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 אגף מינהל תלמידים

 המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד

 

 '/אדר א/תשפ"בו 

07/02/2022   

 סמסטר קיץ. מדעים מסלול מדעי הטבע -בתוכנית קדם מכינה תחייבות כספית לתשלום שכר לימוד ה

 

 ת.ז  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|             הנני: ____________         ________________             

 שם פרטי         שם משפחה         

בהתאם להודעתכם,  כפי שייקבע ע"י  קיץ, סמסטר  -תשפ"בלשנה"ל והתשלומים הנלווים לפרוע ולשלם את שכר הלימוד  מתחייב
 אוניברסיטת חיפה.

 . 2021למדד חודש יולי וע לי כי גובה שכר הלימוד צמוד יד

 ₪ 4680: הינו קיץסמסטר  תשפ"ב לשנה"ל לתוכנית קדם מכינה מדעים מסלול מדעי הטבע גובה שכר הלימוד 

 (רווחהדמי ₪  411דמי אבטחה + ₪  ₪500 )  911    הינו: תשפ"בגובה התשלומים הנלווים לשנה"ל 

ף מנהל שכר לימוד ושירותי תלמיד שבאגניתן לוותר על תשלום דמי הרווחה במלואו על ידי הודעה בכתב על וויתור למחלקת 

 לא ניתן יהיה לוותר על תשלום זה לאחר מועד זה., 1.6.22ליום עד   department@univ.haifa.ac.il-fee-amt   במייל תלמידים 

 תקנון ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

ו/או מייל   בדואר רשום)ודיע על כך בכתב ילהפסיק ללמוד בה  והמחליט בקדם מכינה, מדעים במסלול מדעי הטבעתלמיד הלומד 

akubani@univ.haifa.ac.ilלמיד ושכ״ל שבאגף מנהל התלמידיםמחלקת שירותי ת( ל. 

 .וכיום הפסקת לימודי ויחשב לתהיום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מנהל התלמידים 

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

 יישאו בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן: םלימודיהאת  פסיקיםהמ יםתלמיד

 ₪. 1000יחויב בתשלום המקדמה ע"ס   -  01.06.22ודיע על הפסקת לימודים עד  תלמיד אשר י .1
משכ"ל המלא של התוכנית  50%-בחויב י 01.08.22  -לועד   02.06.22   -מהודיע על הפסקת לימודים תלמיד אשר י .2

 בתוספת התשלומים הנלווים.
 חויב במלוא שכר הלימוד בתוספת התשלומים הנלווים.י  01.08.2022 -ודיע על הפסקת לימודים לאחר היאשר  תלמיד .3

 
והתשלומים הנלווים בהתאם  תלמיד אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או משמעתיות, יחויב בתשלום שכר לימוד

 .למועדים המצוינים לעיל

 –במקרה של ביטול חלקי או מלא של: מלגה ו/או מימון שכר לימוד על ידי צד שלישי ו/או פטור מכל סוג שהוא, שקיבל התלמיד 
 .שייווצראת יתרת חוב שכר הלימוד, אם וככל  מידיהתלמיד לשלם באופן מתחייב 

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

 הנני מצהיר כי קראתי את הוראת תשלום שכר הלימוד והפסקת לימודים והן ברורות לי!

 

 ולראיה באתי על החתום ___________    ____________       ת.ז.       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 שם פרטי שם משפחה

 תאריך:    _____________                 חתימה: ____________   

 

mailto:amt-fee-department@univ.haifa.ac.il
mailto:amt-fee-department@univ.haifa.ac.il
mailto:akubani@univ.haifa.ac.il

