
 
 
 

 ז"תשע לתשלום שכר הלימוד לשנה"לכתב התחייבות 
 
 
 

 מסלול: ____________  ________________ מס' ת.ז. ______________ : אני החתומה מטה

 ן:הלמתחייבת בזה כדל, מצהירה ושנת הלימוד: ____________

 

זכאית להפחתה  במידה ואהיה צמוד למדד.  ₪ 13,698 נוללא הפחתה הי  ושכר הלימוד לשנת תשע" .1

משכר הלימוד המלא בהתאם להנחיות משרד החינוך וכמפורט בחוזר שכ"ל המופיע באתר המכללה 

ובמידה והפחתה זו תתבטל, כולה או מקצתה, אני מתחייבת להשלים את יתרת התשלום לשכר הלימוד 

 המלא.

  , 2017יוני  – 2016תשלומים חודשיים, אוקטובר  9-לימוד והתשלומים הנלווים בהאשלם את שכר  .א

 לכל חודש באמצעות הוראה קבע. 20-ב

 להוראות משרד החינוךהצמדה למשלמות בתשלומים  בהתאם אשלם את שכר הלימוד כולל תוספת  .ב

אני מאשרת ומתחייבת כלפי הבנק שבו נמצא חשבוני וכלפיכם כי ההו"ק תישאר בתוקף במשך כל  ג. 

האמור הינה התחייבות גם כלפיכם והנכם רשאים  שנות לימודי במכללה וכן התחייבות כלפי הבנק

 לעשות בה שימוש בכל תקופת לימודי במכללה.

 .()על הסטודנטיות לבדוק ביצוע תשלום₪  60-הוראת קבע שלא תכובד בבנק תחויב ב 

 

י נביו 20 -ל הנני מתחייבת לסיים את תשלום שכר הלימוד, הפרשי הצמדה והתוספות האמורות עד  ד. 

2017.  

 (.30/11/2016) זתשע" מרחשווןב טכ" נני מתחייבת לסיים את כל סידורי שכר הלימוד עדה

 

הנני מצהירה כי ידוע לי, שכל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים לא אהיה רשאית לגשת  .2

 לבחינות ולא אהיה זכאית לקבלת תעודות או אישורים על לימודי. 

ביום פירעונם  תהיו רשאים להעמיד את כל הסכומים שהנני  אם לא אפרע את התשלומים המגיעים ממני

לחודש והפרשי הצמדה.  ביטול  1%חייבת לפי כתב זה לפירעון מיידי ויישאו דמי פיגורים בשיעור של 

ההו"ק על ידי ללא אישורכם מראש ו/או איחור מעבר לחודשיים,  בביצוע כל תשלום חודשי במועדו ייחשב 

ם את הזכות להפסיק את לימודי במכללה, כל זאת מבלי לפגוע בזכותכם לגבות כהפרה יסודית ויקנה לכ

 את הסכומים בפיגור הוצאות הגבייה.

 

 כל שינוי במועד התשלומים ובסדרם טעון הסכמת ההנהלה בכתב. .3



 

                                                              תשלומים נלווים ידוע לי כי לימודי כסטודנטית במכללה, מחייבים אותי לשלם את מלא שכר הלימוד כולל  .4

  .שקלים 755בסך 

 נוהל הפסקת לימודים: .5

 

 !למזכירות האקדמית באמצעות הודעה בכתב בלבדהפסקת לימודים תיעשה במזכירות האקדמית  .א

 סטודנטית שלא תודיע בכתב תחוייב לשלם את מלוא שכר הלימוד.

 בו נמסר לכם בפועל המכתב המודיע על הפסקת הלימודים. הפסקת הלימודים תחול מהתאריך .ב

עם קבלת הודעה על הפסקת לימודים כאמור, שכר הלימוד שיוחזר יהיה בהתאם להוראת הגף  .ג

 להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך.

 דמי ההרשמה ששולמו ע"י הסטודנטית, לא יוחזרו בכל מקרה. .ד

 

 .ו ומתחייבת לפעול לפיוקראתי את כתב ההתחייבות, אני מסכימה לתוכנ .6

 

 אופן התשלום

 את אופן התשלום שבחרת  X-סמני ב

 תשלומים( 9עד  2-חתומה ע"י הבנק )מ הוראת קבע .1

  .(לא )הסטודנטית תוודא ביצוע התשלום /כן  :אבקש להמשיך את הוראה הקבע משנה קודמת

לסטודנטית  ו ע"י מענק צבאי.בתחילת שנת הלימודים באמצעות שובר א תשלום אחד של שכר לימוד        .2

)תקף רק  .2.5%תוענק הנחה בגובה  2016בנובמבר  15 המשלמת את כל שכר הלימוד על לתאריך

 ללומדות סדירות תואר ראשון(.

 סטודנטיות במסלול מצוינות         .3

 .ישוריםיש לצרף אגופים מממנים אחרים )משרד הביטחון, מינהל הסטודנטים, ביטוח לאומי וכו'(         .4

 התחייבות משרד הקליטה לתשלום שכר הלימוד.        .5

 קדון הצבאי.ימכספי הפ –מימון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים         .6

שכר הלימוד ייגבה מקרן ההשתלמות )ארגון או הסתדרות( לאחר מילוי הטופס  – למורים בשבתון   .7

 חתימתו ואישרו ע"י קרן ההשתלמות. המצורף

 .ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, חלה עליי חובת תשלום ההפרש אם קרן
 

 :ולראיה באתי על החתום

_____________________                                                                    _____________________ 

 תאריך                  חתימת הסטודנטית     

 

 ללה חתום בשבוע השני של הלימודים.ך להעביר לגזברות המכיעליחובה חייבות את כתב ההת


