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 ט"תשעלשנת  )91600( לשנת השלמה בלימודי חשבונאותהנחיות הרשמה ושכר לימוד הנדון: 
 

 שכר לימוד והנחיות לתשלום:
 ₪. 23,300הינו  לשנת השלמה ללימודי חשבונאותשכר הלימוד 

 .infodesk@openu.ac.il: , או בדוא"ל לכתובת6517780-09לפקס  מלא וחתום הרשמהיש לשלוח טופס 

 ההרשמה תתבצע לאחר קבלת החלטת ועדת הקבלה.
בחלוקה לתשלומים כאשר יתרת שכר הלימוד תגבה . ₪ 2,000לשלם מקדמה בסך  ההרשמה ישקליטת עם 

ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי, או בהתחייבות של  התשלום הראשון יתווסף למקדמה.
 מקום העבודה או גורם משלם אחר, כמפורט בטופס ההרשמה.

 
 אופן חיוב התשלום:

 *יתרת שכר הלימוד מקדמה מועד הרשמה
 ₪) 2,366תשלומים של  8-ו₪  2,372תשלום ראשון תשלומים ( 9 ₪ 2,000 אפריל

 ₪) 2,662תשלומים של  7-ו₪  2,666(תשלום ראשון תשלומים  8 ₪ 2,000 מאי

 ₪) 3,042תשלומים של  6-ו₪  3,048(תשלום ראשון תשלומים  7 ₪ 2,000 יוני

 ₪) 3,550תשלום כל (תשלומים  6 ₪ 2,000 יולי

 ₪) 4,260תשלומים (כל תשלום  5 ₪ 2,000 אוגוסט

 ₪) 5,325תשלומים (כל תשלום  4 ₪ 2,000 ספטמבר

 התשלום הראשון יתווסף למקדמה וייגבה באותו מועד. * 

 
 ביטול הרשמה:

 לכתובת: דוא"לבאו  ,09-7780651לפקס מרכז ההרשמה אל  בכתבהודעה על ביטול הרשמה יש להעביר 

infodesk@openu.ac.il. 
 התאריך שבו מתקבלת הבקשה בכתב הוא המועד הקובע לגבי דמי הטיפול והעלויות שייגבו בגין הביטול.

 דמי הרשמה והגשת מועמדות לא יוחזרו.
 

 להלן תקופות הזכאות לביטול הרשמה:

 משכר הלימוד 10% עד תחילת סמסטר

 הלימודמשכר  20% בחודש הראשון לתחילת הלימודים

 משכר הלימוד 50% בחודש השני לתחילת הלימודים

 ביטול הרשמה ללא החזר כספי החל מהחודש השלישי לתחילת הלימודים 

 
 הרשמה במקרה של אי עמידה בתנאי הקבלה ביטול

 )קב אי עמידה בתנאי הקבלהעסטודנט  שהתקבל "על תנאי"  והוחלט לא לאפשר לו להתחיל לימודיו בשנת ההשלמה, (

 ביטול בהחזר מלא. - עד תחילת הסמסטר .1
 משכר הלימוד 20% -בחודש הראשון לתחילת הלימודים  .2
 משכר הלימוד 50% -החל מהחודש השני לתחילת הלימודים  .3

 
 בברכה,

 
 מרכז ההרשמה
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