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 אגף מינהל תלמידים
 לימוד-המחלקה לשירותי תלמיד ושכר
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 תש"פ אלול
 2020 ספטמבר

 פ"אתשלשנה"ל  שבילים/מכלול/נשים :תוהתחייבות כספית לתשלום שכר לימוד למכינ
 
 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|הנני: ____________         ________________                          ת.ז  
  שם פרטי  שם משפחה 

 
 בהתאם להודעתכם,  כפי שייקבע ע"י אוניברסיטת חיפה. תשפ"אוד לשנה"ל ת לפרוע ולשלם את שכר הליממתחייב

 . 2020למדד חודש יולי  צמודידוע לי כי גובה שכר הלימוד 
 

 ₪  13,780: הינו פ"אלשנה"ל תש נשים/שבילים/מכלול תגובה שכר הלימוד למכינ
 

 תקנון ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

 

על כך בכתב )ובדואר רשום(  הודיעתלהפסיק ללמוד בה ה מחליטהשבילים/מכלול  נשים/ת ובמכינ תהלומד התלמיד
למחלקת שירותי תלמיד ושכ״ל שבאגף מנהל התלמידים, יש לשלוח את ההודעה גם במייל לגב' אנה קובני 

akubani@staff.haifa.ac.il 
 ה.כיום הפסקת לימודי הידים ייחשב לבאגף מנהל התלמ ההיום שבו תתקבל הודעת התלמיד

 הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע״פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים. 

יישאו בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם  מפסיקות לימודיהן, /ןהרשמתאת  ותהמבטל ותתלמיד .א
 לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן: 

 

 ע״ח שכר הלימוד.  מהלמלוא המקדמה ששיל תהיה זכאית 15.08.2020עד  הודיע על ביטול הרשמתתש תמועמד .1

להחזר מחצית המקדמה  תהיה זכאית 15.09.2020ועד ה־ 16.08.2020מ־ הודיע על ביטול הרשמתתש תמועמד .2
 ע״ח שכר הלימוד.  מהששיל

 ע״ח שכר הלימוד.  מהחויב במלוא המקדמה ששילת  15.09.2020לאחר ה ־ הודיע על ביטול הרשמתתש תמועמד .3

חויב במלוא התשלום ת, 16.09.2020לאחר  הודיע על הפסקת לימודיתתשלום ראשון, ו מהאשר שיל תמועמד .4
 הראשון. 

 ה.משכר הלימוד שנקבע ל 35%חויב ב־ ת  13.12.2020ועד  16.11.2020-הפסקת לימודים מדיע על תוש התלמיד .5

  ה.משכר הלימוד שנקבע ל 50%חויב ב־ ת 17.01.2021ועד  14.12.2020ים מ־ודיע על הפסקת לימודתש התלמיד .6

 ה.שנקבע ל משכר הלימוד 75%יב ב־ חות 14.03.2021ועד  18.01.2021ודיע על הפסקת לימודים מ־תש התלמיד .7

  ה.חויב במלוא שכר הלימוד שנקבע לת 15.03.2021 -ל הפסקת לימודים מהודיע עתש התלמיד .8

 
 הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיות ב. 

עד ליום הפסקת חויב בתשלום שכר לימוד תמסיבות אקדמיות ו/או משמעתיות,  הופסקו האשר לימודי התלמיד
 ובהתאם למועדים המצוינים לעיל.  הלימודי

 ידוע לי כי תקנון ביטול לימודים חל גם על תלמידים ממומנים.
 

 .18.10.2020 –פתיחת שנת הלימודים תשפ"א: יום א', ל בתשרי תשפ"א 
 

 לי! ברורים םהפסקת לימודים והתקנון ת תשלום שכר הלימוד ווכי קראתי את הורא ההנני מצהיר
 

  :החתוםולראיה באתי על 
 
 
 
 

  תאריך:    _____________                                                        ____________   חתימה:         
                                                                                   
                     


