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'/שבט/תשפ"בג  

05/01/2022 

ה/יקר ה/תלמיד  

 בפקולטה למשפטים בתכניות הלימוד: תורת השפיטה וההליך שכר לימוד לתלמידי תואר שני גובההנדון: 

 קיץ תשפ"ב – ומשפט עיסקי מסחרי אזרחי משפט מינהלי ;משפט וטכנולוגיה ;ילי; משפט ובריאותהפל

 שכ"ל לתואר. 200%על פי תקנון שכ"ל חייב כל תלמיד מ"א במינימום  

סמסטרים )הראשון  4ו דים הינומשך הלימו בסמסטר קיץ של שנת הלימודים תשפ"ב כיוון שהלימודים בתכניות הללו יחלו

שכר  150%-בו שנתי עבור שנה"ל תשפ"במשכ"ל  50% -ב  תלמיד כל יחויב,  (הנוספים בשנה"ל תשפ"ג 3-ו בשנה"ל תשפ"ב

 .לימוד עבור שנה"ל תשפ"ג

 :פ"בלהלן פרוט  שכר הלימוד לשנת הלימודים תש

 פי שני תעריפים:-שכר הלימוד הבסיסי נקבע על

 ₪(  14,042  =שנתי   100%)    ₪  7021                       שכר לימוד לתלמיד המשלם את שכר הלימוד בעצמו 50%

  ₪( 17,552.5שנתי   =    100%)   ₪  8776.25          שכ"ל לתלמיד הממומן ע"י צד שלישי                  25%תוספת של 

 נוסף על שכה"ל חייב התלמיד  בכל שנה  בתשלומים נלווים לאוניברסיטה כמפורט להלן:

 במחירי תשפ"ב - ₪  411                רווחה                 דמי 

 במחירי תשפ"ב -₪   500                   דמי אבטחה

 במחירי תשפ"ב –₪   10ון הסטודנטים הארצי         ארג

 

 2021 כל התעריפים המצוינים לעיל צמודים למדד יולי 

 2022ייקבעו במהלך חודש אוגוסט  ל והתשלומים הנלווים לשנה"ל תשפ"ג"תעריפי שכה

אותו יש לפרוע מיד ולהציגו ביום עריכת , ₪ 4408בסך  פ"בהקבלה שבידך שובר לתשלום ראשון ע"ח שכ"ל תשמצורף להודעת 

 הרישום לקורסים.

 . 14.9.2022 -תיגבה ממך באמצעות  שובר לתשלום שמועד פירעונו עד ל פ"ביתרת שכה"ל לשנה"ל תש

,  14.12.2022, 14.11.2022, 14.9.2022הבאים:  תשלומים במועדים 8ייגבה ממך באמצעות  שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ג

 .14.05.2023 –ו  14.04.2023,  14.03.2023,  14.02.2023,  14.01.2023

 :לשנה"ל תשפ"ב תקנון הפסקת לימודים

מועמד ללימודים באוניברסיטה ו/או תלמיד בה המחליט לבטל הרשמתו לאוניברסיטה או להפסיק לימודיו בה, יודיע על כך בכתב 

 למיד ושכ"ל שבאגף מינהל התלמידים ולמייל המחלקתי:)בדואר רשום( למחלקת שירותי ת

 department@univ.haifa.ac.il-fee-amt 

 היום שבו תתקבל הודעת התלמיד ייחשב לו כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו.

לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה -שאו בתשלום שכרייתלמידים ומועמדים המבטלים את הרשמתם 
 כמפורט להלן:

  בשכ"ל. יחויבלא יום לפני פתיחת הלימודים מועמד שיודיע על ביטול מועמדותו עד 

  בתשלום  יחויב ועד שבעה ימים מיום פתיחת הלימודים מיום פתיחת הלימודיםתלמיד שיודיע על הפסקת לימודיו

 הנלווים. בתוספת התשלומים  במלוא שכה"ל של שנה"ל תשפ"ב מעבר לזה, יחויב הראשון, 

 

, מפורסם באתר הרשמה באינטרנט ויופיע באיגרת לתלמיד ובשנתון האוניברסיטה פ"גתקנון ביטול הרשמה/לימודים לשנה"ל תש

 http://www.haifa.ac.il/fee  לאתר המחלקה לשכ"ל ושירותי תלמיד:

 

 ב ב ר כ ה,                                                                                                             
                                                           המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד              
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