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 אגף מינהל תלמידים

המחלקה לשירותי תלמיד ושכר 

 לימוד

 

03/05/2022     
 + לשנה"ל תשפ"ב סמסטר קיץ 30התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד במכינת  

 
 

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

 
סמסטר קיץ, בהתאם להודעתכם,  כפי שייקבע ע"י  -מתחייב לפרוע ולשלם את שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנה"ל תשפ"ב

 אוניברסיטת חיפה.
 . 2021ידוע לי כי גובה שכר הלימוד צמודים למדד חודש יולי 

 
 ₪  5,200: + לשנה"ל תשפ"ב סמסטר קיץ הינו30ובה שכר הלימוד למכינת ג

 דמי רווחה(₪  411דמי אבטחה + ₪  ₪500 )  911    גובה התשלומים הנלווים לשנה"ל תשפ"ב הינו:
ניתן לוותר על תשלום דמי הרווחה במלואו על ידי הודעה בכתב על וויתור למחלקת שכר לימוד ושירותי תלמיד שבאגף 

לא ניתן יהיה לוותר על תשלום , 12.6.22עד ליום   department@univ.haifa.ac.il-fee-amt   הל תלמידים במייל מנ
 זה לאחר מועד זה.

 
 תקנון ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

 
והמחליט להפסיק ללמוד בה יודיע על כך בכתב )בדואר רשום ו/או מייל   +  סמסטר קיץ30תלמיד הלומד במכינת 

.haifa.ac.ilunivakubani@  .למחלקת שירותי תלמיד ושכ״ל שבאגף מנהל התלמידים 

 ימודיו.יחשב לו כיום הפסקת לודעת התלמיד באגף מנהל התלמידים היום שבו תתקבל ה
 . הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע״פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים      

 
 תלמידים המפסיקים את לימודיהם יישאו בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן: 

 
 לא יחויב התלמיד כלל.     12.6.2022 -עד ה .1
 יחויב התלמיד בכל התשלום הראשון.     03.7.2022  -ועד ל     13.6.2022   -מה .2
 הנלווים.         משכר הלימוד בתוספת כל התשלומים   75% -יחויב התלמיד ב       18.7.2022  -ועד ל     04.7.2022   -מה .3
 יחויב במלוא שכר הלימוד בתוספת כל התשלומים הנלווים.   19.7.2022 -תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים לאחר ה .4

 
 

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

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

 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!

 
 

 על החתום ___________    ____________       ת.ז.       |___|___|___|___|___|___|___|___|___| ולראיה באתי
 שם פרטי שם משפחה

 
 
 
 

 תאריך:    _____________                 חתימה: ____________   
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