טופס הרשמה ללימודים
.

לשנה"ל:

תמונה

א .פרטים אישיים

(יש לצרף צילום ת"ז)

מס' תעודת זהות ( 9ספרות)

שם משפחה

_____________

_____________

שם משפחה בלועזית

שם פרטי בלועזית

_____________

______________

תאריך לידה

ארץ לידה

זכר  /נקבה
מין

שם פרטי

רווק/נשוי/גרוש/אלמן
מצב משפחתי

________________________
תאריך עלייה

______________ _____________________ _____________
מען
מיקוד
רחוב ,מס' ות"ד
עיר
למכתבים:
___________________

___________________

טלפון

ב .מגמה מבוקשת

____________________________

Email

טלפון נייד
אבקש להירשם ללימודים במגמה הבאה

עדיפות

שם החוג

1
2
.3

מסלול מימון
.1
.2
.3
.4

רגיל
חיילים משוחררים
חרדים
 .4אחר__________________ :
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ג.

פרטי שרות צבאי
(יש לצרף צילום תעודת שחרור)

שירתתי בצה"ל
שירתתי בשירות לאומי

________________________

תאריך גיוס

_________________________

_______________________

__________________

מס' אישי

דרגה

תאריך שחרור

לפני גיוס
חייל משוחרר לפי הגדרת חוק  :כן  /לא ( לשימוש המשרד)

פטור משרות

ד.

מצב בגרות והשכלה תיכונית
(יש לצרף צילום תעודות )

רגילה  /אחר
סוג בגרות

במקרה של תעודה לא ישראלית יש לצרף
למקור תרגום לעברית (חתום ומאושר מגורם מוסמך)

יש  /אין  /חלקי
זכאות לבגרות

השכלה תיכונית_______________ :
שנת התחלה
עיוני  /מקצועי  /חקלאי  /אחר .
סוג בית ספר

__________________ ________________
מס' שנות לימוד
שנת סיום

בארץ  /בחו"ל
מקום בית ספר

___________________________
הישוב בו נמצא בית ספר

האם למדת במכללה אחרת .אם כן פרט_______________________________________ :

ציוני בגרות:
מס' יחידות

ציון

מתמטיקה
אנגלית
עברית
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ה .לקות למידה
מי שאובחן כלקוי למידה ובידיו אבחון תקף (לא יותר מ –  7שנים ) ממוסד אבחון מוכר ,מתבקש
לצרפו .לקוי למידה שלא יצרף או שנרשם באיחור לא ייכלל ברשימת הזכאים  .שים לב כי אין
במשלוח האבחון משום הבטחה לקבלת תמיכה.

