
 

 ביטול הרשמההליך 

 
על ביטול  הודעה בכתב ייעוץ ורישוםלמרכז  המעוניין לבטל את מועמדותו ישלח מועמד

  הרשמה. הודעות טלפוניות בנושא זה לא תתקבלנה.

  .המצוי בנספחיםאת הודעת הביטול יש למסור באמצעות "טופס ביטול הרשמה" 

המועמד עצמו חייב להיות מלווה בייפוי כוח טופס ביטול הרשמה אשר לא ימולא וייחתם ע"י 

 בכתב מטעם המועמד. טופס ייפוי כוח מצוי בנספחים.

טפה, או התאריך הקובע לביטול הרשמה הוא התאריך הנקוב בחותמת הדואר שעל המע

 .במרכז ייעוץ ורישום תאריך מסירת טופס הביטול

 

 שכר לימודהחזר תשלום מקדמה 

על ביטול  15.08.2023עד ליום  ב כ ת במתקבל ששילם את המקדמה שיודיע  .1

 של סכום המקדמה. מלאהרשמתו יהיה זכאי להחזר 

 15.09.2023-לעד  16.08.2023-המ ב כ ת במתקבל ששילם את המקדמה, שיודיע  .2

 סכום המקדמה. יתצמחעל ביטול הרשמתו, יהיה זכאי להחזר 

שיודיע על ביטול )כולל(,  15.09.2023-מתקבל ששילם את המקדמה לפני ה .3

 חלק כלשהו של המקדמה. לא יהיה זכאי להחזרואילך,  16.09.2023הרשמתו מיום 

         שיודיע)כולל(  15.09.2023מתקבל שהמועד לתשלום המקדמה שלו חל לאחר  .4

 יהיה זכאי להחזריום ממועד פירעון המקדמה,  14תוך  ביטול הרשמתועל  ב כ ת ב

)הוראה זו תחול רק עד לתחילת שנת הלימודים. מתחילת מחצית סכום המקדמה 

 ת(.שנת הלימודים יחולו עליו התקנות הרגילו

 :הסכום המלא ששילם מועמד על חשבון שכר הלימוד יוחזר לו במקרים הבאים .5

כנית הלימודים שבחר בעדיפות המועמד נדחה מת .א

. נה, התקבל לתוכנית הלימודים שבחרהראשו

 כניתוהודיע כי אינו מעוניין ללמוד בתעדיפות שניה, ב

 .זו

מועמד שהתקבל "על תנאי" ולא עמד בתנאי עד מועד  .ב

 תחילת הלימודים.

במקרה של החלטת המכללה על אי פתיחת תכנית  .ג

 רשמים )או מסיבה אחרת(.הלימודים מחמת מיעוט נ

 

 



 

 לתשומת לב המתקבלים

 

 באחת מן הדרכים הבאות: למרכז ייעוץ ורישוםהודעה על ביטול הרשמה יש למסור בכתב 

 במסירה אישית 

 אתר נספחים בהמצוי בח חתום )ופוי כח המצויד בייובאמצעות מיופה כ

 האינטרנט(.

 בדואר 

 03-6803360 באמצעות פקס 

  :באמצעות מיילmirsham@mta.ac.il 

 

לוודא טלפונית כי  מחויב המפורטים שלהלן,בכל אחד מהאמצעים תקבל השולח הודעה מ

, אם לא יעשה כן לא תשמע הטענה כי שלח במרכז ייעוץ ורישוםהודעת הביטול התקבלה 

 .יפו-אביב-תל ההודעה אם זו לא הגיעה לידי האקדמית

כמתן הודעה לעניין המועדים הנקובים  מסירת הודעה שלא באופן האמור לעיל לא תחשב

 בסעיף זה.

 


