פתח לעצמך קריירה
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

ידוע לי כי עלי לעמוד בכל המטלות שיקבעו ע”י המרצה לרבות קבלת ציון עובר בכל הבחנים והבחינות
שיתקיימו במהלך המסלול.
ידוע לי כי אהיה זכאי להשלים את לימודי כל קורסי המסלול תוך תקופה של  2שנות לימוד לכל היותר ,החל
ממועד תחילת הקורס הראשון במסלול אליו נרשמתי.
הנני מצהיר/ה כי הובא לידיעתי דבר קיומו של תקנון משמעת לסטודנטים ,ואני מתחייב לקרוא אותו בעיון
ולציית להוראותיו.
ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס זה ,יוזנו וינוהלו במחשב למטרות ניהול המכללה.
באחריותי למסור ו/או לעדכן את מספר הטלפון הנייד ו/או כתובת הדוא"ל .באם לא מסרתי ו/או עדכנתי מספר
טלפון נייד ו/או כתובת דוא"ל  -ויתרתי על כל טענה בדבר אי קבלת הודעות מאת המכללה.
ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו להנהלת המכללה ,מוסדותיה ולרשויות הבוחנות במסגרת ניהול מערכות
כספיות ומערכות מידע וזאת עפ הנהלים הקיימים .המידע לא ישמש לצרכים אחרים.
חתימה על כתב התחייבות זה מבטלת כל הבנה או הסכמה קודמת ,ובאה במקומן לכל דבר ועניין.
מוסכם כי לכל בתי המשפט בעיר תל  -אביב ובעיר ירושלים (על  -פי סמכותם העניינית) תהיה סמכות שיפוט
ייחודית בכל עניין הקשור ו/או נובע מהסכם הזה.

שלוחה:
פרטי הסטודנט/ית:
שם משפחה

חתימה

שם פרטי ומשפחה

תאריך

סעיפי רשות:




מס ת.ז (כולל ספרת ביקורת)

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 כא למטרות השמה ,וזאת מבלי
שיוטל עלי תשלום כלשהו.
בחתימתי תחת פסקה זו ,אני מאשר למכללה למינהל להעביר עבורי ,לטלפון הנייד שמספרו
בכל עת ,הודעות/הודעות s.m.s
(להלן  -הטלפון) ,ו/או לכתובת המייל שלי
בנושאים 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 .אני מצהיר כי הטלפון בשימושי ו/או בבעלותי וכי
ידוע לי כי השירות אינו כרוך בתשלום .אני מתחייב ליידע את המכללה בכתב ,ללא כל דיחוי ,על כל שינוי בזהות
המחזיק או המשתמש בטלפון .השירות יתבטל עם סיום לימודי במכללה או בתוך  10ימי עסקים מיום שהודעתי
למכללה בכתב על סיומו (לפי המוקדם ביניהם).

שם פרטי ומשפחה

חתימה

תאריך

לשימוש המשרד:

שם ממלא הטופס ותפקידו

מהות ההנחה

טופס רגיל

שם פרטי

שיעור ההנחה באחוזים

תאריך

גובה ההנחה

קורס:
מסלול לימודים

תאריך פתיחה:

 בוקר  ערב  יום ו

טופס בקשת הרשמה
כתב התחייבות והצהרת הסטודנט
אני החתום/ה מטה ,מאשר/ת כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.
אני מתחייב/ת ,לאחר שאתקבל ללימודים ,למלא אחר נהלי המכללה למינהל ,לרבות המצאת כל התעודות
הנדרשות (אישור על  12של ו/או תעודת בגרות או כל תעודה נדרשת אחרת) וכן לשלם את שכר הלימוד במלואו,
ש"ח דמי פתיחת תיק ורישום.
ש"ח +
סך כולל של
פירוט הנחות לנרשם:

ידוע לי ואני מסכים/ה לכך ש:
מס‘ שעות המסלול

שם המסלול

שם פרטי

שם משפחה

ישוב

תאריך הרשמה

מס ת.ז (כולל ספרת ביקורת)

