
  

 

 
 

 כתב התחייבות כספית לשנת הלימודים תשפ"א

 חייבותהצהרה והת

 .הירדן בע"מ )חל"צ( בשנה"ל תשפ"א אשר/ת ומצהיר/ת כי הנני סטודנט/ית במכללה הטכנולוגית כנרת ע"ש אלפרין בעמקמ

אם אהיה ת שכר הלימוד במלואו ובמועדים כפי שנקבעו על ידיכם וכל תוספת תשלומים נלווים יחודיים ואחרים, כמפורט: הנני מתחייב/ת לשלם א

 זכאי למלגה, הנני מייפה את כוחכם לקזז ולנכות את חובי למכללה מן המלגה המגיעה לי.

פסיק את לימודי וזאת בנוסף ומבלי לפגוע בזכותכם לכל אם לא אעמוד בתשלומים/חובות לימודיים או בכל חלק מהם ובמועד תהיו רשאים לה .1

 סעד אחר ומבלי שיהיה בכך לפטור אותי מתשלום כל חובות ובתוספת ריבית פיגורים.

 כל עוד לא אפרע את מלוא חובותיי הכספיים לא אהיה רשאי לגשת לבחינות ולפרויקט הגמר ולא אהיה זכאי לקבלת תעודות או אישורים. .2

נחיות נוהל השאלה ושימוש בציוד המכללה וימצא שהציוד שהיה באחריותי ניזוק ו/או אבד עקב רשלנותי אחויב בתשלום אם לא אעמוד בה .3

 .פיצוי בעבור הנזק או האובדן שנגרם לציוד, ובנוסף המכללה תהא רשאית לנקוט כלפי צעדים משמעתיים הנהוגים במכללה

 פלומה )למעט שינויים בתעריפי שכר הלימוד כפי שנקבע במה"ט(.טופס זה תקף לאורך כל שנות לימודי, עד לקבלת הדי .4

לאחר שקראתי את כתב ההתחייבות הכספית על פי נוהלי מה"ט )נמצא בהמשך המסמך( והבנתי את תוכנו והמשמעויות הנובעות ממנו,  .5

  .מאשר בחתימתי את הסכמתי לכל האמור במסמך זה הריני

 גובה תשלומים

 .11/1/2019( בנושא הרפורמה בהשכלה הגבוהה מיום 3419יעודכן בכפוף להחלטת הממשלה ) .1

 . 2020ועד יולי   2019הצמדת שכר הלימוד תעודכן בהתאם להנחיות מה"ט על פי מדד המחירים לצרכן מיולי  .2

 .ייתכן שינויי בגובה מימון בהתאם להחלטת הנהלת הקרן לחיילים משוחררים .3
 

 

 הסדרי תשלום

 ראה -תשלום גובה שכ"ל חייל משוחרר) מך במכללהמהווה חלק משכר הלימוד וזאת על מנת להבטיח את מקו -₪  2,000תשלום מקדמה ע"ס  .1

 יום מקבלת המכתב. 30התשלום יבוצע עד  עמודה אחרונה ( טבלה

 למעט חייל משוחרר(): תשלום יתרת שכר הלימוד באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות .2

  1/1/21 ,1/12/20, 1/11/20תשלומים שווים וצמודים למדד לצרכן. מועדי התשלומים :  6 -)לא תופס מסגרת( ב בכרטיס אשראיהוראת קבע ,

1/2/21 ,1/3/21 ,1/4/21. 

  1/4/21, 1/3/21, 1/2/21, /1/1/21, 1/12/20, 1/11/20תשלומים שווים וצמודים למדד לצרכן. מועדי התשלומים :  6 -ב לחיוב חשבון בנקהוראת קבע. 

 משכר הלימוד  4%בהנחת מזומן בגובה יזכה את הסטודנט  25/10/2020 תשלום אחד במזומן מראש שישולם עד ליום תחילת שנת הלימודים

 ואגרת הנדסאים בלבד.

 1/11/2020-תשלומים שווים ללא ריבית החל מ 6-תשלום בכרטיס אשראי עסקת ב. 

 הערות:

 ביום שאינו מוגדר יום עבודה )שישי, שבת או חג(, החיוב יתבצע ביום העוקב שהינו יום עבודה.לחודש יוצא  1-במידה וה .1

והמכללה הטכנולוגית כנרת  מה"טגובה התשלום מבוסס על שכ"ל ותשלומים נלווים, אשר יעודכן בעת הצורך בהתאם לפרסום שכ"ל ע"י  .2

 לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א.

