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 אגף מינהל תלמידים     

 המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד

 
 2022ינואר                                                                  תלמיד/ה יקר/ה                                                                                                                

 

 בורית בביה"ס למדעי המדינה בשנה"ל תשפ"גגובה שכר לימוד לתלמידי התכנית ביקורת פנימית וציהנדון: 

 עבור לימודיו בתכנית. 200%תלמיד תואר שני בתכנית לימודים זו יחויב במינימום שכ"ל של  

 סמסטרים בשנה"ל תשפ"ג )סמסטר א', ב' וקיץ( וסמסטר א' בשנה"ל תשפ"ד. 3סמסטרים רצופים:  4תכנית הלימודים נלמדת במשך 

שכ"ל בשנתו השנייה  50% -שכר לימוד בשנתו הראשונה )תשפ"ג( ו 150%ד תואר שני בתכנית לימודים זו ישלם בהתאם לכך נקבע, כי תלמי

 )תשפ"ד(. 

 

 להלן פרוט  שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ב:

 פי שני תעריפים:-שכר הלימוד הבסיסי נקבע על

 ₪( 14,042שנתי  =  ₪100%   )  21,063שכר לימוד לתלמיד המשלם את שכר הלימוד בעצמו               150%

  ₪( 17,552.5שנתי =  ₪100%   )  26,328.75שכ"ל לתלמיד הממומן ע"י צד שלישי                     25%תוספת של 

  

 נוסף על שכה"ל חייב התלמיד בתשלומים לאוניברסיטה כמפורט להלן )על פי תעריפי תשפ"ב(:

 ₪  411           דמי רווחה                          

 ₪  500                         דמי אבטחה

 ₪ 10ארגון הסטודנטים הארצי            

 

 2021כל התעריפים המצוינים לעיל צמודים למדד יולי  

 2022והתשלומים הנלווים לשנה"ל תשפ"ג ייקבעו במהלך חודש אוגוסט ר הלימוד תעריפי שכ

 פריסת תשלומים

 ₪.   3503שובר לתשלום מקדמה ע"ח תשלום ראשון בסך  שתישלח בדואר יצורףלהודעת הקבלה 

 . 14.9.22 –לכשייקבע גובה התשלום הראשון עבור שנה"ל תשפ"ג, יישלח לביתך שובר השלמה לתשלום הראשון, שמועד פירעונו ה 

, 14.03.23, 14.02.23, 14.01.23, 14.12.22,  14.11.22תשלומים במועדים הבאים:  7לשנה"ל תשפ"ג תיגבה ממך באמצעות  ר הלימודיתרת שכ

 .14.05.23 -וב 14.04.23

 
אי קבלת שובר אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר מסיבה כלשהי לא קיבל שובר תשלום, מתבקש ליצור קשר עם המחלקה לשירותי 

 department@univ.haifa.ac.il-fee-Amtתלמיד ושכר לימוד,  במייל: 
 

 כמו כן, במהלך השנה, ניתן להסדיר את תשלומי שכר הלימוד דרך פורטל הסטודנטים באשראי ללא צורך בשובר תשלום, בקישור: 
 

https://www.haifa.ac.il/paylog 
 

 בתקנון ביטול/הפסקת לימודים. ובכלל זה  http://www.haifa.ac.il/fee תקנון שכ"ל באתרבמומלץ בטרם התשלום לעיין 

 לימוד החל על כל התלמידים.-המידע המופיע במסמך זה הינו חלק מתקנון שכר

 

 

 בברכה,

 לימוד.המחלקה לשירותי תלמיד ושכר 
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