיו במכינה  –קבלה "על תנאי"  .4.4
 ה לא יוחזרו.יופסקו, והתשלום ששולם על ידו יוחזר לו. דמי הפניי

 .מתשלום שכר הלימוד במועד ה/את התלמיד פוטרתאי קבלת הודעה ו/או שובר איננה  .4.5

 למוסדות עצמאי באופן ידי התלמיד/ה על ישולמו הבריאות ומס הלאומי הביטוח דמי .4.6
 .המתאימים

 דרכי תשלום שכר לימוד: .5
 ניתן לשלם שכר לימוד באחת מהדרכים הבאות:  

 תשלום באשראי .5.1
מצב   > מצב חשבון  >" של אוניברסיטת בר אילן בר-אינהתשלום יתבצע במערכת ה" .5.1.1

 . תשלום חוב >  חשבון מתומצת 
 )כולל מע"מ(.  %0.9לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי הטיפול בגובה  .5.1.2
, בהתאם לתנאים (תשלומים 18עד  3-החל מ)חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד  .5.1.3

 .הרלבנטיים של חברת האשראי
 תשלום שובר בבנק .5.2

>  מנהליות פניות " >בר-אינ"ה למערכת יכנס שובר באמצעות לשלם המעוניין סטודנט .5.2.1
 ."שוברים הפקת" יהבאופצ ולבחור

 זו, יישלח לו שובר. באופציה שיבחר מי רק .5.2.2
 ₪ 120 של עד לתקרה שובר, לכל ₪ 20 בסך טיפול בדמי יחויב שובר באמצעות תשלום .5.2.3

 .לשנה

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 .הדואר בנק למעט, הבנקים סניפי בכל לשלם ניתן .5.2.4
-03שוברים נשלחים בדואר. באם לא קיבלת את השובר ניתן לפנות למוקד שמ"ע  .5.2.5

 למחלקת שכ"ל טופס פניה -קישור הבא ב*, או למדור שכ"ל 9392, 3170005
 הפסקת לימודים: .6

מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעת התלמיד/ה במכתב רשום  .6.1
אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת . והבקשה אושרה על ידי המכינהלמכינה 

 לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.

 חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .6.2

 החזר של מלוא התשלום. – 23.3.2022ביטול ההרשמה עד ליום  אם ההודעה על .6.2.1

, יחויב 5.6.2022 – 24.3.2022אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .6.2.2
 מגובה שכר הלימוד. 50% -הסטודנט ב

יחויב הסטודנט במלוא  – 5.6.2022-אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה לאחר ה .6.2.3
 שכר הלימוד, בין אם למד ובין אם לא למד.

 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .7

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .8

 אני מסכים/ה בזה כי:  .9

 י"ע שיקבע בשיעור פיגורים דמי בתוספת למדד הצמדה בהפרשי בתשלום יחויב פיגור .9.1
 .התשלום מועד חל בו לחודש 15-מה החל יעשה הפיגורים דמי חישוב, אילן בר אוניברסיטת

דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני נותנ/ת את הסכמתי לכך שהמכינה 
והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית 

  המרביים המותרים על פי חוק.

צפויה לגרור הגבלת , אי עמידה בתשלומים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים .9.2
רבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד ה, לבגישה לשירותי האוניברסיט ית/טודנטהס

 .הסדרת החוב במלואו

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות  .9.3
להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור 

 ית.שנה"ל הנוכח

במקרה של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד  .9.4
 לפי התאריך שנקבע כתאריך שבו יופסקו לימודיי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה  .9.5
מנוע ממני את האפשרות להיבחן, מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן, ואף ל

 לקבל אישורים או שירותים שונים מהם.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל  .9.6
 הנוגע לחובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה.

קיימים כאלה התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם   .9.7
 לפי רישומי המכינה ו/או האוניברסיטה.

