פתח לעצמך קריירה
הנדסאים
שלוחה∫
פרטי הסטודנטØית∫
שם פרטי

שם משפחה

מס תÆז ©כולל ספרת ביקורת®

מגמה∫
מסלול לימודים

שנה∫

 ±בוקר  ±ערב  ±יום ו`

טופס בקשת הרשמה ≠ בית הספר להנדסאים

תאריך הרשמה

מגמה

 ±בוקר

מסלול לימודים

 ±משולב ©ערב´יום ו’®

שם משפחה

שם פרטי

ישוב

מס תÆז ©כולל ספרת ביקורת®

רחובØתÆד

טלפון בבית

מס ßשנות
לימוד

שנת לימודים

מיקוד

מספר

טלפון נייד

סוג תעודה∫ גמר תיכון¨
בגרות מלאה¨ אקדמית¨ אחר

טלפון בעבודה

כתובת דואר אלקטרוני
 ±ר  ±נ ±ג  ±א

תאריך לידה

שם האב
שרות בצה¢ל Øשרות לאומי

תאריך עליה

ארץ לידה

ארץ מוצא של האב
 ±כן

מס ßאישי

±ז

מצב משפחתי

שם האם

מגדר

ארץ מוצא של האם

 ±לא
תאריך גיוס

תאריך שחרור

מקום עבודה
שם הארגון

כתובת

מספר טלפון

מקור מידע על המכללה

±
±

פרסום בעיתונות
רדיו

±
±

שלטי חוצות
אינטרנט

±נ

±
±

סטודנטים במכללה
אחר

כתב התחייבות והצהרת הסטודנט
אני החתוםØה מטה¨ מאשרØת כי הפרטים שמסרתי לעיל נכוניםÆ
אני מתחייבØת¨ לאחר שאתקבל ללימודים¨ למלא אחר נהלי המכללה למינהל¨ לרבות המצאת כל התעודות הנדרשות
©אישור על ≤ ±ש¢ל וØאו תעודת בגרות או כל תעודה נדרשת אחרת® וכן לשלם את השכר הלימוד במלואו¨ סך כולל
ש¢ח דמי הרשמהÆ
ש¢ח ´
של

ידוע לי ואני מסכיםØה לכך ש∫
עלי להסדיר את נושא שכר הלימוד עד לעשרה ימי עסקים לפני מועד תחילת הלימודים¨ אחרת מקומי בלימודים
אינו מובטח Æבכל מקרה¨ אי הסדרת תשלום שכר הלימוד תאפשר להנהלת המכללה למנוע את השתתפותי
בלימודים וØאו השתתפותי בבחינות וØאו עיכוב קבלת תעודה או כל מסמך אחר הקשור ללימודיםÆ
בכל מקרה¨ קבלת תעודה מותנית בפרעון כל התשלומיםÆ
אם אחליט להפסיק השתתפותי בלימודים¨ ¢המועד הקובע ¢לכל חישוב כספי יהיה יום קבלת ההודעה בכתב על
גבי טופס הפסקת לימודים ©וטופס זה בלבד® במזכירות המכללהÆ
ידוע לי¨ ואני מסכיםØה¨ כי המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי¨ שלא לפתוח את המגמה אליה נרשמתיÆ
במקרה כאמור¨ תחזיר לי המכללה את כל התשלומים ששילמתי בגין הלימודים באותה שנה¨ לרבות דמי ההרשמהÆ
השקים שמסרתי למכללה כהסדר פירעון שכר הלימוד ימסרו ע¢י המכללה למשמרת בבנק ©או בחברת סליקה®¨
או ישמרו במכללה ויפרעו ביום ז¢פ כפי שצוין בשיק Æכל שינוי מצידי שיצריך משיכת השיק מהבנק לפני יום הפירעון
יחייב אותי בתשלום למכללה בגין עמלת הבנק הכרוכה בפעולה זו ועמלת המכללה בגין פעולה זוÆ
אני מתחייבØת לשלם למכללה דמי עמלת הבנק ועמלת המכללה אם שיקים שנתתי למכללה יחזרו כבלתי
נפרעיםÆ
החזרי שכר לימוד לסטודנט שהפסיק לימודיו יבוצעו במדורג על פי היקף הלימודים במגמה מיום פתיחת
הלימודים ועד למועד הקובע¨ בלי קשר לנוכחות בשיעורים בפועל ועל פי נהלי מה¢ט כמפורט להלן∫

