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 כתב התחייבות

 

 לכבוד
 [ עם התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות וחדשנותMBAבמינהל עסקים ]מוסמך אוניברסיטה תכנית 

 קולר.ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים ע"ש קולטה לניהול, הפ
 אביב-אוניברסיטת תל

 69978א ב י ב  -ת ל 
 

 א.ג.נ.,
 

אביב את -מתחייב בזאת לשלם לאוניברסיטת תל_________________ ת.ז. _________________ הח"מ, ____ יאנ
[ עם התמחות בניהול טכנולוגיה, יזמות MBAבמינהל עסקים ]מוסמך אוניברסיטה בתכנית תי התמורה הכוללת עבור השתתפו

 (.2220-2020) תשפ"ב –תשפ"א  וחדשנות
 

לאוניברסיטה נשלחת על ידי אגף רישום ומינהל תלמידים. להודעת הקבלה יצורף שובר הרשמית קבלה ההודעת ש לי ידוע
 .מקדמה לתשלום

 
 תנאי רישום וקבלה אוניברסיטאיים לתואר שני: 

 

 ידוע לי כי:
 

 תנאים אוניברסיטאיים: 
מועמדים בעלי תואר משלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל או תואר מחו"ל ממדינה ששפת ההוראה  - ידיעת השפה האנגלית

 בה אינה אנגלית, חייבים להיבחן בבחינת אמי"ר ולהגיע לרמת "פטור" לפני תחילת שנת הלימודים.
 

סד ישראלי המוכר מועמדים שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית או אינם בעלי תואר אקדמי ממו - ידיעת השפה העברית
( לפחות 105על ידי המועצה להשכלה גבוהה, חייבים במבחן ידע בעברית )מבחן יע"ל(. על מועמדים אלה להגיע לרמה ג' )ציון 

 לפני תחילת שנת הלימודים ולרמת פטור עד סוף הסמסטר השני ללימודים.
 

 שיוצב על ידי תכנית הלימודים.תנאים חוגיים כגון עמידה בהצלחה בלימודי השלמה או עמידה בתנאי אחר 
 

 הגשת מסמכי השכלה רשמיים ומקוריים ומסמכים נוספים כנדרש באתר הרישום. -תנאים נוספים 
 

 : כי יידוע ל
[ עם התמחות בניהול MBAבמינהל עסקים ]מוסמך אוניברסיטה התמורה הכוללת עבור השתתפותי בתכנית  .1

להלן: שכר הלימוד(. ישולם שכר הלימוד במלואו מראש ולא יאוחר מיום   70,172 היא טכנולוגיה, יזמות וחדשנות
  .₪68,769על ושכר הלימוד יעמוד  ₪ 1403, תינתן הנחה בסך 20.10.2041

 
 שכר הלימוד ישולם בשיעורים ובמועדים כדלהלן: . 2

  
 .לתכניתבמועד הנקוב בשובר התשלום שיישלח אלי יחד עם הודעת הקבלה ₪  4210 אשלם סך -

 
 לתשלום יתרת שכר הלימוד, אנא סמנו את בחירתכם: -

2.1  

   64,559סך של  –  20.10.2014השלמת שכר הלימוד במלואו מראש ולא יאוחר מיום .₪ 
 ₪.      70,172ייב שכר לימוד בסך ובמועד התשלום יח פיגור 

      2.3  : תשלום לשיעורין 
 ₪   8,420  סך מצטבר של -₪  4210 ישולם סך 5.10.20ב  (1)
 ₪   12,630של  סך מצטבר -₪  4210 ישולם סך 5.11.20 ב (2)
 ₪   16,840של  סך מצטבר -₪  4210ישולם סך  5.12.20 ב (3)
 ₪  21,050של  סך מצטבר -₪  4210 ישולם סך   5.1.21 ב (4)
 ₪  25,260של סך מצטבר  -₪  4210 ישולם סך   5.2.21ב  (5)
 ₪  29,470של  סך מצטבר -₪  4210 ישולם סך   5.3.21 ב (6)
 ₪   33,680של  סך מצטבר -₪  4210ישולם סך    5.4.21 ב (7)
 ₪  37,890של  סך מצטבר -₪  4210 ישולם סך   5.5.21ב  (8)
 ₪  41,100 של סך מצטבר -₪  4210 ישולם סך   5.6.21 ב (9)

 ₪  49,118 של סך מצטבר -₪  7018 ישולם סך   5.9.21 ב (10)
 ₪  56,136 סך מצטבר של -₪  7018 ישולם סך  5.11.21 ב (11)
 ₪   63,154 סך מצטבר של -₪  7018 ישולם סך   5.1.22ב  (12)
 ₪  70,172 סך מצטבר של -₪  7018ישולם סך    5.3.22ב  (13)
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ימים  9לעיל ובכלל זה תשלום מלא היתרה מעל   2.3בסעיף ידוע לי כי אם אפגר בתשלום כלשהו מאלה האמורים  .3