 הנני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים, והנני מסכים/ה לכל האמור. .9.8
 
 

 
 בברכת הצלחה,

 
 צוות המכינה הקדם אקדמית

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.glassix.com%2FClients%2Fwidget-in-iframe.html%3FapiKey%3D1000e73c-4751-4008-8adc-8d0b8cdb2e39%26snippetId%3DEpAoHqHfOYTS3gEImWNV&data=04%7C01%7Chodaya.peretz%40biu.ac.il%7C30e947acf1604b0f5c6208d9e6fe5d73%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637794802425567443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dl6mh74a0ixBBuzXraz5k9xn6Xg5wjkGrOi0v%2BxAtS0%3D&reserved=0
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 תשפ"ב –התחייבות כספית  –תקנון שכר לימוד מכינת קיץ במתמטיקה 
 

 13/9/22 – 25/7/22 –תשפ"ב  –יח"ל  4מכינת קיץ במתמטיקה 
 

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן  .1
הפרטים המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל 

 והנהלים הקשורים לתוכנית הלימודים המיוחדת שבה אלמד. תש"ף. כמו כן, ידועים לי כל הכללים

לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול  1ידוע לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף  .2
דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי 

שויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח ואני מסכים/ה כי החלטת הר
הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, 

 כמו יתר ההחלטות האקדמיות.

המוסמכים אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה  .3
וכן החלטות בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס 
לסכום שכר הלימוד שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה 

ל במלואו, ו/או עבור דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"
בין אם למדתי במשך כל המסלול ובין אם הפסקתי את לימודיי ולא סיימתי את מסלול המכינה מכל 

 סיבה שהיא, בכפוף להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 :תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלומים .4

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .4.1

 ₪. 50 –דמי פנייה  .4.1.1

 .₪2021, צמוד למדד יולי  4,200 –יח"ל  4שכ"ל למכינת מתמטיקה  .4.1.2

דמי פנייה  אינם חלק מתשלום שכר הלימוד ואינם מוחזרים, פרט למקרה שבו המסלול לא  .4.2
 ייפתח.

 אם מסלול הלימודים לא ייפתח, התלמיד/ה יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר של מלוא התשלום. .4.3

לא יעמוד/תעמוד בתנאי הקבלה למכינה, לימודיו במכינה אם התלמיד/ה  –קבלה "על תנאי"  .4.4
 יופסקו, והתשלום ששולם על ידו יוחזר לו. דמי הפנייה לא יוחזרו.

 אי קבלת הודעה ו/או שובר איננה פוטרת את התלמיד/ה מתשלום שכר הלימוד במועד. .4.5

למוסדות דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות ישולמו על ידי התלמיד/ה באופן עצמאי  .4.6
 המתאימים.

 דרכי תשלום שכר לימוד: .5
 ניתן לשלם שכר לימוד באחת מהדרכים הבאות:  

 תשלום באשראי .5.1
מצב   > מצב חשבון  >" של אוניברסיטת בר אילן בר-אינהתשלום יתבצע במערכת ה" .5.1.1

 . תשלום חוב >  חשבון מתומצת 
 )כולל מע"מ(.  %0.9לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי הטיפול בגובה  .5.1.2
תשלומים(, בהתאם לתנאים  18עד  3-חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד )החל מ .5.1.3

 .הרלבנטיים של חברת האשראי
 תשלום שובר בבנק .5.2

>  פניות מנהליות" > בר-אינסטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה" .5.2.1
 ".הפקת שובריםולבחור באופציה "

 רק מי שיבחר באופציה זו, יישלח לו שובר. .5.2.2
₪  ₪120 לכל שובר, עד לתקרה של  20תשלום באמצעות שובר יחויב בדמי טיפול בסך  .5.2.3

 לשנה.
 ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר. .5.2.4
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-03שוברים נשלחים בדואר. באם לא קיבלת את השובר ניתן לפנות למוקד שמ"ע  .5.2.5
 למחלקת שכ"ל טופס פניה -בקישור הבא *, או למדור שכ"ל 9392, 3170005

 הפסקת לימודים: .6

מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעת התלמיד/ה במכתב רשום  .6.1
אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת . ושרה על ידי המכינהוהבקשה אלמכינה 

 לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.

 חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .6.2

 החזר של מלוא התשלום. – 25.5.2022אם ההודעה על ביטול ההרשמה עד ליום  .6.2.1

, יחויב 7.8.2022 – 26.5.2022בין התאריכים אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה  .6.2.2
 מגובה שכר הלימוד. 50% -הסטודנט ב

יחויב הסטודנט במלוא  – 7.8.2022-אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה לאחר ה .6.2.3
 שכר הלימוד, בין אם למד ובין אם לא למד.

