
 
 היחידה ללימודי תעודה

               חתשע" –לשנת הלימודים והנחיות להסדרת הרשמה ושכר לימוד טופס הרשמה                                    
 אנו שמחים שבחרת ללמוד באחת מתכניות הלימוד המוצעות ביחידה ללימודי תעודה במכללה האקדמית כנרת.

 ו, מהווה כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד וקיום שאר הנהלים המפורטים בו. טופס זה על ההנחיות הכלולות ב
 /http://go.kinneret.ac.ilתקנון הלימודים המפורט נמצא באתר האינטרנט של  המכללה בכתובת: 

 לפני מילוי הטופס יש לקרוא את ההוראות במלואן.
 

 או לכתובת: צמח ד.נ עמק הירדן Teuda@kinneret.ac.ilאו למייל  5653750-077להחזיר לפקס לא והחתום יש את הטופס המ
 

 מין                   ודמס שנות לימ              שם פרטי                שם משפחה                             מס' ת. זהות                 
 נ ז                

 
 קום עבודהמ                         דה     תאריך לידה                טלפון בבית                           טלפון נייד                               טלפון עבו

           

 
 Email יקוד                           כתובת מייל ממס'                   ישוב/עיר                                         רחוב או ת.ד                               

         

 
 :אבקש לרשום אותי לקורסים הבאים

1_____________________________________________________. 
2___________________________________.__________________ 
 

 : בתשלום אחד /בתשלומי המכללה )ללא ריבית( /קרדיט  תשלום שכ"ל בכרטיס אשראי
 מס' תשלומים________             מס' כרטיס האשראי  _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _ 

   .))יש לרשום את מספר הכרטיס במלואו החל מהקו הראשון משמאל
 

 …………. גמר תוקף…………………שם בעל הכרטיס: 
 

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס .................................... 3.……………………מס' הזהות של בעל כרטיס
 

 .…………………………חתימת בעל הכרטיס …………………………תאריך
 
 

 במקרה ששכר הלימוד משולם ע"י גוף מממן/מוסד/מפעל/קיבוץ
 % המימון:______  _________ שם הגוף המממן: _______________________

 כתובת: __________________________________________מיקוד: _______ 
 טלפון: _______________

 שם המאשר מטעם הגוף המממן: _________________ תפקידו: _____________
 

 חותמת הגוף המממן: ______________ חתימת המורשה: ___________
 

 _______תאריך: ______
 

 הנחיות, הסברים תנאי הרשמה ותשלום
 כללי: . 1
המכללה, אולם נשמרת לה הזכות בה שכר הלימוד המתפרסמים בפרסומי הנהלת המכללה תקפיד לשמור על תכניות הלימודים וגו .א

ת וד בהתאם להתייקרויולשנות, לפי שיקול דעתה, תכנית הקורסים, שמות המרצים, מערכת השעות וימי הלימוד, ו/או גובה שכר הלימ
 .ולנסיבות

  תיחת כל קורס מותנת במספר הנרשמים.פ .ב
 הרשמה:  הנחיות. 2

 )בהתאם לנקבע ע"י היחידה(₪  ₪300 /  200 –דמי ההרשמה למכללה יהיו א. 
ית אתר המכללה האקדמב -באמצעות רישום מקוון )באמצעות האינטרנט( את דמי הרישום ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

 כנרת / באשראי / אמצעי תשלום אחר באמצעות פנייה למשרד היחידה ללימודי תעודה.
       שאליהם נרשם התלמיד,  מסלולים/במקרה שלא יפתח במכללה אף קורס מן הקורסים רקלנרשמים  הרשמה יוחזרו דמי ב.

 או במקרה שהמועמד לא התקבל ללימודים.     
 ור שנת לימודים אחת.דמי ההרשמה הינם חד פעמיים עב ג.
  הסדרת תשלומים של שכר לימוד. 3

 לקראת שנת הלימודים הקרובה.  1.6שכר הלימוד ייקבע עד לתאריך 
 היחידה ללימודי תעודה תשתדל לשמור על גובה שכר הלימוד, אולם שמורה לה הזכות לעדכנו בהתאם לנסיבות. 

