
 

 

             לכבוד       
HIT מכון טכנולוגי חולון 

 503ד "ת
 ח ו ל ו ן        

 כתב התחייבות
 

       ז    "ת       ________________          ______________   :  שם הסטודנט
 (פרטי(                                        )משפחה)                            

 
 (הקף במעגל)     משלים/    ד  /   ג  /   ב   /   א  :  (ד"בתשע) שנהתואר ראשון 

 
 (הקף במעגל)  משלים  / ב   /   א    :(ד"בתשע) שנה תואר שני

 
 מתמטיקה שמושית /   מדעי המחשב  / עיצוב  /   טכנולוגיה ניהול/  הנדסת חשמל  : מחלקה/ פקולטה

 (הקף במעגל)   טכנולוגיות למערכות למידה                               
 

 (הקף במעגל)    גמיש/  רגיל     : מסלול
 
 :למשלמים מראש(    1)  .א

 הלימוד ותשלומים נלווים -תשלום זה הנו עבור שכר, שלהלן 'כי בכפוף לסעיף ב, מ מאשר בזאת"אני הח         
 .ד"עתש ל "לשנה( ל"שכ : להלן)         

                 
 יהיה תשלום זה מקדמה בלבד על חשבון , ל ישולם לאחר המועד הנקוב לפירעונו"הלימוד הנ-אם שכר         
 .אקבל בנפרד, ל ושובר  נוסף הכולל הפרשי הצמדה"שכ         

 :למשלמים בתשלומים  ( 2) 
 לימוד ותשלומים נלווים -לשלם למכון טכנולוגי חולון שכר, שלהלן' כפוף לסעיף ב, מ מתחייב בזאת"אני הח         
 שנקבע בשיעורים , הלימוד-אני מתחייב לשלם למכון טכנולוגי את שכר. S"תשעל "לשנה( ל"שכ:להלן)         
 כשכל הסכום הינו צמוד למדד , ובמועדים כמפורט בשוברים שקיבלתי ובשוברים נוספים שאקבל         
 .1.12..1 -המתפרסם ב, 2212מחירים לצרכן של חודש יולי ה         
 נוסף על הפרשי , יהיו תשלומים אלה חייבים, ובכלל זאת בתשלום מלוא היתרה, אם אפגר בתשלום כלשהו         
 .ועד למועד התשלום בפועל , הנקוב בשובר רעונםימועד פמהחל , בריבית פיגורים גם , דההצמ         

 הלימוד והתשלומים -ביחס לשינוי שכר, הריני מקבל על עצמי מראש את החלטות המוסדות המוסמכים .ב
  .ד"עתשלימודים השנת בעלי לשלם שיהיה , הנלווים 

 פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד -על,  הופחת ד"תשעשכר הלימוד לתואר הראשון לשנת 
 .ב"ל תשס"לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנה, במוסדות להשכלה גבוהה

סטודנטים חדשים לתואר ראשון זכאים , והוראות המועצה להשכלה גבוהה 121' ל פי החלטת הממשלה מסע
 .ס"ש 11בהצלחה בדרישות אקדמיות של לפחות יירשמו ויעמדו  ד"תשעל "רק אם בשנה אתלהפחתה ז

או מי שיפסיק , ס לפחות"ש 11או שלא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של , ס"ש 11 -מי שנרשם לפחות מ 
, ישלם את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה, ימודיו במהלך השנה וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיללאת 

 .רשוםבהתאם  למספר השעות אליהן הוא 
 
 .חלק בלתי נפרד של כתב התחייבות זה הוהמהוו המתפרסם באתר המכון, ל"שכ ןתקנו כי קראתי את אני מאשר  .ג
 
 
 
 
           _______________                     _____________________  

 באתי על החתוםולראיה                                          תאריך                         
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