
 

 

 חע"תשסמסטר א'  –נספח להודעת הקבלה ללימודי תואר ראשון 

 )נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהודעת הקבלה(

 סליחה. –הערה: הנספח נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן המועמדות 

 כללי א.

 אם התקבלת לתוכנית הלימודים שביקשת בעדיפות ראשונה, מופסק הטיפול בעדיפות השנייה. .1

 אם התקבלת לתוכנית הלימודים בעדיפות שנייה, יימשך הטיפול בעדיפות הראשונה.  .2

 אם תתקבל בעתיד לתוכנית הלימודים שביקשת בעדיפות ראשונה, תקבל הודעת קבלה   

 במקרה זה תיחשב המקדמה ששילמת כתשלום עבור תוכנית הלימודים בעדיפות ראשונה. נוספת.  

 תוכנית הלימודים שאליה התקבלת בעדיפות שנייה, נא להודיע לנו על אם החלטת לא ללמוד ב       

 (. בנספחים המצוי באתר האינטרנט)באמצעות "טופס ביטול הרשמה",  בב כ ת  כך       

 

 תשלום שכר לימוד ב.

תשלום המקדמה מהווה הסכמה והתחייבות מצד המשלם להמשיך ולשלם את תשלומי שכר הלימוד  .1

  יפו.-אביב-תלאקדמית ל פי תקנות שכר הלימוד של הע ח"עתשלשנת הלימודים 

 . www.mta.ac.il: אקדמיתה האינטרנט של באתר תקנות שכר הלימוד מפורסמות .2

אחר מ ,התקנות בדבר ביטול הרשמה/הפסקת לימודים לנך מתבקש לקרוא תקנות אלה בעיון, כולה .3

  ב מ ל ו א ן.ותקנות אלה יחולו על המשלם 

לסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני יהיה  בה עבור לימודים בסמסטר הקיץ תשע"ו,שכר הלימוד שייג .4
 ללא הפחתה.בשיעור עלותו המלאה, 

 

אותם בנושא מלגות לסטודנטים והתנאים לקבלתן, נוספים מצוי מידע ופרטים  אקדמיתבאתר ה .5

כלים ומידע לסטודנט< שכר לימוד < סטודנטים<  ilwww.mta.ac.באתר האינטרנט ניתן למצוא 

 .<מלגותמלגותו

סמוך  למתקבלים ששילמו מקדמה, דע על ההתארגנות לפתיחת סמסטר א' יישלחחוזר הכולל מי .6

 .לתחילת שנת הלימודים

של מי את קבלתו  הזכות לבטל ללא הודעה מוקדמת שומרת לעצמה אתיפו -אביב-תלהאקדמית  .7

 ה במועד.שלא שילם את המקדמ

 

 תנאי החזר מקדמת שכר לימוד ג.

יהיה זכאי להחזר  על ביטול הרשמתו 15.08.2017עד ליום  ב כ ת בשיודיע  מתקבל ששילם את המקדמה .1

 של סכום המקדמה. אמל

על ביטול הרשמתו, יהיה  15.09.2017-לעד  16.08.2017-המ ב כ ת במתקבל ששילם את המקדמה, שיודיע  .2

 ום המקדמה.סכ יתצמחזכאי להחזר 

 16.09.2017שיודיע על ביטול הרשמתו מיום )כולל(,  15.09.2017-מתקבל ששילם את המקדמה לפני ה .3

 חלק כלשהו של המקדמה. לא יהיה זכאי להחזרואילך, 

 

 

 

http://www.mta.ac.il/


 

 14תוך  ביטול הרשמתועל  ב ב כ תשיודיע  15.09.2017מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר  .4

)הוראה זו תחול רק עד לתחילת שנת סכום המקדמה מחצית  יהיה זכאי להחזריום ממועד פירעון המקדמה, 

 ת(.הלימודים. מתחילת שנת הלימודים יחולו עליו התקנות הרגילו

 :הסכום המלא ששילם מועמד על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים .5

שבחר בעדיפות הראשונה, התקבל  המועמד נדחה מתוכנית הלימודים .א

לתוכנית הלימודים שבחר בעדיפות שניה, והודיע כי אינו מעוניין ללמוד 

 בתוכנית זו.

מועמד שהתקבל "על תנאי" ולא עמד בתנאי עד מועד תחילת  .ב

 הלימודים.

 לתשומת לב המתקבלים

 באות:באחת מן הדרכים ה רישוםעוץ ויילמרכז הודעה על ביטול הרשמה יש למסור בכתב 

 במסירה אישית 

 (בנספחים באמצעות מיופה כח המצויד ביפוי כח חתום )מצוי באתר האינטרנט 

 בדואר 

 03-6803360 באמצעות פקס 

 mirsham@mta.ac.ilבאמצעות מייל:  

לוודא טלפונית כי הודעת הביטול התקבלה  מחויב המפורטים שלהלן, בכל אחד מהאמצעיםמתקבל השולח הודעה 

-תל האקדמיתלידי  ,אם זו לא הגיעה ,אם לא יעשה כן לא תשמע הטענה כי שלח ההודעה .שוםריו עוץיי מרכזב

 יפו. מסירת הודעה שלא באופן האמור לעיל לא תחשב כמתן הודעה לעניין המועדים הנקובים בסעיף זה.-אביב

 

 פיקדון אישי .ד

פי חוק קליטת חיילים -" עלהאישי הפיקדוןמן " תליהנומוכרת כמוסד שתלמידיו זכאים יפו -אביב-תלאקדמית ה

 משוחררים )רצ"ב אישור(.

 

 מסמכים חסרים .ה

 .רישוםיעוץ ו למרכזהודעה כי חסר מסמך בתיקך, הנך מתבקש להמציאו בהקדם  המכללהאם קיבלת מן 

 

 קבלה על תנאי ו.

ודים בתנאי/ם אם יעמוד עד יום תחילת הלימ רקמי שהתקבל במעמד "על תנאי" יהיה רשאי להתחיל בלימודים 

 שנקבע/ו לו.

למתקבל על תנאי מומלץ לוודא, לפני ביצוע תשלום המקדמה, אם ניתן להשלים את התנאי עד המועד הנדרש. הבירור 

 יפו.-אביב-תלאקדמית השל  רישוםיעוץ ו מרכזבייעשה 

 

 נא לשמור את הקבלה על תשלום המקדמה,
 קבוע.המהווה כרטיס סטודנט זמני עד לקבלת כרטיס סטודנט 

 

 
 

 הננו מאחלים לך הצלחה בלימודים
 רישוםעוץ ויירכז מ