 המתפרסמות מעת לעת. כפוף לתקנות –שכ"ל חיילים משוחררים, בוגרי שירות לאומי ו/או במימון מנהל הסטודנטים  .3

 חיוב בשכ"ל במקרה של אי קבלה או ביטול לימודים, בהתאם למופיע בכתב ההתחייבות להלן. .4

 

 __________________חתימה______________תאריך: ________ ________ת. זהות: ____________________ _______________________________שם פרטי ומשפחה:_

 חיילים  משוחררים        

 שנה מסלול/מגמות
שכר 

 לימוד

אגרת 

 הנדסאים

בחינות 

 חיצוניות

פרויקט 

 גמר
 אגודה

סה"כ 

 לתשלום

שכר 

לימוד 

20% 

סה"כ 

 לתשלום

מסלול יום מגמות: 

אדריכלות, תעשיה 

וניהול )לוגיסטיקה(, 

הנדסת קול, הנדסה 

 אזרחית 

 2,853 1,419 8,527 170  200 1,064 7,093 שנה א'

 5,153 1,419 10,827 170 2,100 400 1,064 7,093 שנה ב'

שנה ב' 

 )אדריכלות(
7,093 1,064 400  170 8,727 1,419 3,053 

שנה ב' )הנדסה 

 אזרחית(
7,093 1,064 600 2,100 170 11,027 1,419 5,353 

מסלול משולב )ערב( 

מגמות: הנדסה 

אזרחית, תעשיה וניהול 

)ייצור(, הנדסת חשמל, 

הנדסת תוכנה, 

 טכנולוגיות מים

 2,410 1,166 7,073 170  200 874 5,829 שנה א'

 2,410 1,166 7,073 170  200 874 5,829 שנה ב'

שנה ב' )הנדסה 

 אזרחית(
5,829 874 400  170 7,273 1,166 2,610 

 9,173 170 2,100 200 874 5,829 שנה ג'

מסלול יום ארוך 

 אדריכלות
 6,549 170 2,100 200 532 3,547 שנה ג'

הנדסה אזרחית תכנון 

 מבנים
 6,641  2,100 200 566 3,775 שנה

מכינה טכנולוגית קדם 

 הנדסאים

 823 259 1859 170  200 194 1,295 מתמטיקה

 773 230 1695 170  200 173 1,152 אנגלית

 521 86 867 170  200 65 432 עברית

 100 57 330   0 43 287 מיומנויות למידה

 1877 632 14,41 170  600 475 3,166 מכינה מלאה



  

 

 
 

 הנחיות והסברים

 כללי

טופס זה, על ההנחיות הכלולות בו, הינו חלק מטפסי ההרשמה, ומהווה כתב ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד וקיום שאר הנהלים  .1

 המפורטים לעיל.

לסגור מגמת לימוד אם לא יהיו בה מספר נרשמים מתאים של משתתפים ואין בכך עילה לתביעה כלפי  המכללה שומרת לעצמה את הזכות .2

 המכללה. במקרה זה יוחזרו דמי ההרשמה במלואם לנרשמים.

 .חליט לבטל את השתתפותו בלימודים(, גם אם הסטודנט ה2דמי ההרשמה לא יוחזרו בכל מקרה )פרט למקרה בסעיף  .3

במידה והסטודנט התקבל ללימודים בביה"ס במעמד שלא מן המניין, חלה עליו חובת השלמת תנאי הקבלה עד סיום שנת הלימודים הראשונה.  .4

 אי השלמת תנאי הקבלה עשויה למנוע מהסטודנט את המשך לימודיו.

 

 שכר לימוד ותשלומים נלווים:        

 שנת הלימודים. תחילתלפני ושא שכ"ל להסדיר את נ ית /חובת הסטודנט

לא יועלה שכר הלימוד הבסיסי. שכר הלימוד  27/10/2013בהתאם לסיכום התקציבי על המתווה הרב שנתי לתחום ההשכלה הטכנולוגית מיום  .1

 .2020עד יולי  2019לשנה"ל יקבע בהתאם לנוסחה: שכר הלימוד של שנה"ל הקודמת בתוספת מדד המחירים לצרכן מחודש יולי 

  7,093₪ נקבע ע"ס של  תש"פארוך לשנה"ל -כר לימוד לשנה א' או לשנה ב' במסלול לימודים יום או במסלול לימודים יוםגובה ש  א. .2

 ₪  5,829נקבע ע"ס של  תש"פגובה שכר לימוד לשנה א' או לשנה ב' או לשנה ג' במסלול לימודים משולב  )ערב + בוקר( לשנה"ל  ב.

 ₪  3,547נקבע ע"ס של  תש"פאדריכלות ועיצוב פנים לשנה"ל  במגמתארוך -גובה שכר לימוד לשנה ג' במסלול לימודים הנדסאים יום ג.

