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 14:30-13:00 ,10:30-09:00ה'  -א' :)ברחבה בלבד( קבלת קהל

 אגף מינהל תלמידים
 לימוד-לשירותי תלמיד ושכרהמחלקה 

Student Administration Division 
Department of Tuition fees and student services 

 

 
 

 '/שבט/תשפ"בג

 2022 ינואר

 ה/יקר ה/למידת

 

 תשפ"ג  בלימודי משפט לבוגרי/ות תואר ראשון שאינם/ן משפטנים/ות לתואר שני גובה שכר לימוד לתלמידי התכניתהנדון: 

   

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

  –יחויב כל תלמיד ב  סמסטר א'(-סמסטר א',ב' וקיץ, תשפ"ד -סמסטרים )תשפ"ג 4דים בתכנית הינו וכיוון שמשך הלימ 

  (.שכ"ל בשנתו השנייה )תשפ"ד 50% -ו שכ"ל במהלך שנת הלימודים תשפ"ג 150%

 

 פ"בהלימודים תשלהלן פרוט  שכר הלימוד לשנת 

 פי שני תעריפים:-שכר הלימוד הבסיסי נקבע על

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

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

  

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

 ₪  411                        רווחה                                   דמי 

 ₪  500                                            דמי אבטחה

             ₪  10                       אגודת הסטודנטים הארצית        

 

 2021 כל התעריפים המצוינים לעיל צמודים למדד יולי 

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

 

 פריסת תשלומים

 ₪. 3503מקדמה ע"ח תשלום ראשון בסך מצורף להודעת הקבלה שבידך שובר לתשלום 

 -ה ו, יישלח לביתך שובר השלמה לתשלום הראשון שמועד פירעונשנה"ל תשפ"געבור ה התשלום הראשון לכשייקבע גוב

14.9.22. 

, 14.02.23 ,14.01.23 ,14.12.22,  14.11.22 תשלומים במועדים הבאים: 7ת תיגבה ממך באמצעו  יתרת שכה"ל לשנה"ל תשפ"ג

 .14.05.23 -וב 14.04.23, 14.03.23

 

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

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

 

מומלץ בטרם תשלום לעיין בכל תקנון שכ"ל באמצעות הלינק שמופיע במייל שנשלח לך על ידי המחלקה להרשמה כאישור על 

 קבלתך ללימודים.

 

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

 

 

 

 ב ב ר כ ה,                                               

 המחלקה לשירותי תלמיד        

 ושכ"ל         

http://www.haifa.ac.il/fee
http://www.haifa.ac.il/fee

