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בס"ד
תקנון שכר לימוד – התחייבות כספית
מכינה ייעודית מגזר חרדי נשים – תש"פ – 28/07/2020 – 05/01/2020

א .אני הח"מ מאשרת כי ידועים לי כל הפרטים ,סדרי ההרשמה ,הדרישות ,תוכן הוראות ההרשמה ותוכן
הפרטים המידעיים לתלמידות המכינה ,כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל תש"פ.
כמו כן ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.
ב .ידועים לי כל ההסדרים ,הפרטים ,התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל וכי הם ניתנים לשינוי ע"פ
שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה ,ואני מתחייבת לפעול על פיהן ולציית להן .ידוע
לי ואני מסכימה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה והמכינה בכל הנוגע לשינויים בקורסים
ובלוח הזמני ם של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר
ועניין ,כמו יתר ההחלטות האקדמיות.
ג .אני מקבלת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים ,וכן
החלטות בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס לסכום שכר
הלימוד והתשלומים הנלווים שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי
האוניברסיטה ו/או עבור דמי אבטחה בין אם אני אזרח חו"ל או אזרח ישראל .כמו כן אשלם את סכום
שכ"ל והתשלומים הנלווים במלואם בין אם למדתי במשך כל השנה ובין אם הפסקתי את לימודי ולא
סיימתי את שנה"ל מכל סיבה שהיא ,בכפוף להוראות האוניברסיטה בדבר הפחתת שכ"ל בגין הפסקת
הלימודים.
ד .הנני מתחייבת לשלם את שכר הלימוד במלואו ,כמפורט ב"תקנון שכר לימוד – התחייבות כספית" ,ללא
התניה אם אקבל או לא אקבל מלגת שכר למוד מגורם כלשהו.
ה .באם אקבל הודעה מהמכינה כי אושרה לי מלגת שכר לימוד ,הזיכוי יהיה מותנה בקבלת התשלום מהגורם
המממן .במקרה שהאוניברסיטה לא תקבל את מלוא התשלום ,הנני מתחייבת לשלם מיידית את החוב ,גם
אם הדרישה תהיה לאחר תום שנת הלימודים הנוכחית.
ו .ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן:
 .1מכינה ייעודית ,שכ"ל בסיסי  7,413 -ש"ח ,צמוד למדד יולי . 2019
 .2נלווים – כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה.
 .3דמי פנייה ונלווים – אינם חלק מתשלום שכר הלימוד.
 .4דמי הפנייה אינם מוחזרים ,פרט למקרה שבו המסלול לא ייפתח.
ז .לאחר אישור קבלתי ללימודים ע"י ועדת קבלה ,אחויב בתשלום מקדמה ע"ח תשלום ראשון של שכ"ל על
מנת להבטיח את שמירת מקומי במכינה.
ח .קיזוז בתשלומי שירותי רווחה – רק לאחר חתימתי על טופס ויתור ,וזאת עד ליום הראשון לפתיחת שנה"ל
של המכינה.
ט .שינוי בהיקף מספר שעות הלימודים  -לא יחול שינוי בגובה שכר הלימוד גם אם אקבל פטור מקורס כלשהו.
י .קבלה "על תנאי" – ידוע לי כי אם לא אעמוד בתנאי הקבלה למכינה ,לימודי במכינה יופסקו ,ודמי המקדמה
ששולמו על ידי יוחזרו לי .דמי הפנייה לא יוחזרו.
יא .דרכי תשלום שכר לימוד:
 .1תשלום באשראי
 .1.1התשלום יתבצע במערכת ה"אינ-בר" של אוניברסיטת בר אילן > מצב חשבון > מצב חשבון
מתומצת > תשלום חוב.
 .1.2לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי הטיפול בגובה ( 0.9%כולל מע"מ) החל מפתיחת שנת
הלימודים.
 .1.3חלוקה לתשלומים אפשרית בקרדיט בלבד (החל מ 3-עד  18תשלומים) ,בהתאם לתנאים
הרלבנטיים של חברת האשראי.
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 .2הרשאה לחיוב חשבון
 .2.1סטודנטית המעוניינת בכך יכולה לשלם את שכ"ל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ,ללא דמי
טיפול.
 .2.2החיוב יתבצע באופן אוטומטי על פי התאריכים והסכומים שיפורסמו ע"י המכינה ,לא כולל
מקדמה ותשלום עבור קורסי קיץ ,אותם יש לשלם בנפרד.
 .2.3אם הנך מעוניינת בהסדר זה עליך למלא את הטופס להחתים את הבנק ולשלוח במייל למשרדי
שכר לימוד.
