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כתובת

כתובת דואר אלקטרוני 

שכר לימוד
 � מאשר/ת ומצהיר/ה בזה כי התקבלתי כסטודנט/ית לשנת הלימודים תשע״ח. 

שנת לימוד: )הקף בעיגול(  שנה א׳ / ב׳ / ג׳ / ד׳ / הכשרת אקדמאים / לימודי תואר שני (.M.P.E), במכללה לחינוך גופני ולספורט ע״ש 
זינמן במכון וינגייט בע״מ.

� הנני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד במלואו בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, במועדים כפי שנקבעו על 
ידכם וכן כל תוספת תשלומים נלווים, ייחודיים ואחרים, הכל כמפורט בחוברת שכר לימוד המפורסמת באתר המכללה, ו/או 
על פי דין. במידה ואהיה זכאי להפחתה משכר הלימוד המלא בהתאם להנחיות משרד החינוך וכמפורט בחוברת האמורה 

והפחתה זו תבוטל, כולה או מקצתה, אני מתחייב להשלים את יתרת התשלום לשכר הלימוד המלא.

המדד  כאשר  לעת,  ומעת  עת,  באותה  במכללה  נהוגה  שתהיה  כפי  וריבית  למדד  הצמדה  הפרשי  יתווספו  התשלומים  לכל   �
הבסיסי הינו מדד שייקבע בהתאם להנחיות משרד החינוך, והמדד הקובע, הינו המדד הידוע במועד פרעונו בפועל של כל 

תשלום ותשלום.

להנחיות משרד החינוך,  מועדיו בהתאם  ואת  הלימוד, את תנאי התשלום  לשנות את שיעור שכר  � הנהלת המכללה רשאית 
והנרשמים  ובמזומן  מראש  המשלמים  לרבות  במכללה,  הסטודנטים  כל  יחוייבו  כאמור,  בשינויים,  האוצר.  משרד  ולהנחיות 

ללימודים חלקיים. השינויים יתפרסמו מעת לעת באתר המכללה.

� אם לא אעמוד בתשלומים או בכל חלק מהם ובמועד, תהיו רשאים להפסיק את לימודיי וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותכם לכל 
סעד אחר, ובלי שיהא בכך כדי לפטור אותי מתשלום כל חובות ובתוספת ריבית פיגורים. התחייבות זו תקפה גם אם אפסיק 

או יופסקו לימודיי על ידי המכללה במשך שנת הלימודים תשע״ח.

או  תעודות  לקבלת  זכאי/ת  אהיה  ולא  לבחינות  לגשת  רשאי/ת  אהיה  לא  הכספיים  חובותיי  מלוא  את  אפרע  לא  עוד  כל   �
אישורים על לימודיי.

� ידוע לי כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי יועברו על ידכם פרטיי האישיים )שם, מספר זהות ומען( אל המוסד לביטוח 
לאומי, על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אלי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במועד 

החוקי, ולהחיל לגביי את התעריף המוזל שנקבע לגבי סטודנטים.

� הנני מסכים/ה כי מצב החשבון של הסטודנט/ית במדור שכר לימוד של המכללה ישמש ראייה סופית ומכרעת למצב חובי 
למכללה לחינוך גופני ולספורט ע״ש זינמן במכון וינגייט בע״מ.

הסדרי  הרשמה,  נוהלי  לרבות  הלימוד,  שכר  בחוברת  המפורטות  וההתחייבויות  ההוראות  כל  את  עצמי  על  מקבל/ת  אני   �
תשלומים והחזר שכר לימוד, לפי העניין. לרבות שינויים ועדכונים שיערכו ע״י המכללה ויתפרסמו באתר המכללה.