 ליום  0.02%אהיה חייב בריבית פיגורים צמודה בשיעור של 
 
 אופני התשלום:  .4

 ללא עמלה. –הרשאה לחיוב חשבון )הוראת קבע(        4.1
 דרך המידע האישי )דמי הטיפול מגולמים בעלות התכנית(. –כרטיס אשראי        4.2
 לשובר.₪  20כרוך בהפקת עמלת שובר בסך  –שוברים        4.3

     
 :הפסקת לימודים ביוזמת האוניברסיטה .5

 

 כי האוניברסיטה רשאית להפסיק לימודיו של תלמיד במקרים הבאים: יידוע ל
 

 אי תשלום שכר הלימוד במועד.  -
 

 האוניברסיטה.של הפקולטה או של של התכנית,  בדרישותאי עמידה   -
 
 [.12-002]הוראה  תקנון המשמעת סטודנטים )תשמ"ג(הפסקת לימודים עפ"י החלטתה של ועדת המשמעת מכח   -
 

 להלן. 6.1בהתאם לסעיף  אחויבבמקרה של הפסקת לימודים ע"י האוניברסיטה מהסיבות הנ"ל, 
 

 :הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד .6
 

חויב בתשלום על פי המועד בו הופסקו הלימודים , אכי במקרה של הפסקת הלימודים ע"י התלמיד יידוע ל 6.1
 כדלקמן:

 
 ללא חיוב   15.8.20עד 

 ₪  4,210  1.10.20ועד  16.8.20-מ
 ₪  8,420 4.11.20ועד  1.10.20-מ
 ₪ 12,630 4.12.20ועד  5.11.20-מ
 ₪ 16,840  4.1.21ועד  5.12.20-מ
 ₪ 21,050 4.2.21ועד  5.1.21-מ
 ₪ 25,260  4.3.21ועד  5.2.21-מ
 ₪ 29,470  4.4.21ועד  5.3.21-מ
 ₪ 33,680  4.5.21ועד  5.4.21-מ
 ₪ 37,890  4.6.21ועד  5.5.21-מ
  4.9.21ועד  5.6.21-מ
  2.11.21ועד  5.9.21-מ
   4.1.22ועד 3.11.21-מ
    24.3.2ועד  25.1.2-מ

42,100 ₪ 
49,118 ₪ 
56,136 ₪ 
63,154 ₪ 

 ₪  70,172השניה  שנה"לועד סוף  5.3.22-מ
 

  
 תלמיד או מועמד אשר קבלתו לתכנית מותנית בהצלחה במבחני הידע הקודם יחויב בשכר הלימוד, לרבות 6.2

תשלום המקדמה, בתנאי ועבר בהצלחה את המבחנים הנדרשים ומתחיל את לימודיו בשנה"ל. תלמיד אשר 
יחוייב  בתשלום כלשהו. כמו כן, במידה נכשל במבחני הידע הקודם ולא יתחיל את לימודיו בשנה"ל, לא 

 והתלמיד שילם תשלום מקדמה ונכשל בבחינות הידע הקודם, תשלום זה יוחזר במלואו.  
 

והחליט שלא ללמוד, יהיה חייב להודיע על כך  ואו חלק שכר הלימודתלמיד או מועמד ששילם את מלוא  6.3
באמצעות משלוח מכתב רשום.  תלמיד  למזכירות התכנית באופן אישי או באמצעות מיופה כח, או

 משלוח.התוך שבועיים ממועד  מכתבוהמודיע על הפסקת לימודים במכתב, חייב לוודא קבלת 
 

 ידוע לי ואני מסכים לכך כי: השלמת לימודים: .7
 

, ויינתן לי אישור מהגורמים בתשפ"בשנת הלימודים התכנית היה ולא אסיים את לימודי        7.1
האקדמיים המוסמכים לכך בתכנית להשלים את לימודי בשנת הלימודים העוקבת, אחויב בגין 

 ₪. 1,300בשכר לימוד בסכום של  גפ"תשלימודי בשנת 
 

 תשפ"בהתשלום הנוסף האמור בסעיף זה לעיל ישולם על ידי לא יאוחר מתחילת לימודי בשנת        7.2
 

 לעיל. 6.1ימודי בשנה העוקבת לצורך השלמת לימודי בתכנית מותנים בתשלום האמור בסעיף ל       7.3
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, ויינתן לי אישור מהגורמים תשפ"בבשנת הלימודים  התכנית היה ולא אסיים את לימודי       7.4
האקדמיים המוסמכים לכך בתכנית, להשלים את לימודיי בשנה אחת נוספת, אחויב בגין לימודיי 

בשכר לימוד שיחושב לפי סך שעות הלימוד בקורסים שאלמד בשנה הנוספת, כאשר  ג"תשפבשנת 
התעריף לשעת לימוד יהיה חלוקה של שכר הלימוד הכולל בתכנית בסך שעות הלימוד של 

   הקורסים בתכנית.
 
 פתיחת התכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים מתאימים. 8
 

 אישור התלמיד
 

 __________________________    ___________     ____________, מסכים לכל האמור לעיל___________אני הח"מ _
 תאריך     חתימה     התלמיד )שם ושם משפחה(

 


