כתב התחייבות רב שנתי לתשלום שכר לימוד – המכללה האקדמית תל חי
____________________
אני החתום מטה ___________________
תעודת זהות
שם משפחה ושם פרטי
כתובת ______________________________________________________
טלפון ___________________ כתובת מייל __________________________
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלהלן:













אני מקבל על ע צמי את תקנון שכר הלימוד של המכללה ,ההוראות וההתחייבויות המפורטת ומפורסמות
באתר המכללה מידי שנה לרבות נהלי ההרשמה ,הסדרי תשלומים והחזר שכר הלימוד לפי העניין.
ידוע לי שסכום שכר הלימוד השנתי הינו כמפורט בתקנון שכר הלימוד באתר המכללה
ידוע לי עוד כי כל הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן המפורסמים ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .מדד הבסיס יהיה המדד של חודש יולי  2020שפורסם בחודש אוגוסט .2020
ידוע לי ששכר הלימוד לא יפחת ממדד הבסיס.
הנני מתחייב לשלם במלואו ובמועד את שכר הלימוד וכל התשלומים הנלווים לרבות תשלומים ייחודיים ככל
שיהיו (סיורים ,מעונות ,חשמל מעונות ,אנגלית וכו') וכפי שנקבע ו/או יקבע ע"י המכללה מידי שנה.
אני מצהיר/ה כי אם לא אעמוד בתשלומים או בחלק מהם בהתאם למועדי התשלום בהם התחייבתי
למכללה ,תהיה המכללה רשאית להפסיק לימודי וכן להפסיק את שירותי המידע של המכללה וזאת בנוסף
ומבלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד אחר ובלי שיהיה בכך כדי לפטור אותי מתשלום כל החובות
בשיעור שיקבע ע"י המכללה בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה כפי שהן מתעדכנות מעת לעת.
הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שכל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים לא אהיה חשוף למידע לרבות
ציונים ולא אהיה זכאי לקבלת תעודות ו/או אישורים על לימודי.
התחייבות זו תקפה גם במידה אם אפסיק או יופסקו לימודי ע"י המכללה לטובת תשלום יתרת חובותיי.
ידוע לי שעלי למלא הסדר תשלומים בפורטל הסטודנט בהתאם לאמצעי התשלום שאבחר
(הוראת קבע בנק או הוראת קבע אשראי) על מנת שתהיה לי גישה למערכות המידע של המכללה.
הנני מסכים כי כרטיס מצב החשבון שלי במדור שכר לימוד של המכללה כפי שיעודכן מעת לעת יהווה ראיה
מכרעת למצב חובי למכללה.
הנני מצהיר ומאשר כי כל הודעה ו/או מסמך שישלחו אליי על ידי המכללה לכתובת המייל ו/או למספר
הטלפון שמסרתי למכללה ייחשבו כהודעה שנמסרה לידיי כעבור  72שעות מזמן המשלוח.
לאחר שקראתי את כתב התחייבות זה ואת תקנון שכר הלימוד בעיון והבנתי את תכנם ומשמעויותיהם,
הריני מאשר בחתימתי כי הסכמתי מרצוני החופשי לכל האמור בהם.
אני החתום מטה מאשר כי קראתי את תקנון המכללה ומקבל עלי את הוראותיו במלואן.

תאריך __________________

שם הסטודנט _____________________

חתימה ________________

מספר ת.ז ___________________

תקנון תשלומים לשנת הלימודים תשפ"א
התקנון שלהלן הינו הנוסח המחייב המופיע באתר המכללה "תקנון שכר לימוד" .כל סטודנט מחויב לקרוא את הנוסח בתחילת כל שנה"ל
אקדמית ולהתעדכן בשינויים שחלים בו .הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים הקשורים לכללים ולתקנות עפ"י
שיקול דעתה.

הסכומים המופיעים בתעריפי שכר הלימוד הם אלה הידועים לנו נכון למועד זה ,באם יחולו שינויים ,הם יפורסמו באתר
המכללה ויהיו מחייבים לכל דבר ועניין.

התעריפים להלן הינם תעריפי שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ז ויעודכנו באם יהיה שינוי :
* מכינות ייעודיות למח"ר :
דמי הרשמה ₪ 300 :
המכינה
מכינה ייעודית למח"ר  -שנת
לימודים מלאה



שכר לימוד

* נלווים

הערות

₪ 13,780

₪ 950

שכר-לימוד ישולם ב 6 -תשלומים
נלווים – ישולם בתשלום אחד

תשלום הנלווים ,יבוצע באמצעות שובר תשלום שישלח אליך עם מכתב הקבלה על פי הסך הנקוב ע"ג השובר וישולם באופן מידי.
סטודנט שלא ישלם את השובר לא ישובץ למערכת בימי הייעוץ!

