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מחלקת חשבונות סטודנטים
תארים מתקדמים

יש למלא את הטופס ולשלחו
למחלקת חשבונות סטודנטים הטכניון

כתב התחייבות לשכר לימוד
שם הסטודנט ____________________________________________________ :מס' זהות ______________
שם משפחה

שם פרטי

כתובת ______________________________________ טלפון _______________טלפון נייד _____________
הואיל ואני הח"מ _____________________ שפרטיו האישיים מפורטים לעיל ,מבקש להתקבל כסטודנט לתארים מתקדמים
בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל (הטכניון) ללימודי תואר שני ו/או שלישי משנת הלימודים __________ סמסטר ______
כפוף לחוקת הטכניון ,תקנותיו ,נהליו ונהגיו.
 .1אי לכך אני מתחייב בזאת שאקיים את תנאי הרישום ,תשלום שכר הלימוד והתשלומים הנלווים כפי שהם קיימים היום והן
כפי שיתוקנו מדי פעם בפעם בעתיד על ידי הנהלת הטכניון ,במשך תקופת לימודי ,וכן כל התשלומים שאהיה חייב בהם תמורת
דיור במעונות ,אם אקבל כזה ,החזר הלוואות במידה ותינתנה לי ,החזרת ספרים שהושאלו בספריות הטכניון,שימוש בחומרים
ובמעבדות ,או כל התחייבות כספית אחרת שתחול עלי ,הכל במועדם.
 .2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מתחייב לנהוג על פי הנהלים המפורסמים מעת לעת על ידי מחלקת חשבונות סטודנטים
בטכניון באתר האינטרנט שכתובתו הינה כמפורט להלן.
 .3הנני מצהיר בזאת שאני מודע לכך שלפי תקנות הטכניון אהיה חייב בתשלומי שכר לימוד בשעורים שיקבעו ,ממועד קבלתי
ללימודים בבית הספר לתארים מתקדמים ועד למועד קבלת התואר ,או עד למועד בו יופסקו לימודי באישור דיקן בית הספר
לתארים מתקדמים.
 .4התחייבות זו מהווה גם הוראה בלתי חוזרת לגזברות הטכניון ,או לכל אחד ממוסדותיו הנלווים ,לנכות מתוך כל סכום אשר
יגיע לי מהם את הסכומים שהתחייבתי בתשלומם לפי התחייבות זו.
 .5ידוע לי כי לפי החלטות הממשלה ,במידה ואקבל מימון מלא או חלקי של שכ"ל במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר שלי או
של בני משפחתי ,או במסגרת אחרת של מימון מוסדי ,ממשלתי ,ציבורי או אחר ,יהיה עלי לשלם ,יחסית ,שכר לימוד הגבוה ב -
 25%משכר הלימוד הרגיל .בהתאם לכך אני מתחייב להודיע לכם בכל מקרה שאקבל מימון שכר לימוד כנ"ל.
 .6ידוע לי כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי יועברו על ידכם פרטי האישיים (שם ,מספר זהות ומען) אל המוסד לביטוח לאומי,
על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אלי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי ,מס-מקביל ודמי ביטוח בריאות ,במועד
החוקי ולהחיל לגבי את התעריף המוזל שנקבע לגבי תלמידים.
 .7הנני מצהיר בזאת שאני מודע לתוצאות העלולות לחול מאי קיום התנאים הנ"ל או כל אחד מהם.

ולראיה באתי על החתום
ע ר ב ו ת

תאריך ________________ חתימה __________________

אנו החתומים מטה:
.1שם _____________________ ת.ז . 2 _______________ .שם _________________________ ת.ז__________ .
כתובת ____________________________________
כתובת _______________________________________
טלפון _____________________
טלפון _________________
.
מקום עבודה ________________ טלפון
מקום עבודה ___________________ טלפון ___________
ערבים בזה במשותף ובנפרד לקיום כל התחייבויותיו הכספיות של ________________________ ת.ז________________ .
סטודנט הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל ("הטכניון) כלפי הטכניון ,כמפורט בסעיף  1לכתב ההתחייבות שלעיל והננו מתחייבים בתוקף
ערבותנו זו לשלם לטכניון בחיפה סכום שיגיע לטכניון מהסטודנט ______________ הנ"ל לפי דרישתו הראשונה של הטכניון .ערבותנו
זו לא תעלה על סך של  ₪ 40,000בצרוף הפרשי הצמדה וריבית .ערבותנו זו הנה בלתי חוזרת ותישאר בתוקף עד למילוי התחייבויותו
של הסטודנט _______________ על פי החלטת הטכניון.

ולראיה באתי על החתום
תאריך ________________ חתימה _________________
תאריך ________________ חתימה _________________

דף  1מתוך  – 2המשך בעמוד הבא (דף  - 2דף מידע לערב)

________________________________________ל
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישרא

מחלקת חשבונות סטודנטים

קרית הטכניון ,חיפה  3200003טל ,04-8295555 :פקס04-8293855 :

דף מידע לערב כערובה לאבטחת חוב של צד ג'
תאריך______________

לכבוד הערבים,

מר/גב' _______________________ ת.ז _________________ .כתובת ____________________
("הערב")
מר/גב' _______________________ ת.ז _________________ .כתובת ____________________
("הערב")
ערבות לאבטחת כל חוב כלפי הטכניון מכון טכנולוגי לישראל (להלן":הטכניון") של הסטודנט-
ערבות מוגבלת בסכום של ₪ 40,000
שם ________________________ :ת.ז _________________ (להלן" :הסטודנט")
לאור נכונותך לערוב לחובו של הסטודנט כלפינו כמפורט להלן ועוד קודם לחתימתך על כתב הערבות (להלן:
"הערבות" או "ערבותך") ,אנו מפנים את תשומת ליבך ומביאים לידיעתך את הדברים הבאים:
 .1פרטי החיוב הנערב
ערבות לכל חוב מכל מין וסוג שהוא ,קיימת או עתידית .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תחול ערבותך לחוב
הסטודנט על פי המסומן בסעיף  3להלן.
 .2ריבית
התחייבויות הסטודנט ישאו ריבית בהתאם להוראות ונהלי הטכניון ו/או להסכמים בין הצדדים ,ככל שישנה.
בגין אי פרעון אחד או יותר מהתשלומים ,בהם התחייב הסטודנט כלפי הטכניון במלואם ו/במועדם ו/או
בהעמדת החוב לפרעון מיידי במלואו או בחלקו ,יישא החוב ו/או הפיגור ריבית פיגורים בהתאם להוראות חוק
ריבית והצמדה תשכ"א .1961-
 .3התחייבויות הנערב נכון למועד החתימה על כתב הערבות
חוב הסטודנט לשכר לימוד והנלווים לו בטכניון;
 .4סווגה של הערבות
דע לך כי ככל שהינך בן  /בת זוג של הסטודנט הינך בבחינת ערב רגיל וערבותך תחול על מלוא החיוב
הנערב .לחילופין וככל שאינך בן/בת זוג של הסטודנט דע לך שהינך ערב מוגן בהתאם להוראות חוק
הערבות ועל כן ערבותך תחול על חלקך היחסי בחיוב הנערב.
לחיוב הנערב בערבותך  2ערבים.
הנני להצהיר ולאשר בזאת כי קראתי הודעתכם זו אשר נמסרה לידי.
שם ___________________ :ת.ז ______________:חתימה _______________ תאריך ____________
שם ___________________ :ת.ז ______________:חתימה _______________ תאריך ____________
דף  2מתוך 2

