גרסה:

7.2019

טופס הרשמה לקורס __________________
פרטים אישיים
שם פרטי

שם משפחה

מס' ת"ז

שם האב

(כולל ספרת ביקורת)

כתובת
מס'

רחוב

ישוב

מיקוד

טלפונים
טלפון בבית

דואר אלקטרוני

פלאפון

E-Mail

פרטים נוספים
/

/

/

זכר

/
מצב משפחתי

תאריך לידה

נקבה

מין

/
ארץ לידה

/

/

/

תאריך עליה

פרטים על שרות צבאי  +השכלה
כן  /לא
שרות צבאי

/

/

/

/

תאריך שחרור

תפקיד  /מקצוע

מס' שנות לימוד

פרטים על קורסים קודמים במכללות עתיד
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
קורסים קודמים

שם הקורס

תעודה

שנת לימוד

מקום עבודה
שם החברה

כתובת

טלפון בעבודה

תפקיד

התחייבות
הנני מתחייב/ת לשלם לעתיד ,רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ את כל שכר הלימוד לא יאוחר
מיום פתיחת הקורס .ידוע לי כי דמי ההרשמה ושכר הלימוד יוחזרו לי רק אם הקורס לא
יפתח ובכפוף להוראות תקנון שכ"ל.
צ'קים (בחר/י מבין האפשרויות)
כרטיס אשראי
במזומן
שכר הלימוד ישולם
מס' תשלומים.____________ :
X
תאריך

חתימת המכללה

חתימת התלמיד

לידיעתך ,ככל שהנך סבור/ה כי נדרשות התאמות מסוימות על מנת לאפשר לך או להקל עליך לימודים במכללה ,זכותך
להגיש בקשה לקביעת התאמות אישיות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמת נגישות לשירותי
הכשרה מקצועית) ,תשע"ה .2014-שאל/י את נציג המכללה כיצד.

גרסה:

אישור תקנוני המכללה
תעודת זהות
שם האב
שם משפחה
שם פרטי
 .1הריני מצהיר/ה בזאת בחתימתי כי קראתי ,הבנתי ואני מאשר/ת את התקנונים של "עתיד" ,אשר זמינים
במזכירות המכללה וכן מפורסמים באתר האינטרנט שלה ,בכתובת  ,WWW.ATID.ORG.ILלרבות תקנון
הלימודים ,תקנון שכר לימוד ,תקנון משמעת ,תקנון מניעת הטרדה מינית ,תקנון נגישות ותקנון סדנאות
ומעבדות.
 .2הריני מתחייב/ת לקרוא ולפעול עפ"י הוראות התקנונים הנ"ל.
 .3הריני מאשר/ת ומצהיר/ה בזאת כי התקנונים מהווים את תנאי ההתקשרות ביני לבין "עתיד" ,ככל שהדבר
נוגע ללימודים במכללת "עתיד".
 .4הריני מאשר/ת ומסכים/ה לתנאים המופיעים בתקנונים אלו ולא תהיה לי כל טענה בגין הזכויות והחובות
המופיעים בתקנונים אלו.
 .5הריני מאשר/ת בחתימת ידי ונותן/נת הסכמה בזאת ל"עתיד" לשלוח לי מעת לעת ועפ"י הצורך הודעות SMS
ו/או דואר אלקטרוני.
 .6הריני מאשר/ת בחתימת ידי ונותן/נת הסכמה בזאת ל"עתיד" להעביר את פרטי האישיים ,לרבות פרטי
הכשרתי המקצועית ודרכי ההתקשרות עמי לגורמים חיצוניים איתם תעמוד "עתיד" בקשר .העברת הפרטים
תהיה לצורך סיוע במציאת השמה בלבד.
 .7ברור לי ,כי התקנונים הנ"ל מהווים את הבסיס להסכמתה של עתיד ליתן לי שירותי לימודים בעבור שכר
הלימוד המשולם על-ידי.
 .8הריני מצהיר/ה בזאת כי חתמתי על שטר חוב ומסרתיו לנציג "עתיד" ,ושטר חוב זה מהווה בטוחה לקיום
מלוא התחייבויותיי כלפי "עתיד" ,לרבות להתחייבותי האישית לפירעון מלא של שכר הלימוד והריני נותן/נת
בזאת ל"עתיד" הרשאה בלתי חוזרת למלא את הפרטים החסרים בשטר החוב ,לרבות השלמת פרטי
התאריך ,פרטים אחרים וביולו של השטר ,ולהגישו לביצוע ,בכל מקרה בו אפר את הוראות התקנונים ו/או
לא אפרע תשלום שכר הלימוד בפועל ,וזאת תוך ויתור מצידי על כל טענה ו/או ויתור על הגשת התנגדות
לביצוע השטר.
 .9מוסכם עליי כי בכל מקרה בו יתגלה סכסוך ,ביני לבין "עתיד" ,בכל הקשור בהתקשרותי עם עתיד,
לעניין שכר לימוד ו/או ביצוע שטר החוב ,ניתנת בזאת סמכות מקומית ייחודית לבתי המשפט בחיפה.
 .10הנני מתחייב/ת לשלם לעתיד את כל שכר הלימוד לא יאוחר מיום פתיחת הקורס .ידוע לי כי דמי
ההרשמה ושכר הלימוד יוחזרו לי רק אם הקורס לא יפתח.
שכר הלימוד ישולם

במזומן

כרטיס אשראי

צ'קים

(בחר/י מבין האפשרויות)

מס' תשלומים.______________ :
____________________ X

______________________

חתימה

תאריך
___________________

חתימת המכללה
2

7.2019

גרסה:

שטר חוב
יום ________ חודש __________שנת______
בחודש

ביום

שנה

אנו מתחייבים לשלם לפקודת עתיד -רשת מכללות

טכנולוגיות בע"מ סך של __________ ( ₪במילים )₪ __________________________________ :צמוד
כדלקמן:
סכום שטר חוב זה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מדד בסיסי:
המדד הידוע ביום חתימת שטר זה .מדד קובע :המדד שיהיה ידוע ביום פירעון השטר בפועל.
אם ביום פירעונו של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי נשלם את סכום השטר כשהוא מוגדל
באופן יחסי לשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
אנו פוטרים את המחזיק/ים בשטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשהן.
מקום התשלום:
בנק _______________________ :
סניף _______________________ :
כתובת _______________________________ :

חתימות עושה השטר:

______________________
ת.ז.

__________________________________
שם

_____________________________________________________
מען

הנחיות למילוי השטר:
-

לא למלא נתונים בתוך המשבצות!

עושה השטר – פרטים מלאים וחתימה של הסטודנט.
סכום השטר – בהתאם לגובה שכר הלימוד המלא.
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