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 16417קד"א                                        בס"ד  
 התחייבות כספית –תקנון שכר לימוד 

 24.9.2019 –2.6.2019 – קדם מכינה תשע"טמסלול 

 

ההרשמה, הדרישות, תוכן הוראות ההרשמה ותוכן אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים, סדרי  .א
. תשע"טלתלמידי המכינה, כפי שפורסמו ע"י הנהלת המכינה והאוניברסיטה לשנה"ל  םהפרטים המיידעי

 כמו כן ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.

ר בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה ידועים לי כל ההסדרים, הפרטים, התנאים והדרישות כאמו .ב
הבלעדי של הנהלת המכינה והאוניברסיטה, ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני 
מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים 

מהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין, כמו יתר של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם ב
 ההחלטות האקדמיות.

אני מקבל/ת על עצמי מראש את החלטות הנהלת המכינה והאוניברסיטה או מוסדותיה המוסמכים וכן  .ג
החלטות בדבר תשלומי חובה מטעם גורמים ממשלתיים כפי שייקבעו על ידיה מעת לעת ביחס לסכום שכר 

שלומים הנלווים שיהא עלי לשלם עבור שנת הלימודים הנוכחית ו/או עבור שירותי הלימוד והת
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 לימודים.

התחייבות כספית", ללא  –הנני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד במלואו, כמפורט ב"תקנון שכר לימוד  .ד
 התניה אם אקבל או לא אקבל מלגת שכר לימוד מגורם כלשהו.

לי מלגת שכר לימוד, הזיכוי יהיה מותנה בקבלת התשלום מהגורם  באם אקבל הודעה מהמכינה כי אושרה .ה
המממן. במקרה שהאוניברסיטה לא תקבל את מלוא התשלום, הנני מתחייב/ת לשלם מיידית את החוב, גם 

 אם הדרישה תהיה לאחר תום שנת הלימודים הנוכחית.

 ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו כדלקמן: .ו

 .  2018על בסיס מדד יולי  ₪ 6,132  -שכ"ל לקדם מכינה  .1

 כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. –נלווים  .2

 ימים לפני פתיחת שנה"ל.  5רק לאחר חתימתי על טופס ויתור, וזאת עד  –קיזוז בתשלומי שירותי רווחה  .3

 פטור מקורס כלשהו. לא יחול שינוי בגובה שכר הלימוד גם אם אקבל -שינוי בהיקף מספר שעות הלימודים   .ז

 _____________ת.ז _______________________הנני )משפחה(________________ )פרטי( _____ .ח
 ( להלן, והנני מסכים/ה לכל האמור בו.1-2סעיף ח' )מצהיר/ה כי קראתי והבנתי את הנהלים המפורטים ב

ובקשתי אושרה רשום למכינה  מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעתי במכתב .1
 . אי מתן הודעה או איחור במתן הודעתי על הפסקת לימודים, תגרור המשך חיוב שכ"ל.על ידי המכינה

 ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך שנה"ל, יהיה כמפורט להלן : .2

יום פתיחת שנה"ל, אחויב במלוא  – 2.6.2019אם ההודעה על ביטול ההרשמה נתקבלה עד ליום  .1.1
 כפי שנקבע ע"י האוניברסיטה. ₪ 1,600המקדמה בסך 

מגובה  50% -, אחויב ב30.6.2019 –3.6.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .1.2
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

מגובה  85% -, אחויב ב31.7.2019  – 1.7.2019אם ההודעה על הפסקת לימודים נתקבלה בין התאריכים  .1.3
 שכר הלימוד ובתוספת התשלומים הנלווים.

אחויב במלוא שכר הלימוד ובתוספת  31.7.2019 -אם ההודעה על הפסקת הלימודים נתקבלה לאחר ה .1.4
 התשלומים הנלווים, בין אם אלמד ובין אם לא אלמד.

במהלך השנה, אחויב בתשלום ההפרש בין אם אהיה זכאי/ת לקבל מלגת לימודים ואפסיק את לימודיי  .1.5
חודשי המלגה שאושרו על פי חודשי הלימוד בפועל, לבין חיובי שכר הלימוד בהתאם להוראת 

 לעיל. 2האוניברסיטה והמכינה, כמפורט בסעיף ו' 

ידוע לי כי אם אקבל מלגת שכר לימוד, היא מותנית בנוכחות תקינה בכל חודש. אם לא אקבל מלגת שכר  .ט
 בגין הקפאה ו/או אם תבוטל המלגה, אחויב בתשלום שכר הלימוד באופן יחסי.לימוד 
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 שכ"ל למקבלי תואר ראשון. 300%קורסים אקדמיים אינם פוטרים מחובת תשלום מינימום  .י

 דין חיוב מדור בחינות ומעונות כדין תשלומי חוב שכר לימוד. .יא

 אני מסכים/ה בזה כי :  .יב

ועדו, תהא המכינה ו/או האוניברסיטה רשאיות להפסיק באם לא אשלם תשלום כלשהו במלואו ובמ .1
מיד את לימודיי מבלי שהפסקתם תפגע בחובתי לשלם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים 

 עבור שנה"ל הנוכחית.

במקרה של הפסקת לימודיי על פי החלטת המכינה ו/או האוניברסיטה, אחויב בשכר הלימוד לפי  .2
 יופסקו לימודי.התאריך שנקבע כתאריך שבו 

לשם אכיפת מילוי כל חובותיי כלפי המכינה והאוניברסיטה, יהיו המכינה והאוניברסיטה מוסמכות  .3
לנקוט בכל סנקציה והליך לפי שיקול דעתן ואף למנוע ממני את האפשרות להיבחן, לקבל אישורים 

 או שירותים שונים מהם.

לעיל, באם אפגר בתשלום כלשהו שחל עלי על פי הוראות המכינה  1-2מבלי לפגוע באמור בסעיפים:  .4
והאוניברסיטה או על פי התחייבותי זאת, יתווספו לכל סכום שבפיגור, דמי פיגורים בשיעור הפרשי 

כדין  הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור שייקבע ע"י האוניברסיטה. דין דמי הפיגורים כאמור יהיו
שכר לימוד. אני נותנ/ת את הסכמתי לכך שהמכינה והאוניברסיטה יהיו רשאיות לפי שיקול דעתן 

  הבלעדי לתבוע את הפרשי ההצמדה והריבית המרביים המותרים על פי חוק.

רישומי המכינה והאוניברסיטה ביחס לחיוביי כלפיה יהיו נאמנים עלי וישמשו הוכחה, בכל הנוגע  .5
 מכינה והאוניברסיטה.לחובותיי כלפי ה

התחייבותי זאת מתייחסת גם לגבי כיסוי חובותיי בגין שנות לימוד קודמות, אם קיימים כאלה לפי  .6
 רישומי המכינה ו/או האוניברסיטה.

אם אשלם את תשלום הנלווים, אני מסכים/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניברסיטה  .7
חבר אגודת הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים לאגודת הסטודנטים, כדי לאפשר רישומי כ

 תוכל להעביר אלי מידע על פעילויות האגודה .

     
 
 

 ת.ז _____________________         פרטי_________________       משפחה _________________  
 

 

 ____________________חתימה ______           __________תאריך: ____________
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