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 (64כתב התחייבות למכינה לבני פריפריה )יעוד 
א לחוק קליטת חיילים 7לזכאי/ת לקבל השתתפות בשכר לימוד מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, לפי סעיף 

 4996-משוחררים, התשנ"ד
 

ות ( לתקנ3)א()3ידוע לי ואני מסכים/ה להיכלל בתוכנית המיועדת לחיילים משוחררים מאזורי סיוע עפ"י סעיף  .1
 . 1111 –קליטת חיילים משוחררים )קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה(, התשע"א 

  ידוע לי ואני מסכים/ה כי התוכנית בה אני משתתף/ת כוללת:   .1

 השתתפות במימון שכר לימוד בסכומים שנקבעו בתקנון הקרן לקליטת חיילים משוחררים.  - המכינה בשלב (א)

ידי עבור כל אחת משלוש שנות -מימון שכר הלימוד ששולם עלהשתתפות ב - האקדמיים הלימודים בשלב (ב)
משכר  01%_, בסכום של עד ות לתואר בוגר במוסד הלימודים__________________הלימודים הראשונ

 ידי המועצה להשכלה גבוהה. -הלימוד שיפורסם לכל אחת משנות הלימודים על

 1)להלן: "הקרן"( תשתתף במימון כפי שצוין בסעיף  ידוע לי ואני מסכים/ה כי הקרן לקליטת חיילים משוחררים .3
 שלעיל )להלן: "ההשתתפות"(.

ידוע לי ואני מסכים/ה כי לא יהיה כפל הטבות ולכן מסכום ההשתתפות יופחת הסכום ששולם על ידי גורם  .4
ממשלתי כלשהו ובכלל זה משרד ממשלתי; מוסד/גוף/קרן שהממשלה משתתפת בהנהלתם; מוסד/קרן או גוף 

 ידי הממשלה או רשות מקומית/מועצה אזורית.-מכים במישרין או בעקיפין עלהנת

 :נא לאשר .0

 לתואר בוגר  אני מצהיר בזה כי אם מתוך שכר הלימוד שאשלם עבור שלוש שנות הלימודים הראשונות
ידי גורם ממשלתי סכום כלשהו אדווח זאת לקרן -_____, ישולם עלבמוסד הלימודים _____________

 יילים משוחררים. לקליטת ח

ידוע לי ואני מסכים/ה כי סכום ההשתתפות במימון כל אחת משלוש שנות הלימודים הראשונות לתואר בוגר,  .6
 יועבר לחשבון הפיקדון שנפתח עבורי בקרן לקליטת חיילים משוחררים.

פי -על ידוע לי ואני מסכים/מה כי ההשתתפות תועבר לחשבון הפיקדון לאחר סיום הסמסטר הראשון  וזאת .7
 אישור המוסד. 

 למימוש הרלוונטיים נתונים לקרן יעביר______ ______________הלימודים מוסד כי ה/מסכים ואני לי ידוע .8
ובכללם סכומים ששולמו על ידי וזכאותי  גבוהה השכלה לימודי לעידוד מהקרן לימוד בשכר להשתתפות ותיאזכ

 . לתואר

מיום סיום חובותיי האקדמיים לתואר בוגר, אמסור לקרן לקליטת ימים  31ידוע לי ואני מסכים/מה כי בתוך  .9
 חיילים משוחררים אישור על זכאותי לתואר בוגר ממוסד להשכלה גבוהה.

משרד הביטחון,  -טת חיילים משוחררים ידוע לי כי הכתובת להעברת אישור הזכאות לתואר הינה: "הקרן לקלי .11
 אביב" או כל כתובת אחרת כפי שתפורסם באתר היחידה באינטרנט.  -הקריה תל

ידוע לי כי קבלת ההשתתפות תלויה בכללים ובמדיניות שתקבע ע"י הקרן לעידוד השכלה גבוהה מעת לעת ובין  .44
 היתר בכך:

 דמית לאחר סיום המכינה )לדוגמא מי תחילת הלימודים האקדמאיים של הזכאי תהיה עד שנה אק
 שלמד במכינה בתשע"א, יהיה זכאי להטבה באקדמיה אם התחיל ללמוד בשנת תשע"ב או תשע"ג(.

 ( שנים מיום שחרורו משירות  5בשנה א' באקדמיה הלומד עדיין מוגדר חייל משוחרר
 חובה/לאומי/אזרחי(.

 ה אישור לימודים של המוסד.לצורך קבלת התשלום השנתי באקדמיה נדרש להעביר מדי שנ 

ידוע לי ואני מסכים/מה, כי במידה שלא אשלים את לימודי לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה בו התחלתי את  .41
א לחוק קליטת חיילים משוחררים, 7וגדר בסעיף מלימודיי או באחד ממוסדות להשכלה גבוהה באזור סיוע כ

ודים לתואר בוגר, יקוזז סכום ההשתתפות מתוך כספי , בתוך חמש שנים מיום תחילת הלימ 4996-התשנ"ד
 הפיקדון שעומדים לרשותי בקרן לקליטת חיילים משוחררים.

ידוע לי ואני מסכים/ה כי במידה ולא נותר כסף בחשבון הפיקדון שלי בקרן לקליטת חיילים משוחררים, אשיב  .41
יק שיישלח בדואר רשום לכתובת  את סכום ההשתתפות שקיבלתי לידי הקרן בלי שאדרש לכך פעם נוספת בש

 אביב".-משרד הביטחון, הקריה תל -"הקרן לקליטת חיילים משוחררים 

 פרטים אישיים: .14
  טלפון נייד  מס' ת"ז שם מלא:

 

   ישוב מגורים  דואר אלקטרוני

ם או אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים, מלאים ומדויקים. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכוני .10
העלמת פרטים תשלול ממני את הזכות לקבלת ההשתתפות ואחויב להחזיר את סכום ההשתתפות, בתוספת 
הפרשי הצמדה וריבית כנהוג במשרד הביטחון בהתבסס על הוראות משרד האוצר והחשב הכללי ליום ההחזר 

 ין.פי ד-בפועל , וכמו כן עלולה כל הצהרה כוזבת להיות עבירה פלילית הגוררת עונש על
 

__________________ ________________  

  תאריך שם

 


