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למילוי ע"י המשרד
מס' כרטיס__________________:






טופס הרשמה הנדסאים  /טכנאי מוסמך /
מכינה

דמי רישום
חייל משוחרר
תעודת שחרור
ציוני בגרות
תעודת זהות







תקנון
SMS
השלמת תנאי קבלה
עישון
תמונות

מכללת "עתיד"
בית ספר להנדסאים עתיד________ סמל מוסד_______ :
מבקש/ת להירשם כתלמיד/ה לשנת הלימודים תש____ ____  20במסלול
אחר _________
משולב /
ערב /
בוקר /
למסלול
הנדסת מכונות רכב

הנדסת מכונות תיב"ם

הנדסת מכשור ובקרה

הנדסת חשמל

הנדסת עיצוב מדיה

הנדסת תוכנה

הנדסת תעשייה וניהול -
לוגיסטיקה
הנדסת בניין

הנדסת תעשייה וניהול -
שיווק וניהול
הנדסה אזרחית – ניהול
הבניה

הנדסאים

הנדסת מכטרוניקה

טכנאים

הנדסת מכונות צמה ומנהור

הנדסת תוכנה בהתמחות
סייבר

הנדסה רפואית – מכשור
רפואי

הנדסה אזרחית – תכנון
אדריכלות ועיצוב פנים
מבנים
מכינה קדם הנדסאים במקצועות:
אנגלית /

עברית /

מתמטיקה

א .פרטים אישיים
מס' ת.ז / .דרכון

סוג תעודה
ת.ז

שם משפחה

שם פרטי

ז

דרכון
עיר

כתובת – רחוב ומס' בית

טלפון סלולרי

טלפון בעבודה

מיקוד

ארץ לידה

נ

טלפון בבית

מצב משפחתי

קופת חולים
רווק/ה

תאריך לידה מלא

מגדר

תאריך עליה -חודש ושנה

נשוי/אה

גרוש/ה

אלמן/נה

אזרחות
קבוע

ארעי

כתובת אימייל :נא לכתוב בבירור
___________________________________________________________@________________________
שירות צבאי /לאומי
כן

תאריך גיוס

תאריך שחרור

לא

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:

7.2019

ב .השכלה
שם בית ספר תיכון

לימודים קודמים בבי"ס להנדסאים
כן

ישוב של ביה"ס

שם ביה"ס להנדסאים

לא
שם המוסד

שנת סיום

מגמה

לא

לא
תואר

כן

לימודים קודמים במכינה
כן

משך הלימודים

דיפלומה
כן

לימודים אקדמאיים
כן

ארץ

מגמה

שנת סיום

שנות לימוד

שנת סיום

שם ביה"ס

לא

לא

דיפלומה
כן

לא

נא להקיף בעיגול את האפשרות הנכונה
בידי תעודת בגרות  /אישור
משרד החינוך על זכאות
לבגרות מלאה

