
 

 

 ביטול הרשמה
 

על ביטול  הודעה בכתב ייעוץ ורישוםלמרכז  המעוניין לבטל את מועמדותו ישלח מועמד

 הודעות טלפוניות בנושא זה לא תתקבלנה. הרשמה. 

המצוי בנספחים את הודעת הביטול יש למסור באמצעות "טופס ביטול הרשמה" 

il/registersite/pages/uptpb.aspx-https://www.mta.ac.il/he 

 הטופס ייחתם ע"י המועמד. 

טופס ביטול הרשמה אשר לא ימולא וייחתם ע"י המועמד עצמו חייב להיות מלווה בייפוי 

 פס ייפוי כוח מצוי בנספחים.כוח בכתב מטעם המועמד. טו

 

טפה, או התאריך הקובע לביטול הרשמה הוא התאריך הנקוב בחותמת הדואר שעל המע

 במרכז ייעוץ ורישום תאריך מסירת טופס הביטול

 

לשנת הלימודים תשע"ז, החזר תשלום מקדמה על חשבון שכר לימוד עקב ביטול הרשמה 

 )על פי תקנות שכ"ל( סמסטר אביב

, עד ליום ב כ ת ב, שיודיע זלשנת הלימודים תשע" ששילם את המקדמהמתקבל  .1

 ש"ח. 1,727.50, על ביטול הרשמתו, יהיה זכאי להחזר של 17.2.2017

 -מהיב סטודנט חדש, ששילם המקדמה וביטל או הפסיק את לימודיו התשלום שבו יחו .2

 ש"ח. 3,455פול, בשום מקרה, מסך של י, לא י18.2.2017

שיודיע על אי מימוש  17.2.2017 -ה תשלום המקדמה שלו חל לאחרמתקבל שמועד 

ש"ח )מתחילת  1,727.50ב בסך (, יחוי05.03.2017לימודיו עד לתחילת סמסטר ב' )

 סמסטר ב' יחולו עליו התקנות הרגילות(.

 :הסכום המלא ששילם מועמד על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים .3

ודים שבחר בעדיפות הראשונה, התקבל המועמד נדחה מתוכנית הלימ .א

לתוכנית הלימודים שבחר בעדיפות שניה, והודיע כי אינו מעוניין ללמוד 

 בתוכנית זו.

 מועמד שהתקבל "על תנאי" ולא עמד בתנאי עד מועד תחילת הלימודים. .ב
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 לתשומת לב המתקבלים
 

 רכים הבאות:באחת מן הד למרכז ייעוץ ורישוםהודעה על ביטול הרשמה יש למסור בכתב 

 במסירה אישית 

 אתר האינטרנט(.נספחים בהמצוי בפוי כח חתום )יבאמצעות מיופה כח המצויד בי 

 בדואר 

 באמצעות פקס 

  :באמצעות מיילmirsham@mta.ac.il 

 

חייב לוודא טלפונית כי הודעת הביטול  אחד מהאמצעים שלעילבכל תקבל השולח הודעה מ

לא תשמע הטענה כי שלח ההודעה אם זו לא , אם לא יעשה כן במרכז ייעוץ ורישוםהתקבלה 

 הגיעה לידי האקדמית.

מסירת הודעה שלא באופן האמור לעיל לא תחשב כמתן הודעה לעניין המועדים הנקובים 

 בסעיף זה.

 

 