 תואר ראשון.שכ"ל למקבלי  300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .7

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .8

 אני מסכים/ה בזה כי:  .9

פיגור בתשלום יחויב בהפרשי הצמדה למדד בתוספת דמי פיגורים בשיעור שיקבע ע"י  .9.1
לחודש בו חל מועד התשלום.  15-אוניברסיטת בר אילן, חישוב דמי הפיגורים יעשה החל מה

ם כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני נותנ/ת את הסכמתי לכך שהמכינה דין דמי הפיגורי
והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית 

  המרביים המותרים על פי חוק.

אי עמידה בתשלומים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים, צפויה לגרור הגבלת  .9.2
שירותי האוניברסיטה, לרבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד הסטודנט/ית בגישה ל
 הסדרת החוב במלואו.

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות  .9.3
להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור 

 שנה"ל הנוכחית.

קת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד במקרה של הפס .9.4
 לפי התאריך שנקבע כתאריך שבו יופסקו לימודיי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה  .9.5
האפשרות להיבחן, מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן, ואף למנוע ממני את  

 לקבל אישורים או שירותים שונים מהם.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל  .9.6
 הנוגע לחובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה.

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה  .9.7
 פי רישומי המכינה ו/או האוניברסיטה.ל

 הנני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים, והנני מסכים/ה לכל האמור. .9.8

 
 

 
 בברכת הצלחה,

 
 צוות המכינה הקדם אקדמית
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    17427קד"א                  
 

 תשפ"ב –התחייבות כספית  –תקנון שכר לימוד מכינת מעבר באנגלית 
 

 18/9/22 – 6/7/22 – פ"בתש – באנגליתמעבר מכינת 
 

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן  .10
הפרטים המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל 

 וכנית הלימודים המיוחדת שבה אלמד.תש"ף. כמו כן, ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לת

לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול  1ידוע לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף  .11
דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי 

האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות  
הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, 

 כמו יתר ההחלטות האקדמיות.

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים  .12
לטות בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס וכן הח

לסכום שכר הלימוד שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה 
ו/או עבור דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל במלואו, 

ם למדתי במשך כל המסלול ובין אם הפסקתי את לימודיי ולא סיימתי את מסלול המכינה מכל בין א
 סיבה שהיא, בכפוף להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 :תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלומים .13

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .4.7

 .₪ 50 –דמי פנייה  .4.7.1

 .2021, צמוד למדד יולי ₪ 2,500 – מעבר באנגליתשכ"ל למכינת  .4.7.2

דמי פנייה אינם חלק מתשלום שכר הלימוד ואינם מוחזרים, פרט למקרה שבו המסלול לא  .4.8
 ייפתח.

 אם מסלול הלימודים לא ייפתח, התלמיד/ה יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר של מלוא התשלום. .4.9

מוד בתנאי הקבלה למכינה, לימודיו במכינה אם התלמיד/ה לא יעמוד/תע –קבלה "על תנאי"  .4.10
 יופסקו, והתשלום ששולם על ידו יוחזר לו. דמי הפנייה לא יוחזרו.

 .מתשלום שכר הלימוד במועד ה/את התלמיד פוטרתאי קבלת הודעה ו/או שובר איננה  .4.11

 למוסדות עצמאי באופן ידי התלמיד/ה על ישולמו הבריאות ומס הלאומי הביטוח דמי .4.12
 .המתאימים

 דרכי תשלום שכר לימוד: .14
 ניתן לשלם שכר לימוד באחת מהדרכים הבאות:  

 תשלום באשראי .5.3
מצב   > מצב חשבון  >" של אוניברסיטת בר אילן בר-אינהתשלום יתבצע במערכת ה" .5.3.1

 . תשלום חוב >  חשבון מתומצת 
 )כולל מע"מ(.  %0.9בכרטיס אשראי יתווספו דמי הטיפול בגובה לתשלום  .5.3.2
, בהתאם לתנאים (תשלומים 18עד  3-החל מ)חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד  .5.3.3