אפשרויות לתשלום שכר הלימוד:
סוג אמצעי תשלום

אופן התשלום

מועד התשלום

הרשאה לחיוב חשבון

הוראת קבע בבנק

תשלום בכרטיס אשראי

הוראת קבע באשראי

ב –  16לכל חודש ב 6-תשלומים עוקבים החל
מה16.2.21-
ב –  20לכל חודש ב 6 -תשלומים עוקבים החל
מה20.2.21-

תשלום באמצעות פיקדון
צבאי

על הסטודנט לבדוק יתרה בפיקדון,
ולהעביר למדור שכ"ל את הסכום לצורך
הפקת שובר תשלום

עד ה20.02.2021 -

 נוהל ביטול הרשמה  /הפסקת לימודים – תשלום שכר לימוד :
מועמד ללימודים או סטודנט לומד בפועל אשר החליט לבטל הרשמה או להפסיק את לימודיו ,יודיע על כך בכתב בלבד למזכירות
המכינות .הודעה שנמסרה טלפונית או בעל-פה לא תיחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.
מועמד המבטל הרשמתו ,לא יהיה זכאי להחזר תשלום דמי הרשמה.
תשלום שכ"ל לפורשים מלימודים במהלך שנה"ל:
מועד פרישה

חיוב הסטודנט

עד יום פתיחת שנה"ל

יוחזר תשלום הנלווים במלאו

עד  30יום מפתיחת שנה"ל

יחויב ב 15%-מגובה שכ"ל  +נלווים מלא

עד  60יום מפתיחת שנה"ל

יחויב ב 30%-מגובה שכ"ל  +נלווים מלא

עד סוף סמסטר א'

יחויב ב 60% -מגובה שכ"ל  +נלווים מלא

מתחילת סמסטר ב'

יחויב ב 100%-מגובה שכ"ל  +נלווים מלא

שם הסטודנט _____________________

מספר ת.ז ___________________

טופס הצהרה על אמצעי לתשלום
מכינה קדם אקדמית עט01

מילוי טופס זה אינו מחליף את תשלום שובר המקדמה שנשלח אליך (תשלום ראשון ע"ח המכינה)
תשלום שובר המקדמה הינו תנאי הכרחי למימוש לימודיך במכינה

פרטי הסטודנט:
שם משפחה ____________________:שם פרטי __________________:ת"ז:
טלפון נייד _________________________ :טלפון נוסף_______________________________ :
כתובת:
_______________________________________________________________________________
פרטי חשבון בנק לזיכוי חשבונך במידה ותהיה יתרת זכות בכרטיס הגבייה :
שם הבנק ______________מס' בנק ______ מס' סניף ________ מס' חשבון
___________________________

בחירת אמצעי תשלום:

(עליך לבחור אפשרות אחת בלבד ולסמן אותה ב)X-

 .1תשלום באמצעות כרטיס אשראי – הוראת קבע-לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס
שכר -הלימוד יגבה אחת לחודש ב –  6תשלומים בתאריך ה 20 -לכל חודש.
סוג חברת אשראי.__________________ :
מס' כרטיס אשראי:
תוקף הכרטיס:

 3ספרות בגב הכרטיס

שם וחתימת בעל הכרטיס_____________________ :

ת"ז:

מס' נייד של בעל הכרטיס ___________________________________
אנא הקפד למלא את פרטי כרטיס האשראי במלואם

 .2תשלום בהמחאות –  6תשלומים ביום פתיחת המכינה
.3

תשלום במזומן – תשלום מלוא עלות המכינה במזומן ביום פתיחת המכינה

 .4תשלום מפיקדון _______________ - :ש"ח

שם הסטודנט _____________________

מספר ת.ז ___________________

סטודנט יקר שלום רב,
מדור שכר לימוד מברך אותך על הצטרפותך ללימודים במכינות הקדם אקדמיות שבמכללה האקדמית תל חי,
בשנת הלימודים תשפ"א
כחלק מתהליך מימוש קבלתך ללימודים ושמירת מקומך כסטודנט פעיל במכללה אנו נערכים להסדרת אמצעי
תשלום שכר הלימוד למשך כל תקופת לימודיך במכינות.
למכתב זה מצורף תקנון שכר לימוד וטופס הצהרה על אמצעי תשלום שכר הלימוד המחייבים את חתימתך
כתנאי למימוש לימודיך במכינות.
הסכומים המופיעים בתעריפי שכר הלימוד הם אלה הידועים לנו ,נכון למועד זה ,באם יחולו שינויים ,הם
יפורסמו באתר המכללה ,ויהיו מחייבים לכל דבר ועניין.

להלן הסבר לנוהל הסדר תשלום שכר הלימוד :
 תשלום שכר-הלימוד :מצ"ב טופס הצהרה על אמצעי תשלום שכר הלימוד .עליך לבחור באחת
מהאפשרויות הבאות:
 .1כרטיס אשראי – הוראת קבע או באשראי קרדיט
 .2תשלום בהמחאות
 .3תשלום מפיקדון צבאי
עליך למלא את הטופס ולהעבירו חתום למדור שכר לימוד בהקדם .העברת הסדר התשלום הכרחית על מנת
לאפשר לך שיבוץ לקורסים והקלדת מערכת שעות.
 תקנון שכר לימוד :
עליך לקרוא את התקנון ולהחזירו חתום למדור שכר לימוד.
את הטפסים יש להחזיר למדור שכר לימוד באמצעות:
מספר פקס04-8181812 :

מייל:

SL@telhai.ac.il

שעות קבלת קהל במדור שכר לימוד:
קמפוס מערבי :ימים א – ה ,בשעות 15:00-14:00 ,13:00-11:00
קמפוס מזרחי :ימים ב ,ה ,בשעות  , 15:00-11:00ג ,ד – 13:00-08:00
מענה טלפוני :כל יום ,בשעות  ,11:00-08:00בטלפונים04-8181814 :
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים !
מדור שכר לימוד
המכללה האקדמית תל חי

שם הסטודנט _____________________

מספר ת.ז ___________________

