עיקרי תקנון שכר לימוד
אתר ,מחשבון ,מידע אישי ואפליקציית בר-אילן

לרשותכם אתר שכר לימוד המחולק לפי הנושאים

למעבר לאתר לחצו על הקישור:
קישור לאתר מחלקת שכר לימוד
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מחשבון שכר לימוד
לרשותכם מחשבון שכר לימוד לביצוע הערכת
עלויות בכל שנה ובמצטבר לכל התואר
המחשבון מיועד לתלמידי תואר ראשון או שני
קישור למחשבון שכר לימוד
באתר מחלקת שכר לימוד

הזנת נתוני שעות תקן ואחוז תקן
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כותרת המצגת

שכר לימוד בתואר ראשון
שכר לימוד ל 3-שנות לימוד

מחיר שעה עודפת

₪ 30,594 = 300%

₪ 479.3 = 4.7%

*שכר הלימוד השנתי מחושב בהתאם לכמות
הקורסים הנלמדים בכל שנה

חריגה ממס' שעות הלימוד שנקבעו בתכנית הלימודים

שכר הלימוד לתכנית לימודים
מלאה לתואר ראשון
שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה
לתואר ראשון בשנת תשפ"א = ₪ 10,198
שכר הלימוד נקבע בכל שנה ע"י המועצה להשכלה גבוהה

שכר לימוד במסלולי הנדסה  /אופטומטריה/
משפטים  /כלכלה-חשבונאות
שכר לימוד ל 4-שנות לימוד במסלולי הנדסה ואופטומטריה = 400%
₪ 40,762
שכר לימוד ל 3.5-שנות לימוד במסלולי משפטים וכלכלה-חשבונאות:
₪ 35,693 = 350%
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*כל המידע בכפוף לתקנון שכ"ל באתר  /קישור למחשבון שכר לימוד .תעריפי סמסטר קיץ תשפ"א יפורסמו בנפרד
לפני פתיחת הסמסטר.

קורסי אנגלית
רמה בסיסי = ₪ 2925
רמה מתקדמים א' = ₪ 1950
רמה מתקדמים ב' ללא עלות
(בסמס' קיץ הקורס בתשלום)

תשלומים נלווים
דמי רווחה ושירותים ₪ 334
דמי שמירה ₪ 525
דמי ארגון סטודנטים ארצי ₪ 10
תשלומים אלה מחויבים בכל שנה אקדמית ולא נכללים בשכ"ל השנתי.
למידע נוסף באתר שכר לימוד
דמי הרווחה אופציונליים וניתנים לביטול בהודעה מראש עד יום
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 18.10.2020

שכר לימוד בתואר שני
שכר לימוד ל 2-שנות לימוד
₪ 27,560 = 200%
* שכר הלימוד השנתי מחושב בהתאם
לכמות הקורסים הנלמדים בכל שנה

שכר הלימוד לתכנית לימודים
מלאה לתואר שני
שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה
לתואר שני בשנת תשפ"א = ₪ 13,780

מחיר שעה עודפת
₪ 924 = 6.7%
חריגה ממס' שעות הלימוד שנקבעו בתכנית הלימודים

קורסי אנגלית
רמה  4( Mש"ש) =₪ 1,380
רמה  2( M4ש"ש) = ₪ 690
רמה  1( M2ש"ש) = ( ₪ 345תעריף סמסטר א' או ב')

שכר הלימוד נקבע בכל שנה ע"י המועצה להשכלה
גבוהה

דגשים בנוגע לשכר לימוד
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•

שכר הלימוד תקף לתכנית הנלמדת במשך שנה אחת או
שנתיים

•

חיוב שכר הלימוד השנתי לא יפחת מ₪ 6,890 = 50%-

•

סטודנט שחויב בשעות השלמה :עלות  1ש"ש = ₪ 700
יש להכפיל במס' שעות ההשלמה

תשלומים נלווים
דמי רווחה ושירותים ₪ 334
דמי שמירה ₪ 525
דמי ארגון סטודנטים ארצי ₪ 10
תשלומים אלה מחויבים בכל שנה אקדמית ולא נכללים בשכ"ל השנתי.
למידע נוסף באתר שכר לימוד
דמי הרווחה אופציונליים וניתנים לביטול בהודעה מראש עד יום
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 18.10.2020

*כל המידע בכפוף לתקנון שכ"ל באתר  /קישור למחשבון שכר לימוד .תעריפי סמסטר קיץ תשפ"א יפורסמו בנפרד לפני פתיחת הסמסטר.

שכר לימוד בתואר שלישי
דגשים בנוגע לשכר הלימוד

שכר לימוד ל 4-שנות לימוד
₪ 27,560 = 200%
* שכר הלימוד השנתי מחושב בהתאם
לכמות הקורסים הנלמדים בכל שנה

שכר הלימוד לתכנית לימודים
מלאה לתואר שלישי
שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה
לתואר שלישי בשנת תשפ"א = ₪ 13,780
שכר הלימוד נקבע בכל שנה ע"י המועצה להשכלה
גבוהה

•

חיוב שכר הלימוד השנתי קבוע ע"ס
₪ 6,890 = 50%

•

שכר הלימוד לא יפחת מ 200%-לתואר
שלישי ,אם משך זמן הלימודים יהיה
פחות מ 4-שנות לימוד

תשלומים נלווים
דמי רווחה ושירותים ₪ 334
דמי שמירה ₪ 525
תשלומים אלה מחויבים בכל שנה אקדמית ולא נכללים בשכ"ל השנתי.
למידע נוסף באתר שכר לימוד
דמי הרווחה אופציונליים וניתנים לביטול בהודעה מראש עד יום
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 18.10.2020
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*כל המידע בכפוף לתקנון שכ"ל באתר  /קישור למחשבון שכר לימוד .תעריפי סמסטר קיץ תשפ"א יפורסמו בנפרד לפני פתיחת הסמסטר.