Æ±

≤Æ
≥Æ
Æ¥

Æμ
∂Æ

היקף הלימודים עד התאריך
בו הודיע הסטודנט בכתב על הפסקת לימודיו

החזר שכר לימוד

ממועד הרישום ועד יום פתיחת הלימודים

החזר מלא של שכ¢ל בניכוי ∞∞ μש¢ח

ממועד תחילת הלימודים ועד ∞ πיום לאחר תחילתם

החזר של •∞ μמגובה שכר הלימוד¨ בנוסף לדמי בחינות
גמר ולדמי הגנת פרויקט ששולמוÆ

לאחר ∞ πיום מתחילת שנת הלימודים

חיוב במלוא שכ¢ל ¨למעט דמי בחינות גמר ודמי הגנת
פרויקט ששולמוÆ

∑Æ
∏Æ
Æπ

∞Æ±

ידוע לי כי הנני נרשם כמועמד ללימודים במגמה במעמד של תלמיד שלא מן המנין¨ עד שאציג תעודת השכלה
המתאימה לדרישות הקבלה של מה¢טÆ
ידוע לי¨ כי אם אתקבל ללימודים במעמד שלא מן המנין¨ יהיה עליי להשלים את התחייבותי עד תום שנת
הלימודים הראשונה לפי נהלי מה¢טÆ
ידוע לי כי עלי להיות נוכח בכל השיעורים המתקיימים במגמה אליה נרשמתי Æמכל מקום לא תפחת השתתפותי
בשיעורים מ  ∏∞• %מכלל השיעורים וגם זאת מסיבות מוצדקות בלבד Æידוע לי כי אם תפחת נוכחותי בשיעורים
מ  ∏∞• %מכלל שעות הלימוד במגמה תמנע ממני הזכות לגשת לבחינות וØאו לקבל דיפלומהÆ
ידוע לי כי עלי לעמוד בכל המטלות שיקבעו ע¢י המרצה¨ לרבות לקבל ציון עובר בכל הבחנים והבחינות שיתקיימו
במהלך הלימודיםÆ

 Æ±±אני מצהירØה בזאת כי הובהרו לי תנאי מה¢ט לגבי הרשאה לגשת לבחינות Æלא יהיו לי תביעות כלשהן כלפי
המכללה למינהל וØאו אחרים אם לא אכלל ברשימת הנבחנים מטעם המוסד או אם לא אקבל תעודת גמר בשל
אי עמידה בתנאים הנדרשים ע¢י מה¢טÆ
≤ Æ±ידוע לי כי לפי נוהל ¢התיישנות ¢של מה¢ט אהיה חייב להשלים את כל לימודי מסלול ההנדסאים כולל הגנה
והגשה של פרויקט הגמר לכל היותר תוך ∑ שנים החל ממועד תחילת הלימודים¨ אחרת לא אהיה זכאי לקבל
דיפלומהÆ
≥ Æ±אני מסכים שיישארו כל העתקי התעודות שמסרתי ושאמסור בעתיד בתיקי האישי במכללהÆ
 Æ±¥ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס זה¨ יוזנו וינוהלו במחשב למטרות ניהול המכללהÆ
 Æ±μידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו להנהלת המכללה¨ מוסדותיה ולרשויות הבוחנות במסגרת ניהול מערכות כספיות
ומערכות מידע וזאת עפ¢י הנהלים הקיימים Æהמידע לא ישמש לצרכים אחריםÆ
∂ Æ±באחריותי למסור ו Øאו לעדכן את מספר הטלפון הנייד ו Øאו כתובת הדוא¢ל Æלא מסרתי ו Øאו עדכנתי מספר
טלפון נייד ו Øאו כתובת דוא¢ל ≠ ויתרתי על כל טענה בדבר אי קבלת הודעות מאת המכללהÆ
∑ Æ±ידוע לי¨ כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי יועברו על ידי המכללה פרטי האישיים אל המוסד לביטוח לאומי¨
על מנת לאשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אליי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות במועד
החוקי ולהחיל את התעריף המוזל שנקבע לגבי סטודנטיםÆ
∏ Æ±חתימה על כתב התחייבות זה מבטלת כל הבנה או הסכמה קודמת¨ ובאה במקומן לכל דבר וענייןÆ
 Æ±πמוסכם כי לכל בתי המשפט בעיר תל≠אביב ובעיר ירושלים ©על≠פי סמכותם העניינית® תהיה סמכות שיפוט ייחודית
בכל עניין הקשור וØאו נובע מהסכם זהÆ

שם פרטי ומשפחה

חתימה

תאריך

סעיפי רשות∫

±
±

בחתימתי תחת פסקה זו¨ אני מאשר למכללה למינהל להעביר את פרטי האישיים ©שם פרטי ומשפחה¨ דרכי
התקשרות עמי ופרטים על הקורס בו אני לומד או למדתי במכללה®¨ לחברות כ¢א למטרות השמה¨ וזאת מבלי
שיוטל עלי תשלום כלשהוÆ
בחתימתי תחת פסקה זו¨ אני מאשר למכללה למינהל להעביר עבורי¨ לטלפון הנייד שמספרו
©להלן ≠ ¢הטלפון ¨®¢וØאו לכתובת המייל שלי
בכל עת¨ הודעות  Øהודעות  sÆmÆsבנושאים שונים וביניהם ©אך לא רק®∫ הודעות מידע של המכללה¨ קורסים
חדשים במכללה ומועדי פתיחתם¨ פרטי מבצעים והצעות¨ מידע פרסומי כללי הקשור במכללה¨ מידע בנושאים
הקשורים ללימודי המכללה¨ כגון∫ ציונים¨ מועדי בחינות ושיעורים ©לרבות ביטולם או שינויים® וכיוצ¢ב Æאני מצהיר
כי הטלפון בשימושי וØאו בבעלותי¨ וכי ידוע לי כי השירות אינו כרוך בתשלום Æאני מתחייב ליידע את המכללה
בכתב¨ ללא כל דיחוי¨ על כל שינוי בזהות המחזיק או המשתמש בטלפוןÆ

שם פרטי ומשפחה

חתימה

תאריך