 .הרלבנטיים של חברת האשראי
 תשלום שובר בבנק .5.4

>  מנהליות פניות " >בר-אינ"ה למערכת יכנס שובר באמצעות לשלם המעוניין סטודנט .5.4.1
 ."שוברים הפקת" באופציה ולבחור

 זו, יישלח לו שובר. באופציה שיבחר מי רק .5.4.2
 ₪ 120 של עד לתקרה שובר, לכל ₪ 20 בסך טיפול בדמי יחויב שובר באמצעות תשלום .5.4.3

 .לשנה
 .הדואר בנק למעט, הבנקים סניפי בכל לשלם ניתן .5.4.4
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-03שוברים נשלחים בדואר. באם לא קיבלת את השובר ניתן לפנות למוקד שמ"ע  .5.4.5
 למחלקת שכ"ל טופס פניה -בקישור הבא *, או למדור שכ"ל 9392, 3170005

 הפסקת לימודים: .15

מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעת התלמיד/ה במכתב רשום  .6.3
אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת . והבקשה אושרה על ידי המכינהלמכינה 

 לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.

 ת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן :חיוב שכ"ל בגין הפסק .6.4

 החזר של מלוא התשלום. – 6.5.2022אם ההודעה על ביטול ההרשמה עד ליום  .6.4.1

, יחויב 19.7.2022 – 7.5.2022אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .6.4.2
 מגובה שכר הלימוד. 50% -הסטודנט ב

יחויב הסטודנט במלוא  – 19.7.2022-לאחר האם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה  .6.4.3
 שכר הלימוד, בין אם למד ובין אם לא למד.

 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .16

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .17

 אני מסכים/ה בזה כי:  .18

 י"ע שיקבע בשיעור פיגורים דמי בתוספת למדד הצמדה בהפרשי בתשלום יחויב פיגור .9.9
 .התשלום מועד חל בו לחודש 15-מה החל יעשה הפיגורים דמי חישוב, אילן בר אוניברסיטת

דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני נותנ/ת את הסכמתי לכך שהמכינה 
והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית 

  המרביים המותרים על פי חוק.

צפויה לגרור הגבלת , אי עמידה בתשלומים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים .9.10
רבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד ה, לבגישה לשירותי האוניברסיט ית/טודנטהס

 .הסדרת החוב במלואו

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות  .9.11
להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור 

 ית.שנה"ל הנוכח

במקרה של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד  .9.12
 לפי התאריך שנקבע כתאריך שבו יופסקו לימודיי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה  .9.13
מנוע ממני את האפשרות להיבחן, מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן, ואף ל

 לקבל אישורים או שירותים שונים מהם.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל  .9.14
 הנוגע לחובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה.

קיימים כאלה התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם   .9.15
 לפי רישומי המכינה ו/או האוניברסיטה.

 הנני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים, והנני מסכים/ה לכל האמור. .9.16
 
 

 
 בברכת הצלחה,

 
 צוות המכינה הקדם אקדמית
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    17428קד"א                  
 

 תשפ"ב –התחייבות כספית  –תקנון שכר לימוד קורס הכנה לאמיר"ם
 

 18/9/22 – 24/7/22 –תשפ"ב  –קורס הכנה למבחן אמיר"ם 
 

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן  .19
הפרטים המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל 

 הכללים והנהלים הקשורים לתוכנית הלימודים המיוחדת שבה אלמד.תש"ף. כמו כן, ידועים לי כל 

לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול  1ידוע לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף  .20
דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי 

לטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח ואני מסכים/ה כי הח
הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, 

 כמו יתר ההחלטות האקדמיות.

סמכים אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המו .21
וכן החלטות בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס 
לסכום שכר הלימוד שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי האוניברסיטה 

מלואו, ו/או עבור דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן אשלם את סכום שכ"ל ב
בין אם למדתי במשך כל המסלול ובין אם הפסקתי את לימודיי ולא סיימתי את מסלול המכינה מכל 

 סיבה שהיא, בכפוף להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 :תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלומים .22

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .4.13

 ₪. 50 –פנייה דמי  .4.13.1

 .₪2021, צמוד למדד יולי  1,800 –שכ"ל לקורס הכנה למבחן אמיר"ם  .4.13.2

דמי פנייה אינם חלק מתשלום שכר הלימוד ואינם מוחזרים, פרט למקרה שבו המסלול לא  .4.14
 ייפתח.