� החזרי כספים בגין הפסקת לימודים מפורטים בחוברת שכר לימוד ולפי תקנון משרד החינוך.
המשך מעבר לדף



תשלומים נלווים
ש״ח  ־.350  שמירה מוסדית    .1
ש״ח  ־.250  שרותי ספרייה ממוחשבים    .2

ש״ח )טרם נקבע הסכום הסופי לתשע״ח( ־.75  ביטוח תאונות אישיות    .3
ש״ח*  ־.150  דמי רווחה    .4

דמי הרווחה כוללים שירותים הניתנים על ידי אגודת הסטודנטים ובאחריותה.   
השירותים הניתנים לסטודנטים המשלמים דמי רווחה: תעודת סטודנט, מתנת פתיחת שנה, הנחה ברכישת תו חנייה,    

הנחה בקפיטריה, מלגות, בנק בחינות, ייצוג אקדמי, ייעוץ משפטי, אירועי תרבות, הנחות בתדלוק בחברת דלק ועוד.
* הינך רשאי/ת שלא לשלם סכום זה ולהעביר טופס ויתור ליחידה לשכר לימוד, עד לתום החודש הראשון של שנת   

הלימודים.  )טופס ויתור ניתן לקבל במשרדי אגודת הסטודנטים(.

אופן התשלום

הקף בעיגול את צורת התשלום שבחרת:
בסכום אחד מראש. תינתן הנחה בת 2.5% )הקף בעיגול הוראת קבע או המחאת בנק( א. 

הוראת קבע חד-פעמית שתחוייב ב-16.10.17.  .1
המחאת בנק - זמן פירעון 15.10.17.  .2

העברה בנקאית לחשבון המכללה האקדמית בוינגייט - בנק לאומי, סניף 950 מס׳ חשבון 70085529  .3
עד לתאריך 15.10.17.  

ב-8 תשלומים צמודי מדד באמצעות הוראת קבע לבנק החל מ-16.10.17 ועד 16.5.18 ב. 

המשך הרשאה לחיוב חשבון הבנק בהוראת קבע מהשנה שעברה )סטודנטים ממשיכים בלבד(. ג. 

מימון ע״י גורמים אחרים )משרד הביטחון, אימפקט מינהל הסטודנטים(. צרף אישורים )ראה פרק 3.0 בחוברת שכר לימוד(. ד. 

מימון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים מכספי הפקדון הצבאי )ראה פרק 3.2 בחוברת שכר הלימוד(. ה. 

הנני משתייך לתוכנית ״מצויינים להוראה״ )רג״ב(. ו. 

מימון על פי קרנות השתלמות המנוהלות על ידי הבנק הבינלאומי )הקף בעיגול את הקרן המממנת(: ז.  

ארגון המורים  .1
הסתדרות המורים.  .2

אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, חלה עלי חובת תשלום ההפרש.

בתשלומים בכרטיס אשראי ח. 

הוראת קבע בכרטיס אשראי עד 8 תשלומים חודשיים צמודי מדד, החל מ-16.10.17 ועד 16.5.18     .1
עסקת אשראי - ניתן לשלם עד 8 תשלומים )שווים( בתנאי שיש מסגרת אשראי מתאימה   .2

 

החזרי תשלומים
במקרה של החזרי תשלומים אבקש לזכות את חשבון הבנק שלהלן:

שם הבנק _____________________ מספר הבנק _____ מספר הסניף _______ מספר חשבון הבנק _______________

כל הודעה, לרבות כתבי בית דין, שישלחו על ידי המכללה בדואר רשום לכתובתי הרשומה מעלה, תחשב כהודעה שנמסרה לידי 
כעבור 72 שעות מזמן המשלוח.

לאחר שקראתי את כתב ההתחייבות הכספית הנ״ל ואת חוברת שכר הלימוד, בעיון, והבנתי את תוכנם והמשמעויות 
הנובעות מהם, הריני מאשר/ת בחתימתי את הסכמתי, לכל אמור בהם, כל זאת מרצוני הטוב והחופשי.

ולראייה באתי על החתום:

חתימה תאריך   

טופס זה יש למלא, לחתום עליו ולהעבירו בהקדם למדור שכר לימוד במכללה.

מצב חשבונך מעודכן באתר המכללה


