
 בס"ד 

   חוזה שכר לימוד נספח ל 
 

  מצד א' _____  _____________ ע"י  ___ __________ המוסד _____  ,נינובי  חוזהחתם  נו  היות

   מצד ב'   _____________________  הורי  ________ ____________________________ו

 לצד א', שבה מפורט החיובים של צד ב' בתשלום שכר לימוד 

 ,, שלא באשמת אי מהצדדים באופן אישי במוסדימודים  ו להופסקשבשנת לימודים שעברה  היות  ו 

 ,תשלומי שכר לימודסיבוכים ובלבולים שונים בנוגע היו שכתוצאה מכך  והיות

 ן:מה שכתוב להלברצוננו להבהיר  ,על"טלשנה הבלינו עמה נגזר  אין אנו יודעיםש והיות

 . בפועל תקבלוי שירותים שתשלום על  אלא  שכירותאינו דמי ם שאנו משלמי שכר לימוד  (א

לשעות הרגילות של לימודים, ,  אישית  אופןבלימודים  השירותים שעבורם אנו משלמים שכר לימוד הינם   (ב

ובצורה המקובלת ,  מקובל על רוב ההורים שבמוסדאו במקום ש\א' ול צד  בבנין שכל גיל כפי מה שהוא,  

 . וחומר הנלמדמלמדים כולל אבל לא מוגבל ל ע"י המסורה שנמסרה לנו מדור דור

 המפורטים לעיל שאכן צד א' יספיקו כל השירותים מקרה ב (ג

,  הבעל"ט לשנת הלימודים    תשלום מראשכ  שולמו כבר ע"י צד ב'ש  לימוד  רמי שכדשטר זה כולל גם   (ד

 . בהבנות ותנאים המפורטים בשטר זהילמנו אותם שש

ולש  מקרהב ( ה שטר  בינינו  נחתם  אחר\א  חוזה  זה  \או  בשטר  הכתוב  הרי  ההבנות ת  את  בכתב  מגדיר 

 . שבינינו ותוההסכמ

בין הכתוב כאן לכתוב בחוזה\שנוי  קיימיםבמקרה ש (ו , מה בינינו  ים\וחתום  ים\ים הכתוב\ים אחר\ים 
, ורק הכתוב בשטר זה  ים\ות אחר\םמה שכתוב במקו  מחליףמבטל, ו ,  שכתוב ומפורט בשטר זה עוקר 

 יכריע.

אגב סודר ואגב קרקע ובכל קנין המועיל ובאופן היותר מועיל בכל דבר לפי עניינו, ובהודאה המועילה ביותר,  גמור    הכל נעשה בקנין 
ובביטול כל המודעות וכו' ובפסילת העדים שיעידו על    אניסנא  בדלא  ליבאד   וברעותא  דדעתא  בצלולא  ומיישוב הדעת וברצוננו החופשי 

, ואפי' מודעא או אונס, ובאופן שאין בהם אסמכתא וכתוקף כל שטרי דנהיגי בישראל ודלא כטופסי דשטרי, ובקבלת שיטת הפוסקים
קף להתחייבות לעשיית מעשה,  ובקבלת דעות הפוסקים הנותנים תואלו,  והודאות  הנותנים תוקף לשטר זה ולהתחייבויות    דעת יחיד,

 ----------------------------------והכל שריר וקיים.  וכמשפטי התנאים בקנין המועיל, ולא יפסל שטר זה לא בחסר ויתיר ולא במחק וטישטוש

 וע"ז באנו על החתום ביום ___ לחודש אלול תש"פ, 

 

 ____________ צד א'מוסד ________________  ע"י ____  _________________ 

  

    צד ב'_________________      _________________

   