 .2.4ההרשאה לחיוב חשבון תקפה כל עוד לא הגיעה בקשה לביטול  /עדכון.
 .2.5באחראיות הסטודנטית לוודא שהתשלום כובד ,במידה והתשלום לא כובד הסטודנטית תחויב
בדמי טיפול בסך .₪ 50
 .3תשלום שובר בבנק
 .3.1סטודנטית המעוניינת לשלם באמצעות שובר תיכנס למערכת ה"אינ-בר" > פניות מנהליות >
ולבחור באופציה "הפקת שוברים";
 .3.2רק מי שתבחר באופציה זו ישלחו לה שוברים בהתאם למועדי התשלום שיפורסמו ע"י המכינה.
 .3.3תשלום באמצעות שובר יחויב בדמי טיפול בסך  ₪ 20לכל שובר עד לתקרה של  ₪ 120לשנה.
 .3.4ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים ,למעט בנק הדואר.
יב .הפסקת לימודים:
 .1מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי במכתב רשום למכינה ובקשתי
אושרה על ידי המכינה  .אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים ,תגרור המשך
חיוב שכ"ל.
 .2פיגור בתשלומי שכ"ל במועדים שנקבעו ,יחויבו בהפרשי הצמדה למדד בתוספת דמי פיגורים בשיעור
שיקבע ע"י אוניברסיטת בר אילן ,חישוב דמי הפיגורים יעשה החל מה 15-לחודש בו חל מועד התשלום.
 .3דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות ישולמו על ידי באופן עצמאי למוסדות המתאימים.
 .4ידוע לי כי לא אוכל לקבל אישור או תעודה כלשהי מהמכינה או מהאוניברסיטה בגין לימודי ,באם לא
שילמתי את מלא שכ"ל אותו אני חייב ,והמכינה ואוניברסיטת בר אילן רשאיות לעכב מתן כל אישור
או תעודה עד לתשלום מלא שכ"ל למכינה בגין לימודיי.
 .5ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל ,יהיה כמפורט להלן :
 .5.1אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד ליום  – 5.1.2020יום פתיחת הלימודים ,אחויב במלוא
המקדמה ע"ח התשלום הראשון כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה.
 .5.2אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  ,15.1.2020 –6.1.2020אחויב ב25% -
מגובה שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.
 .5.3אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  ,31.1.2020 –16.1.2020אחויב ב40% -
מגובה שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.
 .5.4אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  ,31.3.2020 – 1.2.2020אחויב ב60% -
מגובה שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.
 .5.5אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  ,31.5.2020 –1.4.2020אחויב ב85% -
מגובה שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים
 .5.6אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה 31.5.2020 -אחויב במלוא שכר הלימוד
ובתוספת התשלומים הנלווים ,בין אם אלמד ובין אם לא אלמד.
יג .ידוע לי כי אם אקבל מלגת שכר לימוד ,היא מותנית בנוכחות תקינה בכל חודש .אם לא אקבל
מלגת שכר לימוד בגין הקפאה ו/או אם תבוטל המלגה ,אחויב בתשלום שכר הלימוד באופן יחסי.
יד .קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  300%שכ"ל למקבלי תואר ראשון.
טו .דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד.
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טז .אני מסכימה בזה כי :
 .1באם לא אשלם שני תשלומים כלשהם במלואם ובמועדם ,תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות
להפסיק מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים
הנלווים עבור שנה"ל הנוכחית.
 .2לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה ,יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות
לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן ,לקבל אישורים או
שירותים שונים מהם.
 .3מבלי לפגוע באמור בסעיפים 1-2 :לעיל ,באם אפגר בתשלום כלשהו החל עלי על פי הוראות המכינה
והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת ,יתווספו לכל סכום שבפיגור ,דמי פיגורים בשיעור הפרשי
הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה  .דין דמי הפיגורים כאמור יהיו כדין
שכר לימוד .אני נותן את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן הבלעדי
לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.
 .4ידוע לי כי אם הגורמים המוסמכים לא יאשרו את לימודי במסגרת הקדם מכינה ו/או המכינה הקדם
אקדמית ,לא אוכל לגשת לבחינות ,ואחויב בשכר הלימוד כמפורט במסמך זה.
 .5רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה ,בכל הנוגע
לחובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה.
 .6התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות ,אם קיימים כאלה לפי
רישומי המכינה ו/או האוניברסיטה.
 .7אם אשלם את תשלום הנלווים ,אני מסכימה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניברסיטה לאגודת
הסטודנטים ,כדי לאפשר רישומי כחבר אגודת הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר
אלי מידע על פעילויות האגודה .
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