 אם מסלול הלימודים לא ייפתח, התלמיד/ה יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר של מלוא התשלום. .4.15

למיד/ה לא יעמוד/תעמוד בתנאי הקבלה למכינה, לימודיו במכינה אם הת –קבלה "על תנאי"  .4.16
 יופסקו, והתשלום ששולם על ידו יוחזר לו. דמי הפנייה לא יוחזרו.

 אי קבלת הודעה ו/או שובר איננה פוטרת את התלמיד/ה מתשלום שכר הלימוד במועד. .4.17

למוסדות דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות ישולמו על ידי התלמיד/ה באופן עצמאי  .4.18
 המתאימים.

 דרכי תשלום שכר לימוד: .23
 ניתן לשלם שכר לימוד באחת מהדרכים הבאות:  

 תשלום באשראי .5.5
מצב   > מצב חשבון  >" של אוניברסיטת בר אילן בר-אינהתשלום יתבצע במערכת ה" .5.5.1

 . תשלום חוב >  חשבון מתומצת 
 )כולל מע"מ(.  %0.9לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי הטיפול בגובה  .5.5.2
תשלומים(, בהתאם לתנאים  18עד  3-חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד )החל מ .5.5.3

 .הרלבנטיים של חברת האשראי
 תשלום שובר בבנק .5.6

>  פניות מנהליות" > בר-אינסטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה" .5.6.1
 ".הפקת שובריםולבחור באופציה "

 רק מי שיבחר באופציה זו, יישלח לו שובר. .5.6.2
₪  ₪120 לכל שובר, עד לתקרה של  20תשלום באמצעות שובר יחויב בדמי טיפול בסך  .5.6.3

 לשנה.
 ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר. .5.6.4

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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-03ם בדואר. באם לא קיבלת את השובר ניתן לפנות למוקד שמ"ע שוברים נשלחי .5.6.5
 למחלקת שכ"ל טופס פניה -*, או למדור שכ"ל בקישור הבא 9392, 3170005

 הפסקת לימודים: .24

מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעת התלמיד/ה במכתב רשום  .6.5
אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת . ידי המכינהוהבקשה אושרה על למכינה 

 לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.

 חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .6.6

 החזר של מלוא התשלום. – 24.5.2022אם ההודעה על ביטול ההרשמה עד ליום  .6.6.1

, יחויב 6.8.2022 – 25.5.2022יכים אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאר .6.6.2
 מגובה שכר הלימוד. 50% -הסטודנט ב

יחויב הסטודנט במלוא  – 6.8.2022-אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה לאחר ה .6.6.3
 שכר הלימוד, בין אם למד ובין אם לא למד.

 ראשון.שכ"ל למקבלי תואר  300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .25

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .26

 אני מסכים/ה בזה כי:  .27

פיגור בתשלום יחויב בהפרשי הצמדה למדד בתוספת דמי פיגורים בשיעור שיקבע ע"י  .9.17
לחודש בו חל מועד התשלום.  15-אוניברסיטת בר אילן, חישוב דמי הפיגורים יעשה החל מה

ור יהיו כדין שכר לימוד. אני נותנ/ת את הסכמתי לכך שהמכינה דין דמי הפיגורים כאמ
והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית 

  המרביים המותרים על פי חוק.

אי עמידה בתשלומים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים, צפויה לגרור הגבלת  .9.18
י האוניברסיטה, לרבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד הסטודנט/ית בגישה לשירות

 הסדרת החוב במלואו.

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות  .9.19
להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור 

 שנה"ל הנוכחית.

מודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד במקרה של הפסקת לי .9.20
 לפי התאריך שנקבע כתאריך שבו יופסקו לימודיי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה  .9.21
להיבחן, מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן, ואף למנוע ממני את האפשרות 

 לקבל אישורים או שירותים שונים מהם.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל  .9.22
 הנוגע לחובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה.