ו .הצהרת המועמד
קרא בעיון רב וחתום :
 .1צרף את המסמכים הבאים:
□ תעודת בגרות (עותק מצילום קריא וברור ,נאמן למקור) או אישור זכאות לתעודה
ממשרד החינוך.
□ ציוני הבגרות במקצועות :אנגלית ,מתמטיקה ועברית או לחילופין אישור  12ש"ל
לנרשמים בני  33ומעלה.
□ צילום תעודת זהות .
□ צילום תעודת שחרור מצה"ל  /שירות לאומי.
□ תשלום דמי הרשמה בסך . ₪ 222
□  2תמונות פספורט.
□ אבחון לקות למידה (במידה ויש).
□ אישור לימודים מישיבה קטנה (למסלול חרדים בלבד – בצירוף שנות הלימוד).
□ אישור לימודים מישיבה גדולה (למסלול חרדים בלבד – בצירוף שנות הלימוד).
□ אישור לימודים לילדים במוסדות חרדיים (למסלול חרדים בלבד – למי שלא למד
בישיבה קטנה).
□ מסמכים אחרים להשלמת בקשתי:
__________________________________.
 .2אני החתום מטה המבקש להתקבל ללימודים במכללה האזורית צפת מצהיר בזאת כי
הפרטים המופיעים בטופס ההרשמה והמסמכים המצורפים הינם נכונים.
 .3אני הח"מ מתחייב לפעול עפ"י התקנונים של המכללה ולשלם למכללה עפ"י הנהלים
והתעריפים של מדור שכר הלימוד כפי שמפורסמים בתקנון שכר הלימוד .
 .4ידוע לי כי דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה למועמדים שלא התקבלו ללימודים
או שביטלו הרשמתם למכללה.
 .3חייל/ת משוחרר/ת ובני שרות לאומי עד  3שנים מיום השחרור -הנני מצהיר/ה בזאת שלא
מימשתי עד כה את זכותי להנחה כחייל/ת משוחרר/ת במוסדות שבפיקוח מה"ט .ידוע לי
שאם יתברר אחרת ,אדרש להשלים את יתרת שכר הלימוד כנדרש.
 .6אני מאשר/ת בזאת שלא למדתי בבי"ס להנדסאים או במכללה כלשהי השייכים למה"ט
ולא קיבלתי כל תקצוב מגורם זה .אם יתברר כי מימשתי חלק מהתקציב או כולו ,אני
מתחייב בזה לשלם את מלוא הסכום בגין הלימודים.
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 .7ידוע לי כי אם אפסיק את לימודי ממועד פתיחת הלימודים ועד  92ימים לאחר התחלתם – יינתן לי
החזר של  32%מגובה שכ"ל ותשלומים נוספים שבוצעו.
 .8ידוע לי כי לאחר  92ימים מפתיחת שנה הלימודים ואילך – אחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים
הנוספים ולא יתבצע כל החזר כספי ,למעט דמי בחינות גמר ודמי הגנת פרויקט ,במידה ולא אגש
אליהם.
 .9במידה ואני סטודנט במסלול ממומן ידוע לי כי אם אבקש להפסיק את לימודי במהלך שנת
הלימודים או שלא אגש לבחינה חיצונית בסוף שנה"ל המימון יתבטל ואשא בתשלומים ככל
סטודנט עפ"י הנוהל.
 .12אני יודע שבית הספר שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח ו/או לסגור קורס או מסלול לימודים
במידה ולא יהיה מספר מתאים של משתתפים ואין בכך כל סיבה לתביעה מכל סוג שהוא כלפי
המכללה או מה"ט.
 .11הנהלת המכללה זכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק ללא הודעה מוקדמת את
לימו דיי במקרה שלא אשלם את חובותיי כאמור בתקנון וזאת מבלי שההפסקה תפגע בזכויות
המכלה לדרוש ולקבל את החובות כאמור.
 .12מוסכם בזאת שיתרת החוב כפי שתפורט במכתב חתום ע"י מנהלת המכללה או מי שהוסמך לכך,
תהא ראיה מכרעת לנכונות החוב.
 .31במידה והתקבלתי ללימודים כסטודנט/ית שלא מן המניין ,חלה עלי חובת השלמת תנאי הקבלה
עד לסיום שנת הלימודים הראשונה.
 .14ידוע לי ואני מסכים כי במידה ולא אעמוד בתנאי זה ,תהיה זכותה של המכללה להפסיק את לימודי
עד להשלמת תנאי הקבלה כנדרש ע"י מה"ט.
 .13ידוע לי כי הודעות המתפרסמות על לוח המודעות במכללה ו/או באתר האינטרנט של המכללה,
כמוהם כמו הודעה אישית .בחתימתי אני מתחיב לעקוב בהתמדה אחר ההודעות המתפרסמות
כאמור לעיל.

______________
תאריך

________________ _______________ __________________
חתימה
ת"ז
שם הנרשם /הסטודנט
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לשימוש פנימי
 .1זומן לראיון למגמת ______________________ בתאריך_________ בשעה___________
המלצות (ע"ס סיכום ראיון מצ"ב)
א .לקבל את המועמד/ת בסטטוס :מן המניין  /מן המניין (על תנאי)  /לא מן המניין
ב .לדחות את המועמד/ת
ג .הערות :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________

______________________
שם הממליץ

_________________

חתימה

תאריך

החלטה:
א .מתקבל/ת :

מן המניין  /מן המניין על תנאי  /לא מן המניין

ב .מכינת קיץ
ג .נדחה
ד .הערות________________________________________________________ :
______________________________________________________________
_____________________
שם החותם

____________________
חתימה

___________
תאריך

פירוט תשלום שכר הלימוד :
שכ"ל ___________________:
דמי רישום _______________ :

דמי בחינה חיצוני ______________:
שונות_______________________:

נלוות___________________ :

סה"כ שכר לימוד לתשלום _________________ :
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