 ₪  3,775משנה תכנון מבנים נקבע ע"ס  גובה שכר לימוד לשנה ד' במסלול לימודים הנדסאים משולב הנדסה אזרחית מגמת ד.

 מדד חודש אוקטובר בכל שנה קלנדרית.מדד הבסיס הינו  לחודש התשלום 15ב המחירים לצרכן המתפרסם למדד ים צמוד 2בסעיף התעריפים 

שנים מתום  3החל משנה"ל תשע"ה: סטודנט שלא ישלים את כל חובותיו הפדגוגיות לרבות ביצוע פרויקט גמר והגנה על פרויקט הגמר תוך  .3

שנתיים,  –למסלול הלימודים, מסלול ההכשרה ומגמת הלימוד בה למד )מסלול יום תקופת ההכשרה שלו כפי שנקבעה ע"י מה"ט בהתאם 

גם תשלום נוסף עבור קבלת דיפלומה מחוץ לתקופת התקן בסכומים  5עד  2שנים(, ישלם בנוסף לאמור לעיל בסעיפים  3 –מסלול משולב 

 ₪. 1,200 –משולב שנה שביעית במסלול ₪;  1,200 –שנה שביעית ₪,  1,000 –הבאים: במסלול יום שנה שישית 

התשלום עבור בחינות חיצוניות )מה"ט( יגבה כל שנה בצמוד לשכ"ל. החזר דמי בחינה עבור סטודנט שלא השתתף בבחינה יינתן רק  –בחינות  .4

 ₪.  200 –באישור מה"ט על פי הקריטריונים שנקבעו בחוזר מנהל מה"ט. עלות כל בחינה לשנה"ל תשפ"א

 לבחינה.₪  300התשלום עבור בחינות חיצוניות )מה"ט( לאחר מועד אחרון להרשמה יהיה ע"ס  -נותרישום מאוחר לבחי .5

הסטודנט יחויב בנוסף לשכר הלימוד בתשלומים נלווים עבור: דמי שמירה ואבטחה, ביטוחים, שכפולים וצילומים, שימוש  –אגרת הנדסאים  .6

מגובה שכר הלימוד בהתאם למסלול  15%לקידום הסטודנט. גובה התשלום יהווה  ושירותיםמעונות בספריה והשאלת ספרים, טיפול במלגות, 

 ההכשרה.

, 11/2020/08עד לתאריך ניתן לחתום על כתב ויתור אך ורק במשרדי האגודה ₪.  170אגודת הסטודנטים: הסטודנט יחויב בתשלום מראש בסך  .7

 לאחר מועד זה לא יוחזרו דמי חבר על ידי המכללה.

 ₪. 300ודמי הגנת פרויקט גמר ע"ס ₪   1,800האחרונה ללימודיו יחויב בנוסף עבור דמי הנחיית פרויקט גמר ע"ס סטודנט בשנה  .8

סטודנט אשר תהיה לו יתרת חוב בשכ"ל/שכר דירה מעונות/תשלומים נלווים/ אחרים, תחסם בפניו הגישה למסוף המידע, כמו כן לא יהיה  .9

 ישור רשמי אחר של המוסד )דף חשבון, אישור גובה שכ"ל, גיליון ציונים וכדומה(.זכאי להוציא כרטיס נבחן ו/או לקבל כל א

 ₪ . 60העתקי תעודות וכל אישור או מסמך שנדרש ע"י הסטודנטים מחוץ לשירותים להם זכאים, חייב בתשלום ע"ס  -אישורים  .10

 .או שכ"ל חייל משוחרר בהתאם₪  2,000מקדמה ע"ס תנאי קבלה ללימודים מותנה במעבר קורס הכנה. הסטודנט יחויב להסדיר את תשלום ה .11

 

 

 

 

 

 __________________חתימה______________תאריך: ________ ________ת. זהות: ____________________ _______________________________שם פרטי ומשפחה:_

 

 

 

 



  

 

 
 

 ין הפסקת לימודים או ביטול הרשמהנהלים כספיים בג 

 

על גבי טופס הפסקת לימודים הנמצא במזכירות המכללה. בפניות בנושא שכר לימוד  בכתבפרש הסטודנט מקורס/ים אליהם נרשם, יודיע על כך 

 הטלפון.לא תטופלנה הודעות על הפסקת לימודים אשר תועברנה בעל פה או באמצעות תדון הנהלת המכללה ותתייחס להודעות אלה בלבד. 

