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 _______________תאריך__                                                                                                                         "ד בס
 
 

 אל: אגודת שוחרי תלפיות מכללה אקדמית לחינוך (מכללת תלפיות)
 

 כתב התחייבות
 

 _________ ת.ז._____________ כתה_____ה מטה_____________/אני החתומ
 את התשלומים הבאים: טלשנת תשע"ותשלומים אחרים ת בזה לשלם שכר לימוד /מתחייב

 
 בסך___________ ש"ח )כולל נלווים(שכר לימוד 

 ש"ח ___________        מעונות בסך                
 

 ברצוני לשלם את התשלום באחת מן האפשרויות הבאות:
 פי קביעת ההנהלה. -מראש במזומן ואזכה בהנחה על תשלום .א
 לחודש ,באמצעות הרשאה לבנק. 5תשלומים חודשיים צמודים למדד לצרכן בכל  .ב

 
 2019ביוני  5 -בכל מקרה הנני מתחייבת לסיים את תשלום שכר הלימוד עד ל

 יחובותיפעולה אחרת לגביית   בכל  רשאים לנקוט הנכם  הכספיות כלפי המכללה ,  יהתחייבויותי  אם לא אמלא את
 בהתאם להתחייבות זו.

 ןלפירעות לפי כתב זה, /שהנני חייב כל הסכומים  יעמדו  םפירעונאם לא אפרע את התשלומים המגיעים ממני ביום 
 לשבוע כולל הצמדה. 0.2%מיידי וישאו קנס פיגורים של 

 
 כל שינוי במועד התשלומים ובסדרם טעון הסכמת ההנהלה.

ידוע לי כי  אם לא  ישולם שכר הלימוד יימנע ממני לגשת לבחינות וכן לקבל ציונים וכל אישור מכל סוג שהוא על 
 לימודי.

עבור   נלוותת  אותי לשלם את מלוא שכר הלימוד כולל הוצאות /ה  במכללה , מחייב/ידוע  לי  כי הרשמתי כתלמיד
 כל שנת הלימודים.

  
 : קרים הבאיםשכר לימוד חלקי יוחזר לי במ

 
 )טלפונית להודעה אובע"פ להודעה תוקף כל אין על הפסקת לימודי ( בכתבבאם הודעתי 

 המכתב המודיע על הפסקת הלימודים. הלימודים תחול מן התאריך בו נמסר הפסקת
 המכתב) מוקדם יותר מתאריך מסירת(אין תוקף להודעה במועד 

         
הגף להכשרת עובדי הוראה עם  קבלת הודעה על הפסקת לימודים ,שכר הלימוד שיוחזר יהיה בהתאם להוראות 

 במשרד החינוך המתפרסמות מפעם לפעם.
 

 . ת על הצורך בכל התראה בכל הקשור לכתב התחייבות זה/אני מוותר
התחייבויות לפי מסמך זה על החותמים כולם וכל זו חתומים יותר מחותם אחד יחולו כל ה במקרה שעל התחייבות

 אחד לחוד.
 

 :ולראיה באתי על החתום
  
 

_______           ______________________________________               ________________ 
 תאריך                      חתימה                                      שם פרטי ומשפחה                                       
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