חוזה התקשרות
ש משפחה__________________ :ש פרטי_________________ :
ש האב ____________________ :מס' ת.ז__________________ :
תארי לידה ___/___/___ :מצב משפחתי :ר  /נ  /א  /ג

ש המסלול______________________ :
שכ"ל רגיל כולל דמי הרשמה___________ :
מלגה _________ :מס' אישור __________
שכ"ל לתשלו ______ :דמי הרשמה ______
מס' תשלומי ______ :כל תשלו_______ :

כתובת מלאה __________________________________________ :דוא"ל____________________ :
מקו עבודה וכתובת____________________________________ :
מס' טלפו  __________________ :נייד_____________________ :
השכלה והכשרה מקצועית:
בי"ס תיכו
ש המוסד
מס' שנות לימוד
קורסי והכשרות קודמות:

זכאות לבגרות
כ  /לא

השכלה גבוהה

אחרת

הצטרפתי למכללה באמצעות :בוגר המכללה  /ידיעו  /עיתו  /אחר
כתב התקשרות:
אני הח"מ ,מאשר)ת( כי כל הפרטי שמסרתי לעיל נכוני ומבקש)ת( לקבלני כתלמיד)ה( למסלול הלימוד:
__________________________________________________________________________
אני מתחייב)ת( ,לאחר שאתקבל למסלול הנ"ל ,לשל את שכר הלימוד כפי שיקבע ע"י הנהלת המכללה.
אי הופעה לשיעורי אינה פוטרת אותי מחובת התשלו .כמו כ אני מצהיר)ה( ,כי ידוע לי שהזכאות לגשת לבחינות
הממשלתיות מותנית בנוכחות בשיעור של  85%ומעלה בשיעורי ,עמידה בדרישות הלימודי של הקורס ,ביצוע מטלות,
עבודות ,פרויקטי ועמידה בבחינות.
ידוע לי כי למכללה הזכות לשנות את תכניות הלימוד/זמ הלימוד/ימי הלימוד ומקו הלימוד ללא הודעה מוקדמת.
הפסקת הלימודי :תלמיד אשר נרש ללימודי ונאל' מסיבה כלשהי להפסיק את לימודיו ,חייב להודיע בכתב
למזכירות המכללה ,יו ההודעה הוא היו הקובע להפסקת הלימודי.
תנאי ביטול השתתפות בקורס:
 .1עד שלושי ימי לפני תחילת הלימודי בקורס – ללא דמי ביטול ,ביטל תלמיד את השתתפותו בקורס כאמור,
ישיב ,ללא דיחוי למוסד הלימודי את החומרי שקיבל ממנו כפי שקיבל אות מהמוסד וללא שימוש ,לא
הוחזרו החומרי כאמור ,או שנעשה בה שימוש ,ישל התלמיד למוסד הלימודי את הסכו כפי שנקבע
בתקנות.
 .2מתו שלושי ימי לפני תחילת הלימודי בקורס ולא יאוחר מתחילת הלימודי – כנגד דמי ביטול בסכו
שלא יעלה על עשר אחוזי מהמחיר הכולל.
 .3עד תו שליש מהמפגשי בקורס – כנגד דמי ביטול בסכו שלא יעלה על ארבעי אחוזי מהמחיר הכולל,
קיבל תלמיד הנחה עקב התקשות קבוצתית ע מוסד הלימודי – כנגד דמי ביטול בסכו שלא יעלה על מחצית
מהמחיר הכולל.
התחייבות המכללה:
 .1המכללה מקיימת מבחני מידי פע על פי תכניתה לימודי].
 .2מסלול הלימוד כולל זכות לגשת לבחינות משרד התמ"ת במקצוע __________________ ובכפו -לתנאי
המובאי בכתב ההתקשרות לעיל.
תלמיד אשר עובר את בחינות התמ"ת בהצלחה יהיה זכאי לתעודת גמר מטע משרד התמ"ת במקצוע הנבח .
קראתי את המוסבר בסעיפי א' עד ד'
ולראייה באתי על החתו

החלטת ההנהלה :נתקבל  /לא נתקבל

ש התלמיד)ה( ______________________
חתימת התלמיד _____________________
תארי___________________________ :

חתימה_______________________ :
תארי_______________________ :