בידי ציוני בגרות חיוביים
באנגלית ,מתמטיקה ועברית
עפ"י דרישות מה"ט

הנני בן/ת  35ובידי אישור על
סיום  12שנ"ל

בידי  2מתוך  3ציוני בגרות

למילוי וחתימה רק ע"י מי שחסרה לו/ה בחינה באחד המקצועות (אנגלית ,מתמטיקה ,עברית),
תנאי לימודים לתלמיד/ה שלא מן המניין
הנני מאשר/ת בזאת כי הובאו לידיעתי תנאי קבלה ללימודי שנה א' הנדסאים  /טכנאים במגמת מכונות /רכב .הנני מתחייב/ת לגשת
עד סוף השנה הראשונה ללימודים לבחינות הבגרות ו/או מכינה קדם הנדסאים.
להשלים את הבחינות במקצועות הבאים( :בגרות או קדם)
 3יח"ל
א .מתמטיקה
 3יח"ל
ב .אנגלית
 2יח"ל
ג .הבעה
להשתתף באופן סדיר במסגרת לימודי המכינה לקדם הנדסאים/ערב (במידה ויופעלו ע"י המכללה) ,או לחילופין לגשת לבחינות
בגרות באופן עצמאי ולגשת לבחינות החיצוניות (מטעם מה"ט או משרד החינוך והתרבות) במועדים הקרובים ביותר ובעצה אחת עם
הנהלת המכללה.
לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור לימודים אלה כתלמיד/ה שלא מן המניין על פי קביעת הנהלת המכללה.
אם עד לתחילת שנה"ל השנייה לא אסיים את הבחינות ולא אוכל להציג אישורים מתאימים כדי למלא אחר תנאי קבלה ,כפי שנקבעו
על ידי מה"ט ,מוסכם שלא אמשיך ללמוד בשנה ב' הנדסאים ללא קשר להישגי הלמודים במסגרת לימוד הנדסאים שנה א'.
ידוע לי כי בשנת הלימודים הראשונה מעמדי במכללה יהיה כתלמיד שלא מן המניין ,דבר אשר ישתנה כאשר יהיו בידי תנאי הקבלה
הדרושים ואז אהפוך לתלמיד מן המניין.
חתימת תלמיד/ה שלא מן המניין______________________X :


החלטת וועדת

קבלה –

 .1כן

תאריך_______________:

 .2לא

 .3על תנאי
חתימת המאשר:

_______________________

ג .איסור עישון בבניין המכללה
ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת תיקנה את התוספת לחוק והרחיבה את חוק איסור העישון במוסדות חינוך.
על-פי החוק ייאסר עישון בכל מקום במוסד המוגדר "מוסד חינוכי" ,ובעיקר בבתי הספר ובמכללות.
החל מהיום תלמיד/ה שיעשן/תעשן בשטח המכללה יועמד/תועמד לועדת משמעת ותישקל הפסקה מיידית של לימודיו/ה.
שם הקורס :הנדסאים  /טכנאים

/

מכינה

שם הסטודנט/ית__________________ :

חתימת הסטודנט/ית______________________ X_ :

גרסה:
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ד .תנאי הלימודים
.1
.2
.3
.4
.5

פתיחת המגמה מותנית במספר נרשמים מינימלי ובאשור מה"ט .לפיכך רשאית הנהלת המכללה לא לפתוח מגמה מסוימת במידה
ולא קוימו התנאים לעיל.
גובה שכר הלימוד נקבע מדי שנה ע"י מה"ט – המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ,והינו צמוד למדד המחירים לצרכן .אי לכך,
יותאמו התשלומים בהתאם.
הנהלת המכללה רשאית לפני או תוך כדי הלימודים לשנות את מקום הלימודים תוך מתן התראה לסטודנטים ובלבד שהמקום החדש
לא ירחק מהקודם ב 5 -ק"מ.
להנהלת המכללה הזכות להחליט על הפסקת לימודים של כל סטודנט/ית מסיבה של אי עמידה בדרישות פדגוגיות ו/או משמעתיות.
סטודנט/ית שסיים/מה את כל חובותיו/ה הלימודיים בהתאם לדרישות מה"ט ופרע/ה מלוא התחייבויותיו הכספיות למכללה ,לרבות
שכ"ל וכל הנלווים לו ,זכאי/ת לקבלת דיפלומת הנדסאי מטעם מה"ט.

ה .הצהרה
אנו מביאים לידיעתך כי לא חלה עליך חובה חוקית למלא את הפרטים שבשאלון זה .פרטים אלו דרושים לצורך בחינת בקשתך להתקבל
ללימודים במכללה .הפרטים שמסרת יוכנסו למאגר מידע ממוחשב וישמשו לצרכי המכללה ,מה"ט ,מ .העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים  ,בטוח לאומי משרד החינוך והתרבות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .חתימתך על טופס זה מהווה אישור לכך שאת/ה
מסכים/ה שהפרטים שמסרת בטופס זה יועברו על ידי המכללה לגורמים הנ"ל.
הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנון המכללה שנמסר לידי ולציית לכל החלטות המכללה במשך כל זמן לימודי בה .כן אני מתחייב/ת לשלם
את שכר הלימוד החל עלי עפ"י תקנון המכללה ,כפוף להנחיות מה"ט ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים  .אני מקבל/ת עלי
לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד וכל התשלומים הנלווים לו ,כל עוד לא חתמתי על טופס כזה ישמש מסמך זה כהוכחה
לחובתי זו.
אנו מברכים אותך עם הצטרפותך ללימודי טכנאים  /הנדסאים  /קדם הנדסאים במכללת "עתיד".
אנו מקווים שתעשה/י מאמץ ראוי להתמיד בנוכחות ולהגיע בזמן להרצאות ,תפגין/י משמעת לימודים נאותה ותסיים/י את הלימודים
בהצלחה ולשביעות רצונך.
תנאי התשלום
 .1הסטודנט/ית מתחייב/ת לשלם את מלוא שכה"ל בתחילת שנת הלימודים ,בתשלום אחד או במספר תשלומים חודשיים ,בהתאם
לקובץ נהלים של המכללה ,לפי הריבית המקובלת במשק כולל ריבית פיגורים של החשב הכללי.
 .2הסטודנט/ית לא יהיה/תהיה רשאי/ת לבטל שיק או תשלום בכרטיס אשראי ששולם כדמי הרשמה או על חשבון שכר לימוד.
 .3דמי הרשמה יוחזרו רק במקרים הבאים:
א .הנהלת המכללה החליטה משקולים שונים לא לפתוח את המגמה ,אז יבוצע ההחזר תוך  45יום.
ב .הנרשם/ת ממתין/ה לפתיחת המגמה תקופה העולה על חמישה חודשים מיום ההרשמה וטרם נקבע מועד לפתיחת המגמה.
 .4שכר הלימוד יוחזר רק במקרים הבאים:
א .אם בוטלה פתיחת המגמה ע"י הנהלת המכללה ,יוחזר התשלום במלואו ,אין המכללה אחראית לפיצוי המועמד על נזק כלשהו
בגין כיתה שלא נפתחה.
ב .הסטודנט/ית הודיע/ה בכתב על ביטול ההשתתפות בלימודים לכל המאוחר ,עד  14יום לפני פתיחתו .ההודעה תחשב כנמסרה
אם תשלח בדואר רשום והיום בו תתקבל במכללה בפועל יחשב כיום הפסקת הלימודים או בטול ההרשמה .הודעה בע"פ או
בטלפון לא תחשב כקובעת .במקרה כזה יחויב בתשלום דמי הרשמה בלבד.
ג .הסטודנט/ית הודיע /ה בכתב על בטול השתתפותו/ה בקורס ,במועד מאוחר יותר מהנקוב בסעיף ב' ( )1לעיל ,ולפני פתיחת
הקורס ,יחוייב/תחויב הסטודנט/ית עפ"י נהלי מה"ט.
 .5הפסקת הלימודים במהלך הקורס בהתאם להנחיות מה"ט.
 .6שכר הלימוד בשנת הלימודים השניה ו/או השלישית בהתאם למחירון מה"ט שיהיה בתוקף ביום פתיחת הלימודים של אותה שנה.
אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים.
הריני מאשר/ת כי הובאו לידיעתי תנאי הרישום ,הלימוד הנקובים לעיל ,כולל אלו המפורטים בתקנון הלימודים עליו חתמתי בעת ההרשמה.
הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את כל הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.
תאריך
_______________

שם ומשפחה
__________________

חתימה
_______________X

גרסה:
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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  SMSו/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

גרסה:
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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:
__________________________________
שם

______________________
ת.ז.

________________________________________________________
חתימה
מען

הנחיות למילוי השטר:
-

לא למלא נתונים בתוך המשבצות!

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

_________________X