רחוב/ת.ד

טלפון בבית

.1
.2

מיקוד

.4
.5

טלפון בעבודה

.6
.7

מספר

טלפון נייד

.3

.8
סוג תעודה :גמר תיכון,
בגרות מלאה ,אקדמית ,אחר

מס' שנות
לימוד

כתובת דואר אלקטרוני
 ר  נ ג  א

תאריך לידה
		
שרות בצה"ל /שרות לאומי

ארץ לידה

תאריך עליה

		
 כן

מס' אישי

ז

מצב משפחתי

תאריך שחרור

מקום עבודה

כתובת

שם הארגון

מספר טלפון

מקור מידע על המכללה




פרסום בעיתונות
רדיו

טופס רגיל

שלטי חוצות
אינטרנט




סטודנטים במכללה
אחר

נ

מגדר

 לא

תאריך גיוס




דמי פתיחת תיק ורישום לא יוחזרו לי אלא אם תבטל המכללה למינהל את הלימודים מיוזמתה.
עלי להסדיר את נושא שכר הלימוד עד לעשרה ימי עסקים לפני מועד תחילת הלימודים ,אחרת מקומי במסלול
אינו מובטח .בכל מקרה ,אי הסדרת תשלום שכר לימוד יאפשר להנהלת המכללה למנוע את השתתפותי
בלימודים ו/או השתתפותי בבחינות ו/או עיכוב קבלת תעודה או כל מסמך אחר הקשור ללימודים .בכל מקרה,
קבלת תעודה מותנית בפרעון כל התשלומים.
לאחר שנרשמתי למסלול לימודים במתכונת בוקר או ערב ,ידוע לי כי לא ניתן לשנות את המתכונת (מבוקר לערב
או להפך) ו/או לשלב בין מתכונת בוקר לערב.
ידוע לי כי משרד התמ”ת אינו מאפשר מעבר מקורס לקורס בקורסים שבפיקוחו.
השקים שמסרתי למכללה כהסדר פירעון שכר הלימוד ימסרו עי המכללה למשמרת בבנק (או בחברת סליקה),
או ישמרו במכללה ויפרעו ביום זפ כפי שצוין בשיק .כל שינוי מצידי שיצריך משיכת השק מהבנק לפני יום
הפירעון יחייב אותי בתשלום למכללה בגין עמלת הבנק הכרוכה בפעולה זו ועמלת המכללה בגין פעולה זו.
אני מתחייב/ת לשלם למכללה דמי עמלת בנק ועמלת מכללה אם שיקים שנתתי למכללה יחזרו כבלתי נפרעים.
החלטה על הפסקת לימודים תעשה בכתב על גבי טופס הפסקת לימודים (וטופס זה בלבד) .המועד הקובע
לכל חישוב כספי של החזרים יהיה יום קבלת ההודעה במזכירות המכללה.
החזרי שכר לימוד לסטודנט שהפסיק לימודיו יבוצעו במדורג על פי היקף שעות הלימוד שהתקיימו במסלול
הלימודים עד למועד הקובע ,בלי קשר לנוכחות בשיעורים בפועל ועל פי הכללים הבאים:

היקף שעות הלימוד עד ל"מועד הקובע"
תוך  14ימים מיום ההרשמה ובתנאי שנותרו לפחות  7ימי
עסקים לפני מועד פתיחת הקורס
מתום  6ימי עסקים לפני תחילת הלימודים ולא יאוחר
מתחילת הלימודים

חיוב בשכר לימוד מעלות מלאה לפני מתן הנחה
חיוב דמי פתיחת תיק ורישום בלבד
 10%ממחיר הקורס

מתחילת הלימודים עד תום שליש מהמפגשים בקורס

 40%ממחיר הקורס

אחרי תום שליש מהמפגשים בקורס

אין החזר שכ"ל

הערה :סטודנט החוזר על קורס לא זכאי להחזר שכ"ל בכל מקרה.
 .9אני מצהיר/ה בזאת כי הובהרו לי תנאי הרשות הבוחנת לגבי הרשאה לגשת לבחינות .לא יהיו לי תביעות
כלשהן כלפי המכללה למינהל ו/או אחרים אם לא אכלל ברשימת הנבחנים מטעם המוסד או אם לא
אקבל תעודת גמר בשל אי עמידה בתנאים הנדרשים ע”י הרשות הבוחנת.
 .10ידוע לי ואני מסכים/ה ,כי המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,שלא לפתוח את מסלול הלימודים אליו
נרשמתי .במקרה כאמור ,תחזיר לי המכללה את כל התשלומים ששילמתי בגין הלימודים במסלול ,לרבות דמי
פתיחת תיק ורישום.
 .11ידוע לי ואני מסכים/ה כי יתכנו במהלך השנה שינויים ,בתוכנית הלימודים ,בזהות המרצים ,בימי הלימוד ,שעות
הלימוד וסדר הנושאים במסלול הלימודים.
 .12ידוע לי כי עלי להיות נוכח בכל השיעורים המתקיימים במסלול הלימודים אליו נרשמתי.
מכל מקום לא תפחת השתתפותי בשיעורים מ  90% -מכלל השיעורים וגם זאת מסיבות מוצדקות בלבד.
ידוע לי כי אם תפחת נוכחותי בשיעורים מ –  90%מכלל שעות הלימוד במסלול הלימודים תמנע ממני הזכות לקבל
תעודת גמר/סיום מטעם המכללה.
טופס רגיל

