1
כתב התחייבות
לזכאי/ת לקבל השתתפות בשכר לימוד מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה  ,לפי סעיף 7א לחוק קליטת
חיילים משוחררים ,התשנ"ד1994-
 .1ידוע לי ואני מסכים/מה כי הקרן לקליטת חיילים משוחררים תשתתף במימון שכר הלימוד ששולם על -ידי
עבור שנת תשע"ד הלימודים הראשונה ללימודי תואר בוגר במוסד הלימודים _______________ ,בסכום
של עד  10,198שקלים חדשים (להלן" :ההשתתפות").
 .2ידוע לי ואני מסכים /מה כי סכום ההשתתפות אינו כולל מימון שכר לימוד עבור שנת הלימודים הראשונה
ללימודי תואר בוגר ששולם על -ידי גורם ממשלתי כלשהו ,ובכלל זה משרד ממשלתי ; כל מוסד/גוף/קרן
שהממשלה משתתפת בהנהלתם ; כל מוסד/קרן או גוף הנתמכים במישרין או בעקיפין על -ידי הממשלה ; כל
רשות מקומית .
 .3מחק את המיותר :


במוסד
אני מצהיר בזה כי שכ ר הלימוד ששילמתי עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר
הלימודים _______________ ,לא שול ם על -ידי גורם ממשלתי כלשהו כמפורט לעיל  ,וכן שלא
אפנה לקבלת החזר /מלגה/תמיכה או כל סיוע כספי אחר מגורם ממשלתי כלשהו כמפורט לעיל עבור
שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר במוסד לימודים זה .

אני מצהיר בזה כי מתוך שכר הלימוד ששילמתי עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר במוסד

הלימודים _______________ ,שולם על -ידי הגורם הממשלתי _______________ סכום של
_______________ .₪
 .4ידוע לי ואני מסכים/מה כי סכום ההשתתפות יוחזר לחשבון הפיקדון שנפתח עבורי בקרן לקליטת חיילים
משוחררים.
 .5ידוע לי ואני מסכים/מה כי מחצית מסכום ההשתתפות תועבר לחשבון הפיקדון לאחר סיום הסמסטר
הראשון ,והמחצית השנייה של סכום ההשתתפות תועבר לחשבון הפיקדון לאחר סיום שנת הלימודים
הראשונה על-פי אישור המוסד .
 .6ידוע לי ואני מסכים/מה כי בתוך  30ימים מיום סיום חובותיי האקדמיים לתואר בוגר  ,אמסור לקרן
לקליטת חיילים משוחררים אישור על זכאותי לתואר בבוגר ממוסד להשכלה גבוהה .
 .7ידוע לי כי הכתובת להעברת אישור הזכאות לתואר הינה  " :הקרן לקליטת חיילים משוחררים  -משרד
הביטחון ,הקריה תל -אביב".
 .8ידוע לי ואני מסכים/מה ,כי במידה ש לא אשלים את לימודי לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה  ,בתוך
חמש שנים מיום תחילת הלימודים לתואר בוגר  ,יקוזז סכום ההשתתפות מתוך כספי הפיקדון שעומדים
לרשותי בקרן לקליטת חיילים משוחררים.
שלי בקרן לקליטת חיילים
 .9ידוע לי ואנ י מסכים/מה כי במידה ש לא נותר כסף בחשבון הפיקדון
משוחררים ,אשיב את סכום ההשתתפות שקיבלתי לידי הקרן בלי שאדרש לכך פעם נוספת בשיק
שיישלח בדואר רשום לכתובת "הקרן לקליטת חיילים משוחררים  -משרד הביטחון ,הקריה תל-אביב".
 .10הנני מאשר בזאת לקרן לקליטת חיילים משוחררים למסור מידע למוסד הלימודים אודות קבלת הטבת
"ההשתתפות" ולקבל מידע ממוסד הלימודים אודותיי .
 .11פרטים אישיים:
שם מלא

מס' ת"ז

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

ישוב מגורים

טלפון



אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים  ,מלאים ומדויקים  .ידוע לי כי מסירת פרטים לא
נכונים או העלמת פרטים תשלול ממני את הזכות לקבלת ההשתתפות ואחויב להחזיר את סכום
ההשתתפות ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית כדין ליום ההחזר בפועל  ,וכמו כן עלולה כל
הצהרה כוזבת להיות עבירה פלילית הגוררת עונש על -פי דין.
_______________
שם

_______________
תאריך

_______________
חתימה