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה  .9.23
 י המכינה ו/או האוניברסיטה.לפי רישומ

 הנני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים, והנני מסכים/ה לכל האמור. .9.24

 
 

 
 בברכת הצלחה,

 
 צוות המכינה הקדם אקדמית
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    17472קד"א        

 תשפ"ב –התחייבות כספית  –תקנון שכר לימוד מכינת מעבר ערבית למתחילים 
 

 22.07.22 – 25.05.22 –תשפ"ב  –למתחילים מכינת מעבר ערבית 
 

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה  .28
ותוכן הפרטים המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה 

ים לתוכנית הלימודים המיוחדת לשנה"ל תשפ"ב. כמו כן, ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשור
 שבה אלמד.

לעיל ניתנים לשינוי ע"פ  1ידוע לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף  .29
שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית 

של האוניברסיטה בכל הנוגע  להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות
לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית 

 מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות האקדמיות.

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה  .30
ר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה המוסמכים וכן החלטות בדב

מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור 
שירותי האוניברסיטה ו/או עבור דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן 

במשך כל המסלול ובין אם הפסקתי את לימודיי אשלם את סכום שכ"ל במלואו, בין אם למדתי 
ולא סיימתי את מסלול המכינה מכל סיבה שהיא, בכפוף להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת 

 שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 :תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלומים .31

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .4.19

 ₪. 50 –דמי פנייה  .4.19.1

₪, צמוד למדד יולי   2,500  –למכינת מעבר ערבית למתחילים  שכ"ל   .4.19.2
2021. 

דמי פנייה  אינם חלק מתשלום שכר הלימוד ואינם מוחזרים, פרט למקרה שבו  .4.20
 המסלול לא ייפתח.

אם מסלול הלימודים לא ייפתח, התלמיד/ה יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר של  .4.21
 מלוא התשלום.

תעמוד בתנאי הקבלה למכינה, /אם התלמיד/ה לא יעמוד –קבלה "על תנאי"  .4.22
לימודיו במכינה יופסקו, והתשלום ששולם על ידו יוחזר לו. דמי הפנייה לא 

 יוחזרו.

אי קבלת הודעה ו/או שובר איננה פוטרת את התלמיד/ה מתשלום שכר הלימוד  .4.23
 במועד.

דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות ישולמו על ידי התלמיד/ה באופן עצמאי  .4.24
 המתאימים.למוסדות 

 דרכי תשלום שכר לימוד: .32
ניתן לשלם שכר לימוד באחת מהדרכים הבאות:    
 תשלום באשראי .5.7

   >מצב חשבון  >" של אוניברסיטת בר אילן בר-אינהתשלום יתבצע במערכת ה" .5.7.1
  תשלום חוב באשראי.

 )כולל מע"מ(.  %0.9ו דמי הטיפול בגובה לתשלום בכרטיס אשראי יתווספ .5.7.2
תשלומים(, בהתאם  18עד  3-חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד )החל מ .5.7.3

 .לתנאים הרלוונטיים של חברת האשראי
 
 
 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 תשלום שובר בבנק .5.8
פניות " < בר-אינסטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה" .5.8.1

הגשת בקשה < בחירת קטגוריה: שכר לימוד < בקשה להצטרפות <  מנהליות
 למסלול שוברים.

 רק מי שיבחר באופציה זו, יישלח לו שובר. .5.8.2
₪ לכל שובר, עד לתקרה של  20תשלום באמצעות שובר יחויב בדמי טיפול בסך  .5.8.3

 ₪ לשנה. 120
 ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים, למעט בנק הדואר. .5.8.4
-03שוברים נשלחים בדואר. באם לא קיבלת את השובר ניתן לפנות למוקד שמ"ע   .5.8.5

 המקוון. טופס הפנייהבאמצעות *, או למדור שכ"ל 9392, 3170005
 הפסקת לימודים: .33

מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעת התלמיד/ה במכתב  .6.7
אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על .  והבקשה אושרה על ידי המכינהרשום למכינה  

 המשך חיוב שכ"ל.הפסקת לימודים,  תגרור 

 חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .6.8

החזר של  – 25.03.2022אם ההודעה על ביטול ההרשמה עד ליום  .6.8.1
 מלוא התשלום.