שכר לימוד בתעודת הוראה
דגשים בנוגע לשכר הלימוד

שכר לימוד מלא לתעודה
₪ 13,780 = 100%
* שכר הלימוד השנתי מחושב בהתאם
לכמות הקורסים הנלמדים בכל שנה

שכר הלימוד לתכנית לימודים
מלאה לתעודת הוראה
שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה
לתואר הוראה בשנת תשפ"א = ₪ 13,780
שכר הלימוד נקבע בכל שנה ע"י המועצה להשכלה
גבוהה

•

שכר הלימוד תקף לתכנית הנלמדת
במשך שנה אחת או שנתיים

•

חיוב שכר הלימוד השנתי לא יפחת מ-
₪ 3,445 = 25%

תשלומים נלווים
דמי רווחה ושירותים ₪ 334
דמי שמירה ₪ 525

תשלומים אלה מחויבים בכל שנה אקדמית ולא נכללים בשכ"ל השנתי.
למידע נוסף באתר שכר לימוד
דמי הרווחה אופציונליים וניתנים לביטול בהודעה מראש עד יום
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א 18.10.2020

מחיר שעה עודפת:
₪ 648 = 4.7%
חריגה ממס' שעות הלימוד שנקבעו בתכנית הלימודים
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*כל המידע בכפוף לתקנון שכ"ל באתר  /קישור למחשבון שכר לימוד .תעריפי סמסטר קיץ תשפ"א יפורסמו בנפרד לפני פתיחת הסמסטר.

כיצד משלמים את שכר הלימוד?

תשלום באשראי דרך מערכת
המידע האישי אינ-בר

תשלום בהוראה לחיוב
חשבון

תשלום זה כרוך בתוספת דמי טיפול בסך
 0.9%מגובה התשלום

תשלום זה אינו כרוך בדמי טיפול

קישור להנחיות תשלום מהפיקדון הצבאי בעמוד הראשי באתר מחלקת שכר לימוד
כל המידע בכפוף לתקנון שכ"ל ,הפרטים המלאים באתר

לא ניתן לשלם מקדמה באמצעי זה

מועדי התשלום לשנת הלימודים
• התשלום הראשון (המקדמה) מתבצע עד  15.9או עד יום הרישום לקורסים,
לפי המוקדם מביניהם.
• התשלום השני משלים ל 40%-מגובה שכ"ל השנתי ולתשלום עד 15/11
• התשלום השלישי משלים ל 55%-מגובה שכ"ל השנתי ולתשלום עד 15/12
• התשלום הרביעי משלים ל 70%-מגובה שכ"ל השנתי ולתשלום עד 15/02
• התשלום החמישי משלים ל 85%-מגובה שכ"ל השנתי ולתשלום עד 15/03
• התשלום השישי משלים ל 100%-מגובה שכ"ל השנתי ולתשלום עד 15/04
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כל המידע בכפוף לתקנון שכ"ל באתר

תשלומים נוספים

הפסקת לימודים
הפסקה  /הקפאה  /דחייה

• תקורה בגין רישום לפחות מחצי תכנית בתואר ראשון
• תקורה בגין גרירת לימודים

גובה התקורה  10%משכ"ל הבסיסי:
בתואר ראשון =  ₪ 1019.8בשנת תשפ"א
•
בתארים מתקדמים =  ₪ 1378בשנת תשפ"א
•

•

תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן הגיע
למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו ,יודיע על כך בכתב למדור
תכניות לימודים ומעקב (תל"מ)

•

גובה החיוב בגין הפסקת לימודים יהיה בהתאם לתאריך בו הודיע
התלמיד על הפסקת הלימודים – התקנון באתר שכ"ל

•

הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת
בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל מלגה בה זוכה חשבונו של
הסטודנט באותה שנה

•

תלמידי תואר ראשון יחויבו בשכר לימוד לפי תעריף בסיסי גבוה ללא
ההפחתה

אינ-בר מידע אישי לסטודנט

בחירת שנה

מצב תשלום מקדמה

מועד חלון הזמן לרישום לקורסים
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אינ-בר מידע אישי לסטודנט

תכנית לימודים
שכר לימוד
מצב חשבון  /ביצוע תשלום  /קבלות

אישורים

אישור לימודים  /אישור גובה שכ"ל

הגשת בקשות
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כרטיס סטודנט דיגיטלי
אפליקציית בר-אילן

יתעדכן באפליקציה לאחר הרישום לקורסים
הכרטיס יופיע עם תמונה שעודכנה באינ-בר
משמש להשאלת ספרים ,תעודה מזהה בכניסה
לשערים ,הנחות ברב קו וכדו'
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הקישור למצגת נמצא בעמוד הראשי
באתר מחלקת שכר לימוד

בהצלחה!

