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 וע"תש התחייבות כתב
 
  _______________________________________________ מטה )ה(החתום אני

 .ז.ת                           משפחה שם                  פרטי שם                                       

  ___________________________________________________________ מען

 

 ,הנלווים והתשלומים הלימוד שכר את ) המכללה" להלן( יפו-אביב-תל של האקדמית למכללה לשלם ת/מתחייב .א

 י"ע שנקבעו ובמועדים בשיעורים ,בסכום ,וע"תש הלימודים לשנת ) "הלימוד שכר" ביחד להלן(  ואחרים ייחודיים

 הפרשי לחישוב הבסיסי המדד כאשר ,לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה ,כולו הלימוד, שכר כי לי ידוע .המכללה

 .- 14.08.2015) ב המפורסם) 2015 יולי חודש של לצרכן המחירים מדד הינו ההצמדה

 .בה אלמד אם – הקיץ לימודי בעונת הלימוד לשכר ביחס המכללה מוסדות החלטות את מראש עצמי על ת/מקבל .ב

 הנלווים והתשלומים הלימוד שכר לשינוי ביחס המוסמכים המכללה מוסדות החלטות את מראש עצמי על ת/מקבל .ג

 של הלימוד שכר בתקנות המפורטות והתחייבויות ההוראות כל ואת דע"תש הלימודים שנת עבור לשלם עלי שיהיה

 .הלימוד שכר והחזר התשלומים בהסדרי העוסקות אלה לרבות ,המכללה

 וזאת) לימודי להפסיק רשאית המכללה תהיה ,במועדם ,מהם מי או ,תשלומי אשלם לא שאם לי ידוע כי ת/מאשר .ד

 שתעמוד יתרה כל מתשלום אותי לפטור כדי כאמור בהפסקה שיהא ומבלי (נוסף סעד לכל בזכותה לפגוע מבלי

 .לזמן מזמן ,המכללה שתקבע בשיעור פיגורים ריבית ובתוספת לחובתי

 ולא לבחינות לגשת ת/ רשאי אהיה לא למכללה הכספיים חובותיי מלוא את אפרע לא עוד שכל לי ידוע כי ת/מאשר .ה

 .לימודי על אישורים או תעודות לקבלת ת/זכאי אהיה

 ומספר מען, שם(  האישיים פרטי את המכללה תעביר הלאומי הביטוח לתקנות בהתאם כי לי ידוע כי ת/מאשר .ו

 וביטוח מקביל מס ,לאומי ביטוח דמי לתשלום דרישה אלי להפנות לו לאפשר מנת על לאומי לביטוח למוסד )זהות

 .המוזל הסטודנטים תעריף את עלי ולהחיל בריאות

 לאגודת (טלפון ומספר דואר אלקטרוני, זהות מספר ,מען ,שם) האישיים פרטי את למסור למכללה ה/מתיר אני .ז

 ולחברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים. המכללה של הסטודנטים

 להעביר נא ,ולחברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים הסטודנטים לאגודת ל"הנ הפרטים למסור ה/מתיר אינך אם            (

   (ayelette@mta.ac.ilפניית סירוב במייל לכתובת             

 

 

 המשמעויות ואת תוכנם את והבנתי ,וע"תש לשנת הלימוד שכר תקנות ואת זה כספית התחייבות כתב שקראתי לאחר

 .בהם האמור לכל והחופשי הטוב מרצוני הסכמתי כי ,בחתימתי ת/מאשר הריני ,מהם הנובעות

 

 

 ______________________     _______________________     החתום על באתי ולראיה

 חתימה                                               תאריך                                                             


