
 

 

 

 טע"תשסמסטר ב'  –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.

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

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

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

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

 הלימודים שאליה התקבלת בעדיפות שנייה, נא להודיע לנו על כך אם החלטת לא ללמוד בתוכנית 

 המצוי באתר האינטרנט(. 3-)באמצעות "טופס ביטול הרשמה", נספח מס' ב'ב כ ת ב 

 

 תשלום שכר לימוד ב.

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

 . אקדמיתתקנות שכר הלימוד של העל פי  טתשע"לשנת הלימודים 

 שכר לימוד יסודי לסמסטר קיץ הינו שכר לימוד ללא הפחתה. .2

<< שכר  טודנטים: סניתובהאקדמית בניתן למצוא באתר האינטרנט של  שכר הלימוד חישובאת אופן  .3

<< עיקרי תקנות ואופן  (2019) טתקנות שכר לימוד תשע" <<לימוד ומלגות << תקנות שכר לימוד 

 כללי. -לימודהשכר חישוב 

מתבקש לקרוא  . הינךwww.mta.ac.il: אקדמיתבאתר האינטרנט של ה קנות שכר הלימוד מפורסמותת .4

תקנות אלה בעיון, כולל התקנות בדבר ביטול הרשמה/הפסקת לימודים, מאחר ותקנות אלה יחולו על 

 ב מ ל ו א ן.המשלם 

חוזר הכולל מידע על ההתארגנות לפתיחת סמסטר ב', יישלח, למתקבלים ששילמו  .5

 .סמוך לתחילת שנת הלימודיםמקדמה, 

שלא שילם  של מי  א הודעה מוקדמת, את קבלתולשומרת לעצמה את הזכות לבטל, ל אקדמיתה .6

 את המקדמה במועד.

 
 

 נא לשמור את הקבלה על תשלום המקדמה,
 קבוע. סטודנטזמני עד לקבלת כרטיס  סטודנטהמהווה כרטיס 

 



 תנאי החזר מקדמת שכר לימוד ג.

, )כולל( 6.2.2019, עד ליום ב כ ת ב, שיודיע טלשנת הלימודים תשע" מתקבל ששילם את המקדמה .1

 ש"ח. 1,705על ביטול הרשמתו, יהיה זכאי להחזר של 

, לא 7.2.2019 -מהחדש, ששילם המקדמה וביטל או הפסיק את לימודיו  סטודנטיב התשלום שבו יחו .2

 ש"ח. 3,410פול, בשום מקרה, מסך של יי

-לשיודיע על אי מימוש לימודיו עד  6.2.2019 -ה מתקבל שמועד תשלום המקדמה שלו חל לאחר

 יחולו עליו התקנות הרגילות(., 20.2.19מש"ח ) 1,705ב בסך , יחוי19.2.2019

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

המועמד נדחה מתוכנית הלימודים שבחר בעדיפות הראשונה, התקבל לתוכנית הלימודים  .א

 ללמוד בתוכנית זו.שבחר בעדיפות שניה, והודיע כי אינו מעוניין 

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

 
 לתשומת לב המתקבלים

 רישוםייעוץ ולמרכז הודעה על ביטול הרשמה יש למסור בכתב 

 באחת מן הדרכים הבאות: 

 במסירה אישית 

 האינטרנט(., המצוי באתר 4-)נספח ב'פוי כח חתום יבאמצעות מיופה כח המצויד בי 

 בדואר 

 באמצעות פקס 

  :באמצעות מיילmirsham@mta.ac.il 

ייעוץ במרכז מתקבל השולח הודעה בדואר או בפקס חייב לוודא טלפונית כי הודעת הביטול התקבלה 

 .אקדמית, אם לא יעשה כן לא תשמע הטענה כי שלח ההודעה אם זו לא הגיעה לידי הרישוםו

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

 פיקדון אישי ד.

פי חוק קליטת חיילים -" עלהפיקדון האישימן " ליהנותזכאים  הסטודנטים בומוכרת כמוסד ש אקדמיתה

 משוחררים )רצ"ב אישור(.

 מסמכים חסרים ה.

 רישום.ייעוץ ולמרכז מתבקש להמציאו בהקדם  הודעה כי חסר מסמך בתיקך, הינך אקדמיתאם קיבלת מן ה

 קבלה על תנאי ו.

אם יעמוד עד יום תחילת הלימודים  רקמי שהתקבל במעמד "על תנאי" יהיה רשאי להתחיל בלימודים 

 בתנאי/ם שנקבע/ו לו.

 התנאים מפורטים באישור הגשת מועמדות. יש להתייחס לאישור האחרון שקיבלת.

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

 .אקדמיתשל ה רישוםייעוץ ובמרכז הבירור ייעשה 

 
 הננו מאחלים לך הצלחה בלימודים

 רישוםייעוץ ומרכז                         

 