תלמיד עם פירוט שכר לימוד ותנאי התשלום של שכר הלימוד. על התלמיד עם הקבלה ללימודים, יישלח מכתב בדוא"ל ובדואר לבית ה
 להסדיר את תשלום שכר הלימוד עם קבלת המכתב.

 ניתן לשלם את שכר הלימוד באחת מהדרכים הבאות:
 ומורה דרך( יישומי )לא כולל מסלולי לימוד ניתוח התנהגות לקורסים בלבד תשלום מראש של מלוא שכר הלימוד א.

 משכר הלימוד.   3%זכאי להנחה של נט שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש, יהיה סטוד  -

 ₪   200/300 –דמי הרשמה 
 ()דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד

 

 נא לחייב דמי הרשמה בכרטיס אשראי 

                                  שולם במזומן 

http://go.kinneret.ac.il/
mailto:Teuda@kinneret.ac.il


 
 למימוש עד שבועיים טרום פתיחת הקורס.הטבה זו ניתנת 

 הרשמה מאוחרת מוגדרת לתקופה של שבועיים טרום פתיחת קורס ועד יום פתיחת הקורס.   -
 משכר הלימוד. 3%של  להנחה אינו זכאיבמקרה זה התלמיד 

 יתן להירשם ללימודים לא יאוחר משבועיים מיום פתיחת הקורס. נ -הרשמה לאחר מועד פתיחת הקורס  -
 במקרה זה חלים תנאי התשלום החלים בהרשמה מאוחרת. על התלמיד לשלם שכר לימוד מלא.

  פריסת שכר לימוד לתשלומים .ב
 ריסת התשלומים ללא הפרשי הצמדה.פריסת התשלומים נקבעת על ידי המכללה, בהתאם להיקף הקורס ועלותו. פ

 סטודנט שיבחר לשלם שכר לימוד בתשלומים יוכל לבצע זאת באחת מהאפשרויות הבאות: 
הוראת קבע / תשלום באמצעות כרטיס אשראי )עסקת אשראי( / תשלום באמצעות הוראת קבע  –הרשאה לחיוב חשבון הבנק 

 ישור מנהלת היחידה ללימודי תעודה.באשראי / העברה בנקאית /מזומן / שובר לתשלום בתשלום אחד / צ'קים בא
 .טר חובטופס ש חתום עלסטודנטים המשלמים באמצעות הוראת קבע או צ'קים חייבים ל*              

 ענק צה"למתשלום שכר לימוד באמצעות פיקדון/ .ג
סטודנט הזכאי ומעוניין לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון הצבאי לקורסים המאושרים לכך, יקבל מהמכללה שובר 

שלום על פי חוק חיילים לתשלום מהפיקדון הצבאי, אישור לימודים ואישור על כך שהמכללה היא מוסד מוכר לצורך ת
 קח טפסים אלו לבנק בו מתנהל הפיקדון ויסדיר את החיוב.ירים. הסטודנט ימשוחר

 תשלום שכר לימוד על ידי מוסד מממן .ד
סטודנט הממומן על ידי גוף מממן, נדרש להחתים בטופס הרישום, חותמת וחתימה של מורשה החתימה בגוף המממן. 

 בתשלום מלוא שכר הלימוד.  סטודנט שלא יציג אישור זה עד למועד פתיחת הקורס יחוייב אישית
  בכל מקרה, האחריות להסדרת התשלום הינה על התלמיד.

  ,האחריות לביצוע התשלומים מוטלת על הסטודנט. אם מסיבה כלשהי, שלא באחריות המכללה, לא כובדו תשלומי שכר הלימוד
עסקת אשראי יחויב הסטודנט המבטל יחויב הסטודנט בהצמדה ובריבית פיגורים על כל צ'ק שבוטל/הוחזר מהבנק. על ביטול 

 בעמלת הביטול.

