
הצהרה
אני                           ת.ז.                         מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי כי אני מחויב/ת לשלם את המגיע ממני עבור שכ"ל במכינה בהתאם לכללים 

ובהתאם לחשבון שיוצג לי. ידוע לי כי חתימתי על גבי טופס זה מהווה התחייבות שלי לתשלום שכר הלימוד ואחויב בריבית הצמדה ובקנס במידה 
ולא אסדיר את תשלומי במועד. בנוסף ידוע לי כי במידה ואחליט להפסיק את לימודיי, עלי להעביר הודעה בכתב למזכירות המכינה. כל עוד לא 

יתקבל מכתבי, לא יופסקו לימודיי ואחויב בשכר לימוד. 

אני מצהיר בזאת כי קראתי את נוהל התשלום למכינה הנוהל מפורסם באתר האוניברסיטה באינטרנט בכתובת:
http://www.ariel.ac.il/applicants/financialdepartment/intro אני מבין את משמעותו ואני מתחייב לפעול לפי הכללים הרשומים בו.

."SMS/Email :הנני מקבל עלי את נהלי המוסד ובהם קבלת הודעות אלקטרוניות שישלחו מעת לעת באמצעים כגון"

הנדון: שכר לימוד ומלגות קיום

הריני להצהיר כי ידוע לי שנושא מימון שכר הלימוד במכינה הקד"א וזכאותי למלגת קיום, מותנה בקריטריונים כלכליים ומשפחתיים אשר יגובו 
במסמכים ויוצגו בפני הוועדה המטפלת בנדון )דיוני הוועדה מותנים בהמצאת כל המסמכים הנדרשים(.

ידוע לי שהחלטת הוועדה, המורכבת מנציגי משרד החינוך, משרד הביטחון והנהלת המכינה מחייבות אותי מבחינת גובה תשלום שכר הלימוד, 
בהתאם למסלול הלימודים ומערכת השעות שנקבעו לי על ידי היועצת ואושרו על ידי הנהלת המכינה.

קבלת מלגות שכר לימוד וקיום מותנית בנוכחות של לפחות 80% מכל השיעורים הרשומים במערכת השעות שלי )ייבדק בדו"חות חודשיים( והיה 
וימצא כי נעדרתי מעל המותר, תוקפא המלגה ולא יועבר התשלום לזכותי.

אי לכך הנני מתחייב לשלם לאוניברסיטה את שכר לימוד עבור חודש ההקפאה בהתאם לחיוב שיוצג לי ע"י מדור שכר לימוד.
כמו-כן במידה שמשרד הביטחון ו/או מ. החינוך ימצאו לנכון להפסיק את מלגת הלימודים אני מתחייב לשלם למכינה את הסכומים עבור החודשים 

בגינם לא הועברה מלגה על שמי.

הובא לידיעתי כי במידה שאפסיק את לימודי במועד מוקדם יותר, אני מתחייב לשלם למכינה את שכר הלימוד עד תום המסלול בהתאם לתקנון 
מדור שכר לימוד.

כמו-כן, הנני מתחייב כי באם תועבר לזכותי מלגה שאיננה שייכת לי, ואיננה מגיעה לי, אחזירה במלואה ברגע שאתבקש.

        שם ושם משפחה                                                                      חתימה                                                                       תאריך

שטר חוב
על סך ________ שקלים חדשים.

שנערך באוניברסיטת אריאל בשומרון ביום               בחודש               שנת        

אני מתחייב לשלם כנגד שטר זה לפקודת  “אוניברסיטת אריאל בשומרון” סך שקלים חדשים של             ₪. 

סכום שטר זה יהיה צמוד למדד יוקר המחיה ) להלן: “המדד”( היינו, המדד הידוע בשם מדד המחירים לצרכן כולל פירות וירקות, המתפרסם ע”י 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו; כבסיס לחישוב שיעורי ההצמדה ישמש המדד שפורסם

ביום             )להלן : “המדד היסודי”(.

אם במועד בו חל פרעונו של שטר זה יהיה המדד האחרון הידוע )להלן: “ המדד החדש”( גבוהה מהמדד היסודי אשלם את סכום השטר כשהוא מוגדל 
באופן יחסי לשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי, אולם אם המדד החדש יהיה שווה או נמוך מהמדד היסודי אשלם שטר זה בסכומו 

הנקוב. התמורה קבלתי בהסכם.

הצדדים לשטר זה מוותרים בזאת במפורש על טענת ההגנה לפי סעיף 96 לפקודת השטרות )נוסח חדש(.
המחזיק בשטר פטור מכל החובות המוטלות על מחזיק השטר, לרבות מהצגה לתשלום, פרוטסטס והודעת אי כבוד. 

מקום התשלום: אוניברסיטת אריאל בשומרון, אגף הכספים – מדור שכר לימוד, אריאל, 40700
פרטי עושה השטר: 

מען     מס’ טלפון         מס’ פלאפון     שם      מספר זהות   

מס’ חשבון שם/מס’ סניף    שם בנק     

חתימת עושה השטר   
טופס מס': 82     מהדורה: 4    תאריך עדכון: אפריל 2013