 26.03.2022אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים   .6.8.2
 מגובה שכר הלימוד. 50% -, יחויב הסטודנט ב07.06.2022 –

 – 07.06.2022-אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה לאחר ה .6.8.3
 יחויב הסטודנט במלוא שכר הלימוד, בין אם למד ובין אם לא למד.

שכר הלימוד לקורסי המכינה אינו נכלל בשכר הלימוד לתואר, ואינו פוטר מחובת תשלום שכר  .34
 הסטודנט.הלימוד המלא לתואר, בהתאם למסלול הלימודים אליו רשום 

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .35

 אני מסכים/ה בזה כי:  .36

פיגור בתשלום יחויב בהפרשי הצמדה למדד בתוספת דמי פיגורים בשיעור שיקבע ע"י  .9.25
לחודש בו חל מועד התשלום.  15-אוניברסיטת בר אילן, חישוב דמי הפיגורים יעשה החל מה

אמור יהיו כדין שכר לימוד. אני נותנ/ת את הסכמתי לכך שהמכינה דין דמי הפיגורים כ
והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית 

  המרביים המותרים על פי חוק.

אי עמידה בתשלומים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים, צפויה לגרור הגבלת  .9.26
ותי האוניברסיטה, לרבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד הסטודנט/ית בגישה לשיר

 הסדרת החוב במלואו.

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות  .9.27
להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור 

 שנה"ל הנוכחית.

לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד במקרה של הפסקת  .9.28
 לפי התאריך שנקבע כתאריך שבו יופסקו לימודיי.

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה  .9.29
ת להיבחן, מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן, ואף למנוע ממני את האפשרו

 לקבל אישורים או שירותים שונים מהם.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל  .9.30
 הנוגע לחובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה.

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה  .9.31
 ומי המכינה ו/או האוניברסיטה.לפי ריש

 הנני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים, והנני מסכים/ה לכל האמור. .9.32

 
 צוות המכינה הקדם אקדמית – בברכת הצלחה
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    17504קד"א        
 

 תשפ"ב –התחייבות כספית  –תקנון שכר לימוד מכינת מעבר ערבית למתקדמים 
 

 02.09.22 – 27.07.22 –תשפ"ב  –מכינת מעבר ערבית למתקדמים 
 

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה  .37
ותוכן הפרטים המידעיים לתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה 

הלימודים המיוחדת לשנה"ל תשפ"ב. כמו כן, ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתוכנית 
 שבה אלמד.

לעיל ניתנים לשינוי ע"פ  1ידוע לי כי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמור בסעיף  .38
שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית 

סיטה בכל הנוגע להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניבר
לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית 

 מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר ההחלטות האקדמיות.

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה  .39
בה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה המוסמכים וכן החלטות בדבר תשלומי חו

מעת לעת ביחס לסכום שכר הלימוד שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור 
שירותי האוניברסיטה ו/או עבור דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל. כמו כן 

לול ובין אם הפסקתי את לימודיי אשלם את סכום שכ"ל במלואו, בין אם למדתי במשך כל המס
ולא סיימתי את מסלול המכינה מכל סיבה שהיא, בכפוף להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת 

 שכ"ל בגין הפסקת לימודים.

 :תעריפי שכר הלימוד ומועדי התשלומים .40

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .4.25

 ₪. 50 –דמי פנייה  .4.25.1

₪, צמוד למדד  2,500 –קדמים שכ"ל למכינת מעבר ערבית למת .4.25.2
 .2021יולי 

דמי פנייה  אינם חלק מתשלום שכר הלימוד ואינם מוחזרים, פרט למקרה שבו  .4.26
 המסלול לא ייפתח.

אם מסלול הלימודים לא ייפתח, התלמיד/ה יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר של  .4.27
 מלוא התשלום.

הקבלה למכינה, אם התלמיד/ה לא יעמוד/תעמוד בתנאי  –קבלה "על תנאי"  .4.28
לימודיו במכינה יופסקו, והתשלום ששולם על ידו יוחזר לו. דמי הפנייה לא 

 יוחזרו.

אי קבלת הודעה ו/או שובר איננה פוטרת את התלמיד/ה מתשלום שכר הלימוד  .4.29
 במועד.

דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות ישולמו על ידי התלמיד/ה באופן עצמאי  .4.30
 למוסדות המתאימים.

 שכר לימוד: דרכי תשלום .41
ניתן לשלם שכר לימוד באחת מהדרכים הבאות:    
 תשלום באשראי .5.9

   >מצב חשבון  >" של אוניברסיטת בר אילן בר-אינהתשלום יתבצע במערכת ה" .5.9.1
  תשלום חוב באשראי.

 )כולל מע"מ(.  %0.9לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי הטיפול בגובה  .5.9.2
תשלומים(, בהתאם  18עד  3-חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד )החל מ .5.9.3

 .לתנאים הרלוונטיים של חברת האשראי
 תשלום שובר בבנק .5.10
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פניות " < בר-אינסטודנט המעוניין לשלם באמצעות שובר יכנס למערכת ה" .5.10.1
הגשת בקשה < בחירת קטגוריה: שכר לימוד < בקשה להצטרפות <  מנהליות

 למסלול שוברים.
 רק מי שיבחר באופציה זו, יישלח לו שובר. .5.10.2
₪ לכל שובר, עד לתקרה של  20תשלום באמצעות שובר יחויב בדמי טיפול בסך  .5.10.3

 ₪ לשנה. 120
 פי הבנקים, למעט בנק הדואר.ניתן לשלם בכל סני .5.10.4
-03שוברים נשלחים בדואר. באם לא קיבלת את השובר ניתן לפנות למוקד שמ"ע   .5.10.5

 המקוון. טופס הפנייהבאמצעות *, או למדור שכ"ל 9392, 3170005
 הפסקת לימודים: .42

מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך שבו נתקבלה הודעת התלמיד/ה במכתב  .6.9
אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על .  והבקשה אושרה על ידי המכינהנה  רשום למכי

 הפסקת לימודים,  תגרור המשך חיוב שכ"ל.

 חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .6.10

החזר של  – 27.05.2022אם ההודעה על ביטול ההרשמה עד ליום  .6.10.1
 מלוא התשלום.

 28.05.2022ודים נתקבלה בין התאריכים  אם ההודעה על הפסקת לימ .6.10.2
 מגובה שכר הלימוד. 50% -, יחויב הסטודנט ב09.08.2022 –

 – 09.08.2022-אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה לאחר ה .6.10.3
 יחויב הסטודנט במלוא שכר הלימוד, בין אם למד ובין אם לא למד.

ואינו פוטר מחובת תשלום שכר שכר הלימוד לקורסי המכינה אינו נכלל בשכר הלימוד לתואר,   .7
 הלימוד המלא לתואר, בהתאם למסלול הלימודים אליו רשום הסטודנט.

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .8

 אני מסכים/ה בזה כי:  .43

פיגור בתשלום יחויב בהפרשי הצמדה למדד בתוספת דמי פיגורים בשיעור שיקבע ע"י  .9.33
לחודש בו חל מועד התשלום.  15-חישוב דמי הפיגורים יעשה החל מה אוניברסיטת בר אילן,

דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין שכר לימוד. אני נותנ/ת את הסכמתי לכך שהמכינה 
והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית 

  המרביים המותרים על פי חוק.

מים במועדם, מעבר לצבירת ריבית פיגורים, צפויה לגרור הגבלת אי עמידה בתשלו .9.34
הסטודנט/ית בגישה לשירותי האוניברסיטה, לרבות השתתפות בבחינות וקבלת ציונים, עד 

 הסדרת החוב במלואו.

באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות  .9.35
מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור להפסיק מיד את לימודיי 

 שנה"ל הנוכחית.

במקרה של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד  .9.36
 לפי התאריך שנקבע כתאריך שבו יופסקו לימודיי.

והאוניברסיטה לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה  .9.37
מוסמכות לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן, ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, 

 לקבל אישורים או שירותים שונים מהם.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל  .9.38
 הנוגע לחובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה.

ותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה התחייב .9.39
 לפי רישומי המכינה ו/או האוניברסיטה.

 הנני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים, והנני מסכים/ה לכל האמור. .9.40
 

 בברכת הצלחה,
 

 צוות המכינה הקדם אקדמית
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