כתב התחייבות לסטודנט בנושא שכר לימוד במכללת חמדת הדרום
לשנה"ל תשע"ט

הצהרה כללית
 .1שכר לימוד ותשלומים אחרים:
א .אני מתחייב/ת לשלם למכללה ,במועד שבו אתבקש לעשות כן ,את שכר הלימוד ותשלומים
אחרים ,לרבות סכומים שלא שולמו על-ידי צד שלישי שהתחייב לשלמם ,על פי הסכום שיהיה
נכון בתאריך שבו אשלם בפועל את התשלום .ידוע לי ,כי אי עמידה בתשלומי שכר הלימוד או
בכל תשלום אחר למכללה  ,מצדי ו/או בעבורי ,וכן אי החזרת ציוד או עזרי לימוד שקיבלתי
מהמכללה בהשאלה ,עשוי למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה ,לרבות חסימתי
במערכות המכללה .כמו כן ,אני מסכים/מה שמכללה תגבה כל תשלום עבור חוב או חיוב שלי
שטרם שולם ,ותהא רשאית לקזז חוב מיתרות זכות שלי ,לפי שיקול דעתה.
ב .לשכ"ל יתווספו התשלומים הנ"ל שישולמו ע"י הסטודנט/ית והם -שירותי רווחה ,הסעות
מיוחדות המאורגנות ע"י המוסד ,קורסים קדם אקדמיים ,הוצאות לרכישת ספרי לימוד
ומקראות .קורסים ברמה א'-ב' באנגלית ,וועדת סטטוס וכו
ג .ידוע לי כי הסדרת תשלום שכ"ל הינו תנאי הכרחי לקבלת מערכת שעות לימוד.
וכי ללא הסדרת שכ"ל לא אוכל להיבחן ,ולהיכנס לשיעורים.
ד .אם אשלם שכר לימוד ותשלומים אחרים בכרטיס אשראי ,אני מתחייב/ת להודיע למכללה על
כל שינוי במספרו של כרטיס האשראי או על ביטולו .אם אשתמש בכרטיס אשראי שאינו שלי,
אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס .ידוע לי שהסכום שייגבה באמצעות כרטיס
האשראי ,הוא הסכום המתאים על פי תקנות המכללה.
ה .הנני מצהיר/ה ,כי ובמידה והוראת קבע או שקים שלא יכובדו בבנק הסטודנט/ית ת/יחויב לפי
הסכום שהמכללה תחויב ע"י הבנק .בנוסף במידה והסטודנט/ית מבקש/ת לגרוע שק' מהבנק
הסטודנט/ית יחויב בעמלה שהבנק יחייב את המכללה.
ו.

ידוע לי כי קבלת תואר בוגר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהמכללה מעניקה אינם
משחררים אותי מאחריות לתשלום כל חוב שעמד לחובתי באותה העת.

 .2אני מסכים/מה ומאשר/ת בזאת למכללה לעשות שימוש במידע אודותיי ,המצוי או יהיה מצוי
במאגרי המידע במכללה ,במסגרת פעילותה ו/או בקשר ללימודים ,לרבות ענייני מינהל ,כספים,
מלגות ו/או לצורך פעילות סטודנטיאלית במכללה.
 .3אני מסכים/מה ומאשר/ת ,כי מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד שלי
מהווה הרשאה למכללה להעביר לי בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים הודעות ומידע בכל הנוגע
ללימודים ולפעילותה של המכללה.
 .4אני מצהיר/ה שכל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים.
 .5אני מצהיר/ה כי עיינתי היטב במידע המפורסם באתר המכללה ,לרבות הנחיות הרשמה שמהווים
חלק מתנאי הרשמתי ולימודיי ,כפי שיהיו תקפים מעת לעת.
 .6אני מצהיר/ה כי קראתי את נוהלי ההרשמה וביטולה והם מקובלים עליי.

 .7אני מתחייב/ת לקיים את נוהלי המכללה ואת תקנותיה ,לרבות אלה שייקבעו במשך זמן לימודיי ,גם
אם יהיו בהם שינויים מעת לעת.
 .8אם נרשמתי או אירשם כסטודנט/ית מטעם ו/או במימון צד שלישי כמו :מקום עבודה או כל גורם
אחר שיש לו עניין בלימודיי ,אני נותן/נת בזה את הסכמתי למסור לגורם זה כל מידע לגבי הרשמתי
ולימודיי במכללה.
 .9הנני מצהיר/ה ,כי קראתי היטב והבנתי את כל האמור בדף זה ובמידעון שקיבלתי ,בפרט בנושאים:
שכר לימוד ,מלגות ,הנחות ותנאים ,מגורים במעונות ולימודים אקדמיים ,והנני מתחייב/ת ,בחתימת
 ידי מטה ,לפעול בהתאם לאמור במסמכים אלה.הריני מתחייבת להסדיר את שכ"ל עד לפתיחת שנה"ל תשע"ט 30/10/18
פריסת התשלומים האפשרית הינה עד לחודש .08/2019
במידה ולא אסדיר את שכ"ל ,לא אוכל להתחיל את לימודיי בשנת הלימודים תשע"ט
הסדרת תשלומים מותנה בהבאת המסמכים הבאים:
א .הרשאה לחיוב חשבון בנק או שיקים בגובה שכר לימוד דחויים.
ב .אפשרות תשלום שכ"ל בהוראת קבע – נדרש להביא אישור מהבנק לתשלום שכ"ל בהוראת קבע.

שנת לימודים פורייה ומוצלחת
האקדמית לחינוך -מכללת חמדת הדרום