 

 נוהל כספי במקרה של הפסקת לימודים )החזרת כספים תבוצע רק לאחר סמסטר א'( :

מלא של שכר לימוד ותשלומים אחרים בהתאם יינתן החזר  -מועד פתיחת אותה שנת לימודים 25/10/2020-ללימודים ועד לממועד הרישום  .1

 ₪  500לנוהל מה"ט , בניכוי 

  מגובה שכר הלימוד ואגרת הנדסאים 50%יינתן החזר של  -( 01/02/2021לאחר תחילתם ) יום 90ממועד תחילת הלימודים ועד  .2

 יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים האחרים המפורטים בחוזר זה. הסטודנט -( ואילך 02/02/2021תחילת שנה"ל )מועד יום מ 90לאחר  .3

  התקבולים שנתקבלו מהקרן לקליטת חיילים משוחררים.גמר חשבון לחיילים משוחררים מחושב מול שכ"ל רגיל ומלא בניכוי  .4

 

 ועדת חריגים לענייני שכר לימוד:

נהל סטודנטים באמצעות הפניות יש להגיש לרכזת הועדה במ חריגים לענייני שכר לימוד בכתב בלבד. את לוועדתמועמד/סטודנט רשאי לפנות 

מפורטים. יש לצרף מסמכים ואישורים רלוונטיים, המעידים על המפורט בפניה. בקשה הגשת טופס פנייה אישי המפרט את פרטי בקשה ונימוקים 

שהוגשה ללא האישורים המתאימים לא תטופל. ערעור הסטודנט על החלטת הועדה יתקבל רק באם קיים מידע חדש או מסמכים שלא הוצגו בפני 

 הועדה.

 

    הצהרת חייל משוחרר 

 : חייל משוחרר

 חודשים מלאים לפחות וכן מי ששוחרר  12דין לפני תום התקופה שהוא חייב בה ובלבד ששירת מי שסיים את שרות החובה, אף אם שוחרר כ

 .ו מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכיםלפני תום התקופה, כאמור מטעמי בריאות א

 מי שסיים תקופת שירות של שנה בשירות לאומי, רואים אותו לעניין זה כחייל משוחרר 

 .1994-חיילים משוחררים, התשנ"ד מ הנני חייל משוחרר כהגדרתו בחוק .1

הריני להצהיר ולאשר כי ידוע לי כי זכאותי לקבלת השתתפות בשכר הלימוד מטעם הקרן לקליטת חיילים משוחררים מותנית בעמידת בכל תנאים  .2

יתרת שכר הלימוד המפורטים בחוזר מה"ט לקבלת ההשתתפות ואם לא ימצא זכאי לקבלת השתתפות מלאה בשכר הלימוד אשלם למכללה את 

 הנדרשת.

כן, הריני להצהיר ולאשר כי במידה ולא אמצא כמי שזכאי לקבל את סכום ההשתתפות בשכר הלימוד, אשלם למכללה את יתרת שכר הלימוד  .3

 הנדרשת.

עורים לנושא ידוע לי כי ההתחשבנות הסופית מול המכללה תעשה רק לאחר סיום בדיקת זכאותי על ידי מחלקת התקצוב ועל ידי וועדת הער .4

 השתתפות בשכר הלימוד.

 הטכנולוגית כנרת ידוע לי כי הצהרה זו הנה בנוסף להצהרה ולהתחייבות שאושרו על ידי בטופס ההרשמה ללימודי במכללה  .5

חיילים משוחררים זכאים להשתמש בפיקדון האישי העומד לרשותם בבנק כחיילים משוחררים בנוסף לקבלת ההשתתפות בשכר הלימוד מטעם  .6

 הקרן לחיילים משוחררים.

 לצורך משיכת כספים מפיקדון האישי תנפיק המכללה לסטודנטים חיילים משוחררים שובר תשלום שכר לימוד. .7

 

 מידע כללי

 

 כל סטודנט מחויב לקרוא את הנוהל שלהלן בעת ההרשמה למסלול הלימודים ולהתעדכן בשינויים בו.

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

 הסטודנט מצהיר בזאת שיש בחתימתו על הנוסח זה משום הודעה שלו כי עיין, קרא והסכים לנוסח התקנון וקיבל עותק לידיו.

פת לימודיו במכללה הטכנולוגית כנרת בכל מקרה תהווה חתימתו  על נוסח זה הסכמה לכתוב בו. הסכמה זו הינה הסכמה מחייבת למשך תקו

 ע"ש אלפרין בעמק הירדן בע"מ )חל"צ(. 

הנני מאשר בחתימתי מטה שקראתי בעיון ונהירים לי כל ההנחיות והפרטים הכלולים בטופס ההרשמה ונספחיו, הם מהווים חלק בלתי נפרד 

 מטופס ההרשמה והתחייבותי זו. 

 מדיניות פרטיות: 
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