  במידה והתלמיד לא יסדיר את תשלומי שכר הלימוד ואת יתר חובותיו למכללה במלואם ובמועד, תהיה המכללה רשאית, לאחר
ימים מראש, להפסיק את לימודיו מבלי שההפסקה תפגע בחובתו לשלם את מלוא שכר הלימוד  7ששלחה לתלמיד התראה בכתב 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש.כ

  חובות שלא ייפרעו יועברו לטיפול משפטי, ועל החייב יהיה לשאת בהוצאות הכרוכות בגביית החוב. לא יינתן שירות לתלמיד
 החייב שכר לימוד למכללה.

 .קבלת תעודת גמר/השתלמות מותנית בעמידה בדרישות הפדגוגיות ובהסדרת מלוא שכר הלימוד 
 :ם כפופה לקיום כל התנאים כדלקמןהקבלה ללימודי
 מילוי טופס הרשמה. .1

 קבלת מכתב "קבלה ללימודים" מהיחידה ללימודי תעודה. .2

 הסדרת שכר לימוד במלואו. .3
 ללא קיום התנאים הללו, המכללה אינה מתחייבת לשמור למועמד מקום בקורס.

 . הפסקת לימודים:  4
 המכללה, יחולו ההוראות הבאות:במקרה של ביטול, הפסקה או דחיית לימודים ביוזמת  .א

בוטל הקורס טרם פתיחתו, ביוזמת המכללה, יהיה התלמיד רשאי לפי בחירתו, לבקש החזר של שכר הלימוד ודמי  .1
הרישום ששילם עבור אותו קורס ללא פיצוי נוסף, או לבקש ששכר הלימודי ששילם ייזקף לזכותו עבור השתתפות 

 ו בשנת לימודים שלאחריה.בלימודים אחרים באותה שנת לימודים א
 די ועדת הקבלה, יוחזרו לו דמי הרישום.י -במקרה בו יידחה המועמד על .2

 במקרה של ביטול לימודים ביוזמת התלמיד, יחולו ההוראות הבאות: .ב

תלמיד המחליט להפסיק את לימודיו, אינו פטור מחובת תשלום שכר הלימוד. גובה שכר הלימוד שבו יחויב התלמיד  .1
 לימודיו הינו כמתחייב מתקנון זה.שיפסיק את 

לרכזת היחידה ללימודי תעודה, תוך ציון  בכתבסטודנט המחליט להפסיק את לימודיו, חייב להודיע על החלטתו  .2
פה לא -סיבת החלטתו. המועד הקובע את הפסקת הלימודים הוא יום קבלת ההודעה בכתב במכללה. הודעה בעל

שכר לימוד או חלקו, אם בכלל, תהיה בכפוף לתקנון שכר לימוד והחלטת תיחשב כביטול רשמי. החלטה בדבר החזר 
 ועדת חריגים של המכללה.

 החזרי שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים, עפ"י טבלת ההחזרים שלהלן: .3
 דמי ההרשמה אינם מוחזרים

יום לפני  14עד  תאריך ההודעה
 פתיחת הקורס

יום לפני  14 פחות מ
 מועד פתיחת הקורס 

ך החודש במהל
 הראשון

לאחר החודש 
 הראשון

 אין החזר 75% 85% 100% ההחזר
 

  .באתר המכללהבתקנון המפורסם ניתן לבדוק במשרדי היחידה ללימודי תעודה ו –הנחות שכר לימוד 
 

 לעדכן שינויים הקשורים לכללים ולתקנות המתפרסמים מבלי למסור על כך הודעות הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות
 אישיות. 

 
נים ואני מתחייב/ת להודיע אני הח"מ מצהיר בזאת שכל הפרטים האישיים אשר נרשמו בטופס ההרשמה ללימודים, מדויקים ונכו

 הפדגוגיות ותשלום שכר לימוד, לא אהיה זכאי/ת לקבלת תעודה ולא יידוע לי שללא השלמת התחייבויותי דית על כל שינוי.לכם מי
 פי המכללה.תהיינה לי כל טענות כל

 , ובתקנון הלימודים מאשר בחתימתי מטה שקראתי בעיון ונהירים לי כל ההנחיות והפרטים הכלולים בטופס ההרשמהאני 
 ומתחייב לפעול בהתאם לאמור בו.

   תאריך.....................................…………..……… חתימה …….……………………השם ומשפחה:


