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 הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים האישיים אשר נרשמו בטופס מלאים ומדויקים והנני מתחייב להשלימם/לעדכנם עפ"י הצורך. .1

 ומתן כל אישור מטעם המוסד. במכללה הטכנולוגית כנרת ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים תשלול ממני את הזכות ללימודים 

)למסלול מרום( או תעודה  מותנית בהצגת תעודת הבגרות המלאה כי ידוע לי שקבלתי הסופית למכללהני מאשר בחתימתי הנ .2
רשאית  ויותיי תהיה הנהלת המכללהידוע לי שללא השלמת התחייב. לכשתתקבל במהלך לימודיי טכנולוגית )למסלול שח"ק(

 להפסיק את לימודי וזאת עד להשלמת תנאי הקבלה. 

לי כי בהתאם לתקנות ביטוח לאומי יועברו פרטיי האישיים אל המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר למוסד להפנות אלי  ידוע .3
 ודמי ביטוח בריאות. וח לאומידרישת תשלום דמי ביט

 בזה לשלם ומתחייב, מצהיר הנדסאי/טכנאי דיפלומתלקראת  י"ד/ג"מבקש לרשום את בני/בתי ללימודים בכתה י מ"הח אני
מהלימודים אצלכם  כמתחייב"(, השתתפות בשכר לימוד המכללה)להלן " כנרת ע"ש אלפרין בעמק הירדן ה הטכנולוגיתלמכלל

 "(.הנספחמכתב התחייבות זה )להלן " נפרדו/או בהודעה שתומצא לי ותהיה חלק בלתי  וכפי שיפורט להלן
תתפרס על פני  אם, גם הנדסאי/טכנאי דיפלומתת הלימודים לתקפה לכל תקופ וכי התחייבותי ז את, הריני מצהיר בזספק למניעת

 מספר שנות לימוד.
משרד החינוך  ימדי שנה ע" וייקבעשאשלם כוללים שכר לימוד בסיסי צמוד למדד, תשלומים נלווים, כפי שנקבע   התשלומים .4

 כפילם, משכר הלימוד הבסיסי , הריני מצהיר בזה כי בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד שאשספק למניעת המכללה. יאו ע"/ו
 שנקבע כאמור.

 ישולמו על ידי כדלקמן: אלהתשלומים  .5
 .אין החזר בגין ביטול הרשמה –דמי הרשמה  -₪  300בסך תשלום ראשון  :ההרשמה בעת .א

 שווים תשלומים 6 -ב )לא תופס מסגרת( כרטיס אשראיבהוראת קבע או  בנק ןב חשבווהרשאה לחי מתן באמצעות :הוראת קבע .ב
 .1/2/21, 1/1/21, 1/12/20, 1/11/20, 1/10/20, 1/9/20 מועדים ב

 ./201/9תשלומים שווים ללא ריבית החל מהמועד  6 עד שלום אחד אותב עסקה רגילה :אשראי בכרטיס .ג

 בפירעון מלוא סכום  חייבואבחר באפשרות של תשלום בתשלומים ומסיבה כלשהי לא אכבד התחייבותי, אהיה  במידה: הערה
 לימוד שהצטבר כולל הצמדה עד ליום התשלום בפועל.השכר          

שייקבע  הבסיסי, כפי הלימודמתחייב לשלם דמי בחינות ותשלומים נוספים, כולל תשלומים הנובעים מהגדלת שכר  הריניבנוסף,  .6
 ובהתאם להודעותיהם. השנהמכללה, מדי  יאו ע"ו/ משרד החינוך יע"

, מכל סיבה שהיא יגרור בתשלוםלגבי כל תשלום ייעשה חישוב הצמדה בהתאם למועד התשלום בפועל וכי כל איחור  כיידוע לי  .7
 , מועדפברוארידי על פי דרישתכם בחודש -ם עלההצמדה ישול הפרשיחשבון  שי הצמדה נוספים וריבית פיגורים.אחריו הפר

 התשלום האחרון.

 . לצה" יע" גיוסהבמכללה מותנה בדחיית  י"ד/ג"משך הלימודים בכתה ימצהיר בזאת כי ידוע לי שה הריני    .א .8
 המשך הדחייה. ו/או הדחייהסירוב לבקשת או ו/ הגיוס לצה"לריות או סמכות בנושא דחיית כל אחלמכללה  אין .ב

 מוגבל. שירותדחיית  ללי, שמספר הסטודנטים המקבלים מצה" ידוע .ג
ית השירות על בקשת דחי החתימהתום חודש מיום מג "הרישום ללימודים בכתה יברור לי כי במקרה שאבטל  הנאמר לעיל לאור

 ו, או יופסק)כולל י"ד( בשלב כלשהו במהלך הלימודים לימודיוהדחייה, או אם יפסיק בני/בתי  )ויזה(, או בקשה להמשך
 :כמפורטם או הפסקת הלימודיודעת הביטול ו/גובהם מותנה בעיתוי הש בתשלומיםחייב  אהיה הלימודים משיקולים פדגוגיים,

 במקרה של ביטול הרשמה עד מועד פתיחת שנת הלימודים. : דמי הרשמה בלבד 
 %50 הראשון טרימסטרה סיוםועד  הלימודיםשנת  ממועד פתיחת :הלימוד ומלוא התשלומים הנלווים  משכר. 
 %100 א' טרימסטרה לאחרלימודים במקרה שתימסר ההודעה על הפסקת ה :הלימוד ומלוא התשלומים הנלווים  משכר. 
 מובהר כי בכל מקרה החזר מהחלטות צה"ל ו/או משרד החינוך.  שהפסקת הלימודים נובעתמקרה רק ב : מכל תשלום פטור

 .2021כספי לא יבוצע לפני ינואר 

 חתימה על טופס הפסקת לימודים – להימסר בכתב להנהלת המכללה יבתחי ל"כנהודעה  כל

התשלומים, אם  אלמלו אחראי, בחלקם או במלואם, אני לף כלשהו יתחייב להשתתף בתשלומים הנ"קרה שגומב שגםידוע לי  .9
 לכתב התחייבות זה. בהתאםמסיבה כלשהי לא תועבר השתתפות, כאמור, אשא לבד בתשלומים 

 :כי לידיעתי הובא .10

יוכלו להמשיך רק חלק מבוגרי  ד"יניתנת לכל שנת לימוד בנפרד ולכן בלימודי הנדסאות בכתה  לצה" יע" השירותדחיית  .א
 ובכפוף להישגים הלימודיים. הובא לידיעתי כי במקרה של  לצה" יע" שתאושר" ויזותכסות ה"מג וזאת בהתאם ל"י כתה 

 ד לא אהיה זכאי לתואר טכנאי כשלב ביניים."לימודים לכתה י המשך
 שירות )אחויל רק בתום הלימודים(.דחיית  יקבל החלטה על דחיית גיוס במקום לכי קיימת אפשרות שצה" לידיעתיהובא  .ב

 ההודעה על דחיית הגיוס. קבלתבמקרה כזה יהיה המועד הרלוונטי לחיובים בתשלומים במועד 

 והתרבות ובכלל זה החינוךמשרד  ימילוי כל התנאים שנקבעו ע"ב יתמותנ ד"עם סיום הלימודים בכתה י הדיפלומהקבלת  .ג
 למכללה. הקבלהבתנאי  עמידה

 פדגוגיים ו/או משמעתיים, שיקולים יוכן להפסיק את לימודי בני/בתי עפ" להכניס שינויים בסדרי הלימודים שאיםרהנכם  .ד
 .בשל אי כיבוד ההתחייבות הכספית ועדת משמעת, או/הפדגוגיתבהתאם לידיעון המכללה או בכפוף להחלטת המועצה 

 ם תלמידים נדרש.לעצמה הזכות שלא לפתוח לימודים בהיעדר מינימו שומרתהמכללה  .ה
 הקבלה ללימודים. בעתמדויק תימסר ההודעה  מידע בהיעדר .רד החינוךהנחיות מש "יפוסיומה ע 01/09 לשנה" פתיחתמועד  .ו
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